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Interno glasilo Društva paralitikov Slovenije        Februar 2018     št.: 21 

_________________________________________________________________ 
 

Dragi vsi člani društva Paras! 
 

Pred vami je nova številka glasila Informator. 
Naše delavno vodstvo me je prosilo, naj vam v 
uvodniku predstavim čas od svečnice do velike 
noči, torej v ta čas, ko je vstopila naša Zemlja v 
vodna znamenja Vodnarja in Rib in seveda ti 
vodni znamenji vplivata na vsa dogajanja v 
našem društvu. 
 

Torej začnimo s svečnico, ki smo jo praznovali 
2. svečana. Na ta dan je zadnji čas, da se 
pospravi jelke in jaslice ter kupimo sveče in jih 
blagoslovimo. Marija in Jožef sta na 40. dan po 
Božiču nesla Jezusa v tempelj in se Bogu 
obredno zahvalila za sina. Svečnica je praznik 
luči in z blagoslovljeno svečo prosimo Marijo 
Kandeloro, da bo skrbela za otrokovo zdravje. 
Plamen sveč bo pomagal pregnati dolge temne 
noči in pomagal Soncu. Tega dne je bil dež in 
pregovor pravi, da se tisti dan prikaže ven iz 
brloga jazbec (svizec) in pogleda, kakšno bo 
vreme. Če je deževno in hladno, se poda nazaj 
v jazbino in tam bo počakal otoplitve. Če pa bi 
bilo tega dne sončno in toplo, bi se jazbec zaril 
še globje v brlog, kajti nastopila bo huda zima, ki 
bo trajala še 40 dni.  
 

Takoj po svečnici imamo kulturni praznik, ko 
odpremo svoja srca visoki kulturi. Leto 2018 je 
leto kulture in evropske kulturne dediščine. Mi se 
bomo spominjali Franceta Prešerna in stoletnice 
smrti Ivana Cankarja. Prebrali bomo kakšno 
pesem in Cankarjeve povesti. Naj bo v tem letu 
v nas in okoli nas veliko kulture, predvsem tiste 
srčne, ki se ne kaže, ampak se čuti in deli. Člani 
društva pa naj bodo v tem letu ustvarjalni na 
literarnem, dramskem, glasbenem, plesnem in 
likovnem področju.  
 

In takoj za kulturnim praznikom so se položaji 
Lune tako zasukali, da je letos tako zgodaj v 
svečanu prišel veseli Pust. To je praznik, ko 
pomagamo soncu pregnati zimo. Starodavni bog 
Kurent že tisočletja pleše po naših poljih, 
pozvanja in pomaga k rodovitnosti zemlje in 
ljudi.   Starodavni običaji se prenašajo iz roda v 
rod. Izdelujejo maske, organizirajo povorke, 
voščijo blagostanje. In še krščanstvo ni moglo 

zatreti teh obredov. Pustni čas je bil čas porok in 
pojedin.  Za pust se cedi od mastnih ust. Za 
pustom pa pride streznitev. Začenja se 
pepelnica in  štiridesetdnevni post. Na 
pepelnično sredo pa sledi pokop in pusta 
upepelijo v velikem kresu. 
 

In že je pred nami sveti Valentin, ki ima ključ od 
korenin. Vsa narava je pripravljena na novo 
brstenje in ljubezen. Vsi bomo obdani s srčki in 
pripravljeni bomo na medsebojna obdarovanja 
ljubezni. In če niste pripravljeni na novo brstenje, 
bodite pripravljeni vsaj na nova prijateljstva, na 
poklanjanja  ljubezni in vsega dobrega, ki ga 
premorete. 
 

Potem pa pride mesec sušec. Največ pristašinj 
ima dan žena, 8. marec. V prejšnjih časih so ta 
dan praznovale ženske, ki so se spominjale 
tistih žensk, ki so se borile za žensko 
enakopravnost. Besede Klare Zetkin so padle na 
plodna tla. Praznik so ženske praznovale in 
vsaka mama, delavka, uslužbenka, kmetica je 
dobila vsaj drobno rožico. In organizirali so 
kakšen izlet ali pa razkošno večerjo. No, pa se 
je nekaterim zdelo, da ženske ne zaslužijo 
takega praznika in so začeli praznovati dan 
matere in 19. sušca (ob prazniku svetega 
Jožefa) očetov praznik. Nekateri moški pa so 
rekli, da je bolje praznovati štirideset mučencev. 
Luna se letos tako zasuka, da je po sedmih 
tednih po pustu na dan 1. aprila Velika noč. 
Največji krščanski praznik.  Bog Oče je za 
človeštvo daroval svojega sina. Na gori Golgoti 
so na veliki petek Jezusa križali. Tretji dan je od 
mrtvih vstal in šel v nebesa. Živi  na očetovi 
desnici. Za kristjane je praznik veselja in upanja. 
Verujejo, da je Jezus z vstajenjem premagal 
telesno in duhovno smrt in s tem upanje za 
kristjane na ponovno vstajenje po smrti. 
 

Dragi prijatelji, svečan in sušec sta meseca z 
mnogimi prazniki. Prav je, da jih praznujemo vse 
po vrsti, bodisi cerkvene, bodisi kulturne, bodisi 
državne in politične. In če vemo, da bomo imeli v 
tem obdobju še zbor članov in volitve v organe 
našega društva, praznujmo še praznik našega 
društva in mu želimo srečno. 
 

Jasna Majda Peršolja 
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3. DECEMBER – Mednarodni dan 
invalidov 

 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, 
predsednik Državnega zbora Republike 
Slovenije dr. Milan Brglez, predsednik Vlade 
Republike Slovenije dr. Miro Cerar in 

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih 

pravic so v ponedeljek, 4. decembra 2017, 
ob mednarodnem dnevu invalidov, že 
tradicionalno gostili predstavnike invalidskih 
organizacij.  
 

 
   
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 
je v svojem nagovoru tudi povedal, da 
letošnji dan invalidov poteka pod geslom: 
Preoblikovanje v trajnostno in prožno družbo 
za vse. Nove tehnologije, ki smo jim priča, 
lahko prinesejo veliko olajšanje za nekatere 
invalide, medtem ko za druge lahko postane 
marsikaj prav zaradi novih tehnologij 
nedosegljivo. Dostopnost mora ostati tudi v 
prihodnje eden od ključnih ciljev in moderne 
tehnologije morajo to omogočiti.  
 

Omenil je tudi to, da Bela knjiga o 
pokojninski reformi predvideva bolj zaostrene 
pogoje za invalidsko upokojitev in še večje 
probleme pri zaposlovanju invalidov. Ne bo 
dovolj, da dobro tečejo programi poklicne 
rehabilitacije za poklice, po katerih je 
povpraševanje največje.  
 

 

Sprejema sva se kot predstavnika Društva 
paralitikov Slovenije udeležila tudi Zmaga 
Polak in Janko Pirc.  
 

Zapisala: Zmaga Polak  
Foto: Daniel Novakovič/STA in RTV Slovenija 

 

NOVOLETNO DRUŽENJE  
02. 12. 2017 

 

Vodstvo Društva paralitikov Slovenije je tudi 
letos ob zaključku leta organiziralo, tako kot 
doslej, prijetno druženje ob dobri hrani, pijači 
in glasbi. Tudi tokrat smo se zbrali v 
invalidom dokaj prijaznem gostišču »Frfrau« 
v Krašcah pri Moravčah.  
 

 
   

 
 

 
Vsi člani smo že po pošti dobili poleg ličnega 
vabila na novoletno druženje tudi koledar za 
leto 2018 in spominski komplet svinčnika in 
kulija ob 35 letnici Parasa. Ob prihodu v 
gostilno pa je vsakega čakala še darilna 
Božičkova rokavička, v kateri so bili 
čokoladni bonboni. Rokavičke so izdelale 
naše prizadevne članice, ki se zberejo vsako 
sredo v društvu v Črnučah. Najprej eno uro 
telovadijo (pilates, redno tudi dva moška!),  
nato pa sta dve uri ročnih del.  
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V Krašcah je bilo že zbiranje in srečevanje 
znancev in prijateljev veselo in prisrčno, saj 
se z nekaterimi nismo videli celo leto ali pa 
vsaj od pomladanskega piknika. Zbralo se 
nas je nekaj manj kot 100 članov.  
 

  
 

 
 

Tokrat nas je pozdravil in zaželel 
dobrodošlico član Upravnega odbora, 
gospod Aleksander Beccari, ki je opravičil 
predsednikovo odsotnost zaradi bolezni.  
 

     
 

 
 

Tudi v tem letu je praznovalo kar nekaj 
članov okroglo obletnico (50, 60, 70 in 80 let) 
in ob tej priliki je dobil vsak slavljenec 
skromno spominsko darilo. Seveda smo jim 
nazadnje vsi skupaj zapeli tisto: Kolk'r 
kapljic, tol'ko let! V veliko pomoč sta bila 
seveda brhka pevka in glasbenik, ki sta nas 
potem ves čas zabavala in skrbela, da se je 
tudi plesalo.  
 

  
 

 
 

Ivanko in Jožeta so močno zasrbele pete, 
naš Lojze se je pa kar s pevko zavrtel. 
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Po izrečenih najboljših željah za prihajajoče 
leto 2018, se je razvil živahen klepet, ob spet 
zelo dobri hrani, pijači, glasbi in družbi.  In 
spet smo se imeli lepo!  
 

SREČNO  2018! 
 

Zapisala: Nataša Gruden 
Foto: Polona Hutter in Ana Kleč 

 

ZLATA POROKA 

SREČKA IN VLADKE ČRNILOGAR 

 

Naš član Srečko je s svojo drago pred 
kratkim praznoval 50 let skupnega življenja. 
 

Iskrene čestitke! 
 

 

           Vsi iz Parasa 
 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
 

Slabe pol leta je minilo, 
pa se znova je zgodilo. 

Spet v društvu smo se zbrali, 
da rojstne dneve bi praznovali. 

 

Praznovanju bi POLONA se rada izognila, 

svoja leta kar pod preprogo skrila. 
Za svojo dušo in telo lepo skrbi, 

za sladkarije, škrob, hidrate ji več ni!!! 
 

LOJZE naš šofer  je zvesti, 
nikomur  nikdar ne da se zmesti. 
Za kombi res vrhunsko poskrbi, 

zakar močno hvaležni smo mu vsi. 
 

JOŽE pridno na pilates vozi ženo, 
potem pa z moškimi reče eno. 

Dekleta ga imajo rade, 
ne otepa njihove se razvade. 

 

VIKA na Sočo je hodila, 

da zdravje bi si okrepila. 
Kar ji tam ni pomagalo, 

pa druženje na društvu ji je dalo. 
 

KRISTINA rada se smeji, 

do smučanja, hecno, pa ji ni. 
Da bi se še naprej z nami družila 

in še več lepih vizitk naredila. 
 

 
 

 

http://www.drustvo-paralitikov.si/zlata-poroka-srecka-in-vladke-crnilogar/
http://www.drustvo-paralitikov.si/zlata-poroka-srecka-in-vladke-crnilogar/
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Tudi SLAVKO danes z nami slavi, 

žal trenutno se preveč ne veseli. 
Želimo, da hitro bi nove zobe dobil, 

se toliko slajše vsega veselil. 
 

TONČKA vrhunski štrudelj speče, 
pohvali naši se pa ne odreče. 

Da to bilo bi vsako sredo, 
vsak postal bi »orng« medo. 

 

MARTIN vedno pridno telovadi, 
če slučajno z Jožetom »govoriti« ne vadi. 

Vedno se ga razveselimo, 
mu pa res čimveč zdravja želimo. 

 

Okroglih 80 pa naš JOŽE slavi, 

se mu zadnje čase nič več domov ne mudi. 
Da vedno bi dobro se držal, 

da bog bi mu veliko zdravja dal. 
 

Torej najlepše voščilo naj vsem vam velja, 
ni veliko – je pa iz srca. 

Zdravje, sreča, ljubezen in smeh 
naj spremlja vas na vseh poteh! 

 

KULTURA 

NA MIŠIŠOGI BELI GRAD 
 

Na Mišišogi beli grad1 
v njej živi Dobrila škrat. 
Z njim živi dobra vila, 
dobra vilica Dobrila. 

 

Na Matarogi beli grad 
v njem živi Videž škrat. 
Z njim živi dobra vila, 
dobra vilica Zdravila. 

 

Vili Dobrila in vila Zdravila sta bili sestri. Imeli 
sta se radi in sta pomagali ljudem. Videž in 
škrat Dobrila pa sta bila prava škrata in sta 
rada nagajala. Vedno sta nadlegovala 
popotnike na cesti, ki se je vila pod Mišošogo 
in pod Matarogo do morja. Prevračala sta 
vozove, preluknjala bisage, potrgala konope 
in odnašala klobuke. Vili Dobrila in Zdravila 
sta se jezili na škrata in sta čakali, kdaj se 
bosta zresnila. Onadva pa nič. Nista 
prenehala in delala sta škodo in se zabavala. 
Videž je opazoval dogajanje na cesti in 
sporočal škratu Dobrili kdaj prihajajo 

                                                             
1 Pesmico je povedala Valerija Dobrila, poročena Croce, 

Karamonova iz Hrpelj 

popotniki v karavani mimo. Dobrila pa se je 
potem pripravil in potnike oškodoval. Pa ne 
samo to. Sčasoma je začel ropati in je 
potnike okradel. Postal je pravi ravbarski 
škrat. Na Mišošogi je  kopičil zaklade. Postal 
je tako lakomen, da je vse zadržal zase in ni 
Videžu nič dal, zato sta se sprla.  
Vila Zdravila in vila Dobrila sta zapustili naše 
kraje.  Na Mišišogi in na Matarogi sta ostala 
samo škrata. 
Zato so ljudje rekli: 

 
Na Matarogi beli grad, 
v njem živi Videž škrat, 
Na Mišišogi beli grad, 
v njem živi Dobrila tat. 

 

PILATES  

Jože Tomšič, ki se redno udeležuje pilatesa, 
nam je znova predstavil nove vaje. 

 
Tehnika ublažitve bolečin 

 

Ta enostavna, preprosta vaja blaži bolečine v 
zgornjem delu hrbta, ramenih in vratu. 
Uporabimo jo vedno, ko začutimo bolečino v 
zgornjem delu hrbtenice. Zelo uspešno 
nadomešča aspirin. 
 

1. Sedite. 
2. Če občutite bolečino na desni strani 

zgornjega dela hrbta, položite roko na 
stegno. Če se bolečina pojavlja na levi 
strani, storite to z levo roko. 

3. Levo roko iztegnite naprej v višini prsi, 
prsti so obrnjeni navzgor. 
 

            
 

4. Pogled usmerite proti prstom leve roke 
in počasi postrani dvigujte roko. 
Dihajte normalno in dvignite roko, 
kolikor le morete. 
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OPOMBA: Ta vaja odvrača vašo pozornost 

od bolečin v zgornjem delu hrbta in usmerja 
pomirjujočo energijo na to področje. Med 
vajo se osredotočite na dvignjeno roko. Če 
vam pozornost uide, vrnite roko v začetni 
položaj. Če želite med vajo globoko dihati, 
vdihnite pri dviganju in izdihnite pri spuščanju 
roke.  

 

Vaje za zdravljenje želodca 
 

Ta vaja odpravlja bolečine v želodcu, čire, 
napihnjenost, prebavne motnje in 
želodčnega raka. 

                 

 
 

1. Sedite udobno, najbolje na stol, 
stopala naj bodo na tleh, hrbet 
vzravnan, stegna naj bodo vzporedna 
s tlemi. 

2. Dlan leve roke naslonite na želodec 
(leva stran trebušne votline). 

3. Med vdihom dvignite dlan desne roke 
v višini ramen, kot da bi rinili od sebe 
kakšen težak predmet, osredotočite 
se s pogledom na konice prstov. Med 
vajo z očmi pozorno spremljajte 
gibanje desne roke. 

4. Med izdihom približajte desno roko k 
prsim. 

5. Vajo ponovite sedmkrat. 
 
OPOMBA: Med oddaljevanjem desne roke 
od prsi, si predstavljajte, kako val energije 
zapušča želodec. Desna roka črpa to 
energijo,. Potem si predstavljajte, da leva 
roka vpija novo energijo in jo usmerja v 
želodec. Učinkovitost vaje je odvisna od vaše 
osredotočenosti. Vajo izvajajte počasi in 
popolnoma uskladite dihanje, gibe rok in 
duha. 
 
Zapisal: Jože Tomšič 
 

ŠPORT 
 

Ekipno DP invalidov v 

hitropoteznem šahu za leto 2017 

 

Več na povezavi :                                       
DP za invalide v hitropoteznem šahu, Sevnica 2017 
 

Pod okriljem ZŠIS-POK in v tehnični izvedbi 
DI Sevnica je, 25.11.2017, v Orešju nad 
Sevnico potekalo državno prvenstvo 
invalidov v hitropoteznem šahu za vse 
kategorije invalidnosti. 
 

V moški konkurenci je nastopilo 11 ekip s po 
4 igralci. Kot običajno je bil tudi tokrat igralni 
čas 10 min na igralca za celo partijo, z 
dodatkom 2 min za igralce, ki težko 
premikajo figure ali potrebujejo pri tem 
pomoč. Glavni sodnik in vodja tekmovanja je 
bil Ludvik Cvirn. 
 

Se je pa tokrat že na samem začetku 
zapletlo pri sistemu igranja. Po določilih 
razpisa je bilo namreč predvideno, da bo 
odigranih 9 kol po krožnem sistemu »vsaka 
ekipa z vsako«. Ker pa bi to zaradi naknadno 
prijavljenih ekip trajalo predolgo, je bilo 
soglasno sprejeto, da se odigra le 7 kol po 
sistemu, ko igrajo v vsakem kolu med seboj 
ekipe z enakim oziroma približno enakim 
številom točk. Prave težave pa so nastale 
kasneje, ko ni bilo več mogoče računalniško 
določiti razporeda parov za zadnje, 7. kolo, 
drugih načinov pa ni bilo, oziroma bi bilo to 
časovno neizvedljivo, saj bi se celotno 
tekmovanje pretirano zavleklo. Tako je 
vodstvo tekmovanja v soglasju s 
predstavnikom ZŠIS-POK predlagalo, da se 
prvenstvo zaključi in se kot končna uvrstitev 
upošteva stanje do odigranega 6. kola. 
Čeprav so temu močno nasprotovale ekipe, 
ki bi še lahko upale na kakšno medaljo, pa je 
bilo po burni razpravi in silnih protestih s 

https://www.youtube.com/watch?v=Atwnm4B7UUA
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preglasovanjem vodij ekip z 8 : 3 odločeno, 
da se tekmovanje dokončno zaključi.  
Naša ekipa PARAS je nastopila v običajni 
sestavi: Srečko Obolnar, Leopold Kočevar in 
Tone Iskra, v svoji debitantski vlogi  pa se je 
ekipi uspešno pridružil še Jože Anžej. Ekipa 
je osvojila osmo mesto, kar je nekako realna 
uvrstitev glede na jakostno lestvico vseh 
postavljenih ekip pred tekmovanjem.  
Glavna dva kriterija za končno uvrstitev sta 
bila: dosežene šahovske točke -  zmaga 1, 
remi ½, poraz 0 in meč točke, ki so 
navedene v oklepaju -  zmaga ekipe 2, 
neodločeno 1, poraz 0.  
Končni vrstni red: 1. DI Zagorje ob Savi 
17,5 (10); 2. DI Črnomelj 17 (9); 3. DI 
Slovenska Bistrica 14 (8); 4. DI Maribor 13 
(5); 5. Sonček 12,5 (7); 6. MDI Goriške 12,5 
(7); 7. MDI Zg. Savinjska Mozirje 12 (7); 8. 
PARAS 11 (7); 9. ZDVIS 10 (5); 10. Zveza 
paraplegikov Slovenije 8 (3); 11. Društvo 

distrofikov Slovenije 7,5 (4); 
 

Pri ženskah so nastopile 3 ekipe, vendar le s 
po 3 igralkami, ki so odigrale 6 kol po 
dvokrožnem sistemu »vsaka ekipa z vsako«. 
Druga tekmovalna pravila so bila enaka kot 
pri moških. 
Končni vrstni red: 1. DI Muta 7 (6); 2. Društvo 
distrofikov Slovenije 7 (4); 3. MDI Murska 
Sobota 4 (2); 
 

Zapisal: Leopold Kočevar  
 

INVALID ŠPORTNIK LETA 2017 
 

Slavnostna prireditev ŠPORTNIK LETA 2017 
se je odvijala v sredo, 6. decembra 2017, v 
hotelu Austria Trend hotel, v Ljubljani, v 
organizaciji Zveze za šport invalidov 
Slovenije -  Paraolimpijski komite (ZŠIS-
POK). 
 

 
 

Priznanji za športnika leta 2017 med invalidi 
je Zveza za šport invalidov Slovenije – 
paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) podelila 
alpski smučarki Anji Drev in teniškemu 
igralcu Marinu Keglu. 
 

 
 

Anja Drev je priznanje prejela za tretji mesti 
v smuku in superkombinaciji na svetovnem 
prvenstvu gluhih v Innerkremsu. Zanjo je 
letošnje priznanje že drugo, najboljša 
športnica je bila že leta 2015. 

Marin Kegel pa je takšno priznanje prejel 

prvič, potem ko je pred tremi leti dobil 

priznanje za mladega športnika. Letošnje 

priznanje je dobil za nastop na olimpijadi 

gluhih v turškem Samsunu, kjer je v 

posamični konkurenci končal na četrtem 

mestu.  

Priznanje za mladega športnika so letos 

podelili namiznoteniškemu igralcu Luki 

Trtniku. 

 
 

V ekipni konkurenci so letos priznanje 
podelili mešani ekipi v showdownu, 
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namiznem tenisu za slepe in slabovidne, v 
kateri so bili Peter Zidar, Sanja Kos, Tanja 
Oranič in Denis Repa. Na SP v švedskem 
Handenu je Slovenija osvojila tretje mesto. 

Bronaste znake so prejeli udeleženci zimske 
specialne olimpijade v Schladmingu, ki so 
domov prinesli 23 medalj, med njimi devet 
zlatih: Nika Dolinšek, Anja Kuhar, Sandra 

Možina, Alojz Senica, Davor Senica, 
Mihael Gačnik, Peter Levanič, Marija 
Matijevič, Nace Mencinger, Irena Petre, 
Žan Tušek, Špela Volmajer, Albin Kolar, 
Barbara Peterka, Simona Polajšer  

in Vinko Rešetar. 

Bronaste znake so dobili tudi dobitniki medalj 
na Evropskih igrah mladih, ki so potekale v 
Genovi: namiznoteniški igralec Luka Trtnik, 
tekmovalca v boccii  Blaž Adamlje in Ezana 
Zulić ter plavalca Aljaž Vejnovič in Lucija 

Planinc, kegljači za nastope na SP slepih in 
slabovidnih v Apatinu Mitja Osolnik, Darijo 
Vogrić, Jože Lampe, Tomaž Furlan, Josip 
Bihar, Marjan Žalar, Igor Žagar, Sašo 
Kajtna, Franc Tomšič, Marija Fras, Danica 
Padežnik, Karmen Vogrić in Alojzija Pirc, 
ter strelci za nastope na svetovnem 
pokalu: Franček Gorazd Tiršek, Veselka 
Pevec, Damijan Pavlin, Franc Pinter, pa 
tudi plezalca Tanja Glušič in Gregor 
Selak za nastope na svetovnem pokalu. 

 

Srebrne znake pa so podelili Drevovi za 
uspehe na SP v Innnerkremsu, 
plesalcu Amirju Alibabiću za nastop na SP 

v paraplesu v belgijskem Malleju in 
udeležencem SP v showdownu Petru 
Zidarju, Sanji Kos, Tanji Oranič in Denisu 

Repi. 

 

Zapisal: Ivan Palčič 
Foto: ZŠIS-POK 
 

 

AKTUALNO 
 

EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA 
INVALIDE 

 

Poslanci soglasno za uvedbo invalidske 
kartice ugodnosti. 
 

KARTICA BO PRINESLA UGODNOSTI, KI 
SEGAJO OD PODROČJA PROMETA, 
TURIZMA, KULTURE, DO ŠPORTA IN 
PROSTEGA ČASA 
 

Objavljeno: 21. 6. 2017 ob 14:44 

Ljubljana - MMC RTV SLO 

 

 
 

Novelo zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov, po kateri bodo invalidi lahko 
dobili invalidsko kartico ugodnosti, je 
državni zbor sprejel soglasno s 76 
glasovi. Pomembna novost, ki jo tudi 
prinaša novela je ta, da bodo invalidi bolj 
enotno obravnavani pri uveljavljanju 
različnih ugodnosti. 
 

Projekt EU kartica ugodnosti za invalide 
izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti skupaj s 
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partnerjem projekta Nacionalnim svetom 
invalidskih organizacij Slovenije. Z invalidsko 
kartico ugodnosti bodo slepi in slabovidni, 
gluhi in naglušni, gluhoslepi, gibalno ovirane 
 osebe, osebe z motnjami v duševnem 
razvoju in težavami v duševnem zdravju in 
posamezniki z drugimi vrstami invalidnosti v 
državah EU lahko uveljavljali 
posebne komercialne popuste, ki so jim na 
voljo v posameznih državah, segajo pa na 
različna področja življenja. V okviru projekta 
bo vzpostavljena spletna baza ugodnosti in 
mobilna aplikacija, ki bo predstavila nabor 
ugodnosti, ki jih bodo ponudili različni 
komercialni ponudniki. Bazo pripravlja 
Nacionalni svet invalidskih organizacij 
Slovenije, ugodnosti pa bodo lahko 
upravičenci spremljali na spletni 
povezavi www.invalidska-kartica.si. Baza bo 
interaktivna, kar pomeni, da se bodo 
komercialne ugodnosti lahko dodajale ali 
odvzemale glede na trenutne dejavnosti 
posameznih ponudnikov, ki bodo ponujali 
ugodnosti vsem invalidom, ne glede na to, iz 
katere EU države članice prihajajo. Baza bo 
dvojezična, saj mora biti dostopna tudi 
invalidom drugih EU držav članic. 
 

Kartica bo na voljo na 58 upravnih enotah 
po Sloveniji. 

 

Podatke o ugodnostih bo mogoče poiskati po 
vrsti ugodnosti in krajih, informacija pa bo 
vsebovala opis, naslov, spletni naslov, 
delovni čas, telefonsko številko ter  višino 
popusta. Do baze ugodnosti bo mogoče 
dostopati tudi preko mobilne aplikacije na 
mobilnem telefonu. Dodajmo, da bodo 
invalidsko kartico ugodnosti upravičenci 
lahko pridobili na 58 upravnih enotah po 
Sloveniji, predvidoma v drugi polovici leta 
letošnjega leta. Ugodnosti, ki jih bodo invalidi 
lahko uveljavljali, bodo s področja prometa, 
turizma, kulture, pa tudi športa in prostega 
časa, koristili pa jih bodo tako v Sloveniji kot 
v drugih državah članicah EU. Dodajmo, da 
bodo invalidi iz drugih članic EU imeli enake 
ugodnosti kot invalidi, ki so slovenski 
državljani. Novela zakona o izenačevanju 
možnosti invalidov pa ne prinaša le 
invalidske kartice ugodnosti, temveč bo 
omogočila vlaganje vlog za pridobitev 
pravice do tehničnih pripomočkov tudi 
elektronsko preko e-uprave. Uveljavlja pa 

tudi vrednotnice za plačilo stroškov za psa 
pomočnika. 
 

Cilj projekta tudi ozaveščanje in 
seznanjanje o invalidih 

 

Spomnimo, da je projekt EU kartica 
ugodnosti za invalide Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (MDDSZ) pridobilo konec leta 2015 
in ga pričelo izvajati februarja leta 2016. Na 
projekt, ki naj bi bil dokončan do julija letos, 
se je prijavilo osem članic EU, poleg 
Slovenije še Ciper, Finska, Belgija, Italija, 
Romunija, Estonija in Malta, vendar pa je 
namen razširiti EU kartico ugodnosti na vse 
EU države članice. Cilj projekta je predvsem  
omogočiti invalidom enotnejšo obravnavo in 
specifične ugodnosti pri potovanju v druge 
države EU, še posebno ko gre za dostopnost 
prometa, turizma, kulture, športa in prostega 
časa, ter s tem prispevati k uresničevanju 
Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je 
Slovenija med prvimi ratificirala leta 2008, 
Akcijskega programa za invalide 2014–2021 
in Evropske strategije o invalidnosti za 
obdobje 2010–2020. Projekt EU kartice 
ugodnosti za invalide ima še en pomemben 
cilj: ozaveščanje in seznanjanje o invalidih, o 
njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu 
življenja, predvsem pa o tem, da so invalidi 
ljudje, ki potujejo in se s tem osebnostno 
razvijajo, kot vsi drugi. Zato je pozitiven 
učinek EU kartice ugodnosti za invalide 
zagotovo tudi večje vključevanje invalidov v 
družbo, ne le v domačo, temveč v družbo 
EU, s tem, da jim ponuja večje ugodnosti na 
potovanjih, tako doma kot v tujini, poudarjajo 
na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. 
 

V Evropski uniji je 80 milijonov invalidnih 
oseb 

 

Invalidi skupaj z družinskimi člani, prijatelji in 
skrbniki predstavljajo velik potencial pri 
načrtovanju novih ciljnih skupin uporabnikov. 
Trenutno živi z invalidnostjo okoli 10 
odstotkov vsega prebivalstva sveta oziroma 
650 milijonov ljudi. V Evropski uniji je 80 
milijonov invalidnih oseb, kar je približno 
toliko, kot je prebivalcev Belgije, Češke, 
Grčije in Nizozemske skupaj, družinskega 
člana, ki je invalid, pa ima vsak četrti 
Evropejec. V Sloveniji živi 170.000 oseb z 
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invalidnostjo, kar je 8,5 odstotka 
prebivalstva. Po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije se število invalidov 
povečuje, naraščanje pa je v glavnem 
posledica staranja prebivalstva in 
pogostejšega pojavljanja kroničnih bolezni. 
Zelo zgovoren je tudi podatek, da v državah 
s povprečno življenjsko dobo 70 let, v 
povprečju posameznik v svojem življenju 
preživi okoli osem let z določeno 
invalidnostjo. V skupino potencialnih 
uporabnikov invalidske kartice ugodnosti 
zato sodi tudi skupina starejših ljudi, ki se bo 
tekom naslednjih desetletij še znatneje 
povečevala. Invalidi predstavljajo šestino 
celotnega delovno sposobnega prebivalstva 
EU, vendar je njihova stopnja zaposlenosti 
razmeroma nizka. Zaradi slabših možnosti 
izobraževanja in zaposlovanja so mnogokrat 
v slabšem socialnem in finančnem položaju, 
zato jim nosilci projekta skušajo prek 
različnih ugodnosti omogočiti enakopravnejši 
položaj in večjo udeležbo v družbenih 
aktivnostih. 
 

Vir: MMC RTV SLO-Dostopno 
 

KAKO DO KARTICE 
 

Vlogo za kartico lahko invalidi brezplačno 
vložite na katerikoli od 58 upravnih enot po 
Sloveniji. Pri tem bodo poleg osebnih 
podatkov in dokazila o stopnji invalidnosti 
potrebovali fotografijo za osebni dokument. 
Kartico boste na dom prejeli v desetih dneh 
od oddaje vloge.  
 

Popuste za invalide lahko poiščete na: 
http://www.invalidska-kartica.si/. 

 

NOVI ZAKON O DAJATVAH NA 
MOTORNA VOZILA 

 

Državni zbor je 20.09.2017 sprejel Zakon o 
dajatvah za motorna vozila (ZDAJMV), ki bo 
zamenjal obstoječi  Zakon o letni dajatvi za 
uporabo vozil v cestnem prometu 
(ZLDUVCP).  
 

Zakon o dajatvah za motorna vozila v svojem 
9. člen ureja dajatve za vozila za prevoz 
invalidov, materijo, ki jo je do sedaj v 7. členu 
(oprostitve plačila letne dajatve za vozila za 
prevoz invalidov) urejal Zakon o letni dajatvi 
za uporabo vozil v cestnem prometu.  
 

NSIOS je skupaj s svojimi članicami v 
postopku sprejemanja zakona aktivno 
sodeloval, pri čemer je predlagatelj zakona 
upošteval večino naših predlogov in pripomb. 
Na našo pobudo je v zakon umeščena višja 
enotna omejitev moči vozila – 150 KW, ki bo 
nadomestila dosedanjo, vezano na 
prostornino motorja; vključitev vozil prirejenih 
za prevoz invalidov na invalidskem vozičku 
brez omejitve moči; možnost registracije 
vozila na upravičenčevega starša, zakonca 
ali zunajzakonskega partnerja, s katerim živi 
na istem naslovu ter druge.  
 

Oprostitev plačila letne dajatve se kot do 
sedaj uveljavlja pri upravni enoti, oziroma 
nosilcu javnega pooblastila. 
 

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

BESEDILO 9. ČLENA ZAKONA O 
DAJATVAH ZA MOTORNA VOZILA 

 

(1) Oprostitev plačila letne dajatve se lahko 
uveljavi za osebna vozila z motorjem moči 
do vključno 150 KW ter za osebna vozila, 
prirejena za prevoz oseb na invalidskem 
vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega 
odstavka uporabljajo za prevoz: 
- oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 
80 % telesna okvara ali 80 % vojna 
invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi 
izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih 
okončin ali medenice ugotovljena najmanj 
60 % telesna okvara ali 60 % vojna 
invalidnost; 
- oseb, ki so popolnoma izgubile vid na 
obeh očesih; 
- oseb z zmerno, težjo ali težko duševno 
ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim je 
priznana invalidnost po predpisih o 
družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb in 
- otrok, ki potrebujejo posebno nego in 
varstvo do 18. leta starosti oziroma do 26. 
leta starosti, če se šolajo. 
 

(2) Oprostitev plačila letne dajatve po prvi in 
drugi alineji prejšnjega odstavka se uveljavlja 
na podlagi odločbe, izdane na podlagi 
mnenja izvedenskega organa Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, oziroma odločbe, izdane  na 
podlagi predpisov o vojnih invalidih, ob 

http://www.invalidska-kartica.si/
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upoštevanju izvida in mnenja pristojne 
zdravniške komisije. 
 

(3) Oprostitev plačila letne dajatve po tretji 
alineji prvega odstavka tega člena se za 
polnoletne osebe uveljavlja na podlagi 
odločbe o priznanem statusu invalida, v 
skladu s predpisi o družbenem varstvu 
telesno in duševno prizadetih oseb, za 
mladoletne osebe pa na podlagi odločbe 
pristojnega centra za socialno delo, 
izdane na podlagi izvedenskega mnenja o 
razvrščanju otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, ali odločbe o usmeritvi, ki jo izda 
območna enota Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi 
strokovnega mnenja komisije za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami, iz katere je 
razvidno, da gre za invalida z zmerno, 
težjo ali težko duševno ali najtežjo telesno 
prizadetostjo. 
 

(4) Oprostitev plačila letne dajatve po 
četrti alineji prvega odstavka tega člena 
se uveljavlja na podlagi odločbe centra za 
socialno delo o priznanju dodatka za 
nego otroka, ki potrebuje posebno nego 
in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja 
starševsko varstvo in družinske 
prejemke. 
 

(5) Oprostitev plačila letne dajatve se lahko 
za polnoletne osebe uveljavlja za eno vozilo, 
registrirano na ime te osebe ali na 
njegovega starša, zakonca ali 
zunajzakonskega partnerja, s katerim živi 
na istem naslovu. Za osebe, ki jim je 
odvzeta poslovna sposobnost ali imajo 
podaljšano roditeljsko pravico, oprostitev 
plačila letne dajatve za eno vozilo, 
registrirano na svoje ime, uveljavlja njen 
zakoniti zastopnik. Za mladoletne osebe iz 
tega člena oprostitev plačila letne dajatve za 
eno vozilo, registrirano na njeno ime ali na 
njenega starša, uveljavljajo njeni starši, pri 
katerih ima ta oseba stalno prebivališče. 
Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo 
drugi osebi, s katero imata skupno stalno 
prebivališče, ta uveljavlja oprostitev 
plačila letne dajatve. 
 

(6) Za uveljavljanje oprostitve plačila letne 
dajatve za vozilo, ki ga uporablja invalid na 
invalidskem vozičku, je treba priložiti poleg 

drugih dokazil iz tega člena še dokument 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije o pravici do medicinskega 
pripomočka – invalidskega vozička. 
 

(7) Oprostitev plačila letne dajatve za 
invalidske organizacije se uveljavlja na 
podlagi potrdila o statusu invalidske 
organizacije, ki ga izda ministrstvo, pristojno 
za invalide. Invalidska organizacija lahko 
uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve 
za več osebnih vozil ne glede na omejitve 
iz prvega odstavka tega člena, ki se 
uporabljajo za prevoz oseb iz prvega 
odstavka tega člena, in so registrirana na 
invalidsko organizacijo. 
 

Vir: NSIOS 
 

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! 
 

Na Društvu so vam na voljo brezplačne 
vstopnice za Terme Snovik, Terme Čatež, 
Terme Dolenjske toplice, Terme Šmarješke 
toplice, Terme Zreče, Thermana Laško, 
Atlantis (BTC Ljubljana), Terme Talaso 
Strunjan (hotel Svoboda), Fontana Maribor in 
Terme Ptuj. Razgibajte se v topli vodi in si 
naberite novih moči! Karte lahko dobite na 
Društvu, lahko jih naročite tudi po telefonu, 
če vam je tako lažje. Ob obisku v Termah pa 
se morate člani obvezno "dokazati" s člansko 
izkaznico. 
 

PA ŠE NEKAJ: Kdor živi v težkih socialnih 
razmerah, lahko zaprosi društvo za socialno 
pomoč, kdor potrebuje pomoč drugega, 
lahko zaprosi sredstva namenjena negi in 
pomoči na domu, pa tudi za tehnične 
pripomočke (npr. povračilo nadomestila za 
ortopedske čevlje, natiki za berglje ipd.) je 
moč zaprositi. Društvo ne obstaja le zato, da 
se družimo, ampak tudi, da si tudi 
pomagamo.  
 

SKUTER: Težji invalidi so upravičeni tudi do 
skuterja na recept. Pri osebnem zdravniku 
zaprosite za napotnico za fiziatra (dr. med., 
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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.  

 

BREZPLAČNE KARTE (urbana) za 
ljubljanski potniški promet (LLP) lahko dobite 
člani društva in vaš spremljevalec, če imate 
najmanj 60 % telesno okvaro. Upravičenci 
morajo prevozniku pred brezplačnim 
zapisom terminske vozovnice s 
spremljevalcem na kartico Urbana zelene 
barve predložiti na vpogled Odločbo ZPIZ, iz 
katere je nedvoumno razvidna upravičenost 
do brezplačne terminske vozovnice. Če iz 
odločbe ni nedvoumno razviden razlog, ki 
opravičuje brezplačni zapis terminske 
vozovnice s spremljevalcem, morajo 
upravičenci navedeni v tem odstavku 
prevozniku na vpogled predložiti še 
izvedensko mnenje, ki je bilo podlaga za 
izdajo odločbe ZPIZ in iz katerega je razlog 
za upravičenost nedvoumno razviden. 
Pravico do brezplačne vozovnice pa lahko 
pridobijo vse osebe, ki imajo na območju 
MOL stalno prebivališče. Upravičence do 
brezplačnega zapisa terminske vozovnice  s 
spremljevalcem na  kartico Urbana zelene 
barve določa 11. člen Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu 
izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov 
– prvi odstavek spremenjenega 25. člena 
(Uradni list RS, št. 9/14). O pravici do 
pridobitve brezplačne vozovnice, na podlagi 
vloge upravičenca, odloča pristojni organ 
MOL. Upravičenec mora pristojnemu organu 
MOL predložiti vlogo za pridobitev 
brezplačne vozovnice za občane s stalnim 
prebivališčem na območju MOL in k vlogi 
predložiti dokazila o upravičenosti do 
pridobitve brezplačne vozovnice. 
Upravičenec vlogo z dokazili predloži v 
Potniškem centru LPP, Slovenska 56, 
Ljubljana, v zaprti kuverti oziroma jo lahko 
pošlje po pošti na naslov: Mestna občina 
Ljubljana, Mestni trg 1, 1001 Ljubljana. O  
vlogi  upravičenca bo pristojni organ odločil v 
tridesetih dneh od dneva vložitve popolne 
vloge. Na podlagi pozitivne odločbe 
pristojnega organa MOL izroči prevoznik 
upravičencu brezplačno vozovnico. 
Vozovnica je uporabljiva za neomejeno 
število voženj na vseh linijah mestnega 

potniškega prometa znotraj skupine 
postajališč v Mestni občini Ljubljana. 
 

OBVESTILA 

Obvestilo o parkiranju - NOVO 
 

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 
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.  
 

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 

http://www.drustvo-paralitikov.si/obvestilo-o-parkiranju/
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zagotovimo, da bo na postajališče pripeljal 
ustrezen avtobus, voznik pa pravočasno 
seznanjen s potnikom, ki potrebuje pomoč. 
Več informacij na www.lpp.si/. 
 

Donacija 0,5% od dohodnine 

Na spletni strani Društva paralitikov je še 
vedno objavljen obrazec – Zahteva za 
namenitev dela dohodnine za donacije. 
Povedali smo že, da ima vsak možnost, da 
se sam odloči, komu bo namenil do 0,5% 
dohodnine.  
Če se ne odločite za nikogar, to dobi država. 
Če pa se odločite, da 0,5 % dohodnine 
namenite našemu društvu, boste vsem 
članom omogočili več aktivnosti… Preberite 
in se odločite. Prazne obrazce vam pošljemo 
tudi na dom, le sporočite nam. 
 

ZAKON O IZENAČEVANJU MOŽNOSTI 
INVALIDOV – ZIMI na kratko 

 

Najprej na svoji ali katerikoli Upravni enoti 
napišete in oddate vlogo, v kateri navedete z 
liste prilagoditev, kakšno predelavo vozila 
potrebujete, npr: PV 2 (Ročno upravljanje 
zavore in plina). 
 

Vlogi priložite vse zahtevane listinske dokaze 
o upravičenosti zahtevka. 
 

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

Upravna enota vam bo po izdani odločbi 
izdala vrednotnico, s katero uveljavljate 
plačilo predelave vozila pri predelovalcu. 
 

Po izvedeni predelavi vozila se morate 
ponovno javiti s predelanim vozilom v URI 
SOČA, kjer vam bodo vozilo pregledali in 
potrdili obrazec za izvajalca, s katerim 
potrjujejo, da je bila predelava opravljena 
skladno z zahtevanmi. Ta potrjeni obrazec 
izročite predelovalcu. 
 

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

Literatura: 
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov - UL RS 
94/10 
Lista prilagoditev – priloga zakona 

Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila 
- UL.RS 71/2014 
 

Zapisal: Alojz Fidler 

 

KNJIŽNICA 
 

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

DELAVNICE IN PILATES 
 

V okviru delavnic se v društvenih prostorih še 
vedno odvijajo VAJE PILATESA, prilagojene 
zdravstvenemu stanju naših članov. Vaje 
potekajo enkrat tedensko, vsako sredo,  s 
pričetkom ob 14. uri in trajajo eno uro.  
 

Po vajah Pilatesa vabimo člane na 
nadaljevanje druženja, in sicer vabimo na 
delavnice, ki se navadno zaključujejo okrog 
17. ure. Vabljeni ste tako ženski kot moški 
spol. Vsak lahko najde zase primerno 
zaposlitev, saj veste, važno je druženje. 
Pridite, ne bo vam žal! 
 

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

ŠPORTNA  VADBA 
 

Kegljanje – kdor se želi razgibati, metati 

kroglo, ima možnost  kegljanja, in sicer  vsak 
torek dopoldne med 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! 

 

Malo za šalo 
Dieta 
Pepca zavistno prijateljici Štefki: "Ohoho, 
kako si lepo shujšala. Kakšna nova dieta?" 
Štefka: "Kje pa! Le krompir, korenje in fižol." 
"A res? Pa si vse to kuhala ali pekla?" 
"Okopavala." 

http://www.lpp.si/
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Vegana 

 Dva vegana pri Čadu vprašata natakarja: 
»Sva vegana. Kaj priporočate, da naročiva?« 
»Taksi!« 
 

Dež 
Oče in sin, Črnogorca, sedita na foteljih in 
gledata televizijo. 
Oče: "Pojdi ven pogledat, če dežuje!" 
Sin: "Eh, pokliči noter psa, bova videla, ali je 
moker." 
  
Ponos 
Zakaj Bosanci tako frajersko hodijo po 
šolah?  
Zato, ker so jih njihovi očetje gradili, matere 
jih pa čistijo. 
 

Bolečina 
"Gospod doktor! Včeraj, ko sem se peljal 
domov, sem nenadoma začutil bolečino." 
"Kje pa?" 
"Mislim, da je bilo to med Vranskim in 
Trojanami." 
 

Pes 

Ob treh ponoči zazvoni telefon. Peter se 
oglasi in glas mu pravi: "Sosed, vaš pes že 
eno uro laja in jaz ne morem spati." 
"Hvala, gospod, kako se pišete?" 
"Janez Kovač!" 
Naslednjo noč ob treh ponoči zazvoni telefon 
pri Janezu Kovaču. Janez dvigne telefon in 
Peter mu pravi: "Gospod, jaz nimam psa." 
 

Drag spomin 
Vpraša Franc sosedo na oni strani ulice: 
»Jožica, kaj pa imate v medaljonu? Kakšen 
drag spomin mogoče?« 
»Zelo drag spomin. Pramen moževih las 
imam notri,« reče Jožica.  
»Ampak kako, saj tvoj može še živi,« se čudi 
Franc. 
Jožica: »Seveda še živi. Ampak las nima 
več. 
 

Niti zgoraj niti spodaj 

»Draga, ali imaš kakšne seksualne 
fantazije?« vpraša Janez ženo Marico. 
Ta mu potrdi: »Veš, da jih imam. Ljubiva se 
pod palmo, na plaži, na katero pljuskajo 
valovi oceana. Povsod naokrog je vonj 
eksotičnega rastlinja, zraven v hladu pa 
steklenica najboljšega vina na svetu!« 
 

»Sem jaz zgoraj ali spodaj?« 
»Ne zgoraj, ne spodaj, Janez, ti si doma.« 
 

Poskusila je 
Pride Micka iz salona lepote, zunaj jo čaka 
Janez in reče: »No, vsaj poskusila si.« 
 
Kazen za bigamijo 
Študenta na izpitu na pravni fakulteti profesor 
vpraša: »Katera je največja kazen za 
bigamijo?« 
»To, da imaš dve punci,« odgovori študent. 
 

Korupcija na gorenjski način 

Gorenjca zradi prehitre vožnje ustavi policija. 
Policaj pride do avtomobila: »Prehitro ste 
vozili. Vozniško in prometno, prosim!« 
Gorenjec mu da dokumente, policaj odpre 
vozniško in notri zagleda plastično kavno 
žličko. »Kaj pa je to?« 
»To imate pa za kavico.« 
 

Korelacija med treznostjo in skopostjo 
Kdaj gre Dolenjec trezen iz gostilne? 
Kada plača Gorenjec. 
 

Kok to? 
Štajerec stopi v ljubljansko restavracijo in 
vpraša natakarja: "Ali imate limonado?" 
"Ne, žal, limonade trenutno nimamo." 
"Kok to?" 
"Ja, kokto pa imamo!"  
 

Ni razloga za poroko 
Veš, Micka, res ne vem, zakaj se v mladih 
letih nisem poročil s teboj,« reče postarani 
Lojze. 
»Lojze, saj imava vendar še čas, da se 
poročiva!« veselo odvrne Micka. 
»Čas že, toda zdaj nimam več nobenega 
trdnega razloga.« 

 

    

 

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 
 

http://www.naj-vici.com/vici/kok-to
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222000111888   iiinnn   222000111999   UUUGGGOOODDDNNNEEEJJJEEE   NNNAAA   KKKOOOPPPAAANNNJJJEEE   

VVV   BBBAAAZZZEEENNNEEE   TTTHHHEEERRRMMMAAANNNEEE   LLLAAAŠŠŠKKKOOO   

  

ZZAA  ČČLLAANNEE  DDRRUUŠŠTTVVAA  PPAARRAALLIITTIIKKOOVV  SSLLOOVVEENNIIJJEE    
OB INDIVIDUALNEM OBISKU 

Thermana Laško nudi v 2018 in 2019 (do 31.12.2019) vsem članom Društva paralitikov Slovenije 

in njihovim družinskim članom, ki pridejo na dan koriščenja s članom, naslednjo ugodnost v obeh 
hotelih: 
 

1100%%  ppooppuusstt na vse vstopnice za kopanje in kopanje+savna  
 

Popust ne velja ob vikendih, praznikih in za vse šolske počitnice. 
 

3300%%  ppooppuusstt na CELODNEVNE VSTOPNICE v kopališču Zdravilišča Laško 

Popust velja vse dni v tednu in tudi v času počitnic in praznikov. 
 

 

2200%%  ppooppuusstt na CELODNEVNE VSTOPNICE v Termalnem Centru Thermana Park 

Popust velja za vstope od ponedeljka - petka in NE velja v času počitnic in praznikov. 
 
Namesto 11 € = celodnevna vstopnica med tednom 7,70 € v bazenih Zdravilišča Laško. 
Namesto 12 € = celodnevna vstopnica med vikendi 8,40 € v bazenih Zdravilišča Laško. 

 

Namesto 13 € = celodnevna vstopnica med tednom 10,40 € v Termalnem centru. 
                          (informativno navedene cene veljajo do 1.10.2018) 

1100%%  ppooppuusstt na wellness in fizioterapevtske storitve  

 

 
 

 

Popust lahko člani uveljavljate ob predložitvi članske izkaznice društva in Modre kartice 

Thermana Cluba. V Thermana Club se lahko včlanite ob prvem prihodu in koriščenju 

ugodnosti ali preko Thermaninih spletnih strani. 
 

 
Glasilo Informator izdaja Društvo paralitikov Slovenije Ljubljana; zbrala in uredila Saša Žgajnar; naklada 200 izvodov; glasi lo je brezplačno; za 

prispevke so odgovorni avtorji sami. 


