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ZIMA SE POSLAVLJA,  ODGANJA JO 

P U S T , 

5. MARCA BOMO VSI POLNIH UST 
 

Pustovanje je eden najstarejših slovenskih 
ljudskih običajev, ki izvira še iz časa pred 
krščanstvom. Pust preganja zimo, je čas 
veselega rajanja, maskiranja, norčij, zabave 
in splošnega veselja, ki kliče v deželo toplo 
pomlad. 
 

PUST  
(Igo Gruden) 

 

Skozi vas prihaja pust,  
nos mu mahedra od ust,  
v lica, v čelo je poslikan,  

kakor od osa opikan:  
spremljajo ga boben, bas  

in cvilečih gosli glas. 
 

Mlado, staro z vseh strani  
vre iz hiš, za njim drvi,  

vsak se pustu rad pridruži;  
metla mu za žezlo služi,  
krona mu je pisker star,  

slabe volje ni nikdar. 
 

Tam in tod in vsepovsod  
se praznuje pustov god;  

vse se drenja, dreza, suje,  
poskakuje, vrat steguje,  
vik in krik in pisk in vrisk  
šviga naokrog kot blisk. 

 

Ko pa sonce gre v zaton 
 in se vzdrami težki zvon, 

 v ples vsa vas se s pustom zgrne,  
v krčmi pisker mu prevrne:  

poje boben, gode bas,  
vmes pa cvili gosli glas. 

 

Datum velike noči se vsako leto spreminja, 
ker je vedno prvo nedeljo po  prvi pomladni 
polni luni. Sedem tednov pred veliko nočjo 
pa sta pustni torek in pepelnična sreda.  
 

V starem Rimu so slavili Baccha, boga 
vinske trte in vina in njemu na čast so na ta 

dan po ulicah hrumele grozljive maske, ki so 
predstavljale pokojne prednike. S tem naj bi 
prestrašili demonska bitja, hkrati pa budili 
prijazna božanstva, ki so v deželo prinašala 
pomlad. Enako so praznovali tudi stari Grki v 
čast bogu rodovitnosti in vina Dionizu. Ti 
veseli pustni obhodi z maskami so zahvala 
za novo leto, po katerem je dan daljši, več je 
svetlobe in sonce je toplejše. 
 

 

 
 

Tudi v Sloveniji se je ohranilo veliko 
tradicionalnih mask.  
 

Najbolj znana maska, tudi v svetu, je seveda 
kurent ali korant s Ptujskega in Dravskega 
polja ter iz Haloz, znane pa so še nekatere 
maske:  škoromati – iz Brkinov, mačkore, 
klobason – na Goriškem, lavfarji – na 
Cerkljanskem in mnoge druge.  
 

Pustno rajanje in norčije dosežejo vrhunec 
na pustno soboto, nedeljo in pustni torek, ko 
pleše, nori in se veseli mlado in staro. 
Organizirani so sprevodi, povorke, plesi in 
druge prireditve, mnogokrat tudi z 
ocenjevanjem in nagrajevanjem najlepših in 
najizvirnejših mask. Uživamo vsi! Stari in 
mladi! 
 

Zapisala: Nataša Gruden     
Vir: R. Radešček: Slovenske ljudske vraže; F. Novak: 
Slovenija: Čudovite pokrajine in ljudje. 
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PARASOVO PREDNOVOLETNO 
DRUŽENJE 

 

V soboto, 1. decembra, smo se člani društva 
Paras zopet družili na že tradicionalnem 
prednovoletnem srečanju v Gostilni Frfrav, v 
bližini  Moravč. Sončno vreme je poskrbelo, 
da smo se z veseljem podali na pot in da so 
tudi tisti, ki so prišli iz oddaljenih krajev, lažje 
pripotovali do gostilne, ki nam je že dobro 
znana po gostoljubju in dobri domači hrani. 
 

Vsak udeleženec srečanja je ob prihodu 
prejel skromno darilo, za katerega so se 
potrudile  članice, ki vsako sredo obiskujejo 
delavnice ročnih del na sedežu Društva. 
 

   

 

Za glasbeno spremljavo je poskrbel gospod 
France iz nekaterim znane TV oddaje 
»Gostilna pr' Francet«. 
 

Vse navzoče je pozdravil predsednik 
Društva Alojz Fidler in obenem predstavil 
nekaterim še nepoznanega podpredsednika 
Društva, Vinka Križanca, ki nam je namenil 
nekaj besed. Pred kratkim se je s 
predsednikom udeležil posveta NSIOS-a v 
Izoli, kjer smo bili pozvani, da naj delujemo 
složno, saj nam zaradi dejanj nekaterih 
članov, ki zaradi svojih interesov in koristi 
pišejo ter kličejo na FIHO in ostale institucije 
in s tem delajo nepopravljivo škodo Društvu, 
grozi odvzem sredstev za delovanje.  
 

Srečanje se je nadaljevalo v prijetnem 
vzdušju, klepetu in kosilu. Veliko smo si 
imeli povedati, saj se nekateri zaradi 

oddaljenosti vidimo zelo poredko. Delili smo 
svoje lepe trenutke, občutke, dogodke, ki so 
nas spremljali to leto, ki se že skoraj izteka. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vsem udeležencem, ki so v letošnjem letu 
praznovali okroglo obletnico rojstva, je 
predsednik čestital in dal lično izdelano 
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darilce, za katerega že nekaj let poskrbi 
naša Ana Kleč. 
 

   
 

 
 

Na koncu pa še posladek, že znana 
»kremšnita« in kava, potem kaj hitro 
končana je zabava, saj mrak prav zgodaj se 
spusti in nekaterim se domov mudi.  
 

 
 

Pojdimo SREČNO v novo leto in upajmo, da 
nam Društvo ne bo odvzeto! 
 

Zapis in fotografije: P.H. 
 

SPREJEM OB MEDNARODNEM 
DNEVU INVALIDOV 

 

V petek,  30.  novembra 2018, so 
predsednik republike Borut Pahor,  
predsednik DZ  Dejan Židan in predsednik 
Vlade  Marjan Šarec gostili  predstavnike  
invalidskih organizacij Slovenije v 
Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. 
Društvo PARAS sta na srečanju zastopala 
Janko Pirc in Vinko Križanec.  
 

Pred tradicionalnim sprejemom je 
predsednik republike na pobudo Sveta za 
invalide republike Slovenije povabil 

predstavnike  invalidskih organizacij na 
posvet o aktualnih zadevah. 
 

Predsednik sveta, g. Dane Kastelic, je  
predsednika seznanil z delovanjem 
invalidskih organizacij in težavami pri 
implementaciji Konvencije o pravicah 
invalidov ter o financiranju in finančnih 
sredstvih, ki so se do leta 2016, v razmerju 
do BDP, zmanjšala skoraj za polovico, 
vendar se stanje izboljšuje zadnji dve leti.  
 

Predstavniki invalidov so izrazili tudi 
zadovoljstvo, da bo s 1. januarjem 2019 
stopil v veljavo zakon o osebni asistenci in 
izrazili  željo o usklajeni pripravi zakona o 
Svetu za invalide, ki naj bi postal 
samostojen in neodvisen organ. 
Predsednik Pahor je navzočnost najvišjih 
predstavnikov države na Brdu, to je  g.  
 

Dejana Židana in g. Marjana Šarca, razumel 
kot pripravljenost vseh, da se aktivno 
vključijo v reševanje problemov invalidov in 
da se o invalidih ne bo nič odločalo brez 
invalidov. 
 

Po končanem uradnem delu je sledilo 
druženje in kramljanje v sproščenem 
vzdušju.   

 

 
 

Zapisal: Vinko Križanec 

 
GOVOR DANETA KASTELICA NA 
SPREJEMU PRI PREDSEDNIKU 

DRŽAVE 
 

Spoštovani predsednik Republike Slovenije 
gospod Borut Pahor, spoštovani predsednik 
Državnega Zbora RS gospod Dejan Židan,  

spoštovani predsednik Vlade RS gospod  
Marjan Šarec,  
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spoštovani predsednik Odbora za delo 
družino in invalide v DZ RS gospod Vojko 
Starovič, 
 
 

spoštovana ministrica za delo družino, 
socialne zadeve in enake možnosti gospa 
Ksenija Klampfer,  
 

 

spoštovani visoki gostje, današnjega 
tradicionalnega sprejema predsednikov ob 
mednarodnem dnevu invalidov, lepo 
pozdravljeni. 
 

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo 
razglasili 3. december za mednarodni dan 
invalidov. Letošnje leto s sloganom »Skupaj 
gremo naprej« obeležuje enotnost in slogo v 
delovanju vseh življenjsko-družbenih 
procesov, v sodelovanju ljudi, institucij, 
skupaj z državo. Osnovno vodilo je, da bi 
združeni omogočili boljše in uspešnejše 
predvsem pa pravičnejše življenje invalidov. 
To je tudi zaveza, ki jo je Slovenija dala pred 
10 leti, ko je v Državnem zboru RS 
ratificirala Konvencijo ZN o pravicah 
invalidov. 
  

Spoštovani, slovenski invalidi ugotavljamo, 
da nas obkroža veliko predpisov in 
deklarativnega balasta. Medtem, ko v 
invalidskih organizacijah in invalidi sami 
postajamo resno zaskrbljeni, saj se sredstva 
namenjena socialnovarstvenim programom 
zmanjšujejo. Kljub temu, da se je v teh 
desetih letih sprejelo kar nekaj dobrih 
sistemskih rešitev za invalide, naj omenim 
Zakon za izenačevanje možnosti invalidov, 
Zakon o osebni asistenci in Zakon o 
socialnem vključevanju invalidov, 
ugotavljamo, da se Konvencija ZN o 
pravicah invalidov ne uresničuje v zadostni 
meri in je raven uresničevanja pravic 
invalidov glede na možnosti veliko prenizka. 
Po podatkih Statističnega urada RS se 
razmere na področju invalidskega in 
socialnega varstva slabšajo. Še  leta  2000 
je bil delež izdatkov za socialno zaščito in 
invalidnost v BDP 2,1 %, leta 2016 pa je ta 
zaščita upadla na 1,2 % BDP. Ravno tako 
se kaže upad v strukturi deležev za socialno 
zaščito po vrstah, kjer je strukturni delež za 
invalidnost leta 2000 znašal 9%, leta 2016 
pa je upadel že na 5,3 %. Tudi na podlagi 
teh dejstev ugotavljamo, da je med invalidi 

visoka stopnja revščine in socialne 
izključenosti. 
 

Nemudoma je potrebno dvigniti tudi 
invalidnine, dodatek za pomoč in postrežbo 
in druge prejemke, ki se že nekaj let ne 
usklajujejo niti z rastjo življenjskih stroškov.  
 

Zmanjšuje se obsega financiranja posebnih 
socialnih programov invalidskih organizacij, 
s katerimi se uresničujejo človekove pravice 
invalidov. Po drugi strani pa država vedno 
več obveznosti prelaga na invalidske 
organizacije, hkrati pa ne zagotavlja 
dodatnih sredstev. Zato je potrebno v 
najkrajšem času zagotoviti stabilno in 
trajnostno financiranje posebnih socialnih 
programov invalidskih organizacij, preko 
Fundacije invalidskih in humanitarnih 
organizacij. Slednja se je dvajset let skupaj 
z državo in civilno družbo gradila in 
oblikovala za izboljšanje socialnega 
položaja ranljivih skupin državljanov. Ves ta 
čas so jo izmenično uspešno vodili 
predstavniki uporabnikov, en mandat 
predstavnik humanitarnih organizacij, drugi 
mandat predstavnik invalidov in vse 
odločitve so se sprejemale s konsenzom in 
visoko stopnjo soglasja. V lanskem letu je 
nam iz neznanih vzrokov vodenje fundacije 
prevzel predstavnik, ki ga v svet fundacije 
imenuje Vlada in dolgoletno medsebojno 
zaupanje med invalidskimi in humanitarnimi 
predstavniki v svetu fundacije se je pričelo 
krhati. Posledice poznamo, nestabilno 
delovanje sveta, preglasovanja in 
posledično tudi likvidnostne težave 
fundacije. In vse to bomo v obdobju 
konjunkture gospodarstva občutili invalidi, 
invalidske in humanitarne organizacije, saj 
so se razpisana sredstva za posebne 
socialne programe za leto 2019 znižale za 
skoraj 8 odstotkov.   
 

V invalidskih organizacijah tudi ugotavljamo, 
da ni zadostnega posvetovanja z nami v 
postopkih priprave in izvajanja zakonodaje 
in politik. Tu imam v mislih aktivno 
soodločanje, ne samo, da smo invalidi v 
posameznih delovnih skupinah prisotni, da 
je formi zadoščeno, potem pa preglasovani, 
tu upravičeno pričakujemo, da se bodo v 
prihodnje odločitve sprejemale s 
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konsenzom, ne s pozicije moči. Nenazadnje 
smo invalidi ustavno zaščitena skupina 
državljanov, zato želimo, da se dosledno 
spoštuje obveza o temeljitem posvetovanju 
s predstavniki invalidov v vseh segmentih in 
da se spoštuje načelo »Nič o invalidih brez 
invalidov«. 
 

Na ogroženost človekovih pravic invalidov v 
Sloveniji opozarja tudi Odbor ZN o pravicah 
invalidov, ki je aprila letos objavil svoje 
Zaključne ugotovitve, v katerih je bil odbor 
zelo kritičen do izvajanja Konvencije o 
pravicah invalidov v Republiki Sloveniji. 
 

Nerazumljivo se mi zdi, da je slovenska 
Vlada na priporočilo državne institucije 
pričela prioritetno peljati postopke za 
pripravo Zakona o fundacijah FIHO in FŠO, 
medtem ko za samostojno telo, katero bi 
spremljalo izvajanje Konvencije ZN o 
pravicah invalidov, ki ima status 
mednarodne pogodbe, država v 10-letni 
zgodovini od ratifikacije v Državnem zboru 
RS nima kakšnega pretiranega posluha. 
Skozi desetletje v Sloveniji deluje Svet za 
invalide Republike Slovenije, kateri je vedno 
pripojen h kakšni vladni službi ali 
ministrstvu, posledično pa nima nobene 
neodvisnosti, da bi izpolnjeval vsaj eno 
izmed pomembnejših nalog, kot je 
spremljanje uresničevanja Konvencije v 
Sloveniji. Konvencija v 33. členu nalaga, da 
država mora zagotoviti neodvisno telo, kot 
to določajo tudi Pariška načela, ki pravijo, da 
mora biti neodvisnemu organu zagotovljena 
funkcionalna neodvisnost z zakonodajnim 
tekstom ali Ustavo, imeti mora finančno 
neodvisnost, torej dovolj velik proračun, 
zagotovljen s strani parlamenta in seveda 
neodvisnost glede oseb oziroma kadrov, ki 
morajo biti delegirani kot člani neodvisnega 
mehanizma. Tega Svet za invalide 
Republike Slovenije do sedaj ni imel. 
 

In na koncu bi se dotaknil dejstva, da 
NSIOS, ki po zadnjih podatkih združuje 24 
invalidskih organizacij in 118.000 invalidov, 
še vedno nima pravne subjektivitete, kar bi 
mu morala država preko Zakona o 
invalidskih organizacijah omogočiti, da bi se 
NSIOS lahko registriral v skladu z Zakonom 
o društvih. Prepričan sem, da je le z malo 

dobre volje to mogoče storiti po skrajšanem 
zakonodajnem postopku.   
 

Spoštovani predsedniki, danes sem vam v 
imenu Nacionalnega sveta invalidskih 
organizacij Slovenije in Sveta za invalide 
Republike Slovenije postavil ogledalo. Na 
vas je ali se boste v njega zazrli ali pa se 
boste obrnili stran. Vendar vedite, da 
invalidsko gibanje v Sloveniji ni mrtvo. 
Invalidi v svojem življenju uspešno 
premagujemo različne ovire, vendar, če se 
bodo nam postavljale vedno nove in nove, 
bomo svoje nestrinjanje tudi jasno pokazali. 
V okviru Nacionalnega sveta invalidskih 
organizacij se je že oblikoval protestni 
odbor, ki pripravlja aktivnosti za izvedbo 
shoda, če se ne bodo opozorjene ugotovitve 
pričele reševati. Zavedam se, da se vse ne 
da postoriti čez noč, vem pa tudi, da tam 
kjer je volja so uspehi zagotovljeni.  
 

Spoštovani predsednik Republike gospod 
Borut Pahor, v imenu Sveta za invalide 
Republike Slovenije in v imenu NSIOS se 
vam iskreno zahvaljujem za današnji 
sprejem. V podobni obliki pozornost 
slovenskim invalidom namenjate že vrsto let. 
Prepričan sem, da tudi ta sprejem ni zadnji, 
saj nam s to gesto omogočate, da imamo 
invalidi možnost vsaj enkrat v letu nagovoriti 
tako eminentno družbo in hkrati sporočiti 
svoja mnenja in stališča slovenski politiki in 
širši slovenski javnosti.   
 

Uspešno delo in vse dobro želim vsem 
skupaj! 
 

Hvala! 
 
Dane KASTELIC 

 

INVALID ŠPORTNIK LETA 2018 
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Slavnostna prireditev ŠPORTNIK LETA 
2018 se je odvijala 11. decembra 2018 v 
hotelu Austria Trend hotel, v Ljubljani, v 
organizaciji Zveze za šport invalidov 
Slovenije -  Paraolimpijski komite (ZŠIS-
POK). 
 

Priznanji za športnika leta 2018 med invalidi 
je Zveza za šport invalidov Slovenije – 
paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) - podelila 

plezalki Tanji Glušič in plavalcu Darku 
Đuriću. Slednji je to priznanje prejel drugič 
po letu 2013, Glušičeva pa prvič. 
Glušičeva je bila tretja na svetovnem 
prvenstvu v Avstriji, Đurić pa je blestel na 

evropskem prvenstvu v plavanju, z zlatom 
na 50 metrov prosto in bronom na 200 
metrov prosto. 
 

 
 

Za ekipo leta je priznanje namenila ekipi 
gluhih kegljačev, v sestavi Aleš Peperko, 
Tomaž Klemen, Dragutin Draganjac, Esad 
Hadžiagić in Robert Marovt. Ekipa je na 

evropskem prvenstvu osvojila prvo mesto.  
 

 
 

Priznanje za mladega športnika pa sta letos 
dobila dva slovenska tekmovalca, atletinja 
Iris Berganski in smučar Jernej Slivnik. 
Iris Berganski je na mladinskem evropskem 
prvenstvu v Bolgariji osvojila tri medalje, 
Jernej Slivnik pa je bil udeleženec zadnjih 

zimskih paraolimpijskih iger v 
Pyeongchangu, kjer je končal na 12. mestu. 

 
 

Za svetovni rekord 

Športnik leta Darko Đurić pa je poleg glavne 
nagrade večera dobil še posebno priznanje 
za svetovni rekord v plavanju na 50 m delfin, 
ki je bil sicer dosežen že konec lanskega 
leta. 
 

Bronasti in srebrni znaki 

Bronaste znake so prejeli: Darko Đurić, 
plesalca Nastija Fijolič in Amir Alibabić, 
atletinja Iris Breganski, igralec biljarda Matej 
Brajkovič, strelec Franček Gorazd Tiršek, 
gluhi kegljači Klemen, Draganjac, Peperko, 
Hadžiagić in Marolt, igralci showdowna 
oziroma namiznega tenisa za slepe in 
slabovidne Peter Zidar, Miha Susman, 
Sanja Kos, Tanja Oranič, slepi in slabovidni 
kegljači Karmen Vogrič, Mitja Osolnik, Dario 
Vogrič, Jože Lampe, Franc Tomšič, Mirko 
Rus, Igor Žagar in Sašo Kajtna ter njihovi 
trenerji, srebrne pa plezalca Glušičeva 
in Gregor Selak, športni ribič Rudolf 
Centrih in šahist Aleksander Uršič ter njihovi 
trenerji. 
 

Zapisal: Ivan Palčič 
Fotografije: ZŠIS-POK 

 

PREDSEDNIK NSIOS - BORUT 
SEVER 

 

Zbor članic Nacionalnega sveta invalidskih 
organizacij Slovenije (NSIOS) je na svoji seji 
18.1. za dokončanje mandata soglasno za 
novega predsednika NSIOS izvolil Boruta 
Severja.  
 

Borut Sever, univerzitetni diplomirani 
pravnik, aktivno deluje na področju 
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invalidskega varstva več kot 27 let, od 
nastanka svoje invalidnosti, ko je v prometni 
nesreči utrpel poškodbo vratne hrbtenice in 
je od takrat uporabnik invalidskega vozička 
in opornic. Vodil je posebne socialne 
programe namenjene mladim po poškodbi 
hrbtenice, v nadaljevanju pa se njegovo delo 
osredotoča na pravno področje, kjer v 
zadnjih letih sodeluje predvsem pri pripravi 
sistemske in druge zakonodaje.  
 

V svojem programu je izpostavil skrb za 
izboljšanje socialnega stanja slovenskih 
invalidov, s poudarkom na zaposlovanju in 
polni vključenosti v družbo. Posebej je 
poudaril skrb za uveljavljanje človekovih 
pravic invalidov, ob tem pa tudi nujnost 
stabilnega zagotavljanja posebnih socialnih 
programov, ki so pogosto predpogoj za 
uresničevanje le teh. V programu je 
izpostavil pomembnost ozaveščanja, kjer je 
potrebno širšo javnost seznanjati s 
pozitivnimi zgodbami, življenjem in delom 
invalidov ter invalidskih organizacij, ob tem 
pa opozarjati tudi na problematiko in težave 
s katerimi se srečujejo. Poudaril je tudi 
namen povezovati različne deležnike na 
področju invalidskega varstva ob aktivni 
podpori vsebinski in organizacijski krepitvi 
delovanja invalidskih organizacij.  
 

Borut Sever je vodenje NSIOS prevzel od 
Daneta Kastelica, ki je NSIOS začasno vodil 
po smrti dolgoletnega predsednika Borisa 
Šuštaršiča. 
 

 
 

Vir: NSIOS 

 
 

KULTURA 
 

Dr. Igo GRUDEN 
1893 - 1948 

 

Prešernova nagrada je najvišja državna 
nagrada za umetniške dosežke. Prvič so jo 
podelili februarja 1947 in takrat jo je prejelo 
pet slovenskih književnikov: Igo Gruden  za 
pesniški zbirki  »V pregnanstvo« (medvojne, 
taboriščne pesmi)  in  »Pesnikovo srce« 
(domoljubne in ljubezenske pesmi), Matej 
Bor (Raztrganci), Vitomil Zupan (Rojstvo v 
nevihti), Ivan Potrč (Kreflova kmetija)  in 
Tone Seliškar (Tovariši).  

 
 

 

Leta 2018 sta bili dve pomembni obletnici v 
spomin na pesnika  Iga Grudna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pred 125 leti (1893) je bil rojen v Nabrežini 
pri Trstu, umrl pa je pred 70 leti (1948) v 
Ljubljani.   

 

 

 

V počastitev teh dveh obletnic je zato 
Založništvo tržaškega tiska iz Trsta, v 
sodelovanju z OŠ Virgila Ščeka iz 
Nabrežine, izdalo zbirko »Miška osedlana in 
druge otroške pesmi«.   

 

 

 

 

Rojen je bil kot najstarejši med desetimi 
otroki dokaj premožne družine. Imeli so 
precej zemlje, trgovino, restavracijo in 
kamnolom. Nabrežinski kamen je bil cenjen 
in prodajali so ga po vsem avstrijskem 
cesarstvu ter ga iz tržaške luke razvažali po 
vsem svetu. 

 

 
 

 

Igo je bil že kot otrok zelo vedoželjen, često 
je v domači gostilni, kjer so bila tudi razna 
zborovanja in prireditve, poslušal zgodbe in 
prigode kamnolomcev, ribičev in drugih 
obiskovalcev. Tudi v šoli je pokazal veliko 
zanimanje za knjige, zato so ga že 
enajstletnega poslali v Gorico v gimnazijo. 
Med šolanjem je že pisal in objavljal v reviji 
»Zvonček« otroške  in  domoljubne pesmi, 
saj je bil zelo navezan na družino  in  imel  
močno domotožje. 

 
 

 

 

Po maturi je odšel na Dunaj študirat pravo. 
Študij je prekinila prva svetovna vojna, ker  
je bil vpoklican v avstrijsko vojsko in bil 
poslan na Soško fronto.  
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Tam je bil hudo ranjen, zato je po končanem 
zdravljenju lahko nadaljeval študij. Vojak v 
srcu ni bil nikoli. Že sama misel na vojno je 
bila zanj nesprejemljiva. Študij je nadaljeval 
v Pragi in tam tudi  doktoriral. Bil je čeden 
mladenič, eleganten, rahločuten, ljubezniv, 
malce otožen a tudi  vedrega značaja in 
nekoliko zaverovan vase, zato so ga literati 
poimenovali - Narcis. Dobrodušno je sprejel 
ta vzdevek in ga veselo nosil vse življenje. 
Leta 1920  je izdal svoji prvi dve zbirki in 
eno tudi naslovil »Narcis«, tu so ljubezenske 
pesmi in  »Primorske pesmi«, domoljubne.  
 

NAROČILO HČERKI 
 

Hčerka moja, 
vem, da ti hudo je po očetu, 

saj me vsak dan spremlja misel tvoja, 
ki spoznam v najtišjem jo šepetu. 

V noči lice v dlan naslonim, 
k tebi se zamišljen sklonim. 

 

Naj ti sanje 
bodo lepe, v noč se smehljajoče: 
v spanju živi srečne dni nekdanje, 
buden jaz zasanjam naj bodoče. 

Pozabiva na sedanjost sivo, 
v sebi vero ohraniva živo. 

 

Če vzdihuje 
ti srce, ker so me zdaj zaprli, 

znaj, da drugim je otrokom huje: 
v mukah so očetje jim umrli. 

Ko hudo ti je, v zavesti 
teh otrok imej bolesti. 

 

Sredi boja 
svet ljubiti se v bridkosti uči. 

Bratstvo vseh judi je vera moja, 
naj še tebe dviga k sončni luči. 
Že dani se hčerka moja, vstani! 

Čas zacelil najini bo rani. 
 

Njegovo Primorsko je po prvi svetovni vojni 
zasedla Italija in se domov ni mogel več 
vrniti, kar ga je silno potrlo, prizadelo. Tudi 
bratje in sestre so se izselili v Jugoslavijo. 
 

Igo Gruden se je zaposlil v Ljubljani kot 
odvetnik, se družil in prijateljeval s penati, 
znanimi literati in drugimi umetniki (Oton 
Župančič, Juš Kozak, Izidor Cankar, Fran 
Saleški Finžgar, Fran Albreht, Pavel Golia, 
Hinko Smrekar, Jože Plečnik idr.), sodeloval 
v literarnih ustanovah, predvsem v 
slovenskem PEN klubu (Združenje 
Pesnikov, Esejistov in Novelistov) in, kot 

član, veliko potoval. Bil je na mednarodnih 
kongresih v Haagu, Budimpešti in 
Dubrovniku. Zaradi sproščenega, veselega 
značaja in znanja tujih jezikov (govoril je 9 
jezikov) je z lahkoto navezoval stike in veliko 
tudi prevajal. Tudi iz bolgarščine.  

 

 

Kmalu se je pričela druga svetovna vojna, 
kot odvetnik je branil aktiviste in simpatizerje 
OF, zato so ga  za božič leta 1942 aretirali, 
zaprli  in  poslali v internacijo v Visco, 
Chiesonuovo in na Rab. Po kapitulaciji Italije 
so se taboriščniki umaknili v begunska 
taborišča v Egipt. Vse to pretresljivo gorje je 
sproti  beležil in ves čas ustvarjal. Takoj po 
vojni je izdal zbirko  »V pregnanstvo« 
(1945),  kjer je zajeta življenjska izpoved o 
ječah, taboriščih in medvojnem trpljenju v 
pregnanstvu. Naslednje leto, 1946, je bila 
knjiga  ponatisnjena, izšla pa je tudi knjiga  
»Pesnikovo srce«.  

 

 

Za obe ti dve zbirki so mu leta 1947 podelili 
Prešernovo nagrado. 

 

SINKU 
 

V Nabrežini blizu Trsta 
se tvoj oče je rodil; 

kjer je v morju skala čvrsta, 
se po produ je podil, 

v zimi z burjo se boril. 
 

V šolo hodil je v Gorico; 
ko prihajal je domov, 
vozil se je z jadrnico, 
z ribiči veslal na lov 

tja do istrskih bregov. 
 

Dnevi so prišli temačni, 
takšnih ni še videl svet: 
mrki tujci v dobi mračni 

so teptali kraški cvet 
petindvajset strašnih let. 

 

Naj kdorkoli kdaj te vpraša, 
kdo žvi na zemlji tej, 

vedi: zemlja ta je naša, 
tvoji dedi spijo v njej, 
zanjo bori se naprej! 

 

Igo Gruden je bil oče našemu članu 
Primožu, kateremu je ta pesem tudi 
namenjena. 

 
 

Umrl je 29. novembra 1948, star komaj 55 
let.  
 

Zbirke: 
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1920   Narcis 
    Primorske pesmi 
1922    Miška osedlana 
1939    Dvanajsta ura 
1945    V pregnanstvo 
1946    V pregnanstvo - ponatis 
    Pesnikovo srce 
1949    Na Krasu (pripravil že pred smrtjo) 

 
Sestavila: Nataša Gruden  

 

ŽIVETI S CELIM 

TELESOM 
 

MASAŽA GLAVE 
 

Ta vaja predstavlja izvrsten način za 
spodbujanje cirkulacije v koži na glavi, za 
preprečevanja izpadanja las in za prehrano 
lasišča. 

 

1. S prsti pritisnite točko, ki je označena 
na risbi. Ne gre za praskanje teh točk, 
ampak za masiranje kože v smeri od 
sprednjega proti zadnjemu delu, ne da 
bi pri tem dvignili prste. 
 

 
 

2. Oprite prste na točko na zadnjem delu 
vratu, kot kaže druga slika. Hkrati 
pritiskajte in masirajte. Ta vaja 
odpravlja napetost in utrujenost kože 
hrbta in vratu ter lajša in preprečuje 
glavobol.  

 

VAJE ZA USTA 
 

Usta, zobe in dlesni je potrebno stimulirati 
kot vse druge dele obraza, da bi ohranili 
njihovo zdravje. Usta uporabljamo ves čas: 
ko jemo, govorimo, obljubljamo. Vaje za 
usta jim bodo ohranile zdravje in preprečile 
karies in vnetje dlesni. 
 

Vaja z jezikom in slino 
Jezik je povezan s srcem. Občutki 
sovraštva, ljubezni, sočutja in jeze imajo 

svoje središče v srcu, spodbuja pa jih jezik. 
Ko jezik uporabimo pri poljubu, strast 
preplavi srce. 
 

Taoisti pravijo, da je slina sveta nebeška 
voda in ji pripisujejo zdravilne učinke. 
Pripomore k pobijanju mikrobov v ustih in 
nekaterih primerih lahko deluje celo 
zdravilno; uporablja se pri zdravljenju 
infekcij. Če se urežete in v bližini ni zavojčka 
s prvo pomočjo, na ureznino nanesite slino. 
Delovala bo dezinfekcijsko in bo uničila 
patogene mikrobe. Dokazano je, da slina 
vpliva na sintezo hormonov, ki preprečujejo 
zobni karies. Polega tega imajo zobje in 
slina pomembno vlogo pri prebavi; zdrobijo, 
zmeljejo namreč hrano, preden ta pride v 
želodec. Bolj ko žvečimo in bolj ko slina 
prepoji hrano, prebavni sistem lažje in bolje 
vsrkava hranljive snovi. (Lahko poskusite in 
hrano žvečite tako dolgo, da se bo 
spremenila v tekočino.) Upoštevajoč 
vrednost sline moramo čim bolj zaščititi 
žleze, ki jo proizvajajo. 
 

Da bi ohranili zdravje srca in dobro 
delovanje žlez slinavk do pozne starosti, so 
taoisti razvili vaje z jezikom in slino. 
Dobesedni prevod imena te vaje se glasi: 
»Rdeči zmaj je jezik, ocean pa je slina.« To 
ime odraža pomen te vaje, ki je sestavljena 
iz čiščenja ust in zob ter stimulacije srca. 
 

Lahko jo izvajamo po jedi, po prebujanju, da 
bi odpravili slab ustni zadah, ali ob 
kateremkoli drugem delu dneva. 

 

1. Krožite z jezikom po ustni votlini, po 
dlesnih in zobeh. Uporabite jezik kot 
ščetko za zobe. 

2. Med kroženjem z jezikom po ustni 
votlini bodo žleze slinavke izločale 
slino. Ne požirajte jo – pustite, naj se 
nabira v ustih. 

3. Uporabite slino za izpiranje ust. 
Umijte celo ustno votlino, vključno z 
dlesnimi in prostorčki med zobmi. 

4. Razdelite na tri enake dele in počasi 
požirajte enega za drugim, dokler 
usta ne ostanejo prazna. Med 
požiranjem bodite pozorni na 
spuščanje sline v želodec. Začutili 
boste, kako »nebeška voda« 
oskrbuje želodec z energijo. 
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Vaja s pritiskom na dlesni 
 

Določene točke nad in pod ustnicami 
stimulirajo meridiane, ki z energijo 
oskrbujejo usta, zobe in dlesni. To vajo 
lahko izvajate zjutraj, po obrokih ali v 
kateremkoli drugem času. 

 

1. Pritisnite točke, ki so označene na 
risbi. Pritisnite močno in enakomerno, 
potem pa to področje podrgnite – 
tako boste energijo razširili tudi okoli 
točke. Ponovite trikrat. 

 

 
 

Vaja šklepetanja z zobmi 
 

Zobje so zelo pomemben del prebavnega 
sistema. Služijo za prežvekovanje hrane in 
razlivanje sline po delčkih hrane. Zobe je 
potrebno skrbno varovati; če ne moremo 
pravilno žvečiti, ne bomo imeli dobre 
prebave. To bo povzročilo slabo vsrkavanje 
hranljivih snovi, s tem pa tudi oslabitev 
prebavnega sistema. Vaja šklepetanja z 
zobmi ščiti zobe. 
 

Poleg tega je med spolnim odnosom, 
orgazmom in erekcijo organizem bolj 
občutljiv na mikrobe. Stiskanje in 
šklepetanje z zobmi pripomore h krepitvi 
organizma in povečuje njegovo naravno 
odpornost. 
 

Razmajani zobje in slaba artikulacija so 
znak starosti. Šklepetanje in stiskanje zob 
pripomore k boljši artikulaciji in čuvata 
zdravje zob. 
 

Če vajo izvajamo zjutraj, prebujamo telo; če 
jo izvajamo čez dan, nas ohranja budne. 
 

1. Pošklepetajte z zobmi 36-krat in 
okrepili boste zobe in dlesni. 

 

 
 
 

VAJA MASIRANJA OBRAZA 

 

Po vajah, ki stimulirajo posamezne dele 
obraza, boste začutili potrebo po stimulaciji 
kože in obraznih mišic. 

 

1. Močno si zmasirajte dlani. 
2. Z dlanmi si pokrijte obraz in začutili 

boste prodiranje toplote rok v kožo in 
mišice obraza. Obrazne celice bodo 
vpijale to energijo. 

3. Masirajte obraz z rokami tako, da pri 
tem delate velike kroge od sredine 
navzven. S prsti potujte prek nosnega 
korena, tretjega očesa in čela, potem 
jih usmerite na sence in lica, vse do 
brade in ustnic, potem pa navzgor do 
korena nosu. Te gibe ponavljajte po 
lastni želji. 

 

Opomba: Od časa do časa lahko prekinete 
vajo in si zmasirate ter segrejete roke, 
katerih energija in toplota bosta prešli na 
obraz. To vajo uporabite vedno, kadar so 
vaše obrazne mišice utrujene. Preprečuje 
nastanek gub in daje koži lepo barvo. 
 
Pripravil: Jože Tomšič 
Vir: dr. Stephen Thomas Chang – Popolni sistem 
samozdravljenja  
 

ŠPORT 
 

EKIPNO DP V HITROPOTEZNEM 
ŠAHU 2018 

 

Ekipno državno prvenstvo v hitropoteznem 
šahu je tokrat potekalo v Slovenj Gradcu, v 
soboto, 24.11.2018. Izvajalec DP je bilo 
Društvo invalidov Slovenj Gradec, 
organizirala pa ga je ZŠIS-POK.  

 

Pomerilo se je 4 ženskih in 11 moških ekip. 
Ženski del tekmovanja je potekal po 
dvokrožnem sistemu,  moške ekipe pa so 
igrale po sistemu Berger, na 11 kol, čas 
iganja je bil 10 minut. Tekmovalci, ki so imeli 
težave s premikanjem figur po šahovnici, 
oziroma slepi tekmovalci, so imeli dodaten 
čas 2 minuti.  

 

Naslov državnih prvakov pri ženskah so 
slavila dekleta iz Društva distrofikov 
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Slovenije, pri moških pa je slavila ekipa DI 
Maribora.  

 

Naše društvo je zastopala le moška ekipa v 
sestavi Leopold Kočevar, Srečko Obolnar in 
Jože Anžej. Priigrali so si deveto mesto. 

 

Čestitke. 
 
 

 
 
 

Zapisal: Jože Žgajnar 
Vir: ZŠIS-POK 
 
 

AKTUALNO 
 

ZAKON O SOCIALNEM 
VKLJUČEVANJU INVALIDOV 

1.1.2019 
 

na spodnji povezavi 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
rs/vsebina/2018-01-1349/zakono-socialnem-

vkljucevanju-invalidov-zsvi 
 
POVZETEK ZAKONA  
 

S 1. januarjem 2019 je stopil v veljavo Zakon o 
socialnem vključevanju invalidov, ki bo 
nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih oseb in velja za osebe z 
invalidnostjo, ko dopolnijo 18 let. Odrasle osebe 
z invalidnostjo, ki so bile upravičenci po tem 
zakonu, z novim zakonom ohranijo status 
invalida in s tem vse pridobljene pravice, zato 
jim ni potrebno vlagati nobenih vlog in izdajati 
novih odločb.  
 

Zakon o socialnem vključevanju invalidov ureja 
pravice in postopek pridobitve statusa invalida 
osebam s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi 
okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo 
socialno vključevati v skupnost brez nudenja 
storitev socialnega vključevanja in ne morejo 
samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih 
potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje, 
pravico do denarnih prejemkov in možnosti, ki 
jim jih zagotavlja država za njihovo enakovredno 
vključevanje v družbo.  
 

Zakon bo razširil krog invalidov, ki jim po zakonu 
pripadajo pravice. Poleg oseb z zmerno, težjo in 

težko motnjo v duševnem razvoju ter najtežje 
gibalno oviranih oseb bodo pravice dobile tudi 
osebe z avtističnimi motnjami, osebe z zmerno 
do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in 
gluho-slepe osebe. Pomembna pridobitev je tudi 
ta, da bodo osebe s statusom invalida imele z 
novim zakonom pravico do nadomestila za 
invalidnost v višini seštevka denarne socialne 
pomoči in varstvenega dodatka, ki od 1.1.2019 
znaša 577,34 €. Zato vlog za varstveni dodatek 
ni več potrebno vlagati, saj bo novo nadomestilo 
že vključevalo znesek, ki je enak dosedanjemu 
nadomestilu za invalidnost in varstvenemu 
dodatku. Spremenjena je tudi višina dodatka za 
pomoč in postrežbo, ki bo po novem enak 
dodatku za pomoč in postrežbo po zakonu, ki 
ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
znaša 292,11 €v primeru, da osebe z 
invalidnostjo potrebujejo pomoč pri opravljanju 
vseh osnovnih življenjskih potreb in v višini 
146,06 € za osebe z invalidnostjo, ki potrebujejo 
pomoč pri opravljanju večine osnovnih 
življenjskih potreb. Nadomestilo za invalidnost in 
dodatek za pomoč in postrežbo po novem 
zakonu nista socialno varstvena prejemka in so 
od njih ne plača dohodnina po Zakonu o 
dohodnini.  
 

Osebe, ki so pridobile pravico do družinske 
pokojnine do 31.12.2018, ki je bila višja od 
dosedanjega nadomestila za invalidnost (382,32 
€) in je sedaj nižja od novega nadomestila za 
invalidnost (577,34 €) lahko vložijo (morajo, če 
želijo prejemati razliko) na pristojne Centre za 
socialno delo vloge za pravico do razlike do 
novega višjega nadomestila za invalidnost. Vsi 
ostali prejemniki družinskih pokojnin, ki so že do 
sedaj bili upravičenci do razlike med družinsko 
pokojnino in nadomestilom za invalidnost ne 
potrebujejo vložiti novih vlog, saj se bo višina 
razlike preračunala na novo.  
 

Z novim zakonom je prenehala preživninska 
obveznost staršev in s tem pravica odraslih oseb 
s statusom invalida po ZSVI (pred tem po 
ZDVDTPO) do družinske pokojnine, ki je po 
1.1.2019 ni več mogoče uveljavljati.  
 

Vsi prejemniki dosedanjega dodatka za tujo 
nego in pomoč, bodo po novem prejemali 
dodatek za pomoč in postrežbo v višjih zneskih, 
za kar tudi ni potrebno vlagati nobenih novih 
vlog. Tisti prejemniki nadomestila za invalidnost, 
ki dodatka za pomoč in postrežbo ne prejemajo 
ali pa menijo, da bi namesto nižjega dodatka za 
pomoč in postrežbo bili upravičeni do višjega 
dodatka, lahko vložijo na pristojnem centru za 
socialno delo vlogo za pomoč in postrežbo po 
novem zakonu.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1349/zakono-socialnem-vkljucevanju-invalidov-zsvi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1349/zakono-socialnem-vkljucevanju-invalidov-zsvi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1349/zakono-socialnem-vkljucevanju-invalidov-zsvi
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Zakon bo omogočil prehod v zaposlitev in 
ohranitev nadomestila za invalidnost do višini 
minimalne plače ter po morebitnem prenehanju 
zaposlitve ponovno izplačilo nadomestila za 
invalidnost v celoti.  
Zakon bo od 1.1.2022 zagotavljal storitve 
socialnega vključevanja in sicer storitve 
usposabljanja za samostojno življenje, 
vseživljenjskega učenja, prebivanja s podporo in 
ohranjanja socialne vključenosti starejših 
invalidov, ki bodo omogočale večjo socialno 
vključenost oseb z invalidnostjo v skupnost.  
 

Vir povzetka: Sonček Ljubljana 

 

ZAKON O OSEBNI ASISTENCI 
na spodnji povezavi 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=
ZAKO7568 

 
POVZETEK ZAKONA  

 
Vedno več članov nas sprašuje, kako je z 
Zakonom o osebni asistenci. Zato vam 
želimo v kratki obliki  podati nekaj osnovnih 
informacij o tem zakonu. 
 

Zakon je bil objavljen v UL RS št. 10/17 dne 
27.2.2017 in obsega 36 členov. Zakon se je  
pričel uporabljati  s  1. januarjem 2019. 
 

»Kot osebna asistenca se šteje pomoč pri 
temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri 
komunikaciji in obvezna prisotnost pri 
uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, 
pomoč  pri podpornih dnevnih opravilih, 
spremstvo, pomoč na delovnem mestu in 
izobraževalnem procesu ter pomoč pri 
drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je 
uporabnik  vključen.«   (2. člen  zakona,  3. 
alineja )  
 

Uporabnik si sam izbere izvajalca osebne 
asistence. 
 

Upravičenci do osebne asistence so 
uporabniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 da zaradi invalidnosti potrebuje 
pomoč pri opravljanju aktivnosti, 
vezanih na samostojno osebno in 
družinsko življenje, vključevanje v 
okolje, izobraževanje in zaposlitev; 

 da je državljan RS s stalnim 
prebivališčem v RS ali tujec, ki ima 
stalno prebivališče v RS; 

 da je star od 18 – 65 let; 

 da  živi ali bi želel živeti v 
samostojnem ali skupnem 
gospodinjstvu zunaj celodnevne 
institucionalne oskrbe; 

 da potrebuje pomoč najmanj 30 ur 
tedensko. 

 

Uporabnik je glede na ugotovljene potrebe 
po prvi ali peti alineji prejšnjega odstavka 
upravičen do enega ali več osebnih 
asistentov. 
 

Pravica do osebne asistence se izključuje s 
celodnevnim institucionalnim varstvom, 
družinskim pomočnikom ali dolgotrajno 
bolnišnično obravnavo. Ne izključuje pa se s 
storitvijo pomoči na domu po zakonu, ki 
ureja socialno varstvo. 
 

In kako je s postopkom za uveljavljanje te 
pravice? 
 

O pravici do osebne asistence odloča center 
za socialno delo, ki je krajevno pristojen 
glede na stalno ali začasno prebivališče 
uporabnika. 
 

To pomeni, da morate vlogo nasloviti na 
Center za socialno delo v vaši občini. Vloga 
mora vsebovati: 

 osebno ime vlagatelja, EMŠO in 
naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča; 

 navedbo o potrebi po storitvah 
osebne asistence pri opravljanju 
aktivnosti, vezanih na samostojno 
osebno ali družinsko življenje, 
vključevanje v okolje, izobraževanje 
in zaposlitev; 

 navedbo o prejemanju dodatka za 
pomoč in postrežbo oziroma drugih 
denarnih prejemkov, ki jih vlagatelj 
prejema iz naslova potrebe po tuji 
pomoči; 

 dokazilo o izobraževanju ali 
zaposlitvi; 

 datum vložitve in podpis vlagatelja ali 
zakonitega zastopnika. 

 

Odločba o pravici do osebne asistence se 
izda na podlagi mnenja strokovne komisije 
centra za socialno delo. 
 

Pomembno za naše člane je tudi to določilo 
iz člena 26: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7568
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7568
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Če je uporabnik upravičen do prejemanja 
dodatka za pomoč in postrežbo oziroma do 
drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe 
po tuji pomoči, uporabnik sofinancira 
osebno asistenco pri izbranem izvajalcu 
osebne asistence v višini polovice 
navedenega prejemka. 
 

Morda še to pojasnilo. Društvo Paras ne 
izpolnjuje pogojev za izvajanje osebne 
asistence. 
 

Zakon o osebni asistenci lahko najdete na 
spletu. V primeru, da bi kdo od vas želel 
imeti zakon natisnjen, nima pa dostopa do 
spleta, naj se obrne na društvo in mu ga 
bomo posredovali. 
 

Na tem mestu sem napisal le nekaj 
najosnovnejših napotkov za lažje odločanje. 
 
Pripravil: Alojz Fidler 
Vir: Zakon o osebni asistenci 

 
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 
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 
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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 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. 
Karico boste na dom prejeli v desetih dneh 
od oddaje vloge.  
 

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

 

OHRANJEVANJE 

ZDRAVJA 
 

MERITVE KRVNEGA TLAKA, 
HOLESTEROLA IN SLADKORJA V KRVI: 

http://www.invalidska-kartica.si/
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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.  
 

OBVESTILA 
 

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. 
 

 

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 9.00 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 
 

MOLK JE ZLATA VLADAR 

Direktor kandidatki za tajnico: «Upam, da niste 
klepetulja in poslovnih skrivnosti ne trosite 
okoli.« 
»Bodite brez skrbi. Lahko vam povem, da 
imam na banki več kot 10.000 € in to samo 
zato, ker sem znala molčati.« 
 

POGOVOR MORSKIH PSOV 

Morski psi se pogovarjajo o hrani, ki so jo 
zaužili v preteklih dneh.  
"Pred nekaj dnevi sem požrl Američana, pa 
sem potem cel dan bruhal hamburgerje!" je 
rekel prvi.  
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"Jaz sem pa pojedel Rusa in sem cel dan 
bruhal vodko." je povedal drugi morski pes. 
"Jaz sem šele nastradal!" se je oglasil tretji. 
"Pojedel sem blondinko, pa se dva dni 
nisem mogel potopiti pod vodo!" 
 

SLEPOTA 

"Včeraj sem vas na ulici srečala in ste mi 
rekli, da ste slep, zdaj vas pa vidim, da 
berete časopis!" je jezno vzrojila starejša 
gospa, ko je v parku na klopi zagledala 
klošarja.  
"Saj ne berem, samo slike si ogledujem!" se 
je branil klošar. 
 

LOGIKA 

Prijateljici se pripravljata na zabavo v 
planinski koči. Planinska koča je polna 
fantov. Ko se približata koči, ena izmed njiju 
reče: »Joj, saj ti nimaš pod plaščem sploh 
ničesar oblečenega!« 
Pa jo vpraša prva prijateljica: »Seveda ne. A 
si ti kdaj vstaviš vato v ušesa, ko greš na 
koncert?« 
 

NOSEČA 

Blondinka je obiskala ginekologa, ta pa ji je 
po preiskavah povedal: »Noseči ste.« 
»Kako, noseča?« 
»Dobili boste otroka.«  
»Kje pa otrok pride ven?« 
»Tam, kjer je prišel noter.«  
»Torej, na zadnjem sedežu avtomobila?« 
 

OBISK 

»Dobrodošla!« pozdravi Lojze taščo na 
vhodnih vratih. »Koliko časa boste ostali pri 
nas?« 
»Dokler vama ne bom šla na živce.« 
»A samo tako na kratko ste se oglasili?« 
 

PRI URI ANATOMIJE 

Študenti medicine so imeli prvo uro 
anatomije s pravim mrtvim človeškim 
truplom. Vsi so se zbrali okrog operacijske 
mize s truplom, pokritim z belo rjuho. 
Profesor je začel uro tako, da jim je rekel: 
»V medicini je pomembno, da imate kot 
zdravniki dve pomembni kvaliteti. Prva je, da 
se vam ne gabi nič, kar je povezano s 
človeškim telesom.« Za primer je profesor 
odgrnil rjuho, vtaknil prst v zadnjik trupla, ga 
povlekel ven in vtaknil v usta. »Izvolite, 
naredite enako tudi sami«, reče študentom.  

Študenti so se začeli razburjati, se nekaj 
minut upirali, ampak so vsi sčasoma začeli 
vtikati prste v mrtvaka in jih posesali z usti.  
Ko so vsi končali, jih je profesor pogledal in 
jim dejal: »Druga najpomembnejša kvaliteta 
je OPAZOVANJE, da imate dobre oči. 
Vtaknil sem svoj sredinec, posesal pa svoj 
kazalec. Naučite se biti pozorni!« 
 

 
 

NEDELJA 

Direktor pride v pisarno k tajnici in jo vpraša: 
»Gospodična, a vi kaj delate v nedeljo?«  
»Nič ne delam.« 
»Potem pa poglejte na koledar in naj vas 
spomnim, da danes ni nedelja!« 
 

HČERE 

Kmet se pogovarja z znancem o svojih treh 
hčerah. Slednjega zanima, kaj počnejo in 
kako jim gre.  
Kmet pripoveduje: »Ena je zdravnica. 
Vsakih štirinajst dni pride po vrečo 
krompirja. Druga je slikarka. Posel ji gre 
slabo. Nazadnje je prodala kolo, da je lahko 
preživela. Tretja je prostitutka. Ne vem sicer, 
kaj to je, ampak dela ima toliko, da ji ob 
vikendih še moja žena pomaga.« 
 

DARILO 

Moški jemlje v roke različne predmete in 
sprašuje za ceno. Vse mu je predrago. 
Končno vpraša prodajalko: »Kaj bi si želeli 
za rojstni dan, če bi bila moja žena!« 
»Drugega moža.« 
 

ZNAČKA 

Kriminalist pride k kmetu, da bi preiskal 
njegovo posest. Kmet mu pravi, da lahko 
vse pregleda, razen tistega nasada tam 
zadaj.  
Kriminalist mu pokaže značko in pravi: 
»Vidiš to značko? S to značko lahko 
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počnem karkoli in ti ne moreš nič narediti za 
to!«  
Čez nekaj minut se kriminalist začne dreti, 
ko beži pred razjarjenim bikom. Kmet odvrže 
orodje, steče k ograji in se zadere: »Potegni 
značko ven! Pokaži mu značko!« 
 

TABORJENJE 

Štirje policaji so se za konec tedna 
odpravljali na taborjenje. Da se ne bi 
dolgočasili, so se dogovorili, da vsak s seboj 
prinese kakšno družabno igro. Ko so v 
kampu postavili šotor, eden vpraša: »No, 
kakšne družabne igre ste prinesli s seboj? 
Jaz sem prinesel pikado.« 
»Jaz sem s seboj vzel šah,« je rekel drugi.  
»Jaz pa monopoli,« se je oglasil tretji.  
»Jaz pa vložke,« je ponosno povedal četrti.  
»Allways vložke?« so se začudili ostali trije 
policisti. »Za kaj pa boš potreboval vložke?«  
»Enkratni so. Na televiziji sem videl reklamo, 
da z vložki lahko delaš kar hočeš: plavaš, 
jahaš, tečeš, voziš kolo, igraš tenis … » 
 

LOČITEV 

Dva moža sta tiho ribarila in pila pivo. Potem 
Janez reče: »Mislim, da se bom ločil od 
svoje žene, že dva meseca ni govorila z 
mano.« 
Ivan ribari naprej in počasi pije pivo ter reče: 
»Raje premisli, Janez, tako žensko je težko 
najti.« 
 

MALICA 

Po lovu so vsi lovci dali 2 evra za slasten 
golaž, ki jim ga je pripravil kolega, le lovec 
Jaka ni nikoli dal prispevka, raje si je 
prinesel malico od doma. Nekoč po lovu so 
mu kolegi izmaknili iz suknjiča malico. Pol 
kranjske klobase so mu zamenjali z 
zmrznjenim pasjim iztrebkom in vrnili zavitek 
v žep suknjiča. Ko že vsi jedo golaž, Jaka še 
vedno nemirno hodi okrog in kadi. 
Pa ga le eden od lovcev privoščljivo vpraša: 
»Kaj je s tabo Jaka, a ne boš danes nič 
malical?« 
»Saj bi, pa sem pol klobase dal pogreti v 
golaž, sedaj je pa kuhar ne najde!« 
 

SLOVENŠČINA 

Koliko sklonov pozna slovenščina?«, je 
učence vprašala učiteljica.  
Janezek se oglasi: »Sedem.« 
Učiteljica: »Janezek, si prepričan?« 

Janezek:  »Seveda, sedmi je novi. Imenuje 
se podkupovalnik, vprašamo pa se, komu in 
koliko?« 
 

KOLOKVIJ 

Trije prijatelji sostanovalci so prespali 
kolokvij,  ki so ga imeli v ponedeljek zjutraj. 
Ker so se v nedeljo zvečer v Ljubljano 
pripeljali iz svojega oddaljenega domačega 
mesta z avtomobilom, so se odločili, da 
bodo to izkoristili kot opravičilo. 
V ponedeljek popoldan so šli torej k 
profesorju in mu razložili, da zaradi počene 
gume niso mogli priti pravočasno na izpit. 
Profesor, čeprav nekoliko v dvomih, jim je 
omogočil dodaten izpitni rok naslednjega 
dne. 
Naslednji dan jim je torej profesor izročil 
izpitne pole in jih razporedil v tri različne 
predavalnice, da ne bi prepisovali. Eden 
izmed študentov se je takoj lotil izpita in 
najprej prebral navodila. 
Pisalo je, da je izpit razdeljen na dva dela, 
pri čemer nosi prvi del 10% ocene, drugi del 
pa 90% ocene. Začel je torej reševati prvi 
del izpita. Vprašanja je obvladal, vse naloge 
kar hitro rešil in optimistično prešel na drugi 
del izpita. 
Naenkrat pa je izbuljil oči in prebledel. V 
drugem delu je bilo eno samo kratko 
vprašanje ... "Katera guma je počila?"  
 

NEBESA 

Moža ni bilo doma in žena si je med tem 
privoščila ljubimca. Naenkrat zaškrta 
ključavnica, sliši se odklepanje … Žena hitro 
skrije ljubimca v omaro, sklene roke k nebu 
in prosi: 
»O Bog, naredi z menoj kar hočeš, samo ne 
dovoli, da naju najde moj mož. Grozno je 
ljubosumen in gotovo bi ubil ne samo mene, 
ampak tudi ljubimca.« 
Nebesa se odprejo in zasliši se zamolkel 
glas: »Dobro, naj bo kot želiš, toda čez tri 
leta te pokličem k sebi. Utopila se boš.« 
»Dobro, dobro, samo da naju ne zaloti!«  
Kočljiva situacija se je razrešila popolnoma 
gladko.  
Tri leta se nato žena ni kopala v banji, ni 
hodila v kopališča, toplice … Vodam se je 
na daleč izogibala. Tri leta so minila, minilo 
je četrto, peto. Na zaobljubo je žena 
pozabila.  
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Po petih letih si je kupila vozovnico za 
križarjenje po morju okoli sveta. Na ladji so 
bile same ženske, odlično so se zabavale. 
Kar naenkrat se začne ladja potapljati. 
Žena se je spomnila na božje besede: 
»Torej nisi pozabil in me boš vzel k sebi!? 
Poglej malo naokrog, koliko nedolžnih žensk 
bo umrlo skupaj z menoj!« 
Odprejo se nebesa in zasliši se zamolkel 
glas: »Dve leti!!! Dve leti sem se mučil, da 
sem vas ... mrhe ... spravil na eno ladjo !!!!«  
 

V ČAKALNICI 

Pride zdravniška sestra v polno čakalnico 
Zdravstvenega doma Grosuplje. 
»Naslednji za EKG, prosim.« 
Nič. 
»No, kdo je za EKG, vpraša še enkrat malo 
glasneje.« 
 Spet nič. 
 »Ja, pa kdo, porkamadona, je za EKG«, 
vpraša tretjič precej glasno. 
 Pa se zasliši glasek od zadaj: »Mi smo vsi 
za DESUS....« 
 

ŽENA 

Neko noč, v petek 13... je elegantno oblečen 
moški ustavil taksi in rekel vozniku, naj ga 
pelje domov. 
Na poti domov je opazil lepo oblečeno 
gospo, kako je vstopila v nočni bar 
sumljivega slovesa. Takoj je prosil taksista, 
naj obrne in ustavi na bližnjem parkirnem 
prostoru. 
Ko sta se ustavila, je izvlekel denarnico in 
rekel vozniku: 
 "Tu imam tisoč evrov. Za vas, če greste v 
bar in iz njega zbrcate damo v rdeči obleki. 
Brez usmiljenja! Ta ženska je moja  žena!" 
Taksist, ki še ni nikoli videl toliko denarja, se 
je takoj strinjal in šel v nočni klub. Čez deset 
minut je bil že nazaj z žensko, ki jo je vlekel 
za lase, jo mlatil in zmerjal na vso  moč. 
Moški je pogledal pozorneje in opazil, da je 
ženska oblečena v zeleno, takoj je stekel tja, 
da bi taksista ustavil. 
"Človek, stoj, stoj! Ta ni, ta ni..." 
Taksist je zadihan odgovoril:   "Tiho, prijatelj, 
ta je moja! Zdaj grem pa po vašo!" 
 

AFORIZMI 
Z umazanim prstom ne kaži na tuje napake. 
(portugalski) 

Ni sramota molčati, kadar imamo kaj 
povedati. (ruski) 
 

Srce ni koleno, da bi se ga dalo povijati. 
(hrvaški) 
 

Prepozno je nagrobnik pokrivati s toplo 
odejo. (japonski) 
 

Kdor se rad prepira, hitro povod najde. 
(italijanski) 
 

Človek, ki ne dela napak, običajno nič ne 
dela. (švicarski) 
 

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

Starši za otroke, otroci zase. (abhaški) 
 

Pripravila: Olga Štremfelj 

 

SUDOKU 
 

Navodilo za reševanje: 

 

V kvadrate vpišite števila od 1 do 9, tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo, ne v 
vrstici, ne v koloni, niti v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. 
   

7 6 1       
       5 2  6 1 

 5     8 4  

 2  7 1 3  4   
  4     1 8 

1 8  4 9  7  5 

     1  8  
 1  3 6  5  2 

 4    7 1  9 
   

    

  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 izvodov; glasilo je brezplačno; za 

prispevke so odgovorni avtorji sami. 

 


