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Pozdravljeni!  
 

Da se ne ponavljam, predlagam, da vržete pogled 
na koledar in boste vedeli, kaj sem mislil s tem 
ponavljanjem. Razmišljal sem, o čem naj bi pisal v 
tem uvodniku ob zaključku leta in se odločil, da 
vam predstavim vso kronologijo dogodkov ob 
reševanju problema vpisa društvenih prostorov v 
zemljiško knjigo. Veliko vas je, ki se zaradi 
oddaljenosti le redko ali pa skoraj nikoli ne 
udeležite katerega od zborov društva in posledično 
o delu društva izveste le malo. Pa pojdimo od 
začetka. Težava se je pojavila ob zahtevi za vpis 
celotne stavbe v ZK. Takrat so nas opozorili, da  
naše društvo nima urejenega vpisa svoje lastnine 
v ZK, vsi ostali lastniki pa so si to že uredili. Mi  
smo tako postali zavora za vpis celotne stavbe. 
Seveda smo morali zato najprej poiskati notarja. 
Po pregledu stanja nas je  krepko streslo. Na 
parcelni številki naših prostorov je bilo vpisanih čez 
30 plomb, ki jih je vpisal takratni prodajalec. Zneski 
so bili kar precejšni, od 30.000 €  naprej in seveda 
še obresti na te zneske od leta 2001 naprej. Notar 
nas je ob tem tudi seznanil, da brez advokata te 
godlje ne bomo rešili, kajti med vsemi temi zneski 
je bil tudi vpis davčne uprave v višini 32.000 € in 
seveda obresti.  Odšli smo do advokata, ki je pričel 
vlagati izpodbojne tožbe. Nekaj od tega je bilo 
lažje rešljivo, zneski so bili med 5.000 in 10.000 € 
in zaradi časovne oddaljenosti težje dokazljivi. Po 
začetnih uspešnih izbrisih smo že pričakovali, da 
se bomo lahko v kratkem že vpisali. Nato pa 
krepak šok. Prodajalec je medtem umrl. Svojci so 
se dedovanju odpovedali zaradi velikih dolgov, ki 
jih je zapustil in vse je prešlo na državo. Istočasno 
pa še nov šok. Odkrili smo še nov zahtevek v višini 
145.000 €. Prisiljeni smo bili, da vložimo nove 
tožbe in najbolj smo se bali, kaj bo naredila davčna 
uprava in, seveda, kaj bo z zahtevo po plačilu 
145.000 €. Na tem mestu moram poudariti, da smo 
zaradi teh dolgov že dobivali tudi izvršbe. To je 
pomenilo, da smo morali biti zelo pozorni in takoj 
ob razpisanih izvršbah vložiti tožbe. V nasprotnem 
primeru bi bili danes že ob društvene prostore. 
Seveda se je zapletlo ob dokazovanju davčni 
upravi, da so bili prostori kupljeni in plačani že 
delno v letu 2001 in kasneje v celoti plačani 
prodajalcu. Davčna uprava je v postopku 
zahtevala originalne dokaze, tj. račune o plačilu 
kupnine. Z dopisom smo prosili takratnega 

predsednika društva, da nam posreduje podatke o 
plačilu in kje lahko najdemo originalne račune, ki 
jih v arhivu društva žal ni bilo. Gospod na te pozive 
ni odgovoril. Poklicali smo gospoda Albina 
Lukanca, za katerega smo domnevali, da bi morda 
vedel kaj več o nakupu prostorov. Gospod Albin 
nam je povedal vse pomembne podatke o tem, 
kako so se takrat kupovali prostori za invalidska 
društva. Še vedno pa smo morali najti dokumente 
o plačilih. Tu pa sta se zelo izkazali bivša 
sekretarka, Milena Selan, in Polona Hutter. Dva 
dni sta od jutra do večera pregledovali vsak 
papirček iz škatel in pregledali vse omare, list za 
listom. Imeli smo srečo, da ni nihče vrgel med 
smeti te škatle, polne starih zapisnikov in računov 
iz tistega obdobja. Našli sta originalne račune, 
nekje vmes pa še iztrgan del kupoprodajne 
pogodbe. Na tem zavrženem listu je namreč 
pisalo, da prodajalec obvešča kupca, da je na tej 
parcelni številki vpisana hipoteka LB in da bo takoj 
po prejemu prvega dela kupnine ta dolg poravnal 
in izdal zemljiško knjižno dovolilo za vpis v ZK. Na 
spodnji strani tega lista je tudi podpis takratnega 
predsednika, kar dokazuje, da je vse to prebral. 
Zakaj tega nikoli ni izpeljal in zakaj je dovoljeval še 
kup kasnejših vpisanih dolgov na že plačane 
prostore, noče pojasniti, kljub temu, da smo ga 
dovolj vljudno prosili za pojasnila. Morda še kot 
zanimivost. Ob iskanju teh računov smo lahko 
pregledali tudi kup starih računov, ki so nam 
razkrili, kaj vse se je v tem obdobju kupovalo v 
Mercatorju in še kje. Konec dober, vse dobro, 
kajne. Tudi ugovor na izvršbo in kasnejša tožba 
vpisnega dolga v višini 145.000 € je bila ugodno 
rešena v našo korist. Vesel pa sem bil, ko sem 
izvedel, da je ogoljufana upnica uspela v drugem 
postopku in svoj denar dobila nazaj. Vpis v ZK 
nam je nato uspel šele v tretjem poskusu. Dvakrat 
so sodišča vpis zavrnila, v tretje pa nam je uspelo. 
Seveda vse to ni bilo zastonj. Stroški niso bili 
ravno zanemarljivi, žal pa jih zaradi časovne 
oddaljenosti ne moremo izterjati od oseb, ki so 
krive za to, da je le malo manjkalo in bi bili ob 
društvene prostore. Sodbo prepuščam vam.  
 

Želim vam srečo in zdravje v novem letu z željo, 
da bi način financiranja invalidskih organizacij 
ostal nespremenjen. O rušilcih pa ob kakšni 
drugi priložnosti. 
 

Zapisal: Alojz Fidler 
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SPOMLADANSKO RAZVAJANJE 
 

Že tretje leto smo se člani društva in naši 
svojci odločili, da si privoščimo 
spomladansko razvajanje. Poiskali smo si 
ugodno ponudbo in se sredi aprila odpravili 
na pot. Tokrat v Paradiso v Dobovi, kjer smo 
si tri dni »polnili baterije«. Utrinki z druženja. 
 

  
    večerna druženja  

 

 
                in razne igre 
 

  
                               popoldanska kavica                

 
   ko je nekdo praznoval 

 
                                    bazen podnevi  

 
                          bazen zvečer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
          
 
                             sestanek pred kopanjem 
 

Besedilo in fotografije: Saša Žgajnar 
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SPOMLADANSKI PIKNIK 
 

Leto je naokoli, prišel je čas piknikov. Letos 
smo se v lepem številu ponovno zbrali  v 
Latkovi vasi. In to celo na 25. maj. 
 

 
 

Čeprav smo »mladi«, se še dobro 
spominjamo 25. maja – DNEVA MLADOSTI, 
ko je bil v času nekdanje Jugoslavije to 
praznik mladine in je Tito praznoval svoj 
rojstni dan. Glavni simbol praznika je 
bila Štafeta mladosti oz. Titova štafeta, ki je 
po okoli mesecu in pol svojo pot zaključila 
25. maja v Beogradu. Predaja štafete je bila 
prireditev, v kateri je sodelovalo več tisoč 
mladih iz vse Jugoslavije.  
 

To so bili lepi časi. No, tudi za nas je bil 
današnji dan lep. Sonce je že zjutraj obsijalo 
naše kraje in zadovoljni smo se iz vse 
Slovenije podali na pot v Savinjsko dolino. 
 

Na kmetiji Miklavžin v Latkovi vasi so nas že 
pričakovali. Kot je že v navadi, so nas lepo 
postregli, najprej z okusnim golažem in 
dobrim, domačim kruhom. Ker se člani že 
nekaj časa nismo videli, kilometri pa nam 
večkratno srečevanje otežujejo, smo 
zadovoljni, da se vsaj nekajkrat letno 
zberemo. Tako smo med seboj poklepetali, 
se malo potožili pa tudi nasmejali. Le čas je 
prehitro tekel.  
 

Ker smo prišli na piknik, se spodobi, da tudi 
temu primerno tudi kaj pojemo. Ja, pa smo 
po golažu dobili še dobro "pečenje", za 
sladico pa še dober, domač štrudelj.  
 

 
 

 
 

Ampak, brez postrežbe bi bilo pa vse težje. 
Zato se moramo zahvaliti neumornim 
članom Dragu, Janku, Marjani in Zmagi. Da 
pa nismo bili brez piva, je zanj poskrbela 
Milena, sponzor pa je bila gostilna Ravbar iz 
Domžal. Torej, vsem najlepša hvala.  
 

 
 

Vsak dan se prevesi tudi v noč, zato smo se 
s polnimi želodčki in napolnjenimi 
"akumulatorji" še pred nevihto odpravili proti 
domu, v upanju na čimprejšnje ponovno 
srečanje. 
 

Besedilo in fotografije:Saša Žgajnar 

 
 

 
 

 
 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tafeta_mladosti
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PRVA SKUPINA NA OBNOVITVENI 
REHABILITACIJE V LAŠKEM 

 

Potekala je od 30.6 do 12.7.2019 
 

OR se je udeležilo 23 oseb. 
 

V nedeljo, 30.6., se je vrstil prihod 
udeležencev. Ob 17.30 smo imeli uvodni 
sestanek: Predstavnica Thermane je 
udeležence pozdravila in podala glavne 
informacije o ponudbi in animacijah v hotelu, 
vodja skupine pa je predstavil aktivnosti v 
društvu med bivanjem. Zbrali smo prijave za 
izlet/piknik na Turistični kmetiji Šolinc in se 
dogovorili za poseben prevoz tistih 
posameznikov, ki ne morejo na avtobus. 
 

V ponedeljek smo imeli pregled pri fiziatru in 
že nekaj terapij.  
 

Dnevno so potekale redne terapije, kopanje 
v bazenu in individualno druženje. 
 

V petek so nam pripravili druženje ob 
glasbenem večeru na terasi hotela, kjer so 
nam postregli z jedmi na žaru. 
 

V torek, 9. julija, smo se z avtobusom 
odpeljali na TK Šolinc, pod Svetino, kjer so 
nas pogostili. Tam smo lahko tudi obiskali 
domač muzej s starimi kmečkimi stroji in 
pripomočki. 
 

V četrtek je potekal zaključni pregled pri 
fiziatru, zvečer smo se dobili na poslovilni 
večerji v salonu Bidermajer.  
 

Udeleženci te skupine so izpolnili anketo o 
počutju na OR v Laškem, ki si jo lahko 
ogledate s klikom na povezavo. 
 

V petek, 12.7., smo se poslovili in si zaželeli 
ponovnega snidenja prihodnje leto. 
 

Nekaj fotografij za vtis: Obveščanje udeležencev 
 

 

 
Razprava o stari kmetijski napravi 
 

 
Počitek pred domačim muzejem 
 

 
Pogostitev na turistični kmetiji 

Slovo 
Besedilo in fotografije: Aleksander Beccari 
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OBNOVITVENA REHABILITACIJA V 
LAŠKEM od 14.7. do 26.7. 2019 

 

Ob prihodu v zdravilišče Laško so nam na 
recepciji dodelili sobe, nato pa smo se  
udobno namestili. Zvečer smo imeli 
spoznavno večerjo v Bidermajerjevem 
salonu. Dobili smo vse informacije o 
terapijah in o celotnem programu našega 
bivanja v hotelu. 
Naslednji dan smo opravili prvi obisk pri 
fiziatru, ki nam je dodelil terapije glede na 
posameznika. Po pregledu smo že začeli s 
predpisanimi terapijami in fizioterapijami. 
Vse je potekalo brez problemov.  
 

V prostem času smo se sprehajali po 
čudovitem parku ob hotelu.  
 

Hotel nam je ponudil tudi pilates-vadbo v 
telovadnici hotela. Na voljo smo imeli tudi 
druge aktivnost, kot so sprehod po 
energijskih točkah s športno instruktorico 
gospo Danico, telovadbo v vodi, kopanje, 
razne igre v notranjem in zunanjem bazenu 
… Vse aktivnosti so bile na lastno željo 
posameznika.  
 

Animator, gospod Tilen, nam je pripravil 
smeha poln družabni večer.  Ob živi glasbi 
na terasi smo tudi zaplesali. Večer je  hitro 
minil in odpravili smo se k počitku ter novim 
dogodivščinam naproti.  
 

V  ponedeljek smo imeli zanimivo 
predavanje o zdravilnih zeliščih in njihovi 
vsakdanji uporabi. 
 

In že je prišel dan piknika v naravi. Z 
avtobusom smo se odpeljali proti Celjski 
koči in pred  
 

 
 

Svetino zavili na turistično kmetijo ŠOLINC. 
Postregli so nas s pijačo dobrodošlice in 
dobrim domačim kruhom.  
 

 
 

Po ogledu muzeja kmečkega orodja in še 
nekaj drugih starin so nas postregli z dobrim 
domačim bogračem. 
 

 
 
Da je bil piknik še bolj zanimiv, nam je 
animator, gospod Tilen, popestril popoldan z 
raznimi igrami. Zvečer smo se polni dobre 
volje vrnili v hotel.  
 

Za zaključek našega bivanja v Laškem smo 
se skupaj podali na sprehod po energetskih 
točkah v spremstvu športne instruktorice, 
gospe Danice.  
 

Na zaključni večerji smo se zahvalili 
kolektivu TERMANE Laško, saj so lepo 
skrbeli za naše bivanje pri njih. Obujali smo 
lepe spomine na dogodke in doživetja med  
bivanjem v Laškem.  
 



7 

 

 
 

 
 

Poslovili smo se v upanju, da se drugo leto 
zopet srečamo. Domov smo se odpravili 
polni energije, elana in lepih vtisov na OR v 
Laškem.  
 

Zahvaljujemo se vodstvu društva PARAS, ki 
nam je omogočilo OR v LAŠKEM. 
 

Besedilo in fotografije: Janko PIRC 

 

OBNOVITVENA REHABILITACIJA 
ZREČE 2019 

 

Spet je leto naokoli in prišel je čas ponovnega 
okrevanja in druženja paralitikov v Zrečah. 
 

 
Udeleženci OR 2019 

Že na dan prihoda smo opravili zdravniški 
pregled ter prejeli ustrezne terapije. Zopet nam 
je pri animacijah pomagala animatorka Nina, ki 
nas je spremljala vse do konca rehabilitacije. 
Fizioterapije smo začeli izvajati že takoj 
naslednji dan in tako vse do konca.  
 

   
Na kolo za zdravo telo                   Pony racing team Zreče 2019 
 

Na prosti dan smo se odpravili na izlet v Olimje, 
kjer smo si ogledali čokoladnico, Jelenov greben 
in Minoritski samostan.  
 

 
Minoritski samostan 
 

Pater v samostanu nam je prečudovito, zelo 
enostavno in koristno za osvežitev spomina, 
govoril o časih, ki so že davno za nami. Po 
ogledu Olimij smo se odpravili v pivnico Haler. 
 

 
Skupinska slika pred reatavracijo Haler 
 

Organizirali smo tudi piknik, kjer ni manjkalo 
dobre volje in iger.  
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                                 Zmagovalci iger 
 

Seveda pa ni manjkalo večernih sprehodov po 
Zrečah.  
 

In tako je zelo hitro prišel čas odhoda in konec 
našega druženja v Zrečah.  
 

Vsem udeležencem se zahvaljujem za prijetno 
druženje in lepo darilo. Prepričana pa sem, da 
smo vsi obnovili svoje mišice in odgnali kakšne 
neprijetne misli ter si v spomin vtisnili veliko 
lepih spominov. 
 

Besedilo in fotografije: Mateja Jesenšek 
 
 

OBNOVITVENA REHABILITACIJA 
MORAVCI 2019 

 

Štorklje v Prekmurju so se začele pripravljati 
na odhod v južne kraje. Paralitiki iz vse 
Slovenije (25 članov) pa smo prišli v 
Moravske toplice. Bila je nedelja, cesta 
skoraj prazna in zato nam ni bilo težko priti 
na panonske ravnice in se prijaviti v hotelu 
Termal, kjer so nas že čakali. Čakali pa so 
nas tudi v TERMALIUMU. Prav za nas sta 
bila tam sprejemna zdravnika, specialni 
fiziater primarij dr. medicine Jože Barovič in 
specialist fiziater dr. medicine Matic 
Ivanovski ter vsa sprejemna ekipa. Po 
pregledu smo dobili predpisano ustrezno 
fizioterapijo. Zvečer pa smo imeli spoznavni 
večer. Našo skupino je vodil gospod Alojz 
Fidler. Seznanil nas je s programom, ki ga 
organizira hotel Termal in s programom, ki 
smo ga organizirali člani društva Paras. V 

toplicah smo dobili svojega novega 
skrbnika. To je bil BLAŽ ČERNELA. Reči 
moramo, da se je zelo potrudil za našo 
skupino in z njim smo vzpostavili dober 
osebni odnos. 
 

Naslednji dan pa smo resno začeli s 
terapijami, telovadbo v termalni vodi in 
kopanjem, pa tudi z druženjem in 
medsebojnim spoznavanjem. Skupaj smo 
hodili v jedilnice hotela in tam so nas kuharji 
razvajali z odlično hrano. Postregli so nam 
lokalne specialitete in tako smo poizkusili  
bograč, bujto repo, ajdove jedi, dudule, 
štrukeljce in vse klasične jedi. Resnično smo 
bili gosposko postreženi. 
 

V ponedeljek smo imeli tudi že zdravniško 
predavanje. Udeležili so se ga skoraj vsi, le 
tisti, ki so bili na terapijah, so manjkali. Dr. 
JASNA R. LUKAČIČ nam je predavala o 
prebavilih in o presnovi. V pogovoru z nami 
pa nam je dajala koristne nasvete. Polagala 
nam je na srce nasvete o uživanju lokalno 
pridelane hrane, sveže pripravljene, o pitju 
naravne vode ... Prav tako nas je posvarila, 
naj se izogibamo raznih reklamnih svetovanj 
o »zdravi hrani«. Če samo pomislimo, kako 
so nas farbali z zdravo margarino in o 
škodljivosti svinjske masti in masla ter 
smetane. Danes pa vemo, da je zdrava 
domača svinjska mast bolj zdrava od 
sintetičnih maščob in celo boljša od raznih 
slabih olj. 
 

 
 

Da ne bi bili člani skupine osamljeni, smo ob 
večerih imeli družabne igre. Polona in Saša 
sta nas zbrali na tomboli in sledilo je pravo 
tekmovanje za dobitki, po tomboli pa smo se 
še družili ob kozarčku rujnega. 
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Velike so bile priprave za kulturni večer, ki 
smo ga imeli v soboto zvečer. Vse je 
usklajevala Saša. Pevke NEDA, MARIJA, 
MILKA in NATAŠA so imele pevske vaje, 
recitatorji ZDRAVKO, SLAVKO, VINCENC in 
NATAŠA pa so vadili recitiranje. 
Nataša in Primož sta nam pripravila 
razstavo originalnih prvih izvodov Grudnovih 
pesniških zbirk. 
Kulturni večer je bil v prvem delu zasnovan 
kot poklon pesniku IGU GRUDNU, očetu 
našega člana Primoža. Lani je poteklo 70 let 
od njegove smrti. Ob spremni besedi JASNE 
MAJDE PERŠOLJA smo spoznali Grudnov 
življenjepis in z branjem njegovih pesmi 
spoznali njegovo domovinsko, ljubezensko 
in taboriščno liriko.  
 

 
 

Ker je bil Gruden doma iz Nabrežine, so 
naše pevke zapele kraško ljudsko pesem. 
Moja domovina kraška je planina.  
 

 
 

Večer so popestrile ljudske pesmice s 
Krasa, ki jih je v mladosti slišal Igo Guden in 
jih vpletel v svoje sonete. Ko so  Nabrežinke 
romale v Sveto k svetemu Tilihu, so molile: 
 

»Sveti Tilih s Krasa, 
dej mi moža magari do pasa, 
nej bo z lesa ali kamna, 
samo da bo moškega znamnja.«   
 

Na koncu pa nas je presenetil naš skrbnik 
Blaž Černela, ki je najprej prebral Grudnovo 
pesem Lijak in jo nato prevedel v 
prekmursko govorico. 
 

 
 

Zaključili smo vsi skupaj s pesmijo Zaplula je 
barčica moja. 
 

Drugi del kulturnega večera pa so izvajali 
naši animatorji. Matevž Hadžislamovič nam 
je uprizoril avdicijo za sprejem na 
Akademijo, nismo pa izvedeli, ali je bil 
sprejet na Akademijo ali ne. Bil je enkraten. 
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Na koncu pa smo se družili ob kozarčku in 
še kaj zapeli. 
 

V nedeljo je Saša organizirala izlet v 
Radence na ogled živalskega vrta 
SIKALUZOO. Odpeljali smo se s svojimi 
vozili. Videli smo 56 živalskih vrst in 317 
živali: zebu, pritlikavo govedo, kavkaškega 
ovčarja, nemiške papige, opice, makake, 
beloglavčke, dvogrbe kamele, lame, konje, 
osle, kenguruje, mini koze, kopenske želve 
… Čeprav je bilo toplo, smo se malo hladili v 
senci in posedeli na klopcah. 
 

 
Počitek 
 

 
300 let stara želva 
 

 
Dvogrbe kamele 
 

 
Črnorepi prerijski psi 

 

 
Nosata medvedka z 8 mladiči 

 

 
Pritlikave afriške koze 
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   Lama 
 

V zadnjem tednu smo se en večer dobili na 
kvizu. Sestavila ga je Saša. Letos je bilo 
treba iz odgovorov na vprašanja sestaviti 
slovenske pregovore. Ene skupine so 
uspele malo prej, ene pa pozneje. Vsi pa 
smo bili nagrajeni. Dobitke so prispevali: 
Fanika, Polona, Saša, hotel Termal … 
 

  
 

 
 

Člani smo se vsak dan družili v bazenu, se 
postavili v krogu, se smejali in si 
pripovedovali.  
 

 
 

Zvečer pa so bila druženja ob glasbi za tiste, 
ki so fizično zmogli po težkih terapijah. 
 

Vsi člani smo bili disciplinirani. Redno smo 
bili na terapijah in upoštevali nasvete 
fizioterapevtov. Saj zato smo tudi prišli v 
Moravce. 
 

Dvanajst dni je tako hitro minilo. Vsi smo 
spet bili na odpustnem pregledu pri fiziatru 
medicine in rehabilitacije, dr. Ranku 
Mudriniću. 
 

Zadnji dan nam je hotel pripravil v okrogli 
dvorani slovesno poslovilno večerjo. Od nas 
sta se poslovila gospa Tanja Husar, vodja 
recepcij v Termah 3000 in naš skrbnik Blaž 
Černela.  
 

Zahvalili smo se našemu vodji Alojzu 
Fidlerju, skrbniku Blažu in seveda tudi Jasni. 
 

  
 

 
 

Bilo nam je lepo in poslovili smo se: »Hvala 
Bogu, še hleti taku!« 
 

Zapisala: Jasna Majda Peršolja 
Fotografije: Saša Žgajnar 
 
 

DESETE ŠPORTNE IGRE 
 
Bila je druga sobota v oktobru, ko smo se 
člani društva zbrali že na 10. športnih igrah, 



12 

 

v prostorih Društva vojnih invalidov na 
Malenškovi 1 v Ljubljani. 
 

      
 

 
 

Kakor smo pričakovali, nam je služilo tudi 
vreme. Bilo je sončno in toplo. Pomerili smo 
se v štirih disciplinah: kegljanje, pikado, šah 
in namizni tenis. Kdor ni mogel sodelovati v 
nobeni od teh disciplin, je bil pač navijač. 
 

 
 

 
 

V kegljanju so bili najboljši:   
 

1. mesto  Bojan Fijavž 
2. mesto  Tone Glad 
3. mesto  Mateja Jesenšek 

     
 

 
 
V pikadu so bili najboljši:  
 

1. mesto Esad Hušić 
2. mesto Janez Bregar 
3. mesto Jože Filipašič 
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V namiznem tenisu so blesteli:  
 

1. mesto Mira Jakin 
2. mesto Janez Bregar 
3. mesto Ivan Palčič 
 

      

 

 
 

V šahu so bili najboljši:  
 

1. mesto Anton Iskra 
2. mesto Mira Jakin 
3. mesto Esad Hušić 
 

      

 
 

Po končanih igrah, so zmagovalci prejeli 
medalje in vsi skupaj pa še zasluženo 
malico – pečenico z zeljem. 
 

      

 

 
 

Skupaj smo nato še poklepetali, saj nam 
druženja vedno primanjkuje, nato pa se 
odpravili vsak na svojo stran.  
 

Besedilo: Saša Žgajnar 
Fotografija: Tomo Hutter 
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KULTURA 
 

V BLAZINI VONJ OSTAL JE        
 

V blazinah vonj ostal je tvojih las - 
in zdi se mi, da ti si še pri meni, 
da slišim v temi tvoj drhteči glas: 
 

pa je le veter, ki je vzdramil sen noči, 
pa je le veter, ki je vzdramil sen srca. 
 

Ur sladkih dih po sobi še dehti - 
in zdi se mi, da tiplješ ti po temi, 
da tvoje krilo skozi mrak šumi: 
 

pa je le veter, ki je vzdramil sen srca, 
pa je le veter, ki je vzdramil sen noči. 
 

Posvetil soj je mehko nad menoj - 
in zdi se mi, da ti se sklanjaš k meni, 
da v mraku me objel je pogled tvoj: 
 

pa je le mesec, ki iznad črnih streh 
v srebrnih me poplavil je valeh. 
 
Igo Gruden 

 

VISCO     
 

Onkraj žic so v vrstah murve v morju trav, 
dvorec sredi polj stoji oblastno: 
v enem plugu trije pari belih krav 
orjejo furlansko zemljo mastno. 
 

Ptice selijo se v soncu zdaj nad njo, 
veter z bližnjih Brd šumi v prostranstvo, 
trga dim in z njim oblake nad vasjo: 
v Visko so pregnali nas v pregnanstvo. 
 

Bo prišla pomlad v ta krog bodečih žic? 
Brezradosten sen o nji imamo: 
gre nad nami sonce, veter, radost ptic, 
mi le domotožja bol poznamo. 
 
Igo Gruden 

 

MOŽGANI IN SPOMIN 
 

Možgani dobivajo vsako sekundo neskončno 
informacij iz zunanjega sveta. Zaradi obilja 
podatkov si velikokrat ne zapomnimo stvari, za 
katere bi bilo bolje, če bi si jih. Vse informacije 
gredo najprej v kratkoročni spomin, ki ima 
majhno kapaciteto. In zaradi obilja informacij, jih 

večino zavrže, da naredi prostor za nove. Če si 
želimo nekaj zapomniti, obstaja veliko strategij, 
ki jih lahko vsakdo priredi 
svojemu načinu razmišljanja.  
 

Poskrbimo, da bodo naši možgani dobro 
preskrbljeni, če želimo, da dobro delujejo. Od 
vsega najbolj potrebujejo: 
- ZRAK: da dobijo dovolj kisika za delovanje 
- VODA: zelo so občutljivi na dehidracijo  
- GIBANJE: pospešuje presnovo in zaposluje 
možgane, da ne lenuharijo 
- SOCIALNI STIKI: nam dajejo veselje do 
življenja in tvorijo nove zveze v možganih 
 

Možgani se vedejo kot razvajeni otroci: ko jim je 
dolgčas, delajo same neumnosti. Nastavljajo 
nam same pasti: nekoristne misli, pošiljajo nam 
namišljene bolečine, izmišljujejo si skrbi, ne 
pustimo jim bloditi. Zaposlimo jih s stvarmi, ki 
nas nič ne stanejo:  
 

- Pojdimo na sprehod po drugi poti kot ponavadi, 
da dobijo nove informacije, 
- seštevajmo številke na avtomobilih do sto, 
- poslušajmo ptičje petje in poskušajmo uganiti, 
kdo poje,  
- hodimo po ravni črti in pazimo na ravnotežje, 
- doma sedimo na drug stol kot ponavadi, da 
dobimo povsem nov pogled na okolico, 
- popijmo jutranjo kavo tako, da obrnemo ročaj 
in se potrudimo piti z levo (nepravo roko), 
- potrudimo se napisati spisek za trgovino z levo 
roko; kaj potem, če bo malo nečitljiv! 
 

Kar je najpomembnejše za zapomnjenje je, da 
nas to zanima. Dobro je tudi, da vemo, da si 
želimo zapomniti. Se pravi, z mislimi biti poleg. 
Velikokrat pomaga, če povežemo novo 
informacijo z nečim, kar 
poznamo (Marija – ima modre oči, kot 
spominčica – je prijateljica Andreje – ima sivega 
mačka – pogrkuje, ko govori – je prinesla tiste 
slastne kolačke). Celo taki simpatični opomniki, 
kot je vozel na robcu, delujejo. Ker smo si dali 
toliko opravka s tem, se bomo spomnili, zakaj 
smo si dali toliko dela.  
 

Veliko je stvari, ki jih lahko počnemo. Važno je, 
da ne delamo vsega vedno na ustaljen način. 
Navada, ko nič ne mislimo in samo naredimo, jih 
poleni in dolgočasi! Možgani imajo zelo radi 
izvirnost, utrgan humor. Vse, česar se lotite, 
delajte z veseljem in radovednostjo. Tako bodo 
rezultati veliko boljši! Raziskujte! Opazujte 
spremembe!  
 

Pomembno je, da se sami odločite, da boste urili 
spomin. Nič od tega Vam ni TREBA delati! To je 
Vaša lastna odločitev. Če se boste raziskovanja 
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in razvijanja vaših možganskih poti lotili z dobro 
voljo in ne iz občutka dolžnosti, rezultati ne bodo 
izostali.  
 

Srečno in veliko veselja in zabave!  

 
VAJE ZA POMNJENJE, ki temeljijo na 
pretvorbi besed, številk in datumov v žive 
slike. 
 

1. VAJA 
 

Poiščite katera slovenska mesta se 
skrivajo v naslednjih črkovnih skupinah? 
 

Primer: 
POEKR – KOPER 

 

BUJLNALAJ   

BIRMAOR   

KJAŠOF   

KOAL   

NJKRA   

LJECE   

CELES   

BELD   

HIBONJ   

 
 
2. VAJA 
 

Katere živali se skrivajo v naslednjih 
črkovnih skupinah? 
 
Primer: 
NOSL – SLON 
 

FARŽIA   

KAMČA   

AČAK   

IBRA   

JONK   

CIASIL   

VERIVECA   

LITENEP   

LANOŽ   

LEVAŽ   

FILEDEN   

STAČARAK   
 

 

 
3. VAJA 
 

Katera zelenjava se skriva v naslednjih 
črkovnih 
skupinah? 
 

Primer: 
REKOJEN – KORENJE 
 

LEZEJ   

LAKAFIRO   

ATALOS   

PAER   

TELJPERŠI   

LENALZE   

CAMNALAN   

TORVHOR   

LATOSA   

ČUBA   

NEZALE   

REKON   

 
 
4. VAJA 
 

Poveži znane pregovore v smiselne pare. 
 

TIHA VODA GA TEPE NADLOGA 

RANA URA SE ŠE ČEVELJ NE OBUJE 

KAR SE JANEZEK NAUČI BREGOVE DERE 

KDOR NE UBOGA 
KAMEN NA KAMEN 

PALAČA 

VEČ GLAV ZLATA URA 

BREZ MUJE JANEZ ZNA 

KAKOR SI BOŠ POSTLAL VEČ VE 

ZRNO OD ZRNA 
POGAČA TAKO BOŠ LEŽAL 

 

5. VAJA 
 
Smiselno povežite dejavnosti glede na 
čas. 
 

ZJUTRAJ KOSILO 

DOPOLDNE  UMIVANJE ZOB, SPANJE 

OPOLDNE VSTAJANJE , ZAJTRK 

ZVEČER MALICA 
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Podnevi počnemo še vrsto drugih 
opravil. Dopišite, kaj vse še delate: 
ZJUTRAJ 

DOPOLDNE  

OPOLDNE 

ZVEČER 

 
6. VAJA 
 

Poglejte v hladilnik in si skušajte 
zapomniti čim več predmetov, ki ste jih 
videli. Zapišite si na listek in poglejte 
ponovno, preverite kaj ste pozabili. 
Ponavljajte toliko časa, da bodo vsi 
predmeti iz hladilnika tudi na vašem 
listku.  

 
PREDMETI V HLADILNIKU: 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 
7. VAJA 
 
Poskušaj se spomniti manjkajočega dela 
pregovora:  
 
Rana ura, ___________________________ 
___________________________, naj ne je! 
_____________________, sam vanjo pade. 
Petek, 
______________________________ 
Zarečenega kruha 
_____________________ 
Ti očeta do praga, sin 
__________________ 
Nedeljski dobiček ne gre v ______________  
Lastna hvala_________________________ 
__________________se še čevelj ne obuje! 
 
 
 
 

8. VAJA 
 

Nadaljuj zaporedje: 
 

2, 5, 8, 11, _________________________ 
1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, __________________ 
2, 4, 6, 8, 10, _______________________ 
1, 4, 9, 16, 25,______________________ 
 
9. VAJA 
 
Katera črkovna mešanica ne označuje 
dele telesa? 
 

TUSA 

TARV 

SRPT 

ANUL 

TAPE 

CERS 

 
10. VAJA 
 
Kdo ne spada zraven? 
 

SAVA 
KRKA 
TARA 
LJUBLJANICA 
PIVKA 
MURA 
 
11. VAJA 
 
Iz črk besede SLOVENIJA sestavi deset 
živali! 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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12. VAJA 
 

Dopolni pregovor: 
 

Kar se Janezek nauči… 
 

a) ... s tem Janez muči druge. 
b) ... to Janezek tudi pozabi. 
c) ... to Janez zna. 
d) ... to Jure tudi uporabi. 
 
13. VAJA 
 
Nadaljuj zaporedje: 
 

18, 16, 14, 12, _____________________ 
7, 11, 15, 19, ______________________ 
-3, -1, 1, 3, 5, ______________________ 

2, 3, 5, 6, 8, 9,_____________________ 

 
14. VAJA 
 

Najdite besedo, ki ne spada v skupino: 
 

a) STOL, MIZA, TULIPAN, KLOP 
 

b) KORENJE, SOLATA, SVINČNIK, ZELJE 
 

c) SLOVENIJA, ITALIJA, TRIGLAV, AVSTRIJA 
 

d) JABOLKO, SLIVA, ČEŠNJA, KROMPIR 
 
15. VAJA 
 

Gledamo z očmi, vidimo z možgani! Najprej 
moramo poskrbeti za dober vid, poskrbeti za 
svoje oči in nato da ostane tisti del 
možganov, ki razbere to kar vidimo, v dobri 
kondiciji. Vzdržujemo   povezavo med očmi 
in možgani z vajami za aktiviranje teh 
možganskih celic. Po dolgotrajnem branju, 
pisanju, vezenju postane vid nejasen. Oči so 
preobremenjene. To čutimo kot bolečine v 
hrbtenici, vratu, če dolgo sedimo.  
 

Kaj lahko naredimo? 
 

a) zaprite oči in jih premikajte v različnih 
smereh, navzgor, navzdol, levo, desno, 
krožite. Ponovite 10 krat. 
 

b) poglejte nekam daleč, v nebo, gozd, 
zelenje. Vajo izvajajte vedno, ko začutite 
utrujenost oči. 
 

Vir: Društvo RES je 

ŠPORT 

 
DP V HITROPOTEZNEM ŠAHU 

POSAMIČNO 2019 
 

16. marca 2019 je v prostorih gostilne 
Zasavski gurman potekalo državno 
prvenstvo v hitropoteznem šahu za 
posameznike.  
 

V moški konkurenci je bilo prijavljenih 33 
tekmovalcev, v ženski konkurenci pa je bilo 
19 tekmovalk. Tekmovanje je vodil glavni 
sodnik Marko Jurič, skupaj s pomočnikom. V 
moški in ženski konkurenci je bilo tako 
odigranih 9 kol po Švicarskem sistemu. 
Tekmovalci, ki zaradi svoje invalidnosti ne 
morejo premikati šahovskih figur, oziroma so 
slepi ali slabovidni, so imeli dodatek k času 
in sicer 2 minuti. Tekmovanje je potekalo 
brez večjih zapletov. Organizator 
tekmovanje je bila ZŠIS-POK, izvajalec pa 
domače DI Hrastnik. Na otvoritvi je vse 
prisotne pozdravila tudi podžupanja Občine 
Hrastnik, Vojka Šergan.  
 

Društvo sta zastopala Leopold Kočevar in 
Srečko Obolnar. 
 

 
 

 
 
Vir: ZŠIS-POK 
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DP V KEGLJANJU 2019 
 

V soboto, 11. maja 2019, je na kegljišču 
Golovec na Dečkovi ulici v Celju potekalo 
državno prvenstvo za invalide v kegljanju. 
Na tekmovanje se je prijavilo kar 72 
tekmovalk in tekmovalcev, ki so morali imeti 
izpolnjeno normo za uvrstitev na omenjeno 
državno prvenstvo.  
 

Organizator in izvajalec državnega 
prvenstva invalidov v kegljanju je bila ZŠIS-
PK. Predstavnik na kegljišču je bil Igor 
Malič, ki je s svojo strokovnostjo poskrbel za 
nemoten potek tekmovanja.  
 

 
 

Naše društvo smo zastopali v moški in 
ženski konkurenci. V moški konkurenci so v 
kategoriji K2 osvojili: 2. mesto Bojan Fijavž, 
3. mesto Anton Glad in 4. mesto Ivan Palčič. 
 

V ženski konkurenci nas je v kategoriji K3 
zastopala Mateja Jesenšek in osvojila zlato 
medaljo.  
 

 Vir: ZŠIS-PK 
 

DP V RIBOLOVU S PLOVCEM 2019 
 

21. septembra 2019 je na Savi v Brežicah 
potekalo prvo integrirano Državno prvenstvo 
v ribolovu rib s plovcem 2019, kjer so 
nastopili tudi ribiči invalidi. Na tekmovanje je 
bilo prijavljenih 41 ribičev invalidov. 
Tekmovanje je potekalo v sklopu državnega 
prvenstva Ribiške zveze Slovenije. Izvajalec 
tekmovanja je bila za ZŠIS-POK Ribiška 
družina Brežice s Petrom Dimitrovskim na 
čelu.  
 

 
 

Tekmovanja se je udeležilo tudi naše 
društvo, zastopal pa ga je Janez Bregar, ki 
je v kategoriji moški – stoje, med 27 
tekmovalci, zasedel odlično 12. mesto. 
 

Čestitke! 
 

Vir: ZŠIS PK 

 

LITIJSKI TEK 2019 
 

Zavod za kulturo, mladino in šport Litija je, 
8. junija 2019, že sedmič organiziral Litijski 
tek, katerega se je udeležil tudi naš član 
Srečko Obolnar. 
 

 
 
Čestitke! 
 

Zapisal: Janko Pirc 

 

18. POZNIČEV MEMORIAL 
 
V Delavskem domu v Zagorju ob Savi se je 
1. septembra 2019 odvijal 18. POZNIČEV 
MEMORIAL. 
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Memoriala se je udeležil naš član Srečko 
Obolnar, ki je izmed 42 igralcev - šahistov 
zasedel odlično 15. mesto. Vsak igralec je 
imel 7 minut in 3 sekunde za vsako potezo. 
 

Zapisal: Janko Pirc 

 

Invalidska liga MOL 2019 v šahu – 
ekipno in posamično 

            
Invalidska liga mesta Ljubljane (IL MOL) 
2019 v šahu šele od leta 2017 dalje poteka 
v tehnični izvedbi Društva distrofikov 
Slovenije, na Linhartovi 1 v Ljubljani, pred 
tem je bilo namreč to tekmovanje dolga leta 
na Malenškovi 1, prav tako v Ljubljani. 
Organizator oziroma nosilec lige pa še 
naprej ostaja ŠD Invalid Ljubljana. Glavni 
sodnik je bil tudi tokrat državni šahovski 
sodnik Marjan Butala, ki svoj posel vedno 
opravi zelo korektno in tudi tokrat je bilo 
tako. Ob tem velja še dodati, da ta 
Invalidska liga ne vključuje zgolj šaha, 
ampak se invalidska društva na mestnem 
nivoju merijo tudi v drugih športnih panogah 
(kegljanje, balinanje …).  
 

Ekipni del lige se je pričel 17.9.2019, 
pomerile so se 4 ekipe po krožnem sistemu 
- vsaka ekipa igra z vsako. Igralni čas je bil 
zdaj že običajnih 20' na igralca za celo 
partijo, z bonusom 5' za igralce z 
invalidnostjo zgornjih okončin. Takšen, 
nekoliko daljši tempo igranja, je na običajnih 
šahovskih turnirjih zdaj že prava redkost in 
zato je to tekmovanje tudi za marsikaterega 
drugega igralca zelo dobrodošlo, ne samo 
za najtežje prizadete invalide, ki imajo pri 
šahiranju pomočnika/co. Tokrat je bilo še 
posebej zanimivo tudi to, da razen 
zmagovalcev, nobena ekipa ni igrala v 
popolni sestavi 4 igralcev, ampak je pri vseh 
ostalih ekipah manjkal po en igralec, kar je 

sicer še dovoljeno, da ekipa sploh lahko 
nastopi (več kot polovica igralcev).   
Tudi za naš PARAS so torej igrali zgolj trije 
igralci: Srečko Obolnar, Leopold Kočevar in 
Ivan Košec, predvideni četrti igralec pa je 
dobesedno tik pred zdajci zbolel, kar pa za 
končni rezultat tokrat ni bilo odločilno. Glavni 
kriterij za razvrstitev so bile najprej šahovske 
(posamezne) točke in potem meč točke – 
zmaga ekipe 2, remi 1 (v oklepaju). PARAS 
je z doseženim 2. mestom ponovil lansko 
uvrstitev.    
Končno stanje: 1.) DI Ljubljana Moste-Polje 
10 (6) točk; 2.) PARAS 4.5 (4); 3.) Društvo 
paraplegikov ljub. pokrajine 4 (2); 4.) 
Društvo distrofikov Slovenije 2,5 (0). 
 

V drugem delu IL MOL so tekmovali 
posamezniki, ki so, 24.9.2019 in 1.10.2019, 
odigrali dva turnirja po 4 kola, seštevek točk 
obeh turnirjev pa je štel za končno uvrstitev. 
Skupno je bilo prijavljenih 13 igralcev, pri 
čemer je večina od njih nastopila že v 
ekipnem delu, prav tako so nekateri odigrali 
samo po en turnir in si s tem že vnaprej 
zmanjšali možnosti za visoko uvrstitev. Tako 
je naš Srečko Obolnar na 1. turnirju v 4 kolih 
zbral 3 točke in si z 2. mestom priigral 
odlično izhodišče za nadaljevanje prvenstva, 
nato so prišle zdravstvene tegobe, izpustiti 
je moral 2. turnir in skoraj gotova medalja je 
splavala po vodi. Naš drugi udeleženec 
Leopold Kočevar pa je igral na obeh 
turnirjih, zbral najprej 2 in nato 1,5 točke ter 
na koncu delil celo solidno 4-5 mesto. Igralni 
čas za partijo je bil tokrat 15' + 3' bonus.
  

Končno stanje po dveh turnirjih: 1.) 
Sivčevič Nusret (DI Lj. Moste-Polje) 7 točk 
(4+3); 2.) Kotnik Janez (DI Lj. Moste-Polje) 6 
(3+3); 3.) Čičič Boško (DI Lj. Moste-Polje) 4 
(3+1); 4.) Miklavec Jože-Tomaž (Lj. Vič-
Rudnik) 3.5 (2+1.5); 5.) Kočevar Leopold 
(PARAS) 3.5 (2+1.5); 6.) Čižek Niko 
(Društvo distrofikov Slovenije) 3 (1+2), 7.) 
Obolnar Srečko 3 (3+0-ni igral 2); 8.) 
Savič Mihajlo (DI Lj. Moste-Polje) 3 (-0+3); 
9.) Djekanovič Nenad (DI Lj. Moste-Polje) 2 
(2+0-); 10.) Žargaj Gregor (Društvo 
distrofikov Slovenije) 2 (2+0-); 11.) Dmitrovič 
Adam (Društvo paraplegikov ljub. pokrajine) 
1 (-0+1); 12.) Imeri Naser (DI Lj. Center) 1 
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(1+0-); 13.) Sabljakovič Jasmin (Društvo 
paraplegikov ljub. pokrajine) 1 (1+0-). 
 

Zapisal: Leopold Kočevar 

 
DP V PARANAMIZNEM TENISU 

2019 
 

V soboto, 19.10.2019, je v Športnem centru 
Livada v Novem mestu potekalo DP v 
paranamiznem tenisu. Državno prvenstvo je 
bilo organizirano pod okriljem ZŠIS – POK, 
izvedlo pa ga je ŠD SU. Na otvoritvi 
dogodka sta sodelovala župan MO Novo 
mesto, Gregor Macedoni, in Primož Jeralič, 
predstavnik organizatorja. Za glasbeno 
popestritev je poskrbela Glasbena šola 
Osminka, nastopila je mlada pevka Aja 
Koblar Tutič. Podelitev odličjih sta opravila 
Dolores Kores, direktorica Zavoda za šport 
Novo mesto in predstavnik sponzorja ŠD 
SU, Darko Jakobčič.  
 

 
 

Državnega prvenstva so se udeležili tudi 
naši člani, ki so dosegli lepe rezultate.  
 

V kategoriji NT 4-5 – ženske je Mira Jakin 
osvojila bronasto medaljo. 
 

 
 

V kategoriji NT 6 – moški, si je Zdravko 
Kišek priboril prvo mesto, Jani Palčič drugo 
in Janez Bregar četrto mesto. 
 

 
 

V kategoriji NT 8 – moški je Jordan Jakin 
osvojil zlato medaljo. 
 

 
 

V kategoriji NT 10 – moški pa je Jože 
Tomažin zasedel četrto mesto. 
 

Vsem iskrene čestitke. 
 

VIR: ZŠIS-PK 
 
 

 
   SLOVO   

 

 
Žal moramo spet poročati, da nas je v letu 
2019 zapustilo kar šest članov: 
 

Andrej Gregorc v 77. letu 
Nevenka Pečar v 71. letu 
Franc Štor v 77. letu 
Ferdo Gržinič v 80. letu 
Franc Štibej v 82. letu 
Hermina Glad v 73. letu 
 

Svojcem izrekamo iskreno sožalje.  
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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.  
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 

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
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7568
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7568
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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: 
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. 
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Na tem mestu sem napisal le nekaj 
najosnovnejših napotkov za lažje odločanje. 
 

Pripravil: Alojz Fidler 
Vir: Zakon o osebni asistenci 

 

OHRANJEVANJE ZDRAVJA 
 

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 bergle ipd.) je 
moč zaprositi. Društvo ne obstaja le zato, da 
se družimo, ampak tudi, da si 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 20.00 in 21.30 uro, v Zalogu, 
Agrokombinatska ul. 2. Vabljeni! 
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Malo za šalo 
 

Problem 
»Gospod dohtar, jaz imam velik problem.« 
»Ja? In kaj vas muči, če smem vprašati?« 
»Nekaj bo s krvjo, … kri mi narobe teče.« 
»Dajte se no zafrkavat! Kako to mislite, da 
vam kri narobe teče?« 
»Veste, gospod dohtar, kadar me je Francka 
v maldih letih pobožala po laseh, mi je takoj 
korenjak skočil pokonci, če me pa zdaj 
poboža, mi gredo pa lasje pokonci.« 
 

Dve blondinki 
Srečata se dve blondinki in ena pravi: 
»Pravkar sem naredila nosečniški test!« 
Pa takoj druga blondinka: »A so bila težka 
vprašanja?« 
 

Šok 
Mož se je predčasno vrnil domov iz službe.  
Žene ni v kuhinji, žene ni v dnevni, žene 
ni..., pa se odpravi proti spalnici..., vstopi..., 
na postelji žena in ljubimec na kupu..., mož 
v šoku... 
Ljubimec vstane iz postelje..., molče se 
oblači... in hitro zapusti prostor...  
Mož še vedno v šoku komaj izdavi: »Žena, 
kaj pa je to?« 
 »Tudi jaz sem čisto šokirana. Niti tebi dober 
dan, niti meni nasvidenje!« 
 

Drugi dve blondinki 
Dve blondinki vstopita na avtobus v 
Mariboru. Prva vpraša šoferja: »Ali lahko 
grem s tem avtobusom do Ljubljane?« 
Šofer prijazno: »Ne, na žalost ne!« 
Pa vpraša druga blondinka: »Kaj pa jaz?« 
 

V gostilni 
Iz gostilne pošlje mož domov ženi SMS z 
zelo prijazno vsebino: »Živijo, draga, 
pravkar pijem še zadnje pivo. Pridem čez 20 
minut. ……. Če me pa še ne bo, pa preberi 
sporočilo še enkrat!« 
 

Črnogorec za policista 
Črnogorec je končal šolanje za policista in 
vprašajo ga: »Torej, kaj bi bili radi, prometni 
policaj, kriminalist, gospodarski policist?« 
Črnogorec: »Slišal sem, da obstajajo ležeči 
policaji.« 

Oddam mačka 
Oddam mačka, starega dva dni. Je križanec 
med ...................rebulo in refoškom. 
 

Črnogorec za policista 
Črnogorec je končal šolanje za policista in 
vprašajo ga: »Torej, kaj bi bili radi, prometni 
policaj, kriminalist, gospodarski policist?« 
Črnogorec: »Slišal sem, da obstajajo ležeči 
policaji.« 
  

Nesrečni dimnikar 
Pogovor dveh blondink. 
Prva reče: »A si slišala, da je našega 
dimnikarja avto povozil?« 
Pa reče druga: »No vidiš, danes še na strehi 
nisi več varen!« 
 

 
 

Komarji 
Mati komarka malemu komarčku: »Nikar ne 
letaj po sobi, ker so notri ljudje. Lahko se ti 
kaj zgodi!« 
Mali takoj odvrne: »Kje pa. Ljudje so tako 
prijazni. Vedno mi ploskajo, ko me vidijo!« 

 
 
 

 
 
Glasilo Informator izdaja Društvo paralitikov Slovenije Ljubljana; zbrala in uredila Saša Žgajnar; naklada 200 izvodov; glasilo je brezplačno; za 
prispevke so odgovorni avtorji sami. 

   

  URADNE URE  društva  so: 
 

sreda, od 13. do 16. ure 
 

telefon: (01) 563-34-68 

GSM:  041/404-280 

 

email: info@drustvo-paralitikov.si 

in še novi email: 

drustvo.paralitikov@gmail.com 

   

spletna stran: 

http://www.drustvo-paralitikov.si 

mailto:drustvo.paralitikov@gmail.com
http://www.drustvo-paralitikov.si/

