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Dragi vsi naši člani Društva PARAS 
 

Pa smo srečno vstopili v leto 2020. Čakali 
smo zimo in sneg, pa so nam zvončki na 
vrtu zacveteli takoj po svetih treh kraljih. In 
sveta Neža, ki je vsa leta do sedaj kuram rit 
odvezala, sploh ni imela dela, saj so kokoši 
nesle jajca brez prenehanja. Invalidi smo bili 
zadovoljni, ker ni bilo poledic in snega. 
Strašili so nas, da bo sneg zapadel za 
svečnico. Pa je bila svečnica suha in topla in 
so rekli, da se bo zima še prikazala. Jazbec 
se je krepko zavlekel v jazbino, kar bi 
pomenilo, da bo še štirideset dni huda zima. 
Soseda pa me je podučila, da pravijo, da če 
je svečnica zelena, bo pa velika noč 
zasnežena in še da bo zemlja med letom 
veliko pila, ker ni za svečnico nič vode 
dobila. No, bo kar bo, pustimo se 
presenetiti. 
 

In že je pred nami sveti Valentin, ki ima ključ 
od korenin in seveda od srca in ljubezni. 
Rožice, čokoladice, pa kakšen 
borovničevček ali brinjevček se vsem 
prileže. In v februarju je sedem tednov pred 
veliko nočjo krasen pustni praznik. Priprave 
so velike. Poskrbimo za zelje, klobase, krofe 
in vino, pripravimo vse za šemarijo in 
planirajmo, kako bomo odšli ali na Ptuj ali v 
Cerknico na karneval. Pa so letos korenti 
brez dela, ker ni zime, da bi jo odganjali. 
Cerkniški laufarji se potijo pod svojimi 
lesenimi maskami in Cerknica se boji, da ne 
bo obiska, ker ne bo zanimanja za njihovo 
butalsko vlado. Naša izvoljena vlada v 
Ljubljani sploh ni čakala do pusta. Premije 
Marjo je odstopil, poslanci, župani, vladajo in 
delajo po takem butalskem pustnem 
scenariju, da se v Cerknici sploh ne morejo 
kosati z njimi. Ljudje pa gledamo in 
poslušamo doma iz foteljev in ne vemo, ali 

bi se smejali ali zjokali. Pustni odbor je 
zaskrbljen, ker ima ljubljanski pust podporo 
v vseh medijih in na vseh kanalih. In 
ljubljanskega pusta ne bo konec za 
pepelnično sredo. Še se bo vleklo in bo 
trajalo in trajalo. 
 

Predlagam vam, da se raje vržete na 
praznovanja v mesecu marcu. Najprej 
praznujmo 8. marca dan žena. Nekoč so se 
ženske borile za enakopravnost, potem so 
sindikati organizirali večerje in zabave, sedaj 
pa rožice, večerjice, pijanke in nakupi gala 
oblačilc in premožnejše gredo na 
sredozemska križarjenja in druge turistične 
destinacije. Imamo pa po novem materinski 
dan in moški praznujejo mednarodni dan 
očetov, družinski dan, 40 mučencev in 
svetega Jožefa. Nikar ne pozabite, da 
godujejo vsi Jožeti, Jožefi, Josipi, Joškoti, 
Pinoti, Pepinoti, Pepiji in Pije Jožefe, Žefe in 
vse imenske izpeljanke Jožefa in Jožefe. 
Čestitke vsem našim članicam in članom, ki 
godujejo 19. marca. 
 

V marcu bomo imeli tudi mi člani PARASA 
praznični sestanek v Krašcah pri Krtini. 
Najprej bomo pregledali društveno zakladno 
stanje, poslušali nezadovoljneže in se 
zahvalili tistim, ki se trudijo za naše društvo. 
Za mnoge invalide je ta dan pravzaprav 
praznik, ko bodo praznovali za vse praznike 
v tem tromesečju. 
 

Bodite pozorni na prvo nedeljo po prvi 
pomladanski luni. Letos bo to v aprilu. Takrat 
praznujemo veliko noč, ki je največji 
krščanski praznik. Upamo, da takrat ne bo 
snega. 
 

Lep pozdrav in kmalu na svidenje! 
 
Jasna Majda Peršolja 
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SPOMINI Z OR V LAŠKEM 
 
Zopet smo se srečali člani našega društva - 
1. skupina v Laškem. Dnevi rehabilitacije so 
bili koristni in prijetni za naše zdravje. 
Osebje term je še vedno prijetno, 
kakovostno in strokovno. Tudi dr. Slavka 
Topolič je izredna zdravnica. Prisluhne nam 
in nam pomaga. 
 

Izlet na turistično kmetijo je bil zanimiv - prav 
prilegla sta se mi bograč in domače okolje. 
Tam smo se tudi igrali ... naša skupina je 
dobila velikanske igralne karte. Tako smo 
uživali in se smejali, da še danes ne vem, 
kdo je zmagal. 
 

"Takle mamo" bi rekel Jani in se že odpeljal. 
"Na traparije" (terapije) bi rekel Srečko ... 
Po prijetnem dnevu se z Marto odpraviva v 
sobo, kjer zaspiva, kot da sva opravili dnino 
... 
Lep pozdrav vsem članom našega društva. 
Polno zdravja in veselja. 
 

Hvala g.Sašu, da nas je dobro vodil in 
prenašal. 
 
L.p.  MILKA – LJUDMILA 

 

PREDNOVOLETNO SREČANJE 
 

Bila je lepa, sončna sobota, ko smo se člani 
društva zbrali na tradicionalnem novoletnem 
srečanju. Bilo nas je dobra polovica članov.  
 

 
 
Ker smo člani iz vse Slovenije, se vidimo le 
nekajkrat letno, zato se snidenja vedno 
veselimo.  
 

 
 

Ansambel Žibert nam je igral lepe melodije, 
na katere se je zasukalo kar nekaj članov.  
 

  
 

 
 

 
 
Kot vedno so nas pri Frfrav postregli z 
odličnim kosilom, tudi sladica v obliki 
kremšnite, je vedno odlična. 
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Dekleta na delavnicah so zašila prikupne 
sovice, napolnjene z dišečo sivko in jo 
razdelile med prisotne. Predsednik Slavko je 
čestital tistim, ki so v letu 2019 praznovali 
okroglo obletnico, in prisotne jubilante 
obdaril s skromnim darilcem, ki ga je kot 
doslej, pripravila Ana. 
 

 
 

 
 

Klepetali smo in klepetali, ura pa je tekla. 
Ker so nekateri člani prišli od daleč, niso 
čakali noči, ampak so se domov odpravili 
pred njo. Razšli smo se z željo, da nam 
novo leto prinese vsega po malem, največ 
pa si vsi želimo zdravja. 
 

Zapisala: Saša Žgajnar 
Fotografija: Tomo Hutter 
 

DOBRODELNI BAZAR 
INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 

 

NSIOS je 2. decembra 2019, ob 
mednarodnem dnevu invalidov, v hali Jurček 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 
izvedel 1. dobrodelni bazar invalidskih 
organizacij. 16 reprezentativnih in drugih 
invalidskih organizacij na državni ravni je 

pokazalo rokodelske, umetniške in druge 
izdelke svojih uporabnikov ter članov in širši 
javnosti predstavilo svoje programe, s 
katerimi omogočajo socialno aktivacijo in 
vključevanje invalidov. 
 

Dogodek, ki ga je z otvoritvenim nagovorom 
počastil predsednik Državnega zbora, RS 
Dejan Židan, je bil dobro obiskan, predvsem 
pa je bil deležen izjemne medijske 
pozornosti. S tem je izpolnjen cilj promocije 
pozitivne podobe invalidov in invalidskih 
organizacij v javnosti, normalizacije 
invalidnosti in odpravljanja predsodkov in 
stereotipov. 
 

 
 

Uspešna izvedba dogodka nas zavezuje, da 
ga organiziramo tudi naslednje leto. 
 
Vir: NSIOS 

 

SPREJEM OB MEDNARODNEM 
DNEVU INVALIDOV 

 

V torek,  03. decembra 2019, je predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor, skupaj s 
predsednikom državnega zbora, Dejanom 
Židanom, gostil predstavnike invalidskih 
organizacij Slovenije v Kongresnem centru 
na Brdu pri Kranju.  
 

Letošnje geslo združenih narodov je: 
»Spodbujanje invalidov k aktivnemu 
sodelovanju in prevzemanju vodstvenih 
vlog: udejanjanje Agende za trajnostni 
razvoj do leta 2030.« 
 

Prisotne sta nagovorila predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor in 
predsednik NSIOSa Borut Sever. 
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Borut Pahor je med drugim poudaril, da je 
diskriminacija zaradi invalidnosti 
nedopustna. Omenil je še nedostopnost 
nekaterih zelo pomembnih institucij in 
ureditev dolgotrajne oskrbe, kjer osnutki 
zakonov zaradi številnih pripomb ostajajo v 
predalih. Ob zaključku govora, se je zahvalil 
vsem, ki pomagajo potrebnim in zaželel lepe 
želje ob bližajočih se praznikih. 
 

Govor predsednika NSIOS je bil izrazito 
programski, povzel je nesporne dosežke na 
podoročju invalidskega varstva, vendar 
opozoril tudi na nadaljevano neizpolnjevanje 
obveznosti iz Konvencije ZN o pravicah 
invalidov in državo pozval, naj spoštuje 
sprejete zaveze in temelji svoje politike na 
človekovih pravicah invalidov.  

 

 
 

V imenu NSIOSa in invalidskih organizacij 
se je zahvalil predsedniku RS Borutu 
Pahorju za sprejem, saj je to ena redkih 
priložnosti nagovoriti tako eminentno družbo 
in hkrati sporočiti naša mnenja in stališča 
slovenski politiki in širši slovenski javnosti. 
 

Vir: NSIOS 
 

INVALID ŠPORTNIK LETA 2019 
 

Slavnostna prireditev ŠPORTNIK LETA 
2019 se je odvijala, 21. januarja 2020, v 
hotelu Austria Trend hotel, v Ljubljani, v 

organizaciji Zveze za šport invalidov 
Slovenije -  Slovenski paraolimpijski komite 
(Zveza ŠIS-SPK). Prireditve sva se udeležila 
Tone Glad in Ivan Palčič. 
 

Zbrane sta nagovorila predsednik Zveze 
ŠIS-SPK Damjan Lazar in direktor FIHA 
Vlado Kukavica. 
 

Priznanji za športnika leta 2019 med invalidi 
je Zveza za šport invalidov Slovenije – 
Slovenski paraolimpijski komite (Zveza ŠIS-
SPK) - podelila smučarki Anji Drev in 

strelcu Frančku Gorazdu Tiršku. Slednji si 

je naslov najboljšega v Sloveniji prislužil z 
lanskim dosežkom na svetovnem prvenstvu 
v Avstraliji, kjer je z zračno puško stoje 
osvojil tretje mesto. Je tudi dobitnik dveh 
medalj s paralimpijskih iger in že petih 
priznanj za športnika leta. Anja Drev je na 
olimpijadi gluhih v Italiji osvojila peto mesto v 
smuku, v kombinaciji pa je ostala tik pod 
stopničkami na četrtem mestu. Zanjo je to 
že tretje priznanje športnice leta.  

 

Med ekipami si je naslov najboljše priborila 
ekipa v showdownu, namiznem tenisu za 
slepe in slabovidne v sestavi: Sanja Kos, 
Tanja Oranič, Peter Zidar, Denis Repa in 
Miha Susman, ki je na evropskem 
prvenstvu na Sardiniji osvojila tretje mesto.  
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Priznanje za mladega nadarjenega 
parašportnika je dobil 16-letni plavalec Tim 
Žnidaršič Svenšek za dosežke na 
paraigrah mladih ter izpolnjene norme za EP 
v letošnjem letu. 

 

Kulturni program sta popestrili Neja Zrimšek 
Žiger in Nastja Omahna ter Matej Zidarn. Na 
koncu programa je zapel še raper Trkaj z 
novo himno parašportnikov z naslovom 
Tempo. 

 

Zapisal: Ivan Palčič 
Fotografije: Zveza ŠIS-SPK 

 

PRAZNOVANJE JESENSKIH 
ROJSTNIH DNI 

 

Člani se radi družimo, mnogim je to tudi 
duševna hrana. 
 

Tako se družimo ob sredah, najprej v okviru 
pilatesa, kjer ob odsotnosti Polone vaje vodi 
naš najstarejši in najbolj »zavzet« 
udeleženec, Jože Tomšič. Nato nadaljujemo 
z delavnicami, kjer ustvarjamo najrazlišnejše 
stvari, seveda ob stalni debati, kaj smo 
delali med tednom, kaj je novega, kaj smo 
kuhali, kaj koga boli …. 

    
 

 
 

Vsaj trikrat letno pa na društvu praznujemo 
tudi rojstne dneve. Navadno spomladi, poleti 
in pozno jeseni. Tako je bilo tudi tokrat. 
Praznovali so Vika, Kristina, Tončka, dva 
Jožeta, Martin in Slavko. 
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Slavljenci so nas počastili s pečenico in 
zeljem, pa tudi sladkega ni manjkalo. Ostali 
udeleženci pa smo jih obdarili s skromnim 
darilom in pesmico. 
 

 
 
 

ROJSTNI DAN 

 
Danes znova smo se zbrali,  
da skupaj bomo praznovali. 

Zato se prosim umirite 
in tem besedam prisluhnite. 

 

Gorenjski JOŽE  je že julija praznoval, 

misleč, da za pijačo ne bo več dal. 
Ampak, ker smo prijatelji pravi, 

smo ga po pijačo in hrano poslali. 
~ 

VIKA rada v društvo hodi,  

če ji le kaj ne zagodi.  
Ročna dela ji ležijo,  

škoda je le, da roke jo bolijo. 
~ 

Tukaj je tudi naša KRISTINA, 

rada smeje se in ni fina, 
nam filc, vizitke, pa še kaj, priskrbi, 
da društvo čim manj denarja izgubi. 

~ 

SLAVKO je naša glava družine, 

ga dobra volja nikdar ne mine. 
Ko potrebno je, deklamira, 

če kdo ga preveč razjezi, tud' eksplodira. 
~ 

Sin jeseni je naš MARTIN, 

najbrž je tudi poznavalec vin. 
Mi vsi ga imamo strašno radi, 
veseli smo, kadar je z nami. 

~ 

TONČKA pa je prava slika, 

jo marsikaj v življenju mika. 
Nas večkrat s »šrudlom« razvaja, 
četudi ji zdravje močno nagaja. 

~ 

JOŽE pridno na pilates hodi, 

ko potrebno je, ga tudi vodi. 
Rad nam da kakšen nasvet, 

kako bi nas hrbet, vrat … nehal bolet. 
 

Bodite taki kot po navadi, 
saj takšne vas imamo radi, 

iz srca pa slavljencem se reče, 
zdravja, veselja in polno sreče. 

 

Vsi si najbolj želimo, da nam bo zdravje 
dopuščalo, da bomo lahko še hodili na 
društvo, se družili in se imeli lepo. 
 

Besedilo in fotografije: Saša Žgajnar 

TUDI S  PARALIZO SKOZI 
ŽIVLJENJE 

 

Na praznični dan dneva samostojnosti in 
enotnosti je potekala na Radiu Robin oddaja 
»Pogovor z Ano Kleč, članico Društva 
Paralitikov Slovenije - PARAS«. Oddaja je 
bila posneta kakšna dva tedna prej v studiu 
radia. Govorila sem o paralitikih v naši 
državi, o delovanju društva in nenazadnje o 
sebi. 
 

 
 

Za otroško paralizo sem zbolela leta 1953 v 
starosti 16 mesecev. Leto za tem, ko sem 
zbolela za otroško paralizo, je tudi Slovenija 
pridobila cepivo. Sprva sem se zdravila v 
bolnici Stara gora pri Novi Gorici, kjer so 
takrat zdravili otroke iz vse Jugoslavije. Ker 
pa takrat še niso vedeli, kako se to zdravi, 
so me kot 16-mesečnega otroka dali v 
mavec, v katerem sem bila pol leta. Takrat 
so menili, da je takšna »terapija« edina 
uspešna, čeprav z mavcem niso uspeli nič 
izboljšati, razen tega, da so še povečali 
trpljenje otrok s paralizo. V bolnici sem 
ostala štiri leta, tako da staršev in bratov 
sploh nisem več poznala. Obiski v tistih 
časih niso bili dovoljeni. Ker se stanje po 
tem času ni izboljšalo, kvečjemu poslabšalo, 
so me dali v domačo oskrbo. Takrat pa je na 
Goriškem pričela delovati ambulanta dr. 
Derganca, ki me je sprejel v svojo 
ambulanto in me kasneje poslal na 
zdravljenje v ortopedsko bolnico v Ljubljano. 
Bil je pionir v zdravljenju te bolezni in je oral 
ledino na tem področju. V Ljubljani sem 
prestala veliko operaciji, tam tudi zaključila 
tri razrede osnovne šole. Čas, tam nekje do 
svojega petnajstega leta, sem preživela v 
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bolnici. Stanje se mi je po vseh teh posegih 
izboljšalo, v začetku sem še hodila z aparati. 
Z leti pa se je stanje zaradi neenakomerne 
hoje poslabšalo, tako, da sedaj hodim s 
pomočjo bergel. Po zaključeni osnovni šoli 
sem se vpisala na srednjo ekonomsko 
trgovsko šolo v Novi Gorici, ki sem jo tudi 
uspešno zaključila. V tistem obdobju so 
namreč mnogo na različne načine prizadetih 
otrok pošiljali na šolanje v Kamnik, kjer so 
se izučili za različne poklice. Zaposlila sem 
se v optiki, kjer sem delala pripomočke za 
slabovidne. Tu sem kot vodja poslovalnice 
ostala vse do svoje upokojitve. 
 

Predstavila sem Društvo paralitikov 
Slovenije, katerega član sem. Med drugim: 
kje je sedež društva,  kdaj je bilo 
ustanovljeno, kdaj je stopilo na novo pot, 
kdo so lahko člani. Predstavila sem tudi 
vseh šest socialnih programov, ki ji društvo 
izvaja. Povedala sem, da je v društvo 
trenutno  vključenih 162 rednih članov in 26 
podpornih članov. Člani imajo možnost 
plavanja v različnih krajih po Slovenji, 
udeležujejo se tekmovanj v različnih športih, 
kjer posegajo po kar visokih rezultatih. 
Enkrat tedensko imamo na društvu tudi 
delavnice ročnih del in tudi vaje pilatesa, 
prilagojene nam invalidom. Društvo 
organizira tudi obnovitveno rehabilitacijo v 
zdraviliščih ipd. 
 

Za konec sem še povedala, da sem članica 
društva PARAS in tudi članica upravnega 
odbora društva. Po svojih močeh društvu 
PARAS vedno priskočim na pomoč, ko me 
potrebujejo. Sem pa tudi članica 
Medobčinskega društva invalidov Goriške, 
kjer vodim že vrsto let delavnice ročnih del 
in pomagam v pisarni,  
 

Še misel za konec: »Čuvajte svoje zdravje, 
to je največja dobrina, ki jo imamo, leto, ki 
prihaja, pa naj prinese veliko zdravja in 
dobrega počutja. Pojdite med ljudi in širite 
svoje znanje.« 
 

Povzetek pripravila: Ana Kleč 
 

INTERVJU Z JASNO PERŠOLJA 
 

Ob občinskem prazniku je bil v Primorskih 
novicah objavljen intervju z našo članico – 
zapisovalko pravc JASNO PERŠOLJA. 

 »Pravce so stoletja stara modrost« 
 

Pravce niso pravljice. Pravce so ljudska 
modrost, ki se prenaša iz roda v rod. In ki bi nam 
tudi danes, ko si domišljamo, da kot 
najpametnejše bitje na planetu obvladujemo vse 
okrog sebe, prišla še kako prav. Da bi se 
zavedli, da je človek kot ena majhna kresnička, 
ki se mora prilagajati naravi, ker se narava nikoli 
ni in nikoli ne bo njemu, povzema modrost 
številnih slišanih pravc njihova zapisovalka 
Jasna Majda Peršolja. 
 

Zakaj izraz pravca? 
 

»Ker se jih pravi. Milko Matičetov je dal pravcam 
ime povedka, ker se jo je povedalo. Ne 
pripovedovalo, zato ni pripovedka, ampak 
povedka. Slovnično je morda pravilneje 
povedka, a na Krasu se jih je pravilo, zato jim mi 
(jaz) rečemo pravce.« 
 

V čem pa se vaše pravce razlikujejo od pravljic?  
 

 »Vse pravce niso pravljice. Pravljice so (ker 
niso) zgrajene po literarnih pravilih in 
pripovedovalci so mi jih povedali prav malo. 
Pravce oziroma povedke so zgodbe, ki so si jih 
ljudje pripovedovali in z njimi prenašali svoje 
znanje na naslednje rodove. Tu v Križu sem 
dobila spodbudo prav od starejših 
pripovedovalcev, da bi jih ohranili. Križ je 
namreč zelo stara vas, omenjena je že pred več 
kot tisoč leti, in v teh stoletjih so se tradicije, 
šege in navade prenašale iz roda v rod. In 
zraven tudi vsa razmišljanja ljudi. Na primer o 
smrti – kam gre duša, ali kaj ostane za nami ali 
ne …« 
 

O smrti danes sploh ne govorimo, ker se je 
bojim, zato se z njo raje sploh ne ukvarjamo. 
Naši predniki pa so se. Smo s tem kaj izgubili ali 
pridobili? 
 

»Naši predniki so ob smrti ločili dvoje: telo, ki s 
smrtjo umre in gre v zemljo ali kamor koli že, in 
duša oziroma energija – o tem pa so se 
spraševali: kam gre. V pravcah tako denimo 
vsaka kača vidi drugače: vidi vesolje, vidi zemljo 
in vidi pod zemljo. Imeli so širše poglede na 
bivanje, kot jih imamo danes.« 
 

Kar je po svoje zelo presenetljivo, glede na to, 
da so bili neprimerno manj mobilni in svetovljani, 
kot smo danes, saj so živeli večinoma na 
omejenem prostoru. 
  

»Da, večinoma so živeli na istem kraju – cele 
družine so živele po 500, 600, 700 let v isti hiši, 
pod isto streho (no, kritino so vmes zamenjali, a 
lokacija je ostala ista). Ta kraj je njim pomenil 
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vesolje, ves svet, pomenil jim je vse. Tudi odnos 
do okolice, v kateri so živeli, je bil povsem 
drugačen, izjemen. Živeli so s prostorom. Vsak 
otrok je že majhen pasel, zato je poznal vsak 
kamen, vsako jamo, vsako dolino. To ozemlje je 
bilo njihova domovina, njihov dom, njihovo vse.« 
 

A za razliko od današnjega odnosa do lastnine, 
ko si jo predvsem lastimo kot neko finančno 
vrednost, so naši predniki čutili do te okolice 
predvsem odgovornost, skrb.  
 

»Da, zelo so skrbeli za njive, travnike, pašnike, 
gmajno. Niso jih zanemarjali. Takega odnosa 
danes nimamo več. Zato  so si starejši ljudje, ko 
sem prišla do njih, čutili dolžnost in odgovornost, 
da to povedo. Vedno, ko sem prišla k njim, so 
rekli: 'Zapišite si, da ne boste pozabili. ' Hoteli so 
predati to naprej. Zato sem jim hvaležna, da 
sem to lahko zapisala. In kdor bo prebral, bo 
vedel, da je s tem narejeno veliko delo.« 
 

Danes marsikdaj kar zamahnemo z roko, češ, 
kaj bi s preteklostjo. Živeti  moramo za danes in 
za jutri. Nekateri novodobni učitelji nas celo 
prepričujejo, da nas preteklost vleče nazaj in 
ovira pri nadaljnji rasti. Kaj bi jim odgovorili? 
 

(Prizanesljiv nasmeh): »Ta stari ljudje bi rekli: 
Pridejo novi ljudje v Križ in se obnašajo 
pišmeuhovsko. Kot da so samo oni na svetu. 
Toda: če si prišel k nam, če želiš živeti tu, 
prevzemi naše navade, vse, kar je tu dobrega. 
Praznuj, kadar praznujemo mi, skuhaj močnik, 
kot smo ga včasih mi.« 
 

Zdi se morda pretiravanje, a v teh pravcah o 
močniku, praznikih, šembiljah (šembijah) in še 
čem se skriva mnogo resnic, koristnih in 
pomembnih tudi za današnji čas. Kaj so vas 
osebno naučile o življenju, o družbi pravce, ki 
ste jih izdali v vaši zadnji knjigi, iz Križa, 
denimo? 
 

»V vsakem kraju, tudi v Križu in drugod, so 
pravce ljudska modrost, ki se prenaša iz roda v 
rod. Iz predkrščanskih časov do danes. Ko so 
Križani postali kristjani, so  v svojih zgodbah 
prenašali stara verovanja, stare bogove. Morda 
na hecen, zafrkljiv način, a drobci teh starih 
verovanj so se prek pripovedi prenašali naprej. 
Tako do so to tisočletja stare stvari, ki se 
prenašajo dalje. Vse je z namenom. Vse je 
narejeno z neko potrebo in z modrostjo. Danes 
si domišljamo, da vemo vse, a smo le kot 
kresnička, zagorimo in ugasnemo. Zavedati se 
moramo, da smo le delček tega sveta.« 
 

Pri vas v mnogih knjigah sobivajo zgodbice, 
povezane s krščanstvom in predkrščanstvom. 
Kako ste to dojeli? 
 

»V teh krajih, kjer sem jaz zbirala pravce, se 
krščanstvo ne dogaja v Jeruzalemu,  ne dogaja 
se pri Mrtvem morju, temveč se vse dogaja tu, 
na Krasu. Vsi ti svetniki – Jezus, sveti Peter, 
Mati božja, sveti Anton in vsi ostali – prihajajo na 
Kras.  Tu se dogajajo stvari, tukaj se svetniki 
pogovarjajo z ljudmi in jih usmerjajo pri njihovem 
vsakodnevnem življenju, težavah, vprašanjih …  
Bog je Kras posejal s kamenjem, hudič je 
povzročil burjo … Vsi ti vremenski pojavi in 
razlogi zanje se prenaša od prej.« 
 

Tudi če pogledamo krščanske zapovedi, vidimo, 
da se marsikatere nanašajo na predkrščanska 
pravila, ki so zelo povezana z letnimi časi, 
prilagajanjem naravi … Denimo post kot 
čiščenje telesa pred novim obdobjem leta, novo 
rastjo? 
 

»Seveda, to ni bilo nič novega, samo ime se je 
spremenilo. Prej so rekli kresnik, nato so rekli 
Janez Krstnik. Prej je bil zelenin, nato je postal 
sveti Jurij. Rekli so tudi sveti Jurij v zeleni kapi, 
povezali so ga -  ne toliko z Jeruzalemom, 
temveč bolj z naravo.  Prav zato je treba 
upoštevati te stare navade: ker so povezane 
točno s tem območjem, ker slonijo na stoletnih 
izkušnjah tega območja in pomagajo ljudem 
sobivati z naravo in podnebjem, kakršno je 
tukaj.«   
 

Mnoge pravce v vaših knjigah so vezane na dele 
leta, ki so »nevarni«. Noč pred dnevom mrtvih je 
še danes nekoliko strašljiva, kresna noč pa je 
med današnjimi generacijami izgubila 
strašljivost, večinoma jo dojemamo kot nekaj 
lepega, poletnega, toplega. Zakaj je bilo včasih 
drugače?  
 

»Te pravce so povezane z razmišljanji, kako se 
obvarovati slabih sil. Kajti na ljudi delujejo dobre 
sile, pa tudi slabe (sile). In kresna noč, kot 
najkrajša noč v letu, je bila noč, ko so na Zemljo 
prihajale hude sile. Zato je bilo pred njimi treba 
obvarovati hišo, dom, polja in vse ostalo. Zato 
so recimo v Križu na vsako njivo dali jesenovo 
vejico, zvečer pred kresno nočjo so otroci tekali 
po vseh njivah, travnikih in drugih parcelah in 
postavljali nanje jesenovo vejico. Na okna ali 
vrata hiš in na portone pa so postavljali šopke ali 
venčke z določenimi rožami, ki so odganjale zle 
duhove od hiše. S tem so dejansko blagoslovili 
dom. Okrog vseh svetih pa je dosti zgodb, dosti 
pravc o tem, da imajo duše umrlih možnost priti 
nazaj, da se lahko za trenutek vrnejo nazaj na ta 
svet. In če si komu storil kaj slabega, si se moral 
bati. Zato so bili posebni obredi, s katerimi so se 
ljudje obvarovali onostranstva.« 
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Danes bi rekli, da se je s temi obredi na enem 
kraju in na isti dan zgoščala energija ljudi za 
določen namen. A te obrede smo skoraj povsem 
opustili. 
 

»No, saj tudi danes gremo na pokopališča, se 
spomnimo naših prednikov in počastimo vse … 
bi rekli duše. Kresovanj pa ni več. Včasih ga je 
imela vsaka vas. Za kresno noč in za svetega 
Jurija. Potem pa se je kresovanje preneslo na 
prvi maj. A vedno velja, da ogenj obnavlja 
naravne sile, daje moč. Ogenj je pomemben 
element, skupaj z vodo, zrakom in zemljo 
sestavlja glavne elemente. Zato ne bi bilo nič 
slabega, če bi ga obnovili, (kot so ga letos  pri 
Komnu v spomin na pokojnega kiparja.)« 
 

Tudi veliko kmečkih opravil je bilo vezanih na 
krščansko vero in hkrati na predkrščanske 
običaje, v katerih je zelo pomembna narava – 
denimo da se seje ali počne z rastlinami za rast, 
ko je mlada luna, da se pospravlja pridelke ali 
žaga stebre za vinograde v zadnjem krajcu … 
 

»Seveda. Ljudje so iz stoletnih izkušenj izluščili, 
kakšen vpliv ima luna na naš planet. Če dvigne 
cele oceane, dvigne tudi našo kri  in naravo. 
Recimo: da se nekaj ne pokvari, moraš zelje 
ribati ob taki luni, pobirati ob taki luni  .. To niso 
izmišljotine. Ljudje so v stoletjih spoznali, kaj je 
dobro. Za ta kraj seveda. Kajti vsak kraj ali 
območje je imelo malo drugačna pravila. Danes 
se vse to zanemarja. Vedno je treba poslušati 
naravo, kajti narava ne bo poslušala nas. Ker 
človek je majhen.« 
 

Kaj so vam dale kraškokriške pravce? 
 

»Kaj naj rečem? To so moje zadnje pravce, 
Rodiške pravce so moja prva knjiga. V Rodiku je 
… moj kozmos. Tam sem rojena, tam sem 
preživela prva leta življenja. Nebo nad Rodikom 
me ščiti. Kadarkoli sanjam, ne sanjam v knjižni 
slovenščini, marveč v rodiškem narečju, sanje 
se mi vedno dogajajo v otroštvu, v kraju, kjer 
sem sprejemala svet, se učila vsega … Križ pa 
je zdaj, ko se pripravljam na odhod. Je drugi pol. 
Tukaj so življenjske izkušnje. Rodiške zgodbe so 
zgodbe moje matere in mojega očeta, strin in 
tet, ob katerih sem zrasla in se naučila pravil, po 
katerih moram živeti, da mi ne bo slabo na 
svetu. Deset božjih zapovedi ali kakor koli 
rečemo normam, ki jih dobimo v otroštvu. In če 
se držimo teh pravil, nič ne zgrešimo ali 
zagrešimo. Kriške pravce pa so tudi izkušnje, ki 
sem ji dobila v letih zbiranja.  Tako sem se 
naučila izluščiti stvari, za katere se je sprva 
zdelo, da jih sploh ni. Recimo  o liku babe. To je 
pramati, ki življenje da in ga lahko tudi vzame; je 
mogočna boginja, ki jo slavi in časti cela južna 

Evropa, le imena zanjo so bila različna: mi smo 
rekli baba, tam so rekli vechia ali kako drugače, 
a povsod je imela podoben pomen. Ko sem v 
Križu vprašala soseda Edota, če je bilo tukaj kaj 
babe, je najprej odgovoril, da ne. Ko sem ga 
potem spraševala, ali niso poznali kakšnega 
kamna, kipa ali prostora, pride čez čas in reče: 
'Je bila baba. Na vrhu lonce je čepela. Ko smo 
želi, smo naredili lonco – kopo, na vrh smo 
položili velik snop in ga obrnili tako, da je po 
njem odtekala voda in ni šla v kopo. Ko smo žito 
iz kope mlatili, smo babo dali na stran, nato pa 
položili na sredo, kjer je bila prej kopa, jo zažgali 
in smo rekli: Žito je omlateno, spravljena je 
slama, baba je sežgana. Hvala bogu, še h'leti 
t’ku.' Tisti snop so sežgali za prihodnje leto. To 
je bila čisto drugačna baba kot v Rodiku, kjer je 
imela kip. Ponekod pa je baba čepela na vrhu 
jeplence. Ali kot je rekel en zidar: ko smo zidali 
hišo, smo najprej naredili štiri babe, postavili 
smo jih na vogale. In na njih je slonela hiša. 
Skratka, ugotovili smo, da je teh bab še in še.« 
 

V knjigi ste omenili, da so vas Križani sprejeli za 
svojo. Vam je kot Rodičanki, doma iz vasi, iz 
med seboj tesno povezanega socialnega okolja, 
to še pomembnejše kot bi bilo komu iz mesta, ki 
je navajen že od majhnega živeti manj povezano 
s sosedi?  
 

»Ko sem prišla v Križ, so mi starejši ljudje, zlasti 
starejši, vedno kaj povedali. Ko sem se vselila, 
je prišla Micka, kraška zdravilka, in prinesla v 
košari sadike zdravilnih zeli in jih posadila: 
gabez, kamilico, meto, ognjič … In ko je hodila 
nabirat gobe mimo naše hiše, je rekla: 'Ko 
pridem nazaj, bova naredili eno mast.' In se je 
res ustavila in me naučila delati zaščitne kreme. 
Meni se je zdelo izjemno dragoceno, da mi je 
predala svoje znanje. Ogromno so me naučili 
Križani o zeliščih, zato sem želela tudi jaz 
prenesti to znanje naprej, napisati recepte, ki so 
mi jih prenesli, za naslednje rodove. Vesela 
sem, da so me resnično vzeli za svojo, da tukaj 
živim in da smo postali domači. Tudi mene so že 
doma učili: kjer si, moraš najprej narediti za 
skupnost, šele potem za sebe. Tudi če delaš kaj 
doma, moraš to pustiti in najprej oddelati svoj 
delež v rabuti.«  
 

Bi lahko izpostavili kakšno zanimivost glede 
kraških zelišč?  
 

»Joj, tega je toliko, da bi rabili knjigo, ne samo 
eno časopisno stran ali dve. Zato bi morda 
omenila samo rastline, ki nas čuvajo: jesenova 
vejica proti štrigam in zlim duhovom (jesen je 
tukaj doma, v Rodiku pa je makončevna). 
Kamilica ne sme manjkati v nobeni hiši, prav 
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tako ne lipa, kopriva; pa rožmarin, ker je za 
spomin. Česen je treba obesiti, da ne bodo 
prišle gliste. Šetraj je na Krasu nekoč cvetel v 
celih plahtah, zdaj ga je manj, ker je marsikje 
zaraščeno.« 
 

Veste kaj o jesenčku, zavarovani in lepi roži, ki 
pa zelo smrdi (diši)? 
 

»Jesenček ali kačja roža, hm: vsi cvetovi kačje 
rože so dan po kresni noči polomljeni, ker jih 
polomijo štrige, ker jim smrdi. Je tudi zdravilen, a 
je treba zelo paziti pri njegovi uporabi.«  
 

Ste opazili kakšne razlike pri pravcah med 
Rodikom in Križem? 
 

»Nekatere stvari so enake. Denimo stare 
zgodbe o vilah, škratih, babi, šembiji (šembilji), 
hudič je itak povsod. Le povedano je morda 
malo drugače. Edina stvar, ki pa sem jo našla v 
Križu in Podbrežah, v Rodiku pa ni bila tako 
poudarjena, je o palku. To je bila grozno velika 
žival, ki je celo hudičke lovila. Hudič ga je nato  
raztrgal in vrgel po celem svetu. Če je košček 
palka prišel v otroka, je lahko postal drugačen. 
Zato so stari ljudje tipali in gledali, če ima otrok 
palkovo kost.«   
Ste se vi kot otrok bali volkodlaka, krvavega 
stegna, palka in drugih strašljivih bitij? 
 

»Krvavo stegno je bilo strašljivo in smo se ga 
otroci vedno bali. Ko smo se vračali s paše ali iz 
polja, smo, ko je padel mrak, zato peli, da smo s 
petjem odganjali krvavo stegno. Tudi tu na 
Krasu je bila navada, da so se zvečer otroci 
oglašali. Zdaj marsikaj obračamo na lepše. Na 
primer volka. Volk je bil vedno zver. V Rodiku je 
pravca o procesiji do Podgrada pri Vremah, da 
bi jih bog rešil pred volkom. Danes pa bi radi 
imeli, da je volk ljubka žival. A volk ni ljubka 
žival. Volk je zver. Zgodbe nas učijo vsega tega. 
Ne smemo si kar na hitro izmisliti, da je nekaj 
dobro, če ni.« 
 

Zdaj v Rodiku pripravljajo projekt mitskega 
parka, namenjen predvsem turistom. Kako lahko 
združimo stare mite, sodobno življenje in 
turizem?  
 

»Osnovo za mitski park Rodičani imajo. A po 
mojem se mora to ohraniti najprej med ljudmi. 
Ko smo zapisali Rodiške pravce, so bile 90 
odstotkom ljudem povsem neznane. Pomembno 
je, da se ohrani pripovedovanje. Predvsem 
otrokom. Pripovedovanje pravc in tudi pravljic. 
Kajti če otroku beremo knjigo, je sicer lepo, otrok 
vidi ilustracije, a ne razvije svoje lastne 
predstave. Če mu starši pripovedujejo, razvije 
svojo fantazijo, več čutov se vključi v 
poslušanje.«  

Poleg teh starih pravc ste izdali tudi knjigo 
templjarskih pravc. So drugačne od ljudskih? 
 

»So tudi te ljudske, a so drugačne, zato sem jih 
tudi dala v drugo knjigo. To so zgodovinske 
pravce. V pravcah je čas zelo čuden. V starih 
mitoloških pravcah je čas zelo nepomemben. 
Kroži, kroži in kroži, v katerem koli krogu je, je v 
redu. Medtem ko je zgodovina poltrak – začne v 
neki točki in teče ravno naprej. Zgodovinske 
zgodbe in pravce imajo drugačen čas kot 
mitološke.« 
 

Kako pomembne so te pravce o zgodovini in 
vlogi templjarjev v naših krajih' 
 

»Ko sem prišla v službo v Dutovlje, sem slišala 
različne reke – na primer 'Templar templa, če 
sold zacinglja'. Ali 'Otroci, ahtajte se, če templjar 
te ujame, merco po podplatu vzame.' Ali: v 
Dutovljah je bil sveti Jurij, okoli pa samostan, v 
katerem so bili templjarji. Nato sem začela 
prebirati lokalno zgodovino – Kjudra in ostale - in 
videla, da omenjajo templjarje. V Repentabru,  
pri svetem Antonu v Križu je bil samostan in 
prvo pokopališče, kamor so nosili s celega 
Krasa in še širše pokopavat k svetemu Antonu. 
Ko sem začela malo raziskovati, mi je tudi moja 
mama rekla: 'Seveda so bili templjarji. Saj mi 
izhajamo iz Lokve, moj praprapranono je bil 
Krnel in Krneli so bili gospoda.' Ko sem  začela 
iskati templjarje, sem jih našla še v Slopah, 
Brezovici, na Repentabru. Ker so bili potem 
prepovedani, pa se je, tudi če je bilo kaj o njih 
zapisanega, izgubilo. Ko so uničili templjarje, so 
uničili tudi zapise o njih. Zdaj je to pravca, z 
romani, kot je Razkritje Da Vincijeve šifre in 
drugimi – pa so postali spet moderni.  A dejstvo 
je, da so templjarji bili. V Miljah sta templjarski 
samostan in cerkvica. Tudi zgodovina jih 
preučuje. V Lokvi jih zgodovinarji omenjajo leta 
1800. Jaz sem zapisala samo to, kar se je tu 
govorilo.« 
 

Prej ste omenili župnika Albina Kjudra. Poleg 
njega sta bila pomembna tudi Virgil Šček in 
Anton Požar, ki so bili pomembni v Zboru 
svečenikov svetega Pavla. Kako zelo? 
 

»Zbor svečenikov je bil zelo pomemben. Ti 
duhovniki so se borili za slovenski in hrvaški 
jezik, skrbeli za slovenski verski tisk, spodbujali 
mlade v študij in jim ga omogočili , med drugim 
Cirila Zlobca in Milka Matičetovega. Šček je 
ogromno napisal v Lokavskih starinah. In ne 
samo to. Ta zbor svečenikov – Požar je bil nekaj 
časa tudi njegov tajnik, zato so ga kazensko 
premestili v Koprivo – je bil za naš Kras in 
Primorsko izredno pomemben. Dolgo časa je bil 
zamolčan, a je prav, da se ve za njihov pomen. 
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Če ne bi bilo njih, ne bi Kralj slikal po primorskih 
cerkvah od Dekanov do  Višarij.« 
 

Danes pozabljamo, da je bilo to izjemno 
pomembno tudi z narodnega vidika, ker so tedaj 
Italijani hoteli uvesti italijanski jezik tudi v Istri in 
istrskem deželnem zboru, pa tudi po rapalski 
pogodbi, ko so priključili naše ozemlje.  
 

»Ko so ustanovili društvo Zbor svečenikov 
svetega Pavla, so se borili za javno uveljavite 
slovenskega in hrvaškega jezika v Istri vse od 
Reke proti poitalijančenju v Istri. Zato so ga 
ustanovili  leta 1897 in to celo na Kozini. In 
pozneje so ga leta 1920 v Sežani obnovili. 
Potem pod Italijani so morali ilegalno  delovati. 
Nato so ga leta 1945 spet obnovili, a so ga leta 
1947 naše oblasti seveda prepovedale, kot so 
prepovedale vse cerkvene stvari. Zbora 
svečenikov se od takrat ni več omenjalo. To 
morajo tudi zgodovinarji še ovrednotiti. Za 
Primorce so vsekakor naredili ogromno.« 
 

Niti sto let ni minilo od takrat, pa smo že pozabili 
ne samo na izjemen doprinos teh velikih mož k 
naši zgodovini, temveč tudi na italijansko 
okupacijo naših krajev in nasilno 
poitalijančevanje. Če gremo danes po Sežani, 
pa vidimo celo vrsto napisov v italijanščini. Vas 
kaj zbode ob tem? 
 

»Dvojezičnosti na Krasu ni bilo in ne sme biti. 
Kdor pride, naj se nauči slovenščine. Če se 
lahko mi lomimo v Italiji z italijanščino v 
nedoločnikih, pa se lahko tudi oni slovenščino v 
nedoločnikih.« 
 

Dolgo let, vso delovno dobo, ste bili učiteljica v 
osnovni šoli v Dutovljah. Danes šolniki tarnajo, 
da je  biti učitelj vse težje, v šolo prihajajo starši, 
ki dajejo potuho otrokom.  Kako naj si učitelj 
ustvari avtoriteto in motivira nevzgojene učence, 
se ubrani odvetnikov? 
 

Oh, no. Otroci so bili zmeraj luštni in zmeraj 
bodo. In zmeraj so bili nagajivi in zmeraj bodo.  
Kako biti dober učitelj? Bolj se posvečati 
otrokom in ne birokraciji. Če učitelj dela nekaj 
posebej z enim otrokom, če mu da posebno 
nalogo, ni treba, da je to trikrat napisano. V 
mojih časih je bilo tako, da si imel 30 otrok, in če 
je bil eden med njimi barvno slep, si mu dal pa 
risati. A če bi morala v svojih pripravah napisati, 
da bom dala temu risati, bolj pridnemu še 
dodatno delo in da bom pomagala dvema manj 
talentiranima, še napisati, ne bi naredila ničesar. 
In bi bili tisti ta pridni nemirni, ta počasnejši pa 
ne bi naredil ničesar. Staršem pa je treba tudi 
povedati, da pod hruško raste hruška in pod 
jablano jabolko. Saj ne morejo biti vsi odlični. In 

tudi potrebe za to ni. Jaz bi tudi rada plesala 
balet, pa ne gre, če skoraj niti hoditi ne morem. 
Tudi te točke za vpise ustvarjajo norijo.  Tu je 
šolski sistem verjetno skrenil s poti.« 
 

Prej ste rekli, da se je vaš koordinatni sistem 
vzpostavil v Rodiku. A nekaj točk v njem ste 
vzpostavili tudi tu v Križu, tudi z vašim 
soprogom. Kako je on, glede na to, da je zelo 
intenzivno živel kulturo, vplival na vas? 
 

»(Smeh) Ja. Sigurno me je soustvaril. Jaz sem 
njega tudi – morda včasih malo prizemljila. On 
pa mene malo privzdigoval v te sfere. Bil je 
zadovoljen, če sem se ukvarjala s tem. Bistvo je 
spoštovanje osebnosti človeka, s katerim živiš. 
Midva živiva skupaj že 51 let. V dobrem in v 
slabem.  
 

Marica Uršič Zupan 
 

ŠPORT 
 

DP SLOVENIJE V PLAVANJU ZA VETERANE 
IN PARAPLAVALCE NAD 19 LET 

 

V nedeljo, 17.11.2019, je v pokritem 
olimpijskem bazenu v Kranju potekalo 
integrirano državno prvenstvo v 
paraplavanju za tekmovalce nad 19 let. 
Organizator tekmovanja je bila ZŠIS-PK, 
izvajalec tekmovanja pa je bil Plavalni klub 
Kranj.  

 
 

Naše društvo sta kot že nekaj let zastopala 
Mira in Jordan Jakin, ki sta si oba priplavala 
dve zlati medalji, in sicer: Jordan Jakin, v 
kategoriji S9, 50 m prosto, s časom 38.54 in 
v kategoriji S9, 50 m hrbtno, s časom 50.90. 
Mira pa si je zlato medaljo priplavala v 
kategoriji S8, 50 m prosto, s časom 56.54, in 
v kategoriji S8, 50 m hrbtno, s časom 
1:15.91.  
 

Obema iskrene čestitke 
 

Vir: ZŠIS-PK 
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EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO V 
HITROPOTEZNEM ŠAHU 2019 

 

V soboto, 23.11.2019, je v Murski Soboti 
potekalo ekipno državno prvenstvo v 
hitropoteznem šahu. Organizator 
tekmovanja je bila ZŠIS – POK, izvajalec pa 
SONČEK – ŠDCP. V ženski konkurenci je 
zmago slavila ekipa z Mute, v moški pa 
ekipa iz Zagorja.  
 

Naše društvo so zastopali Srečko Obolnar, 
Leopold Kočevar, Anton Iskra, Jože Anžej in 
Ivan Košec. Osvojili so osmo mesto.  
 

 
 

Čestitke vsem.  
 

Vir: ZŠIS-PK 

 
INVALIDSKA LIGA MESTA LJUBLJANE 

2019 V KEGLJANJU 
 

V novembru in decembru 2019 se je v 
organizaciji Športnega društva Invalid 
Ljubljana odvijala Invalidska liga mesta 
Ljubljane v kegljanju. 
 

Naše društvo je v sredo, 11.12.2019, v 
finalu na ekipnem tekmovanju izmed osmih 
ekip zasedlo peto mesto.  
 

Posamično pa smo člani v moški kategoriji 
priborili naslednja mesta: Tone Glad četrto 
mesto, Vlado Sokač šesto, Bojan Fijavž 
trinajsto in Ivan Palčič šestnajsto mesto. V 
ženski kategoriji posamezno pa je Mateja 
Jesenšek osvojila prvo mesto. 
 

Zapisal: Anton Glad 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV V 

VELESLALOMU 2020 
 

V petek, 14.02.2020, je na smučišču 
Brsnina v Kranjski Gori potekalo Državno 
prvenstvo v veleslalomu za invalide. 
Organizator prireditve je bila Zveza ŠIS-

SPK, kranjskogorski smučarski delavci pa 
so kljub spomladanskim temperaturam in 
sončnem vremenu odlično pripravili progo, ki 
je vsem tekmovalcem omogočala optimalne 
pogoje za tekmovanje. 
 

Skupno je nastopilo 32 tekmovalk in 
tekmovalcev, ki so bili razvrščeni v različne 
kategorije. V ženski konkurenci so se 
državnih naslovov veselile: Kaja Debevec  
(gluhe smučarke), Bogomira Jakin (stoječe 
smučarke), Slava Sabol Čuk  (nacionalna 
kategorija – veteranke) in Tanja Hotko 
(nacionalna kategorija – članice). 

 

Pri moških so državni prvaki postali: Stanko 
Melinc (gluhi smučarji – veterani), Samo 
Petrač (gluhi smučarji – člani), Danilo 
Hafner (stoječi smučarji), Bojan Potočnik 
(nacionalna kategorija – veterani), Milan 
Osredkar (nacionalna kategorija – člani) 
in Jernej Slivnik (sedeči smučarji). 

Naše društvo naj bi zastopala Mira in Jordan 
Jakin. Zaradi padca in posledično zvina 
kolena Jordan ni nastopil, Mira Jakin pa si je 
v kategoriji stoječi - članice prismučala zlato 

medaljo.    

Na zaključni slovesnosti sta bila prisotna 
tudi Janez Hrovat, župan občine Kranjska 
Gora in Bojan Resman, direktor podjetja Lip 
Bohinj, ki sta nagovorila tekmovalce in jim 
podelila odličja. 
 

Iskrene čestitke! 
 
Vir: Zveza ŠIS SPK 
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AKTUALNO 
 

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: 
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 

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

 

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!  

 
 

 

  

  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/
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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. 


