
1 

 

 

     INFORMATOR 
 

Interno glasilo Društva paralitikov Slovenije        November 2021     št.: 27 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

SPOŠTOVANE ČLANICE, ČLANI 
 

Leto, zaznamovano s corono, gre počasi proti 
koncu. In kaj reči o letu, ki nam je prineslo 
samo en kup nevšečnosti, strahu pa tudi jeze. 
Dejavnosti društva so bile zreducirane na 
minimum, nekatere pa tudi v popolnem 
mirovanju. O nujnih stvareh smo se 
pogovarjali s pomočjo  elektronskih povezav,  
sestanke pa smo  izvajali preko video 
konferenc. No, kljub vsemu nam je uspelo, da 
je obnovitvena rehabilitacija za člane društva 
potekala relativno normalno. Nihče od 
udeležencev OR ni zbolel in vsi smo se držali 
pravil.  Preživeli smo dokaj mirno poletje in se, 
vsaj večina, tudi dvakrat cepili.  
 

 

 

 
 

Približujejo pa se tudi že volitve novega 
vodstva društva. Končujemo osemletno 
obdobje, za katerega menimo, da je bilo 
uspešno. Koliko ste bili ali niste bili zadovoljni 
s to ekipo, boste povedali sami.  

 
Na tem mestu ne nameravam pogrevati slabih 
in dobrih stvari, ki so se dogajale v tem 
obdobju. Ne nazadnje smo o vsem tem 
poročali sprotno in ste bili o vsem dobro 
seznanjeni. Če se ne motim, je to vodstvo 
edino v tem društvu, ki je preživelo dva 
mandata in je zato pravi čas, da prevzamejo 
vajeti drugi.  
 

Obeti za prihodnost društev niso ravno 
rožnati. Pod vprašajem je financiranje društev 
s strani FIHO. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, če 
bo izglasovan nov zakon za Loterijo Slovenije. 
Vlada želi razširiti krog upravičencev za 
prirejanje iger na srečo iz sedanjih dveh na 
pet prirediteljev. Slovenija je relativno majhen 
trg in bi vstop treh tujih prirediteljev iger na 
srečo pomenil velik upad sredstev za 
invalidske organizacije. Ne nazadnje zelo 
dobro vemo, da bodo tuji prireditelji iger 
dobiček odnesli s sabo. Kaj pa to pomeni za 
financiranje invalidskih organizacij, ste pa 
verjetno že prebrali v dnevnem časopisju. 
Upamo tudi, da se bodo počasi uredili zapleti 
na FIHO, ki se vlečejo že več kot eno leto in 
še ni videti konca. 
 

In še nazaj k bližajočim se volitvam za novo 
vodstvo društva. Poslali smo vam obrazec, da 
predlagate člane za novo vodstvo. Dovolj 
dobro se poznate med seboj, da boste 
predlagali ljudi, ki bodo uspešno vodili društvo 
v naslednjih letih. Zelo veliko vas je, ki želite, 
da sam še naprej ostanem na tem mestu. 
Preprosto dovolj dolgo sem vztrajal in ne želim 
si več kvariti svojega zdravja. Morda sem 
spregledal v tem obdobju en pomemben 
nasvet in sicer, če o nečem nisi prepričan, 
kako bi to izvedel na najboljši način, potem o 
tem problemu vprašaj tiste, ki nimajo pojma o 
ničemer. Oni to sigurno vedo. 
 

Vsem vam želim Srečno Novo leto. 
 

Zapisal: Alojz Fidler 
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DRUŠTVO V PRVEM LETU EPIDEMIJE 
 
Napisano v marcu 2021 
 

Kako nam lahko en virus, nevidna 
»grožnja«, tako spremeni življenje, da se mu 
že več kot leto dni podrejamo vsi prebivalci 
tega sveta?! Kljub vsem ukrepom, ki  jih 
večina upošteva, da bi ta »groza« čimprej 
minila, še kar vztraja … V nas se kopičijo 
strahovi, saj vsak dan spremljamo podatke o 
umrlih, o polnih bolnišnicah, 
preobremenjenosti zdravstva, številu 
okuženih, vsak od nas pozna nekoga, ki je 
zbolel, umrl in vse to povzroča tesnobo, ki jo 
eni lažje, drugi pa zelo težko obvladujemo. 
Pogrešamo druženja s svojci in prijatelji, 
zaprti lokali in kulturne ustanove nam še 
dodatno povzročajo, da se počutimo 
osamljene. 
 

V letu epidemije covid-19 tudi v našem 
društvu upoštevamo vsa navodila in 
preventivne ukrepe, da bi uspešno zatrli 
»grozečo pošast«. Druženja ob sredah smo 
omejili, kot nam je narekovala vlada. Tako 
smo telovadili in ustvarjali na delavnicah pol 
manj kot prejšnja leta. Kljub temu so dekleta 
pridno izdelovala voščilnice, ki jih pošiljamo 
našim članom za rojstne dneve in uspelo 
nam je izdelati čez 200 novoletnih voščilnic. 
Ko so bila ukinjena vsa druženja, so dekleta 
voščilnice izdelovale doma in jih po pošti 
pošiljale na društvo, tam pa sva jih z Ivanko 
dokončno opremili za odpošiljanje. 
 

 

 
 

Vsa sprotna dela v društvu so potekala 
normalno, saj s tem nismo »ogrožali« drug 
drugega, kajti z Mileno in predsednikom 
smo lahko upoštevali preventivne ukrepe. 
 

Poleti se je virus na srečo malo »potuhnil« 
in smo lahko uspešno opravili obnovitveno 
rehabilitacijo v izbranih zdraviliščih. Tudi tam 
smo upoštevali vse ukrepe za omejitev 
prenosa virusa, zato se nismo družili kot 
običajno in smo nosili maske. Kljub temu 
smo bili zadovoljni, da smo terapije opravili 
in vsaj malo izboljšali kondicijo in počutje. 
 

Besedilo in fotografija: Polona Hutter 

 

ZBOR ČLANOV 2021 

Predviden Zbor članov v marcu je zaradi 
korona razmer odpadel, zato smo se člani v 
Krašcah pri Moravčah zbrali v četrtek, 8. 
julija 2021, da opravimo svojo »dolžnost«. 
Seveda smo se po dolgem času razveselili 
tudi našega srečanja. 
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Bil je vroč poletni dan, pa vendar se nas je 
zbralo lepo število. Večina se nas že dolgo 
ni videla, zato je bilo pričakovanje srečanja 
toliko večje. Še dobro, da so telefoni, da 
vsaj tako ohranjamo stike. 
 

 
Uradna zadeva je bila kar hitro opravljena, 
nato pa, kot bi bili v čebelnjaku, se je slišalo 
čebljanje med člani. Dobili smo, kot vedno, 
zelo dobro pripravljeno kosilo, želodčki so 
se lepo napolnili. 
 

 
 

 
 
 

Čas je hitro tekel, odpravili smo se proti 
domu, z upanjem, da se čimprej srečamo. 
 

Besedilo in fotografije: Saša Žgajnar 

 

DRUŽENJE  S  PIKNIKOM 
 

Sredi avgusta 2021 smo članice in člani 
Društva Paras Slovenije dobili prijazno 
vabilo na vsakoletno druženje s piknikom. 
Zaradi izrednih ''covid-19'' razmer je bil 
piknik s spomladanskega prestavljen na 
pozno poletni čas, 12. september. Po 

večletnih srečanjih na Štajerskem je bila 
spremenjena tudi lokacija. Piknik je bil tokrat 
organiziran na Gorenjskem, v bližini 
Naklega. Ob natančnem opisu poti z AC iz 
smeri Ljubljana-Jesenice, smo na izvozu 
Naklo/Strahinj/Spodnje Duplje  zavili po stari 
cesti proti Podbrezjam in na koncu vasi 
Bistrica zavili desno proti Ribiškemu domu v 
Žejah. Mimo ribnika in brunarice, na koncu 
parkirnega prostora, je v zelo prijetnem 
naravnem okolju lepo urejen prostor za 
piknike, kjer je bil tudi naš cilj.  
 

 
 

 
 

Kljub razmeram in dokaj strogim 
zdravstvenim zahtevam (potrdilo PTC) se 
nas je udeležilo preko 40 članov. Srečanja 
in pozdravljanja so bila prisrčna, saj se 
nismo videli več kot leto dni, z nekaterimi 
prijatelji tudi dlje. Lepo je bilo opazovati 
vesele in nasmejane obraze ob obujanju 
spominov ter ob klepetu in pripovedovanju 
doživetij, ki jih je vsak doživljal.  
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Zelo smo se tudi razveselili srečanja z našim 
dolgoletnim članom in prijateljem Ladom 
Karelom, ki že nekaj let živi v Domu na 
Teznem pri Mariboru. Tokrat se nam je po 
dolgem času lahko pridružil, nam 
pripovedoval o življenju v Domu, kjer se 
dobro počuti in je zadovoljen. In tako je tudi 
videti! Vzpodbudno! Seveda smo pogrešali 
tudi marsikoga z Dolenjske, Primorske, 
Štajerske in od drugod, a, žal, razmere 
trenutno usmerjajo naše odločitve.  
 

 
 

 
 

K dobremu razpoloženju in zadovoljstvu je 
prispevala tudi odlična hrana in pijača. Za 
dobrodošlico smo bili postreženi z zelo 
okusnimi obloženimi kruhki. Kot se za piknik 
''spodobi'' smo dobili mešano meso in 
zelenjavo na žaru ter solato. Manjkala pa ni 

niti sladica. Prekmurska gibanica! Vse zelo 
okusno!   
 

Po obilnem obroku, prijetnem druženju, 
dobrem razpoloženju in rahli utrujenosti, 
smo se postopoma pričeli poslavljati in 
odpravljati proti domu, saj je nekatere 
čakala kar dolga pot. 
 

 
 

Za prijeten dan in uspešen piknik najlepša 
zahvala vsem organizatorjem. 
 
Zapisala: Nataša Gruden 
Fotografije: Polona Hutter 

 
OBNOVITVENA REHABLITACIJA 

 

OR v Laškem 2021 – 1. skupina (od 
20.6. do 2.7.) 
 

Tudi letos smo se morali podrediti strogim 
pogojem zaradi covida19, a je vse potekalo 
brez težav, pravzaprav zelo uspešno. 
Zdravstveni del, terapije ipd. so potekali 
nemoteno in učinkovito. Prav tako obisk 
bazenov in drugih kopaliških vsebin. Vse 
terapije so potekale tudi v soboto. 
 

Udeleženci so bili zadovoljni in so se dobro 
počutili. Druženje je bilo prijetno, intenzivno, 
z veliko humorja in prijetnih pogovorov o 
tem in onem. 
 

V restavraciji smo sedeli vsak za svojo 
oštevilčeno mizo. Imeli smo točno določeno 
uro za vsak obrok in pol ure časa za obed. 
Masko smo lahko sneli le pri mizi. Jedi smo 
morali dvigniti pri pultu, samopostrežbe ni 
bilo. Kljub vsemu je bila hrana odlična, 
osebje strežbe pa kot vedno prijazno in 
ustrežljivo. 
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Letos smo se drugi dan bivanja lahko dobili 
na terasi in se dogovorili o poteku OR in 
kako naprej. Bilo je prijetno in koristno. 
 

 
 

Thermana nas je tudi letos razveselila z 
večerjo v znanem gostišču Čater, nekaj 
kilometrov iz Laškega. Hrana odlična, 
kapljica tudi. Animatorka Dajana nam je 
priredila bingo in zmagovalci so prejeli bon 
za napitek in tortico. Vzdušje je bilo zelo 
prijetno. 
 

 
 

Zadnji večer smo se dobili v stranskem 
prostoru kavarne, kjer smo si izmenjali 
izkušnje iz bivanja, terapij, anekdot in drugih 
zanimivosti, ki smo jih doživeli na OR. 
Izpolnili smo tudi anonimno anketo o 
bivanju. Tako smo se tudi poslovili, v 
upanju, da se bomo spet srečali prihodnje 
leto. 
 

Besedilo in slike: Aleksander Beccari 
 

OR v Zrečah 2021 
 

Leto je naokoli, ko smo se zopet, 
11.07.2021, pripeljali na obnovitveno 
rehabilitacijo v Zreče. Skupino je, tako kot 
vsako leto, zelo lepo pričakalo in sprejelo 
osebje zdravilišča. 

 

Prvi dan v popoldanskih urah so nam že 
dodelili terapije, ki smo se jih vsi vestno in 
skrbno udeleževali, saj se prav vsi dobro 
zavedamo, kako dobro nam te fizioterapije 
in masaže denejo. 
 

                   

                      razgibavanje v vodi 
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V prostem času smo plavali in s tem krepili 
naše mišice, se pogovarjali in eden 
drugemu krajšali čas. Upali smo, da bo to 
leto potekalo brez ukrepov in mask, vendar 
temu ni bilo tako. Ampak smo se kljub temu 
vseeno imeli lepo. 
 

Imeli smo veliko lepih trenutkov in nekaj 
malo manj prijetnih, vendar takšno je 
življenje. 
 

Zelo smo se veselili izleta na Roglo, vendar 
je zaradi slabega vremena padel v vodo. 
Upajmo, da nam bo vreme naslednje leto 
bolj naklonjeno, da ne gledamo stolpa na 
Rogli samo na plakatih. 
 

       

                   ženski »čvek« nekje v parku 
 
 

V večernih uricah smo hodili na sprehode, 
se zabavali v bližnjem baru, kjer nam je na 
harmoniko igrala prijetna mlada natakarica. 
 

 
 

                               ob zaključku OR 
 

V upanju, da naslednje leto izpeljemo 
rehabilitacijo brez mask, brez slabe volje in 

brez neprijetnih situacij, vas lepo 
pozdravljam. 
 

Celotni skupini pa se prav lepo zahvaljujem 
za prelepo darilo, ki mi bo v trajen spomin. 
Zahvaljujem se pa tudi vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali pri izvedbi različnih dejavnosti. 
 

Besedilo in fotografije: Mateja Jesenšek  
 
OR V Laškem – 2. skupina (od 25.7. do 
6.8.21) 
 

Leto je naokoli in nekateri člani društva 
PARAS smo se zopet zbrali na obnovitveni 
rehabilitaciji v LAŠKEM. Kot vedno, smo se 
najprej prijavili pri recepciji hotela, kjer so 
nam dodelili sobe. Prejeli smo tudi datum in 
uro sprejema pri zdravniku. Ob obisku 
zdravnika je vsak prejel terapije, ki so za 
posameznika najboljše, in še isti dan smo z 
njimi tudi začeli.  
 

V prostem času smo se veliko družili in 
zabavali, tako, da so nam dnevi hitro 
minevali. Pri jutranjih kavicah smo se 
pogovarjali o naših terapijah, o načrtih ob 
prostem času, o počutju … 
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Popoldanski čas je bil  namenjen predvsem 
dejavnostim v bazenu - plavanju, telovadbi 
in norčijam v vodi.  
 

 

Topli večeri pa so bili namenjeni posedanju 

pred hotelom, sprehodom po parku ter 

pogovorom in spominom na razne 

dogodivščine v življenju in na obnovitvenih 

rehabilitacijah v preteklih letih. Bilo je tudi 

kar nekaj smeha.  

 

 

V torek nas je pred hotelom čakal avtobus. 
Odpeljal nas je v gostišče na piknik v Marija 
Gradec. Ob dobri in okusni  hrani in pijači 
nas je animatorka zabavala z raznimi igrami. 
Bilo je zabavno, veliko smo se smejali. Ker 

pa vse kar je lepo hitro mine, je tudi za nas 
čas prehitro minil, zahvalili smo se 
animatorki za ves čas in trud, ki nam ga je 
posvetila in že smo se vračali nazaj v hotel.  

 

 

 

 

Dnevi so minevali po ustaljenem urniku za 
vsakega posebej. Zdravilišče je organiziralo 
razna zanimiva predavanja, udeležba ni bila 
obvezna, udeležil se je lahko vsak, ki je imel 
čas in željo po tej vrsti znanja.  
 

Hitro, prehitro je minil čas, ko smo se morali 
posloviti in vrniti domov. Z lepimi in dobrimi 
občutki o našem počutju smo razmišljali o 
prihodnosti, da se srečamo tudi drugo leto.  
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Na koncu se VSI zahvaljujemo društvu 
PARAS, da so nam omogočili obnovitveno 
rehabilitacijo v Laškem. 
 
Besedilo in fotografija: Janko Pirc 

 
OR v Moravskih toplicah 2021 – 1. skupina 
 

Kar dve možnosti smo imeli člani društva 
Paras za individualno zdravstveno 
rehabilitacijo v Moravskih toplicah. Prva 
izbira je bila v času od 22. avgusta do 4. 
septembra 2021, druga pa od 26. septembra 
do 8. oktobra 2021. Prvi rok je izbralo kar 21 
naših članov. Iz izkušenj vemo, da se v 
Prekmurju po navadi huda poletna vročina 
malce unese in bivanje je prijetnejše kot v 
hudi letni pripeki. No, letos je bil tudi avgust 
izjemen. Najprej je bila avgustovska pasja 
vročina in nato izreden hiter padec 
temperature. Člani smo namreč odšli od 
doma v hudi vročini, čez tri dni pa so sledile 
nočne ohladitve, da smo lepo spali, pokriti z 
vsem, kar smo našli v sobah hotela Termal.   
 

V hotelu Termal so nas prijazno sprejeli že v 
nedeljo. Fiziater in receptorke so nas že 
čakali. Dobili smo razpored predpisanih 
terapij, da smo vsi začeli s terapijami že v 
ponedeljek zjutraj. Ker je letos koronsko 
leto, smo se vsi obnašali po predpisih. Pri 
sprejemu smo pokazali potrdilo o cepljenju 
proti COVIDU, dokazilo o prebolelosti ali 
test, da smo zdravi. Prvi teden so bile 
obvezne maske le v zdravstvenem 
Termaliumu, drugi teden pa smo v notranjih 
prostorih že vsi nosili maske. Postajali smo 
pri aparatih, kjer smo dokazali, da nimamo 
povišane telesne temperature.  
 

Držali smo se medsebojne razdalje, družili 
se v »mehurčkih«, tako v jedilnici, v 
čakalnicah za terapijo, v avlah in v bazenih. 
Nič nas ni zadržalo, da si ne bi pripovedovali 
šal, si krajšali čas z besednimi igricami in se 
vzpodbujali. Pazili smo, da ni bil kdo 
osamljen.   
 

Naš vodja je bil Alojz Fidler, ki je bil skoraj 
dežuren v avli pred recepcijo in skrbno 
obveščal, kar je bilo potrebno, da je 
rehabilitacija potekala v redu. 

 
 

Seveda smo letos pogrešali skupne 
družabne večere, tako zabavne kot kulturne.  
Ni bilo tombole, kvizov, dramskih in literarnih 
krožkov. Vsak »mehurček«, pa je poskrbel, 
da so bili člani zadovoljni. Zabavali so se 
»štirje mušketirji«, lepe pevke, 
pripovedovalci in pevci. Jožko je bil skrben 
»Sneguljko« in je stoično prenašal vse 
vragolije mehurčkastih paličic. 
 

 
 

Brežiška Milena je praznovala rojstni dan. 
Poskrbela pa je tudi za izvedbo praznovanja 
rojstnega dne našega šejka Bojana. 
Sodelovali smo: Drago, Fani, Neda, Saša, 
Milena, Jasna, plesalka Marija, telesna 
stražarja Vlado in Tone. Presenečenje je 
pokazala tudi njegova spremljevalka Milena. 
Prepričani smo, da mu je jutranja zdravica 
koristila in bo celo leto več kot zdrav. 
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V naši skupini ni bilo hujših bolezni in prav 
vsi smo se trudili, da bi si terapijam in z 
vodnimi kopelmi okrepili in izboljšali svoje 
zdravstveno stanje. 
 

   
 

 
 

 
     

 
 

 
 

Letos nismo videli nobenega štrka. Le 
lastovice so se zbirale in se pripravljale, da 
bodo odletele v toplejše kraje. Po hotelih, 
jedilnici, ob bazenih se je sprehajala 
maskota štrka in nam prijazno mahala. Tudi 
maskota je imela pod kljunom COVIDNO 
masko. 
 

   
 

Vsi v skupini so se strinjali, da nam je bilo v 
Moravcih lepo. Fizioterapevti so izvajali 
terapije po programu. Za nas so poskrbeli 
odlični kuharji in nam ponujali dobre 
prekmurske specialitete, od bograča do 
bujte repe,  natakarji so nam pomagali, 
receptorji so bili prijazni in ustrežljivi. Seveda 
pa brez našega Blaža Černele, ki je 
poskrbel, da je bilo naši skupini vse 
ugodeno, ne bi šlo. 
 

Vrnili smo se domov prav sigurno bolj gibčni 
in bolje razpoloženi. 
 

Besedilo: Jasna Majda Peršolja 
Fotografija: Saša Žgajnar 
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OR V Pacugu 2021 
 

Tudi letos smo se morskega zraka in vode 
željni člani odločili za obnovitveno 
rehabilitacijo v Domu paraplegikov v 
Pacugu, v času od 13.09. do 25.09.2021. 
Dom je v celoti prilagojen invalidom, kjer 
poteka rehabilitacija in sprostitev v mirnem, 
mediteranskem okolju in klimo.  
 

Žal, smo bile letos tu le tri članice. 
 

 
 

Sprejete smo bile lepo, tudi vreme nam je 
služilo, sicer malo manj kot lani, pa vendar. 
Bivanje smo si dodatno popestrile, šle smo 
na izlet do Izole in Pirana. 
 

 
 

Tudi v samem domu je bilo prijetno. Gospa 
animatorka Irena je pripravila pestre 
programe, razlagala nam je tudi o solinah in 
znamenitostih Pirana. 
 

Ker je bila voda v bazenu zame hladna, sem 
se en dan kopala tudi v Strunjanu, v morju. 
 

 
     

   
 

    
 

Hrana je bila zelo dobra, prav tako terapije, 
kljub temu, da smo imeli le enega terapevta 
in je bilo vse skupaj malo krajše. 
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Lepo bi sicer bilo, če bi se društvo naslednje 
leto, že pred samim pričetkom obnovitvene 
rehabilitacije, dogovorilo natančneje glede 
terapij, da tako terapevt ve, kaj potrebujemo 
za boljše počutje glede naše bolezni, 
poliomielitisa. Pa seveda, če se da, kakšen 
teden prej kot je bilo letos, da imamo več 
možnosti kopanja v morju. To so moje želje 
pa tudi želje ostalih članov. 
 

Mislim, da je bilo to za letos dovolj in se 
vidimo naslednje leto. 
 
Besedilo: Nada Lončar 
Fotografija: Duška Černe in Neva Brandstatter 

 
OR V Moravskih toplicah – 2. skupina (od 
26.9. do 8.10.21) 
 

Zadnji vikend v septembru se je še zadnja 
skupina našega društva odpravila na 
obnovitveno rehabilitacijo v Prekmurje. 
Udeležilo se nas je 7 rednih članov, ki pa 
smo vsi razen enega imeli s seboj partnerje. 
V nedeljo smo se namestili v sobe hotela 
Termal, zdravniški pregled pa smo opravili v 
ponedeljek zjutraj in še isti dan začeli s 
predpisanimi terapijami. Vreme je bilo 
čudovito, prav poletno, le zadnje tri dni je 
deževalo. Tako smo v prostem času lahko 
uživali na soncu, se družili na kavici ali pa v 
bazenu.  
 

 

    
 
V nedeljo dopoldne, ko nismo imeli terapij, 
smo se sestali pred hotelom in se 
fotografirali ter malo poklepetali v »našem« 
prostoru v pritličju hotela. 
 

  
 

 
 
Vseh 12 dni je vse potekalo brez večjih 
problemov, pridno smo obiskovali terapije in 
si močno prizadevali, da bi se nam 
zdravstveno stanje izboljšalo. 
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Zadnjih nekaj dni pa smo se vsak večer prav 
prijetno družili v skupnem prostoru hotela, 
kjer smo še bolje lahko spoznali drug 
drugega, malo nazdravili in se poveselili ob 
pripovedovanju šal. 
 

Zdravniški pregled ob zaključku 
rehabilitacije smo opravili že v četrtek, tako 
smo lahko v petek po zajtrku v miru spakirali 
in se odpeljali proti domu. 
 

Zapisala: Polona Hutter 
Fotografije: Tomo Hutter 

 

JESENSKE ŠPORTNE IGRE 
 

V četrtek, 21. oktobra 2021, ob 10.30, smo 
se zbrali člani našega društva v prostorih 
Društva vojnih invalidov, na Malenškovi ulici 
v Ljubljani, z namenom, da se pomerimo v 
športnih igrah. Lani so namreč le te, zaradi 
že kar utrujajočega korona virusa, odpadle.  
 

Pomerili smo se v šahu, pikadu, kegljanju in 
namiznem tenisu. Nekateri se zaradi 
različnih zdravstvenih težav tekmovanja niso 
udeležili, so bili pa seveda glasni navijači.  
 

V kegljanju so zasedli:  
- prvo mesto Bojan Fijavž 
- drugo mesto Mateja Jesenšek 
- tretje mesto Anton Glad 

   
 

 
 

V pikadu so zasedli: 
- prvo mesto Polona Hutter 
- drugo mesto Janez Bregar 
- tretje mesto Milena Selan 
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V namiznem tenisu so zasedli: 
- prvo mesto Ivan Palčič 
- drugo mesto Janez Bregar 
- tretje mesto Janez Pirc 
 

 
 

 
 

V šahu sta zasedla: 
- prvo mesto Ciril Logar 
- drugo mesto Janez Pirc 
 

       
 

 

Letos je bilo nekaj manj udeležencev, morda 
tudi zaradi tega, ker so bile igre organizirane 
med tednom (četrtek), vendar prostorov 
zaradi  zasedenosti ni bilo možno dobiti na 
soboto.   
 

Imeli smo se lepo, druženje nam je kot 
hrana in ga potrebujemo. 
 

Poskrbeli smo, da so nam na prizorišče 
pripeljali hrano, tako da smo po končanem 
tekmovanju pojedli zelo okusno kosilo in 
nato odšli proti domu. 
 

Zapisala: Saša Žgajnar 
Fotografije: Tomo Hutter 

 

ZDRAVJE 
 

SEPTEMBER – SVETOVNI DAN DEMENCE 
 

Mednarodno združenje za Alzheimerjevo 
bolezen je september določilo za mesec 
ozaveščanja o demenci. Natančneje, 21. 
september predstavlja svetovni dan 
demence. Na svetu je več kot 44 milijonov 
bolnikov z demenco, v Sloveniji pa zaradi 
posledic te bolezni trpi več kot 32.000 
bolnikov in njihovih svojcev. Kljub številnim 
raziskavam zdravila še vedno niso odkrili, 
ugotovili pa so, da naj bi na razvoj bolezni 
pomembno vplival tudi stres.  
 

Bolezen je prvič definiral Alois Alzheimer, ki 
je leta 1907 opisal bolezen pri 51-letni 
ženski, ki se ni znašla v lastnem stanovanju, 
imela je spominske motnje in je bila 
sumničava. Opazil je tudi motnje govora, 
poimenovanja in razumevanja. Po štirih in 
pol letih je umrla. V bolničinih možganih je 
po smrti opazil značilne spremembe, za 
katere je domneval, da so vzrok upadu 
umskih sposobnosti.  
 

Poznamo več vrst demenc. Pri starejših od 
65 let je najpogostejši vzrok Alzheimerjeva 
bolezen, pogosta pa je tudi demenca zaradi 
poškodb in bolezni v možganskem žilju - 
žilna demenca (vaskularna demenca), 
redkeje pa jo povzročajo hormonske motnje, 
tumorji ali okužbe.  
 

Bolezen (lahko) povzroča čustveno stisko 
(bolniku in svojcem) in zaradi potrebe po 
oskrbi bolnika prinese tudi dodatno finančno 
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breme. Ob dolgotrajni oskrbi lahko vodi do 
izgorevanja in družbene izključenosti. V 
družbi je demenca še vedno stigmatizirana, 
zato jo večinoma poskušamo prikriti in 
zanikati ter ne poiščemo pomoči pri 
zdravniku takrat, ko lahko najbolj vplivamo 
na nadaljnji potek bolezni.  
 

O DEMENCI 
 

Tina Gatej, dipl. del. ter., DPU Tržič  
 

Sindrom, ki zaznamuje življenje 
marsikaterega starostnika in njegovih 
svojcev, skupek znakov imenovan 
demenca. Gre za stanje, pri katerem se 
delovanje možganskih funkcij (sporočanje, 
mišljenje, govor, prepoznavanje, 
načrtovanje, organiziranje, orientacija) 
postopoma poslabšuje. O njej torej 
govorimo, kadar gre za motnje delovanja 
možganskih funkcij, kar vpliva na 
posameznikov naraven proces staranja ter 
na njegova vsakodnevna opravila in 
samostojnost ter celotno življenje osebe.  
 

Demenca je bolezen, ki prizadene predvsem 
starejše starostne skupine, čeprav se lahko 
pojavi pri vsakomur, z naraščajočo velikostjo 
populacije pa je njena incidenca vse večja. 
Zelo velik pomen pri poteku bolezni ima 
zgodnja diagnoza, saj je ta ključnega 
pomena za razumevanje sprememb pri 
osebi. V večini primerov osebe v začetni fazi 
demence lahko še vedno same odločijo o 
svoji prihodnosti, naredijo načrte in izrazijo 
svoje želje, svojci pa se lahko načrtno 
pripravijo na prihodnost.  
 

Dejavniki tveganja  
 

Osnovni vzrok za nastale spremembe v 
delovanju osebe je poškodba živčnih celic v 
možganih. Najpogostejši vzrok je 
Alzheimerjeva bolezen. Na razvoj demence 
zagotovo vpliva tudi okolje, način življenja, 
športna aktivnost in izbira prehrane. 
Poznamo pa tudi dejavnike tveganja, na 
katere nimamo vpliva, to so starost, 
družinska zgodovina, genetika, ženski spol, 
srčno-žilni dejavniki, Downov sindrom, 
poškodbe glave, nizek izobrazbeni nivo itd. 
  
Prvi znaki pri bolniku z demenco  
 

V obdobju začetne - blage demence 
opažamo težave s:  
- pozornostjo: neurejen govor, oseba ne 
sledi bistvu, šumi iz okolice ji odvrnejo 
pozornost,  
- abstraktnim mišljenjem: ne razume 
besednih iger, pregovorov, šal,  
- kratkoročnim spominom: večkrat je 
potrebno ponoviti določena navodila, 
pozablja, ponavlja enaka vprašanja ali gibe,  
- dolgoročnim spominom: ne spomni se, kaj 
se je zgodilo pred enim tednom,  
- govornimi sposobnostmi: ne najde besed, 
ne končuje stavkov, ponavljanje besede ali 
fraze,  
- presojo: ne zna presoditi o primernem 
obnašanju v družbi,  
- orientacijo v času, prostoru in osebah: ne 
ve, kje je, ne prepozna svojega doma, ne 
zna ločiti časa, ne prepozna sorodnikov in 
znancev,  
- govorom: ne najde pravih besed,  
- ne-prepoznavanjem predmetov in 
nezmožnostjo njihove uporabe. 
  

Oseba se lahko prične izogibati socialnim 
aktivnostim, zapirati vase, umikati iz družbe. 
 

V obdobju napredovale - zmerne demence 
so izrazite motnje v opravljanju vsakdanjih 
aktivnosti, presoje, čustvovanja, zmedenost, 
blodnjavost, nočni nemir in beganje.  
 

V obdobju polno razvite - težke demence 
postane oseba vedno bolj nemočna, motnje 
govora in sporazumevanja se poglabljajo, 
vse težje hodi, lahko obleži, opazimo lahko 
pojav inkontinence, nepokretnosti, motenj 
požiranja.  
 

Pot do diagnoze  
 

Osnovo za postavitev diagnoze predstavlja 
pogovor osebnega zdravnika z bolnikom ali 
s svojci, zdravnik nato opravi standardne 
laboratorijske preiskave, teste, s katerimi 
preveri umske sposobnosti in končno 
bolnika napoti na različne slikovne preiskave 
možganov.  
 

Po potrjenem sumu pacienta napoti k 
nevrologu ali psihiatru, ki skušata seveda 
naprej ugotoviti, za katero vrsto demence 
gre. Diagnostični postopki pa lahko 
vključujejo tudi pregled likvorja, računalniško 
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tomografijo (CT), magnetno resonanco 
(MRI), pozitronsko emisijsko tomografijo 
(PET) ali elektroencefalografijo (EEG).  
 

Življene z demenco  
 

Svetovne smernice narekujejo, naj osebe, 
obolele z demenco, čim dlje ostanejo v 
domačem okolju. Tako kot vsi tudi 
dementne osebe potrebujejo aktivno in 
socialno življenje. Ker pa dementne osebe 
postopoma izgubljajo spretnosti krmarjenja 
skozi vsak dan, postane naloga svojcev, da 
jim pri tem pomagajo. Oseba z demenco 
lahko še dolgo sodeluje in pomaga pri 
aktivnostih, zato je vključevanje v aktivnosti 
izjemnega pomena, saj jim vrača 
samozavest.  
 

Kam se obrniti po pomoč  
 

Obrnete se lahko na Slovensko združenje 
za pomoč pri demenci Spominčica 
(www.spomincica.si in 059 305 555) in 
Gerontološko društvo Slovenije 
(www.gds.si). 
 

KAKO ZMANJŠATI TVEGANJE ZA 
DEMENCO 
 

mag. Helena Krampl Nikač  
 

Demenca je kronična napredujoča bolezen 
možganov, ki obolelemu posamezniku 
postopno odvzame kognitivne sposobnosti, 
osebno dostojanstvo, samostojnost in 
dejavnosti v družbi ter doma. Bolnik z 
demenco v nekaj letih postane povsem 
odvisen od tuje pomoči.  
 

K preventivi sodijo:  

 

• REDNA VADBA  
• FIZIČNA AKTIVNOST  
• ZDRAVA PREHRANA  
• UMSKA AKTIVNOST  
• KAKOVOSTNO SPANJE  
• AKTIVNO DRUŽABNO ŽIVLJENJE 

 

Redna rekreacija  

 

Pri zmanjševanju tveganja za demenco se 
je kot najmočnejši dejavnik izkazala redna 
rekreacija. 
 

Redna telesna dejavnost, tudi blaga, kot je 
hoja, je povezana z zmanjšano nevarnostjo 
kognitivnega poslabšanja in izboljšano 

kognitivno funkcijo. Pomaga tudi pri ljudeh, 
pri katerih so se že začele pojavljati težave. 
Začnite počasi in vključujte gibanje v vas 
vsakdanjik.  
 

Namesto dvigala lahko greste po stopnicah, 
po nakupih se odpravite peš ali s kolesom, 
če je to predaleč, pa parkirajte mogoče 
vozilo malo dlje in naredite do trgovine kak 
korak več. Pri vseh aktivnostih pa 
uporabljajte ustrezna zaščitna sredstva.  
 

Raziskave dokazujejo, da vse poškodbe 
glave lahko vplivajo na razvoj in povečanje 
tveganja za razvoj Alzheimerjeve bolezni. 
 

Zdrava prehrana  
 

Svetuje se uživanje veliko zelenjave, sadja, 
proteinov in zdravih maščob. Imejte 4-6 
malih obrokov dnevno. na ta način se 
ohranja optimalna koncentracija sladkorja v 
krvi. Izogibajte se beli moki, rafiniranemu 
sladkorju. Uživajte hrano, ki je zdrava za 
srce. 
 

Srčno-žilni dejavniki tveganja  
 

Raziskovanja kažejo, da posamezniki s 
sladkorno boleznijo izkazujejo nižje 
kognitivne zmogljivosti in povečano tveganje 
za demenco.  
 

Za prekomerno telesno težo v srednjem 
življenjskem obdobju se je prav tako 
pokazalo, de je povezana s povečanim 
tveganjem za demenco. Zveza se pogosto 
spremeni s starostjo, ko je prekomerna 
telesna teža povezana z zmanjšano 
nevarnostjo demence.  
 

Ustrezno zdravljenje arterijske hipertenzije 
(visokega krvnega pritiska) v srednjem 
življenjskem obdobju lahko zmanjša 
tveganje za kognitivni upad. 
 

Življenjski slog  
 

Študije nakazujejo, da lahko majhno ali 
zmerno uživanje alkohola pri starejših 
posameznikih zmanjša tveganje za 
kognitivni upad in demenco. Potrebno pa je 
poudariti, da ima prekomernega uživanja 
alkohola tudi možne negativne učinke, kot je 
povečano tveganje padcev med starejšimi 
odraslimi.  
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Kajenje poveča tveganje za kognitivni upad. 
Prenehanje kajenja lahko to tveganje 
zmanjša na raven, primerljivo s tistimi, ki 
niso bili kadilci. Študija na velikem številu 
oseb je pokazala, da močno kajenje v 
srednjih letih podvoji tveganje za razvoj 
demence v poznejšem obdobju.  
Redna miselna dejavnost ima ugoden vpliv 
na spominske funkcije. Pri tem je 
pomembno, da vaje in naloge rešujete, saj 
natančen tip miselnih nalog, ki naj bi imel 
najugodnejši vpliv na miselne funkcije in 
tveganje, ni opredeljen. 
 

Dieta  
 

Podatki o učinkih različnih vidikov prehrane 
(vključno z različnimi hranilnimi snovmi in 
vitamini, živila ali skupine živil) za 
zmanjšanje tveganja so omejeni in 
marsikdaj si nasprotujejo. Večje število študij 
izpostavlja pozitivni vpliv sredozemskega 
tipa prehrane (dokaj malo rdečega mesa s 
poudarkom na celih zrnih, sadju in zelenjavi, 
ribah, oreških in oljčnemu olju). 
 

Socialna vključenost  
 

Obstaja zelo malo raziskav o družbeni 
angažiranosti, npr. aktivno prostovoljno 
delo, klubska dejavnost, druženje v cerkvi, 
itd., kot potencialnem zaščitnem faktorju 
proti kognitivnemu upadu. A so posamezne 
opravljene študija pokazale, da so družbene 
dejavnosti povezane z boljšo kognitivno 
funkcijo in zmanjšanim tveganjem za 
kognitivni upad.  
Na vse zgoraj naštete dejavnike tveganja 
lahko v večji ali manjši meri vplivamo s 
svojim načinom življenja. Populacijske 
študije govorijo v prid najugodnejših učinkov 
na kognitivne funkcije v primeru, ko 
posameznik upošteva več in raznolike 
dejavnike tveganja in njihove kombinacije v 
vsakdanjem življenju.  
Ugotavljamo torej, da so programi 
preventive usmerjeni na biološke, 
psihološke in socialne dejavnike, ki vplivajo 
na zdravje ljudi. Čeprav demence ne 
moremo preprečiti, pa lahko vsaj odložimo 
začetek bolezni in upočasnimo njeno 
napredovanje.  
 
 

 

 
 

Viri: https://www.abczdravja.si/mozgani-in-zivcni-sistem/demenca/, 
Spletne strani: ezdravje.si; sb-nm.si; lek.si; zdravje.online; 
 

KULTURA 
 

BARVE NAŠE ZASTAVE 

 

Naj prva barva bela je, 
tako kakor svit srebra, 

in to je pravo znamenje, 
nedolžnega srca. 

 

In druga modra kot nebo,  
ovije naj srce,  

vsem s krepko stanovitnostjo,  
taka kot možakom gre.  

 

Tretja zraven kakor kri, 
rudeče barve je,  

junaški duh iz nje gori, 
ki v slavo poleg je.  

 

Zapisal: Tone Gašperšič 

 
VRNITE MI SANJE 

 

Izgubila sem sanje. 
Pa še zastonj so bile. 

Ne morem se več zateči vanje. 
Srce v temi kriči. 

Prosim. 
Vrnite mi sanje. 

 

Ostajam sama in prazna. 
Boli me realnost in zloba ljudi. 

Ne verjamem več ne tebi ne vanje. 
Prosim. 

Vrnite mi sanje. 
 

Zapisala: Gordana Kitak 

 
VESOLJE JE PONORELO 

 

IX. 
 

Nekoč, ko bodo duše obrnile 
podobe vase, 

bodo lahko zaihtele ravnine, 
nakopičene z molitvami in psovkami 

vsem časom, 
ki so slutili danosti. 

 

Takrat bo tudi beseda 
koprnela po sestavljanju črk 

prejšnjih besed. 
Morda bo tudi zaznala zvok telesa, 

ki se ji je ponujalo takrat, 
ko je svetloba deviško  

razgaljala samo robove niča. 
 

V nekem čakanju se rodijo ustnice 
šepetanja ali krika. 

 

Zapisal: Aleksander Peršolja 

https://www.abczdravja.si/mozgani-in-zivcni-sistem/demenca/
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ŠPORT 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
ŠPORTNEM RIBOLOVU – 2021 

 

V nedeljo, 04.07.2021 je na Škalskem 
jezeru v Velenju potekalo državno prvenstvo 
v lovu rib s plovcem za invalide. V ženski 
konkurenci stoječih tekmovalk je slavila 
Marjeta Lorber (MDI Gornja Radgona), pri 
moških v stoječi konkurenci je bil najboljši 
Franc Lukner (MDI Šaleške doline), pri 
sedečih tekmovalcih pa je lanski naslov 
obranil Gašper Peček. V moški konkurenci 
se je pomerilo 36 stoječih in 12 sedečih 
tekmovalcev, v ženski pa  4 stoječe 
tekmovalke. 
 

Predstavnik našega društva Janez Bregar je 
v sektorski razvrstitvi moški stoje izmed 36 
tekmovalcev dosegel odlično četrto mesto. 
 
ISKRENE ČESTITKE! 
 

 
 
Vir: Zveza ŠIS SPK 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO 
INVALIDOV V HITROPOTEZNEM 

ŠAHU 2021 – POSAMIČNO 
 
V soboto, 14.08.2021, je na Dolu pri 
Hrastniku potekalo državno prvenstvo v 
hitropoteznem šahu v posamični konkurenci. 
Tekmovanje je organizirala Zveza ŠIS – 
SPK, izvedba pa je bila v rokah DI Hrastnik. 
Sodelovalo je 11 šahistk in 27 šahistov, ki 
so tekmovali pod sodniškim 
nadzorom Marka Jurića in Nenada 
Đekanovića. Največ sta, tako kot v letu 
2020, pokazala Pavla Košir (MDI 
Kamnik) in Jaka Juvan (DI Muta), ki 
sta ponovno postala državna prvaka.  
 

 
 
Naše društvo sta zastopala Srečko Obolnar 
in Leopold Kočevar. Osvojila sta 12. in 18. 
mesto.  
 

Čestitke obema. 
 

Vir: Zveza ŠIS – SPK 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
PARAPLAVANJU 2021 

 

V nedeljo, 12.09.2021, je na bazenu 
Bonifika v Kopru potekalo državno 
prvenstvo v paraplavanju. Tekmovanje je 
potekalo v sklopu letnega odprtega 
državnega prvenstva za veterane, udeležili 
pa so se ga paraplavalke in paraplavalci iz 
12 različnih klubov in organizacij. 
 

       
 

Naše društvo je, v odsotnosti moža Jordana, 
zastopala le Mira Jakin in si priplavala dve 
zlati medalji, in sicer v kategoriji S8, 50 m 
prosto, s časom 56.51, ter v kategoriji S8, 
50 m hrbtno, s časom 1:20.75.  
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Mira, iskrene čestitke. 
 
Vir: Zveza ŠIS – SPK 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
KEGLJANJU 2021 

 

V nedeljo, 26.09.2021, so se na kegljišču 
Golovec v Celju pomerili kegljači. Državno 
prvenstvo v kegljanju je potekalo za člane 
ZDIS, ZPS in ZDGNS, organizirano in 
izvedeno pa je bilo pod okriljem Zveze ŠIS – 
SPK. Za sodniško službo so poskrbeli 
sodniki iz domačega kegljaškega kluba. 
Tekmovanje je od jutra do popoldneva 
potekalo na desetih stezah.  
 

 
 
Naše društvo so zastopali: Mateja 
Jesenšek, Bojan Fijavž in Anton Glad.  
 
 

Mateja je v ženski kategoriji K3 osvojila zlato 
medaljo, prav takšno je v moški kategoriji K2 
osvojil Bojan Fijavž, srebrno pa Anton Glad. 
 

Vsem trem čestitke! 
 

Vir: Zveza ŠIS – SPK 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
PARANAMIZNEM TENISU - 2021 

 

V soboto, 16.10.2021, je v Športnem centru 
Livada v Novem mestu potekalo Državno 
prvenstvo v paranamiznem tenisu. 
Organizator tekmovanja je bila Zveza ŠIS – 
SPK, izvajalec pa ŠD SU Novo mesto. Na 
14 igralnih ringih se je merilo 55 tekmovalk 
in tekmovalcev.  
 

Najuspešnejša sta bila Milana Krmelj in 
Luka Trtnik, ki sta se veselila naslova tako v 
svoji kategoriji kot tudi na odprtem 
tekmovanju.  
 

 
 

Na državno prvenstvo se je sicer prijavilo 
več naših članov, vendar se ga je glede na 
»korona-čase« udeležil le Jože Tomažin in 
dosegel odličen rezultat.  
 

V kategoriji NT 10 – moški je Jože namreč 
osvojil srebrno medaljo. Udeležil se je tudi 
odprtega tekmovanja, konkurenca je bila 
huda, izmed 48 tekmovalcev je prišel med 
24 najboljših. 
 

ISKRENE ČESTITKE! 
 

Vir: Zveza ŠIS-SPK 

 
 

https://www.zsis.si/wp-content/uploads/2020/09/IMG_0665_800x600.jpg
https://www.zsis.si/wp-content/uploads/2020/09/IMG_0665_800x600.jpg
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ZAPUSTILI SO NAS … 

                    
 

V zadnjem letu so nas žal zapustili člani: 
 

v decembru 2020 ALFRED ROBIČ 

v aprilu 2021 EVALD PUŠNIK 

v juniju 2021 SLAVKO OMEJC 

v septembru 2021 NATAŠA FRANK 

v septembru 2021 ŠTEFKA PEČNIKAR 
 

 
 

Ko življenje tone v noč, 

še žarek upanja išče pot. 

Ostala pa je bolečina 

in tiha solza večnega spomina. 
 

Svojcem izrekamo iskreno sožalje. 
 

 

AKTUALNO 
 

Zakon o spremembah Zakona o 
pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (ZPIZ-2J) - pravica do 
invalidnine za telesno okvaro 

 

V veljavo je stopila sprememba Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-
2J) (Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 
2021), ki ponovno omogoča pravico do 
invalidnine za telesno okvaro tudi tistim 
zavarovancem katerih invalidnost ne izhaja iz 
dela.  
 

Za navedeno spremembo, ki bo neposredno 
pomagala več kot 15.000 slovenskim invalidom 
smo si prizadevali zadnjih nekaj let, saj je 
sprememba Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju od leta 2013 uvedla 
diskriminatorno omejitev, da pripada pravica do 
invalidnine za telesno okvaro samo tistim, 
katerih invalidnost izhaja iz dela. Zakon je 
predvidel, da bo država v roku dveh let uredila 
področje, vendar kljub našemu opozarjanju in 
opozarjanju drugih deležnikov do tega ni prišlo. 
Zato smo v sodelovanju z Državnim svetom in 
državnim svetnikom Danetom Kastelicem, ki je 

nosilec pobude, predlagali, da se do priprave 
nove zakonodaje področje uredi, kot je bilo do 
leta 2013. Pri tem smo dosegli soglasno 
podporo tako Komisije za socialno varstvo, delo, 
zdravstvo in invalide Državnega sveta RS, kakor 
tudi Odbora za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide Državnega zbora RS , nakar je bil 
predlog sprejet v Državnem zbore RS na seji 
dne 13. julija 2021 
 

V primeru, da izpolnjujete pogoje (določena 
vrsta in stopnja telesne okvare po seznamu 
telesnih okvar - Samoupravni sporazum o 
seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 
38/83 in 66/89), in da je telesna okvara nastala 
med zavarovanjem*) lahko vložite zahtevo za 
invalidnino.  
 

*izjema velja za telesno okvaro, nastalo pred 

vključitvijo v obvezno zavarovanje, ki se je med 
trajanjem zavarovanja poslabšala. Zavarovancu 
v takem primeru pripada invalidnina le za 
telesno okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje, ter 
izjema pri okvari enega od parnih organov, 

nastali pred vstopom v zavarovanje.  
 

Zahtevo za priznanje pravice lahko vloži osebni 
zdravnik ali upravičenec sam (ter njegov zakoniti 
zastopnik oziroma pooblaščenec, pri čemer se 
zahtevi priloži ustrezno medicinsko 
dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik 
- če ta ni predložena v originalu) pri Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (mnenje o 
obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne okvare 
poda invalidska komisija ZPIZ, na podlagi 
katerega zavod z odločbo odloči o pravici). Rok 
za izdajo odločbe o obstoju telesne okvare in o 
pravici do invalidnine je štiri mesece od dneva 
uvedbe postopka. 
 

Invalidnina se izplačuje od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi zahteve in 
največ za šest mesecev nazaj. 
 

Več najdete na: 
 

https://www.zpiz.si/cms/content2019/pravice-do-
invalidnine-za-telesno-okvaro. 
 
Vir: dopis NSIOS-a 

 

OBVESTILO 
 

Minister za zdravje in minister za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti sta sprejela 
Odredbo o določitvi vrst in stopenj telesnih 
okvar, ki v prilogi vsebuje tudi nov seznam 
telesnih okvar. Odredba je bila sprejeta 5. 10. 
2021, v Uradnem listu RS je bila objavljena v 
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petek 15. 10. 2021, veljati pa bo začela 30. 10. 
2021.   
 

Spremembo in posodobitev več deset let 
starega seznama telesnih okvar je pripravila 
strokovna skupina, ki sta jo imenovala minister 
za zdravje in minister za delo, družino in 
socialne zadeve. O seznamu je poleg razširjenih 
strokovnih kolegijev v postopku sprejemanja 
razpravljal tudi Svet za invalide Republike 
Slovenije, ki na seznam ni imel pripomb. V 
sprejeti seznam, ki nadomešča do sedaj 
uporabljeni Samoupravni sporazum o seznamu 
telesnih okvar iz leta 1983, ki je bil zadnjič 
dopolnjen in spremenjen 1989, so vključene 
dopolnitve in nova medicinska spoznanja.« 
 

Seznam telesnih okvar je podlaga za odločanje 
v postopku glede pravice do invalidnine. V 
postopku, ki sledi vloženi zahtevi za priznanje 
pravice do invalidnine, invalidska komisija 
pripravi izvedensko mnenje o obstoju ter vrsti 
oziroma stopnji telesne okvare. Pri tem 
uporablja predpis o vrsti in stopnji telesnih okvar. 
Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske 
komisije Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje odloči o pravici. 
 

Odredba s prilogo je dostopna na spletni strani 
Uradnega lista RS:  https://www.uradni-
list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-
3258/odredba-o-dolocitvi-vrst-in-stopenj-

telesnih-okvar. 
 

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.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3258/odredba-o-dolocitvi-vrst-in-stopenj-telesnih-okvar
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3258/odredba-o-dolocitvi-vrst-in-stopenj-telesnih-okvar
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3258/odredba-o-dolocitvi-vrst-in-stopenj-telesnih-okvar
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3258/odredba-o-dolocitvi-vrst-in-stopenj-telesnih-okvar
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1349/zakono-socialnem-vkljucevanju-invalidov-zsvi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1349/zakono-socialnem-vkljucevanju-invalidov-zsvi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1349/zakono-socialnem-vkljucevanju-invalidov-zsvi
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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 
 

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 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7568
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7568
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drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe po tuji 
pomoči, uporabnik sofinancira osebno asistenco 
pri izbranem izvajalcu osebne asistence v višini 
polovice navedenega prejemka. 
 

NOVOST: 20. oktobra 2021 je bila v 
Državnem zboru sprejeta Novela zakona o 
izvajanju osebne asistence. Omejuje se le 
na humanitarne organizacije in invalidske 
organizacije ter zavode in društva, ki delujejo 
v javnem interesu na področju invalidskega ali 
socialnega varstva. Status izvajalca osebne 
asistence ne bodo mogli več pridobiti 
samostojni podjetniki posamezniki, osebno 
asistenco pa bosta lahko izvajala največ dva 
družinska člana uporabnika. Z novelo zakona 
se ureja tudi nadomeščanje zaposlenih 
osebnih asistentov, uvaja se profesionalizacija 
strokovne komisije za oceno upravičenosti do 
osebne asistence v okviru Inštituta Republike 
Slovenije za socialno varstvo ter ureja 
usposabljanje osebnih asistentov, strokovnih 
vodij in usklajevalcev osebne asistence. 
Nenazadnje, se natančneje opredeljuje tudi 
razmerje med storitvami osebne asistence in 
drugimi storitvami. 
 

Več o noveli zakona si lahko prebere na: Uradni 
list -2021-01-3351/zakon-o-spremembah-in-
dopolnitvah-zakona-o-osebni-asistenci-zoa-b 
 

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

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

Na tem mestu sem napisal le nekaj 
najosnovnejših napotkov za lažje odločanje. 
 

Pripravil: Alojz Fidler 
Vir: Zakon o osebni asistenci 

 

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 1 % 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 1% 
dohodnine.  
 
 

Če se ne odločite za nikogar, to dobi država. 
Če pa se odločite, da 1% 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 
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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 – kadar ni korona 
ukrepov 
 

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! 
 

MALI OGLASI – prodam, kupim …. 
 

Prodam: 

 Invalidski voziček na elektronski 
pogon, z akumulatorjem, polne gume, 
nastavljiv, star 4 leta, uporabljen 4 
krat v zdravilišču, samo v stanovanju. 
Cena 150 €, lahko tudi po dogovoru;  

 Stranišče na kolesih. Novo. Cena 60 
€.  

 Klančina. Cena 120 €. Lahko po 
dogovoru. 

Pokličite na 040/644-100 v času od 09.00 do 
14.00 ure. 
 

   
 

Prodam: 

 TV Finlux velikost 60 cm, cena 40-50 
€ 

 in mobitel Nokia - starejši model, 
cena 15 € 

Oboje deluje brezhibno. Pokličite na telefon 
041/862-221. 

     
 

 

VABILO 
 

Vabimo vse člane, ki se ljubiteljsko 
ukvarjajo s pisanjem kakršnihkoli 
literarnih del, kot so na primer zgodbe, 
anekdote, pesmi, da jih v pisni ali 
elektronski obliki pošljete na društvo. 

Prispevke bo po potrebi z vašim 
dovoljenjem popravil lektor, nato pa 

jih bomo objavili v našem glasilu 
Informator. 
 

VLJUDNO VABLJENI, DA S SVOJIMI 

PRISPEVKI POPESTRITE NAŠE 
GLASILO. 
 
 
 

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 
   

                 spletna stran: 
 

http://www.drustvo-paralitikov.si 

http://www.drustvo-paralitikov.si/

