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 DRUŠTVO PRAZNUJE 40 LET DELOVANJA 

     INFORMATOR 
 

Interno glasilo Društva paralitikov Slovenije       November 2022       št.: 28 

_________________________________________________________________ 
 
 

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI DRUŠTVA PARAS! 
 

 
Letos proslavljamo 40. obletnico ustanovitve 
Društva Paralitikov Slovenije.  
 

40 

Društvo je tisto, ki ustvarja pogoje za 

vključitev paralitikov v različne oblike 

družbenega življenja, kot so rekreativne, 

športne in  kulturne dejavnosti, organizira  

različne delavnice, druženja, piknike, zabave, 

športne igre itd. 

40 

Društvo skrbi, da se kljub invalidnosti 

počutimo sprejeti in zaželeni ter koristni  člani 

skupnosti. Skupnost pa je tista, ki s 

financiranjem omogoči delovanje društva in 

realizacijo programov, ki imajo ugoden 

zdravstveni in psihosocialni učinek. 

40 

Invalidnost je stanje s katerim živimo in ni 

nekaj, kar bi si človek želel, ampak je stanje, 

ki je prirojeno ali pridobljeno. V nobenem 

primeru si invalidnosti ne izberemo sami, 

zato je zelo pomembno, da takrat, ko se 

soočimo z invalidnostjo, ne ostanemo  sami. 

Zato se bomo v društvu potrudili, da v okviru 

možnosti uresničimo vaše želje. 

40 

Vsem, ki ste sodelovali pri ustanovitvi in 

delovanju društva v teh 40 letih, se najlepše 

zahvaljujem. Zaslužnih članov za delovanje v 

vseh teh letih ne bom imenoval, ker vseh  ne 

poznam in bi bilo nedopustno, da bi koga 

izpustil. 

40 

V teh nekaj mesecih sem deloma spoznal 

delovanje društva in vem, da je v društvu 

veliko dela, zato cenim vsakega, ki je 

sodeloval pri delovanju in vodenju  društva. 

40 

40 let društva bomo obeležili s kratkim 

kulturnim programom ob novoletnem 

srečanju, ki bo 3. decembra 2022, v Gostišču 

Frfrav v Krašcah, zato vas vljudno vabim, da 

se ga udeležite v čim večjem številu.  

 

Predsednik društva: Vinko Križanec   
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Spomini na prve korake  

Ob 40-letnici delovanja društva 
 

Društvo paralitikov Slovenije je bilo 
ustanovljeno 4. februarja, leta 1982, ko je 
skupina invalidov, prej vključena v različnih 
invalidskih organizacijah in društvih, zaradi 
posebne invalidnosti in zaradi lažjega 
uresničevanja zanje primernih socialnih 
programov, ustanovila Invalidsko športno 
društvo Olimpija, v sklopu Zveze športnih 
društev Olimpija, kjer je bil tudi sedež 
društva. Odmevni tekmovalni dosežki v 
domačem in mednarodnem merilu kot 
posledica resne in strokovne vadbe so bili 
razumljeni kot pretirano izpostavljanje in 
zato nezaželeni, kar je pomenilo dokončno 
razhajanje. V takšnih razmerah in ob 
določenih bolj ali manj prikritih pritiskih je 
bilo društvo prisiljeno poiskati povsem 
samostojno pot, kar se je leta 1988 odrazilo 
s preimenovanjem v Invalidsko športno 
društvo Everest.  
 

   
 

 
 

Čeprav deklarirano kot invalidsko športno 
društvo, pa je sama vsebina delovanja že 
takrat presegala zgolj interesno 

združevanje, saj je temeljni interni akt že pri 
prvem navedenem preimenovanju 
opredeljeval specifično članstvo in sicer na 
podlagi “paralitičnega obolenja”, kar je 
predpostavljalo in narekovalo poudarjeno 
izvajanje posebnih socialnih programov in 
storitev v različnih pojavnih oblikah, kot na 
primer program obnovitvene rehabilitacije, ki 
je izvajana od same ustanovitve pa vse do 
danes.  
 

Nadaljnje razvijanje in dopolnjevanje 
programskih vsebin je tako predstavljalo 
logično osnovo in potrebo po jasnejši 
opredelitvi društva tudi navzven, kar se je 
zgodilo 24. aprila 1999 z drugo spremembo 
naziva v Društvo paralitikov Slovenije. Tako 
opredeljeno članstvo s paralitičnim 
obolenjem ter razvrstitev invalidnosti Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS), ko je bil v programih obnovitvene 
rehabilitacije zaradi večje razpoznavnosti 
posameznih diagnoz oziroma upravičencev 
uporabljen delovni naziv “paralitiki“. To je 
bilo osnovno izhodišče za pojmovno 
opredelitev ciljne skupine, ki jo vključuje 
društvo, to je naziv: paralitiki.  
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Danes društvo deluje uspešno, uresničuje 
socialni program, izvaja športno in 
rekreativno udejstvovanje ter vsako leto 
organizira program obnovitvene 
rehabilitacije v različnih ustreznih 
ustanovah. 
 
Iz društvenega arhiva povzel: 
Aleksander Beccari 

 

ZBOR ČLANOV 2022 
 

Člani društva smo se na sončno soboto, 12. 
marca 2022, zbrali v Krašcah pri Moravčah z 
namenom, da izpeljemo vsakoletni Zbor 
članov. 
 

 
 

Ker je minilo že 4 leta od zadnjih volitev, je 
bil čas, da izvolimo novo vodstvo društva. 
Najprej je Zbor izvolil delovno predsedstvo. 
 

 
 

Za obdobje 2022 – 2026 smo torej izvolili 
novo vodstvo.   
Upravni odbor: predsednik Vinko Križanec, 
podpredsednik Aleksander Beccari, 
sekretarka Nevenka Gramc, blagajničarka 
Marina Bubola ter člani Milena Selan, Alojz 
Fidler in Ana Kleč.  
Nadzorni odbor: predsednik Vincenc 
Radež, članici Apolonija Hutter in Kristina 

Štepec ter nadomestna člana  Marta 
Skodlar Corn in Jože Gašperin. Častno 
razsodišče: predsednik Anton Glad, člana 
Primož Gruden in Zmaga Polak ter 
nadomestna člana Fanika Lošdorfer in Jože 
Tomšič.  
 

 
 

Uradnega dela je bilo kar hitro konec in 
lahko smo se posvetili drug drugemu. 
Večina se nas že dolgo ni videla, zato je bilo 
pričakovano srečanje še toliko večje.  Po 
dobrem kosilu smo napolnili tudi želodčke. 
Čebljali smo in čebljali, ura pa je hitro tekla. 
 

 
 

Tako smo se poslovili in se dogovorili, da se 
vidimo, če bo vse po sreči, že na 
spomladanskem pikniku.  
 
Besedilo : Saša Žgajnar 
Fotografija: Tomo Hutter 
 

SPOMLADANSKI PIKNIK 
 

Na tradicionalnem spomladanskem pikniku 

smo se člani društva, na lokaciji Ribnik Žeje, 

v kar lepem številu zbrali v petek, 17. junija 

2022. Brunarica ribnika Žeje se nahaja v 

naravi, obkrožena s tremi ribniki. V 

neposredni bližini je tudi piknik prostor, kjer 

smo se člani zbrali. 
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Piknik so nekateri že željno pričakovali, saj 

smo se zaradi  »kovid« razmer manj družili.   

   

 

 

Za samo postrežbo sta poskrbela Tonetova 

vnukinja Patricija in njen Nik. Bila sta tako 

pridna, da ju bomo še z veseljem kdaj 

povabili in prosili za pomoč.  

 

Slavko je bil zadolžen za prevoz članov, ki 

so potrebovali prevoz. Bilo je vroče, klima v 

kombiju ni dobro delovala, naleteli so še na 

nesrečo, kar je še podaljšalo pot.  
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Čeprav utrujeno, a vendar srečno so prispeli 

na cilj. Hvala Slavko. 

 

Ob dobri hrani in pijači smo veselo kramljali.   

 

Dan nam je s harmoniko popestril tudi 

Polde, za kar smo mu zelo hvaležni. Tako je 

bilo še bolj veselo.  

     

 

Ob prijetnem klepetu in druženju je čas kar 

prehitro minil.  Z lepimi vtisi in upanjem na 

skorajšnje srečanje smo se poslovili. 

 

 
 
 

Zapisala: Saša Žgajnar 
Fotografija: Tomo Hutter 
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OBNOVITVENA 
REHABILITACIJA 2022 
 
OR V PACUGU - 2022 
 

Letos je čas za obnovitveno rehabilitacijo v 
Pacugu prišel prej. Namesto septembra, 
smo se le te udeležili že junija, in sicer od 
17.06. do 29.06.2022. Na žalost pa smo bile 
iz našega društva le tri, Duška, Cvetka in 
moja malenkost, Nada. Je pa bilo lepo. 
 

    
Že sprejeli so nas lepo, osebje je prijazno, 
hrana in postrežba dobra, na izbiro smo 
imeli dva možna obroka, ribe so bile vsak 
dan, kar je bilo posebno meni pisano na 
kožo.  
 

Tudi s terapijami smo bile zadovoljne. Pa še 
vreme nam je bilo naklonjeno. 
 

    
 

  
Ob sobotah je bila živa muzika, zabaval nas 
je mladi gospodič s sintisajzerjem,  mi pa 
smo z njim popevali.  
 

 
 

Spet nas je animatorka Irena zaposlovala s 
svojimi igrami in kvizi. Ob ponedeljkih je bil 
kviz, animatorka je spraševala, drugi smo 
ugibali, najhitrejši je bil tudi najboljši. Enkrat 
se je posrečilo celo meni, priborila sem si 
pahljačo, ki mi je v vročih dneh prišla zelo 
prav.  
 

V četrtek je bila tombola, imela sem spet več 
sreče kot drugi, nagrada »2 kavi po izbiri« je 
bila uspešno vnovčena.   
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Z Duško sva spoznali novo članico društva, 
prijetno gospo Cvetko iz Zagorja. 
 

 
 

Večino smo se namakali v bazenu, sva se 
pa z Duško zapeljali tudi do Strunjana, kjer 
sva se prijetno osvežili v morju. Sprehajali 
sva se po Izoli, si ogledovali trgovine, časa 
za še kaj več pa je bilo kar premalo. 
 

 
 

Skratka bilo je lepo in upam, da bo 
naslednje leto še lepše. 
 
Zapisala: Nada Lončar 
Fotografije: Duška Černe 

 

OR V LAŠKEM 2022 – 1. skupina   (od 4.7. 
do 16.7.2022) 
 

Za vse udeležence OR so največ pomenili 
predpisane terapije, vaje in plavanje v 
bazenih. Vse to je potekalo nemoteno in 
učinkovito, 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. 

Hrana je bila kot vedno odlična, osebje 
strežbe pa prijazno in ustrežljivo. 
 

Thermana nas je tudi letos razveselila z 
večerjo v znanem gostišču Čater, nekaj 
kilometrov iz Laškega, v lepem naravnem 
okolju. Dobro smo jedli, animatorka pa nam 
je priredila bingo/tombolo. Vzdušje je bilo 
zelo prijetno. 
 

 
 

Obiskala nas je znana strokovnjakinja za 
zdravilna zelišča ter nas v zanimivem 
predavanju seznanila z njihovimi naravnimi 
zdravilnimi učinkovinami, pripravo in 
uporabo.  
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Z brega Savinje smo lahko tudi letos 
opazovali več gnezd čapelj in njihovo skrb 
za mladiče. 
 

 
 

V sredo in petek smo lahko na sončni terasi 
uživali ob prijetni živi glasbi. 
 

 

    

 

 

Zadnji večer smo se dobili v salonu 
Bidermajer, kjer smo si izmenjali izkušnje iz 

bivanja, terapij, anekdot in drugih 
zanimivosti, ki smo jih doživeli na OR. Tako 
smo se tudi poslovili, v upanju, da se bomo 
spet srečali prihodnje leto. 
 
Besedilo in slike: Aleksander Beccari  

 
OR  V ZREČAH  od 17.07. do 29.07.2022 
 

Kot že vrsto let, smo se tudi letos odpravili 
na obnovitveno rehabilitacijo v Zreče. Takoj 
po prihodu smo se namestili v svoje sobe.  
 

Popoldne smo imeli pregled pri zdravniku, ki 
nam je dodelil terapije, vključno z masažami. 
Te nam kar dobro pomagajo prebroditi leto, 
da se lažje gibamo in prenašamo tegobe, ki 
so iz leta v leto hujše.  
 

 
 

Naslednji dan smo se odpravili po terapijah 
in tako tudi do zadnje terapije.  
 

Prosti čas smo izkoristili za kopanje, kjer 
krepimo mišice za klepet, sprehod, za 
druženje …  Veselili smo se, ker je bilo letos 
leto brez mask, a kaj, ko to ni trajalo dolgo.  
COVID je posegel v naše sredine, tako da 
so nekateri morali predčasno zapustiti 
rehabilitacijo in oditi domov.  
 

 
 

V tem času smo imeli tri godovnice, zato 
smo se malo poveselili in skupno družili. V 
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letošnjem letu sta se nam je pridružila nov 
član in spremljevalka, ki sta kar popestrila 
vzdušje  v skupini. 
 

 
 

Skupina je bila prijetna in homogena, za kar 
se jim prav lepo zahvaljujem. 
 

V upanju, da bo naslednje leto še bolj 
prijazno, smo se poslovili, si zaželeli zdravja 
in odšli vsak svojim zmagam naproti. 
 
Besedilo in slike prispevala Ana Kleč 

 
OR V LAŠKEM - 2 skupina (07.08.2022 – 
19.08.2022) 
 

Dne 7. avgusta 2022 smo se kot druga 
skupina obnovitvene rehabilitacije v Laškem 
prijavili na recepciji Zdravilišča Laško. 
Razporedili so nas po sobah z manjšimi 
zamenjavami sob. 
 

 
 

V ponedeljek nam je zdravnik dodelil 
terapije, ki so potekale praktično čez cel 
dan. 
 

Prosti čas smo izkoristili za plavanje v 
bazenu in sončenju. Tudi sprehodi po parku 
so bili dobrodošli za uživanje na svežem 
zraku. 
 

 
 

Prvi dnevi so minili brez posebnosti, proti 
koncu tedna pa nas je obiskal »covid«. 
Začeli smo z nošenjem mask. Nismo se več 
toliko družili, ker nas je nepovabljeni gost 
malo prestrašil.   
 

Od prve sobote do torka je zbolelo 5 članov 
in 3 spremljevalci. Zaradi tega smo morali 
odpovedati večerjo pri gostišču Čater. 
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S covidom se doslej še nikoli ni srečala 
Danica, naša najstarejša članica v Laškem. 
 

 
 

Videvali smo se tudi na klopcah pred 
hotelom in malo poklepetali. 
 

 
 

Družili smo se na prostem, na hotelski 
terasi, ob kavici in pijači. 
 

S terapijami smo bili zadovoljni, prav tako 
tudi z osebjem na terapijah. Hrana in 
postrežba sta bili odlični.  
 

Zaključni zdravniški pregled smo opravili v 
četrtek, takrat smo tudi dobili odpustnico. V 
petek smo imeli še terapije, potem smo 
spakirali in se odpravili domov. 
 
Besedilo in fotografije: Bojan Fijavž 

 
 

OR V MORAVCIH 2022 – prva skupina 
 

Paralitiki iz vse Slovenije (30 članov in 7 
spremljevalcev samoplačnikov) smo,  
21.8.2022, prišli v Moravske toplice na 12-
dnevno rehabilitacijo in razvajanje.  
Bila je nedelja, cesta skoraj prazna, in zato 
nam ni bilo težko priti na panonske ravnice 
in se prijaviti v hotelu Termal, kjer so nas že 
čakali. Čakali pa so nas tudi v zdravstvu. 
Prav za nas so bili tam primarij Jože 
Barovič, dr. med.,  specialist fiziater, in 
sprejemna ekipa. Po pregledu smo dobili 
predpisano ustrezno fizioterapijo. Nato so 
nas že čakali kosilo in sobe. Popoldne so 
nekateri izkoristili za počitek, drugi pa za 
skok v bazen. Zvečer pa smo imeli 
spoznavni večer v hotelu Ajda. Kot vodja 
skupine sem jih seznanila s programom, ki 
je bil tudi letošnje leto predviden v okrnjeni 
izvedbi, in seveda tudi o stanju Covida, ki je 
še vedno zelo prisoten med nami. Zaščitnih 
mask ni bilo potrebno uporabljati, bile pa so 
zaželene. Predlagala sem, da vsak poskrbi 
za svoje zdravje in se temu primerno tudi 
zaščiti. 
 

Naslednji dan pa smo resno začeli s 
terapijami, telovadbo v termalni vodi in 
kopanjem, pa tudi z druženjem in pogovori. 
Skupaj smo hodili v jedilnice hotela in tam 
so nas kuharji razvajali z odlično hrano. 
Resnično smo bili gosposko postreženi. 
 

Brezskrbnosti je bilo kaj hitro konec. Žal 
Covid ni počival in že v sredo so nas morali 
prvi zapustiti. Do konca tedna se je naša 
skupina prepolovila. Med nas se je naselil 
strah in vsak dan je bilo manj druženja in 
pogovora. Odpovedala sem tudi načrtovano 
tombolo, saj se mi ni zdelo primerno izzivati 
novih okužb. Zadnji teden smo se držali kar 
bolj vsak zase in upali, da bomo zdržali do 
konca. Pri vsej smoli, ki smo je bili deležni z 
okužbo, sem bila vesela, da  je večina 
prebolela z manjšimi težavami, trije pa so bili  
bolj »bogi«. 
 

Letošnja obnovitvena rehabilitacija ni 
potekala po naših pričakovanjih, vsaj kar se 
tiče druženja in zabave. Poslovili smo se v 
upanju, da bo prihodnje leto bolje. 
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Čudovit sončni zahod  
 

 
Tik pred nevihto 
 

             

 
 

Naša »nova članica Vladka«                                             

 

 
Trije mušketirji 

 

 
 »Novodobno druženje«   

 
Zapisala: Milena Selan 
Fotografija: Anton Glad         
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OR V MORAVCIH – druga skupina v času 
od 2.10. do 14.10.2022  
 

V nedeljo, 2.10., se je zadnja skupina 10 
paralitikov s spremljevalci samoplačniki 
odpravila v Moravske toplice. 
 

Pridružilo se nam je še 13 članov 1. 
skupine, ki so v avgustu morali predčasno 
oditi domov zaradi okužbe z virusom Covid.  
 

V nedeljo zvečer smo imeli »spoznavni 
večer« v Hotelu Ajda, kjer smo se pogovorili 
o programu. 
 

 
 

Skupina 10 članov je v ponedeljek, 3.10. 
2022, zjutraj opravila zdravniški pregled, kjer 
so nam predpisali terapije. Z njimi smo 
pričeli še isti dan. Povratniki pa so 
nadaljevali s terapijami, ki so jih imeli 
predpisane že v avgustu. 
 

Večina povratnikov  nas je zapustila po 7 
dneh, nekateri pa že prej, glede na 
preostanek neizkoriščenih terapij. Vsi 
udeleženci smo bili zelo povezani in vzdušje 
je bilo nadvse prijetno in zabavno.  
 

Člani smo se družili v bazenu, v 
restavracijah hotelov, na skupnih kavicah in 
sprehodih, trikrat pa smo se družili zvečer v 
posebnem prostoru hotela, kjer nam je naš 
član Polde igral na harmoniko, vsi pa smo 
tudi zapeli. Bilo je tako zabavno, da so se 
nam želeli pridružiti še mimoidoči gostje 
hotela. 
 

 
 

  

 
 

    

 
 
 
 

 
 

Naši članici Sonji, ki je praznovala rojstni 
dan, smo nazdravili in zapeli.  
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Vse terapije in kontrolni zdravniški pregled 
smo opravili že do četrtka 13. 10., tako da 
smo lahko v petek po zajtrku v miru 
spakirali, se poslovili  in z lepimi vtisi 
odpotovali domov. 
 
Zapisala: Polona Hutter 
Fotografije: Tomo Hutter 

 

JESENSKE ŠPORTNE 
IGRE - 2022 
 

Prišla je jesen, z obnovitveno rehabilitacijo 
smo zaključili, čas je za vsakoletne jesenske 
športne igre. Tokrat že dvanajste po vrsti. 
 

Dopoldne smo se člani društva začeli zbirati 
na Malenškovi 1 v Ljubljani. Zbralo se nas je 
kar nekaj. Vodje posameznih športnih panog 
so bili že vnaprej določeni, zato smo lahko 
takoj začeli z aktivnostmi. 
 

Pomerili smo se v kegljanju, namiznem 
tenisu in pikadu. Za šah je bilo premalo 
zainteresiranih. Ker se nekateri člani zaradi 
zdravstvenih težav niso mogli pomeriti v 
športu, so se pa v klepetu. Tudi to vsi 
potrebujemo. 
 

V kegljanju so se najbolje odrezali: 
1. mesto: Bojan Fijavž 
2. mesto: Tone Glad 
3. mesto: Tomo Hutter 

 

 
 

 
 

V namiznem tenisu so bili najboljši: 
1. mesto: Ivan Palčič 
2. mesto: Janez Bregar 
3. mesto: Saša Žgajnar 

 

 
 

V pikadu pa so slavili: 
1. mesto: Janez Bregar 
2. mesto: Saša Žgajnar 
3. mesto: Marija Kralj 
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Po »napornem tekmovanju« smo se morali 
seveda tudi podpreti. Nevenka nas je 
počastila s svojim domačim jabolčnim 
sokom, Janez pa nas je razveselil z dobrim 
vinčkom, ki se je h kmečki pojedini zelo 
prilegel. 
 

 
 

 
 

Sledila je podelitev diplom: 
 

 za kegljanje: 
 

 
 

 za namizni tenis: 
 

 
 

 za pikado: 
 

 
 

Zahvalili smo se tudi v Društvu vojnih 
invalidov zaposleni Ivanki, ki je poskrbela, 
da je vse teklo, kot »namazano«. 
 

 
 

Po prijetnem druženju in klepetu smo odšli 
na vse strani Slovenije, vsak na svoj dom.  
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Ampak bliža se novo leto in še društvo 
praznuje 40 let, tako se bomo kmalu spet 
družili. Juhuhu ... 
 
Zapisala: Saša Žgajnar 
Fotografija: Tomo Hutter 

 

ZDRAVJE 
 

NAVODILA ZA LAJŠANJE BOLEČIN V 
VRATU 
 

čez dan 
 

 
 

Akutno stanje – mirovanje v schanzevem 
ovratniku, ki ga lahko naredimo iz brisače ali 
penaste gume tudi sami. Kadar ga nosimo 
dlje časa, moramo vsak dan mišice krepiti 
(vaje napenjanja); tako bomo preprečili, da 
bi postale mlahave ali se celo zmanjšale.   
 

Med počitkom podnevi in ponoči 
 

 

Pod vrat položimo debelejšo podlogo, pod 
glavo pa tanjšo, vratne mišice se bodo tako 
sprostile. 
 

 

Kadar ležimo na boku, mora podloga 
zapolniti prostor med ušesom in ramo; 
vratne mišice se tako sprostijo in bolečine so 
zato blažje. 
 
VAJE ZA KREPITEV VRATNIH MIŠIC – 
VAJE NAPENJANJA 
 

1. Glavo skušamo nagniti nazaj, toda 
hkrati s pritiskom na zatilju sklenjenih 
rok naprej, ta premik glave 
preprečimo. 
 

     
 

2. Glavo skušamo nagniti naprej, toda 
hkrati s pritiskom dlani na čelo, ta 
premik glave preprečimo. 

 

          
 

3. »Uho proti rami«: s pritiskom dlani na 
lice preprečimo ta premik glave. 
Vadimo proti levi in nato proti desni. 
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4. »Nos proti rami«: s pritiskom dlani na 
spodnjo tretjino obraza preprečimo ta 
premik glave. Vadimo proti levi in 
nato proti desni. 

 

 
 

KULTURA 
 
Jasna Majda Peršolja (zbiralka ljudskega 
blaga na Krasu in v Brkinih, zelo znana 
članica društva Paralitikov Slovenije) vam je 
tokrat pripravila pravci – povedki: 
 
Kdo bo dobil dušo 
 

Sta hodila po svetu hudič in sveti Peter. In 
sta prišla tudi na Kras. Peter je ahtal dušce, 
hudič pa jih je mamil, da so se prodale in so 
šle po smrti v pekel. Za dušo enega 
Kraševca, ki je bil žnidar, sta se kregala. 
Žnidarjeva duša pa je bila cagovita in se ni 
mogla odločiti, kam bi šla. Hudič je bil bolj 
zgovoren in je obljubljal po smrti v peklu 
same dobrote. Peter pa je opozarjal dušo, 
da se bo v peklu cvrla v večnem ognju, če 
bo šla s hudičem. In duša res ni vedela, kaj 
bi.  
Je rekel žnidar: »Dejta mi mir. Danes moram 
sešivat dvojne hlače in nimam časa da bi ga 
metal proč.« 

Ko sta hudič in Peter videla, da ne bo 
prostovoljno z dušo nič, je rekel hudič Petru: 
»Veš kaj, Peter. Bova midva tekmovala, kdo 
bo prej sešival hlače. Če boš prvi končal ti, 
bo žnidarjeva duša tvoja, če bom sešival 
prej jaz, bo moja. 
In sta se lotila. Hudič je vtaknil v šivanko 
dolgo nit. Si je mislil, da bo porabil manj 
časa, kot bi neprestano vtikal nit v iglo. 
Peter pa je vzel kratko nit in se lotil šivanja. 
Hitro je sukal šivanko in je lepo napredoval. 
Hudič pa je imel z dolgo nitjo same težave. 
Se mu je motljala in vozljala. Moral je 
skakati skozi okno, da je zategnil nit in potlej 
spet noter v sobo. In je z dolgo nitjo porabil 
več časa, kot Peter s kratkimi nitmi. Tako je 
Peter prej končal in hudič je šel v pekel z 
dolgim nosom. 
Tako sta tekmovala Sveti Peter in hudič. 
 

 

Kar je nad zemljo je moje, kar je pod 
zemljo je tvoje 
 

En Kraševec, en kmet je bil zelo zadolžen. 
Ni vedel, kako bi poplačal dolg. Pa je en dan 
srečal hudiča. Hudič mu je ponudil pomoč, 
če mu proda dušo. Kmet, ki je bil res v stiski, 
je privolil.  
»Prav, ti mi boš dal denar, da poplačam 
dolg, jaz pa bom obdeloval polje in ti bom 
dal pol pridelka.« 
»Ne«, je rekel hudič. »Kar bo nad zemljo bo 
moje, kar bo v zemlji bo tvoje!« 
Kmet se je strinjal. Sadil je krompir. Hudič je 
dobil krompirišče, kmet je pobral krompir. 
Hudič je bil jezen, a je spoznal, da se je 
slabo zmenil.  
»Dobro, naslednje leto pa bo obratno. Kar 
bo zraslo nad zemljo, bo tvoje, kar bo zraslo 
v zemlji, bo moje.« 
Kmet se je strinjal. Zoral je njivo in posejal 
pšenico. Zrnje in slama je pripadalo kmetu, 
hudič je dobil strnišče. Hudič se je jezil, sam 
sebe klel in nato je rekel: »Spet si me 
opeharil. To leto pa bo moje tisto kar bo 
zgoraj in tisto, kar bo pod zemljo. Tvoje bo 
tisto, kar bo na sredini.« 
Kmet in hudič sta si udarila v roke in 
podpisala kontrat. Kmet je zoral njivo in 
posejal koruzo. Ko je dozorela, je kmet 
pobral panogle, hudiču pa so pripadale 
korenine in koruzne metlice.  
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»Ne bom več sodeloval s teboj. Ti Kraševec 
si še bolj hudičev kot jaz,« je rekel kmetu in 
odšel v pekel. 
 

OBLETNICA 
 

Smo dolgo pot vsi mi prehodili 
in danes tu smo, da bi slavili. 

40 let je, odkar se društvo je rodilo, 
da pokažemo se svetu, se je odločilo. 

 

Dobro v življenje smo se vključili, 
mnoge življenjske modrosti naučili. 

Na trg dela smo stopili, 
se za pokojnine potrudili. 

 

Široko naše paralitično srce 
medse še mnoge člane sprejelo je. 

Vsi smo skupaj stopili, 
mnoge probleme uspešno rešili. 

 

Naši športni asi so se večkrat izkazali, 
na olimpijadi vseh vrst kolajn pobrali. 

Med drugim za potomstvo smo poskrbeli, 
saj dedki in babice postali smo veseli. 

 

Tako življenje  gre naprej, 
mladost odhaja, nismo kakor prej. 
Ko se zgodi in preutrujeni smo mi, 

gremo v toplice, ki dajo novih nam moči. 
 

Dvignimo zdaj čaše, 
na upanje na še boljše čase. 

 
Zapisala: Marija Kralj 

 

ŠPORT 
 

PARAŠPORTNIK 2021 
 

V torek, 22. marca 2022, sva se z Bojanom 
Fijavžem udeležila slavnostne prireditve na 
Brdu pri Kranju, kjer je Zveza za šport 
invalidov Slovenije – Slovenski 
paraolimpijski komite Slovenije - podelila 
nagrade najboljšim parašportnikom v letu 
2021. Prireditev sta povezovala Mateja 
Pintar Pustovrh in Saša Jerkovič. Vse 
zbrane sta najprej nagovorila predsednik 
Zveze ŠIS-SPK Damjan Lazar in olimpijec 
Miro Cerar starejši. Prireditve so se udeležili 
tudi predsednik državnega zbora, Igor 
Zorčič, veleposlanik Japonske v Sloveniji, 
Hiromiči Macušima, in veleposlanik Ljudske 
republike Kitajske, Van Šunking. Športni 

dogodek so obogatili: plesalca Lara 
Nedeljkovič in KlemenDremelj, paraplesalci, 
Trkaj s himno - Ta tempo in Ditka Čepin.  
 

 
 

Športnik leta 2021 sta postala plezalka 
Manca Smrekar in strelec Franček Gorazd 
Tiršek. Manca si je nagrado zaslužila s 
četrtim mestom na lanskem svetovnem 
prvenstvu v paraplezanju v Moskvi, Gorazd 
pa z nastopi na paraolimpijskih igrah v 
Tokiu, kjer je osvojil dve medalji. 
 

 
 

Med ekipami so si priznanje zaslužili člani 
ekipe športnega ribolova v sestavi: Rudi 
Centrih, Franc Štefanič, Željko Mavrič, 
Marko Pešec in Tomaž Vanič, ki so v 
lanskem letu na svetovnem prvenstvu v 
športnem ribolovu v Radečah osvojili 
srebrno medaljo. 
 

 



19 

 

Zveza je svoje športnike za uspešne 
nastope nagradila tudi z bronastimi, 
srebrnimi in zlatimi znaki. 
 

Bronasti znak zveze (nagrada za medalje na 
evropskem prvenstvu) so prejeli 
reprezentanti, ki so na evropskem prvenstvu 
v kegljanju slepih in slabovidnih dosegli 
izjemne rezultate. Priznanje so dobili Marjan 
Žalar, Mitja Osolnik, Sašo Kajtna, Jože 
Lampe, Slavko Muhič, Miro Rus, Igor 
Žagar, Tomaž Furlan in Karmen Vogrič. 
Bronasti znak so prejeli tudi podajalci in 
podajalke pri kegljanju slepih in 
slabovidnih: Jelka Orban, Marija 
Fras, Marko Prosenc, Sašo Kajtna in Nina 
Kramar. Bronasti znak je prejela 
parakarateistka Diandra Bekčić, prav tako 
tudi igralca biljarda na vozičkih Matej 
Brajkovič in David Slaček ter gluhi 
tenisač Marino Kegl. 
 

Srebrni znak zveze (nagrade za medalje na 
svetovnem prvenstvu) so prejeli ribiči, ki so 
bili drugi na SP. 
 

Zlati znak zveze je prejel Franček Gorazd 
Tiršek za dve paraolimpijski kolajni.  
 

Med mladimi športniki je bil nagrajen 
plavalec Tim Žnidaršič Svenšek. 
 

Svojo športno pot so zaključili parastrelci: 
Veselka Pevec, Damjan Pavlin, Franc Pinter 
Ančo, slepi maratonec Sandi 
Novak,»bocciar« Matjaž Bartol in 
plavalec Darko Đurić. Trenersko športno pot 
so zaključili tudi Gregor Habjan, Jurij 
Ravnik, Ivan Vinkler in Martin Smole.  
 
Pripravil: Anton Glad 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV V 
VELESLALOMU - 2022 
 

V soboto, 12.02.2022, je na smučišču 
Poseka, ki se nahaja v središču Raven na 
Koroškem, potekalo državno prvenstvo v 
paraalpskem smučanju – disciplina 
veleslalom. Na odlično pripravljeni progi se 
je pomerilo 44 tekmovalk in tekmovalcev.  
 

V ženski konkurenci so se državnih 
naslovov veselile: Polona Kopina (gluhe 
tekmovalke), Bogomira Jakin (stoječe 
tekmovalke), Ljudmila Vöröš (nacionalna 

kategorija - super veteranke), Anita Goltnik 
Urnaut (nacionalna kategorija - veteranke). 
 

Pri moških so državni prvaki postali: Bojan 
Cmok (gluhi veterani), Robert 
Debevec (gluhi tekmovalci), Janez 
Zelnik (stoječi tekmovalci), Frančišek 
Pogač (nacionalna kategorija - super 
veterani), Bojan Potočnik (nacionalna 
kategorija - veterani) in Vilijem 
Rup (nacionalna kategorija - člani). 
 

Naše društvo je v kategoriji LW1 (stoječi) 
zastopala Mira Jakin in si prismučala zlato 
kolajno. V kategoriji LW2 (stoječi) pa se je 
na četrto mesto uvrstil Jordan Jakin. 
 

 

Obema iskrene čestitke! 

Vir: Zveza ŠIS – SPK 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO V 
HITROPOTEZNEM ŠAHU – POSAMIČNO  
 

V soboto, 05.03.2022, je v Malem Nerajcu 
pri Dragatušu potekalo državno prvenstvo v 
hitropoteznem šahu v posamični konkurenci. 
Organizator tekmovanja je bila Zveza ŠIS – 
SPK, izvajalec pa DI Črnomelj. Na 
tekmovanju je sodelovalo 13 šahistk in 28 
šahistov, ki so igrali pod vodstvom sodnika 
Marjana Drobneta in njegovega namestnika 
Siniše Režka. V ženski kategoriji je naslov 
državne prvakinje osvojila Alenka Nikl (DI 
Muta), pri moških pa Edo Planinc (Zveza 
paraplegikov Slovenije).  
 

Naše društvo je po odpovedi Leopolda 
Kočevarja zastopal le Srečko Obolnar in si 
priigral 26. mesto. 
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Čestitke! 
 
Vir: Zveza ŠIS – SPK 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO V KEGLJANJU  
 

V soboto, 07.05.2022, je na kegljišču 
Golovec, v Celju, potekalo državno 
prvenstvo v kegljanju. Državno prvenstvo je 
bilo organizirano in izvedeno pod okriljem 
Zveze ŠIS – SPK, za sodniško službo pa so 
poskrbeli sodniki iz domačega kegljaškega 
kluba.  Tekmovanje je od jutra do 
popoldneva potekalo na desetih stezah. V 
ženski konkurenci so se naslovov državnih 
prvakinj v svojih kategorijah veselile: Senka 
Ivaniševič (DP Ljubljana), Marta Janežič (DP 
Murska Sobota) in Silva Mravljak (MDI 
Drava). V moški konkurenci so naslove 
osvojili: Tone Kanc (DP Novo mesto), Aleš 
Povše (DP Celje), Aleš Peperko (DOOS 
Celje), Peter Nadlišek (DI Vrhnika), Franc 
Poljanc (DI Tržič), Janko Kardinar (MDI 
Murska Sobota), Vinko Zatler (DI Ljubljana – 
Šiška) in Slavko Poglajen (DI Zagorje). 
 

 

Naše društvo so v kategoriji K2 letos 
zastopali Bojan Fijavž, Anton Glad in Ivan 
Palčič. Srebro je osvojil Bojan Fijavž, bron 
Anton Glad, Ivan Palčič pa je bil četrti. 
 

Vsem trem čestitke! 
 
Pripravil: Anton Glad 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO V LOVU RIB S 
PLOVCEM – 2022 
 

V Velenju, na Škalskem Jezeru, je v soboto, 
02.07.2022, potekalo državno prvenstvo v 
lovu rib s plovcem. Tekmovanje je potekalo 
v stoječi moški in ženski konkurenci ter 
sedeči moški konkurenci. Pomerilo se je 
skupno 43 tekmovalk in tekmovalcev. 
Državni prvaki so postali: Terezija Potisk (DI 
Slovenj Gradec/ženske – stoje), Boštjan 
Ceglar (DP Ljubljana/moški – sede) in Željko 
Mavrič (MDI Gornja Radgona/moški – stoje. 
 

Naše društvo je v kategoriji moški – stoje 
zastopal Janez Bregar in si priboril 9. mesto. 
 

 
 

Čestitke! 
 
Zapisal: Anton Glad 

 
DRŽAVNO  PRVENSTVO  2022  V 
PARAPLAVANJU  
 

Na pokritem olimpijskem bazenu v Kranju je 
od četrtka, 04.08.2022, do nedelje, 
07.08.2022, potekalo državno prvenstvo v 
paraplavanju. Tekmovanje je potekalo v 
sklopu letnega odprtega državnega 
prvenstva za člane, mladince in kadete v 
plavanju, udeležili pa so se ga paraplavalke 
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in paraplavalci iz 9 različnih klubov in 
organizacij. 
 

 
 

Tekmovanja sta se v nedeljo, 07.08.2022, 
udeležila tudi naša dva člana, Mira in Jordan 
Jakin. Mira si je v kategoriji S8, 50 m prosto, 
s časom 58:39, priplavala zlato medaljo. 
Njen možiček Jordan pa si je v kategoriji S9, 
50 m prosto, s časom 38:93, priplaval 
odlično srebrno medaljo. 
 

Obema čestitke! 
 
Pripravil: Anton Glad 
Fotografija: Zveza ŠIS-SPK 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO V 
PARANAMIZNEM TENISU – 2022  
 

V soboto, 15. oktobra 2022, je v Športnem 
centru Livada v Novem mestu potekalo 
Državno prvenstvo v paranamiznem tenisu. 
Organizator tekmovanja je bila Zveza ŠIS – 
SPK, izvajalec pa že peto leto zapored ŠD 
SU Novo mesto.  
 

Vse prisotne tekmovalce in tekmovalke, 
njihove trenerje, spremljevalce in navijače 
sta nagovorila podžupan mestne občine 
Novo mesto, Boštjan Grobler, in strokovni 
sodelavec Zveze ŠIS – SPK  Žiga 
Kobaševič. Turnir so popestrile tudi plesalke 
Plesnega studia Novo mesto. 
 

 

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

 
 

Na državnem prvenstvu so naše društvo 
zastopali 4 člani in dosegli odlične rezultate.  
 
V kategoriji NT 6 – moški je prvo mesto 
dosegel Zdravko Kišek, Ivan Palčič pa je bil 
odlični drugi. 
 
V kategoriji NT 8 – moški si je Jordan Jakin 
priigral odlično drugo mesto. 
 

Prav tako drugo mesto si je priboril Jože 
Tomažin, in sicer v kategoriji NT 10 – moški. 
 

V konkurenci »Open« se je pomerilo 64 
tekmovalcev, tudi vsi naši, od katerih pa je 
bil najboljši Jordan Jakin. 
 

 
 

ISKRENE ČESTITKE! 
 

Vir: Zveza ŠIS-SPK 
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SLOVO 
 

V začetku avgusta nas je zapustila Ana 
Mahnič Nagode. 
 

 
 

Ko življenje tone v noč, 

še žarek upanja išče pot. 

Ostala pa je bolečina 

in tiha solza večnega spomina. 
 

Svojcem izrekamo iskreno sožalje. 

 
ALI STE VEDELI, da … (zanimivosti o 

živalih) 

 

… polž lahko spi tudi do tri leta skupaj, 
… polži lazarji imajo po štiri nosove, 
… slon je edini sesalec, ki ne more skočiti, 
… nosorogov rog je iz dlak, 
… žabo lahko hipnotizirate, če jo obrnete na 
hrbet in jo nežno božate po trebuhu, 
… lenivec potrebuje kar dva tedna, da 
prebavi hrano, 
… jež na dan spi tudi do 18 ur, 
… 3 % ledu na Antarktiki sestavlja pingvinov 
urin,  
… netopirji se vedno obrnejo na levo, ko 
zapuščajo jamo, 
… žirafe nimajo glasilk in da kenguruji ne 
morejo »prdeti«,  
… je nojevo oko večje od nojevih 
možganov, 
… okrog 50 % orangutanov ima kar nekaj 
zlomov kosti, saj nenehno padajo z dreves 
in se pri tem tudi poškodujejo, 
… tiger ima proge ne le na kožuhu, ampak 
tudi na koži, 
… metulj ima receptorje za okus na nogah, 
… klasificiranih je 12.000 vrst mravelj, na 
enega zemljana pride okrog milijon mravelj, 
… mladič tjulnja lahko pridobi tudi do 2 kg 
telesne mase na dan,  
… veverici zobje rastejo vse življenje. 
 

Vir: Radio Gorenc 
 

SUDOKU 
 

Navodilo za reševanje: 

 

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

     3 2 6 1 
    1       4 

5 6    8    

   5  4    7 
1  3 8  7 4  6 

  7   1   5 

 8   7   1  

2   1  9    

    6 4 9 5  
     

          
 
 

MALO SMEHA 
 

ČISTILO ZA STEKLO 
Kandidat  je prišel na razgovor za delovno 
mesto prodajnega referenta.  
Kadrovnik ga začne spraševati: »Kaj bi 
priporočili ženski, ki bi rada očistila okna?« 
»Čistilo za steklo.« 
»Lepo, kaj pa, če bi nekdo želel očistiti vrata 
dnevne sobe?« 
»Čistilo za steklo.« 
»Zakaj pa čistilo za steklo?« 
»Večina vrat ima danes vgrajeno steklo.« 
»Ok, vidim, da znate razmišljati s svojo 
glavo. Kaj pa, če bi nekdo želel očistiti 
jedilno mizo?« 
»Tudi čistilo za steklo.« 
»Zakaj pa spet to?« 
»Ker ima večina ljudi položeno steklo čez 
mizo.« 
»No, prav, kaj pa bi priporočili ženski, ki je 
spolno hladna?« 
»Čistilo za steklo, absolutno.« 
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»No, tu pa se ne strinjava, mislim, da tu 
čistilo za steklo ni prava izbira.« 
»Zakaj pa ne? Če ne more seksati, naj pa 
čisti.« 
 

BAZEN 
»Živjo ljubica, oči tukaj, je mami kje blizu?« 
»Ne oči, zgoraj je v spalnici s stricem 
Jožetom.« 
Po kratki pavzi oči reče: »Ampak ljubica, sej 
ti nimaš strica Jožeta...« 
»Ja pa ga imam in ravno je zgoraj v sobi z 
mamico!« 
Oči, spet v šoku, nadaljuje: »Okej, potem pa 
hočem, da narediš tako. Odloži telefon, steči 
gor, potrkaj na vrata, potem pa na glas 
zavpij, da je očijev avto ravno pripeljal na 
dvorišče!« 
»Okej, samo minutka...« 
Čez nekaj minut punčka pride nazaj k 
telefonu: »Evo oči, sem naredila tako kot si 
rekel!« 
»In, kaj se je zgodilo?« 
»No, mami se je vsa prestrašila, skočila iz 
postelje brez oblačil, potem pa se je 
spotaknila in z glavo udarila na rob omare, 
zdaj se pa sploh ne premika ...« 
»O moj bog!!! Kaj pa stric Jože?« 
»Tudi on je iz postelje pridivjal brez oblačil in 
ves paničen skočil skozi okno v bazen. 
Ampak je očitno pozabil, da si bazen 
pravkar izpraznil in, da v njem ni vode. Tudi 
on se nič ne premika ...« 
* dolga tišina * 
»Bazen??? Tole pa ne bo prava številka...«  
 

Ne prenese ga 
»Tone, slišal sem, da imaš danes vozniški 
izpit!« 
»Ja, danes, danes, toda to je že za 
menoj.« 
»Si ga uspešno naredil?« 
»Ne vem, član izpitne komisije me ne 
mara.« 
»Ah, to si samo domišljaš. Kaj ti je pa 
rekel?« 
»Nič. Ko so ga bolničarji nalagali na nosila, 
me je samo grdo pogledal.« 
 

Neumnost 
Tašča reče zetu: »No, sedaj, ko si se 
poročil z mojo hčerko upam, da ne boš več 
storil kakšne neumnosti!« 

»Bodite pomirjeni. To je bila zadnja.« 
 

 
 

Kralj 
Starejša ženska je med klepetom s 
prijateljicami pripovedovala: »Ko sem bila 
mlada, je k mojim nogam padel celo kralj.« 
Ena od prijateljic je pripomnila: »Verjetno z 
mize, za katero so kartali!« 
 

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.  
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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 
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! 
 

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/

