
  
VODSTVO OBMOČNEGA DRUŠTVA INVALIDOV 

ZGORNJE POSOTELJE 
 
Predsednica društva:   Betka ŠELIGO PLAVČAK 
Podpredsednik:         Jože LIPAR 
Tajnica društva: 
         
IZVRŠNI ODBOR:  
Gizela Cvetko, Stanislav Ivekovič, Jernej Kokot, Ivan 
Krulec, Leopold Ogrizek, Anton Rajher, Anton Simunič, 
Ivan Šeligo, Danica Verbančič, Anton Vodušek. 
 
NADZORNI ODBOR:  
Brigita Halužan, Franc Novak 
 
KOMISIJA ZA SOCIALNA VPRAŠANJA: 
Fanika Vrtačnik, Jože Babič, Anton Rožencvet, Jožefa 
Dimec, Mirjana Bursač, Štefanija Kidrič. 
 
KOMISIJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO:  
Ivan Šeligo, Andrej Gošnjak, Ivan Gosak, Jože Lipar, Silvo 
Lubej, Aleš Prah. 
 

VSE LJUDI DOBRE VOLJE VABIMO 
K SODELOVANJU. 

 
Za vaša vprašanja in pobude smo na voljo v pisarni in po 
telefonu (03) 58 13 609 ali mobi  070 411 339  
v času uradnih ur. 
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OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV 

ZGORNJE POSOTELJE 

3250 Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije 12 
Telefon (03) 58 13 609, Mobi 070 411 339 
Enaslov: odizgornjepos@gmail.com 

 Z vami že 50 let 
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URADNE URE:     SREDA  od 8.00 – 12.00  
                               PETEK  od 8.00 – 10.00   
 

Član društva lahko postane invalid z odločbo ZPIZ-a I., II., ali 
III. kategorije invalidnosti ali z ocenjeno TO v procentih. 
Velja tudi mnenje zdravnika specialista o trajni telesni 
okvari. 
Podporni član je lahko vsakdo, ki plača članarino, lahko se 
udeležuje določenih aktivnosti in druženj, nima pa posebnih 
ugodnosti invalidov. 
Imamo 1100 članov, od tega 956 invalidov z odločbo. 
Članarina za leto 2019 je 10 €, nova članska izkaznica je 2 €. 
 
 

UGODNOSTI  ČLANOV INVALIDOV 
 

Član lahko dobi brezplačne pravne nasvete, ki izhajajo iz 
delovnega prava (težave na delovnem mestu, ob ocenitvi 
delovne komisije, ob upokojitvi itd). 
 

Član je oproščen turistične takse v Sloveniji, na Hrvaškem 
pa le osebe s TO 70 % ali več in en spremljevalec. 
 

Invalidi z najmanj 60% telesno okvaro na spodnjih 
okončinah ali hrbtenici, so opravičeni do invalidskega 
znaka; več informacij dobite na sedežu društva. 
  
Oprostitev plačila RTV naročnine (100% telesna okvara). 
Popust pri članarini AMZS (nad 80 % invalidnosti). 
Oprostitev letnega povračila za uporabo cest za osebne 
avtomobile (posebni pogoji). Nekatere zavarovalnice nudijo 
invalidom popuste pri avtomobilskem zavarovanju. 
 
Invalidi (odvisno od invalidnosti) so upravičeni do različnih 
olajšav in oprostitev: pri nakupu in prilagoditvi vozila, 
nabavi medicinsko tehničnih pripomočkov za invalide, 
gradnji ali nadgradnji pristopnosti za invalide, pridobitvi 
spremljevalca ali osebne asistence, nujnem zdravljenju, 
zdraviliškem zdravljenju, plačilu upravnih taks, dohodnini, 
izvršbah… 
 

 

 
  
Po dveh letih članstva ima invalid pravico do sedem 
kopalnih kart za Terme Olimia in Terme Rogaška s 
popustom. Vlogo in karte dobite na društvu. 
 

Invalid lahko koristi ugodne počitniške kapacitete ZDIS. Za 
leto 2019 smo dobili 22 terminov od januarja do decembra. 
Med prosilce jih bo po pravilniku razdelila komisija za 
socialna vprašanja. Vlogo in dodatne informacije dobite na 
sedežu društva, prijave do 14. decembra. 
Zaposleni in BP invalidi imajo dodatne možnosti PSR. 
Od oktobra do marca je možno dobiti dodatne termine za 
letovanje, interesenti naj se javijo na društvu.  
Invalid v istem letu ne more izkoristiti letovanja in še 
kopalne karte.  
 

Vključite se lahko v športne dejavnosti:  
 

 ŠAH - Poslovni center Sonce; torek in petek ob 10. uri 

 PIKADO - prostori društva; prvi in zadnji petek ob 10. uri 

 BALINANJE - treningi na balinišču vsako sredo ob 15. uri  

 NAMIZNI TENIS – športna dvorana Ratanska vas, pon., 
sreda in četrtek ob 18. uri  

 POHODNIŠTVO, RIBOLOV - po dogovoru. 
 

V zimskem času društvo organizira različna predavanja in v 
svojih prostorih  delavnice ročnih del in okrogle mize, 
izmenično vsak ponedeljek ob 17. uri. 
Invalidi z odločbo se lahko udeležijo izobraževanja in 
delavnic, ki jih organizira ZDIS, povrnjene lahko dobijo tudi 
potne stroške.                                                                       
       
Invalidi in podporni člani se lahko udeležujejo kopalnih dni, 
pohodov, druženj, prijave zbiramo DO ZAPOLNITVE MEST. 
 

Težje gibljive in starejše invalide obiskujemo na njihovih 
domovih ali v domovih za ostarele. Zelo se razveselijo 
obiskov. Vabljeni, da se oglasite tisti, ki imate voljo, željo in 
občutek za sočloveka in nam pomagate razveseliti naše 
ostarele, osamljene in bolne člane. 

 


