
1 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                   xxx -IV/20-jz 

 

                24. april 2020  

      

 

                  SKUPINSKA OBNOVITVENA REHABILITACIJA 

 

 

 

Skupinska obnovitvena rehabilitacija paraplegikov za leto 2020 – RAZPIS 

 

Spoštovani udeleženci Skupinske obnovitvene rehabilitacije (SOR). V letošnjem letu bo 

Zveza paraplegikov Slovenije kot organizator sklenila pogodbe s tremi izvajalci. 

 

Za letošnje leto povabili k sodelovanju naslednje izvajalce: Thermana Laško, Terme Radenci in 

Dom paraplegikov Pacug.  

Pozorno preberite v prilogi, kaj vam nudijo posamezni izvajalci, kakšne so ugodnosti oz. 

doplačila. 

 

Zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročil koronavirus, se bo v letošnjem letu SOR pričela 

kasneje kot običajno. 

 

Tudi v letošnjem letu vam bo Dom paraplegikov Pacug nudil prijetno klimo, vrhunske 

terapije, bazen z morsko vodo, organizirane izlete in še mnogo drugega. Posebno pa bo 

poskrbljeno za varnost pred morebitno okužbo s korona virusom v skladu z predpisi NIJZ. 

Zato vas še posebej prisrčno vabimo, da se SOR udeležite v Domu paraplegikov.   

 
Prednost pri vključitvi v skupinsko obnovitveno rehabilitacijo bodo imeli tisti, kateri se lansko 

leto niste udeležili in tisti, za katere bodo podani kriteriji s strani triaže v URI Soča. 

 

Še posebej bo letos poostren nadzor s strani ZZZS z namenom kontrole udeleževanja 

programa predpisanih terapij. 

 

Razporeditev, vodenje, obveščanje udeležencev in vse v zvezi s korespondenco bo opravila 

IZKLJUČNO Zveza paraplegikov Slovenije. Zato ste udeleženci dolžni vsako spremembo oz. 

predčasen odhod iz skupinske obnovitvene rehabilitacije javiti na Zvezo! 

 

Strokovni vodja celotne skupinske obnovitvene rehabilitacije je URI Soča. 

 

Termini bodo 14 – dnevni in 17 – dnevni. 

 

Spremljevalec bo dolžan skrbeti za popolno nego člana, kar vključuje tudi kateterizacijo. 
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Letos bo še posebej poostrena kontrola predčasnih odhodov domov, kontrole bodo 

nenapovedane. 

  

V kolikor imate rano, katero je potrebno redno previjati, udeležbe na SOR ne priporočamo, 

udeležbo planirajte na termin, ko bo rana sanirana. 

 

V prilogi vam pošiljamo prijavnico, katero pošljite na Zvezo najpozneje do 10.05.2020. 
 

Kot organizatorji si dovoljujemo pravico spremembe termina glede na vašo prijavo, kakor tudi 

razporeditev k posameznemu izvajalcu, glede na pogoje, ki jih bo Zveza kot organizator imela. To 

pomeni, da bomo dosledno upoštevali in spoštovali, če še niste bili na skupinski obnovitveni 

rehabilitaciji oziroma niste bili lansko leto, upoštevali bomo tudi invalidnost, zdravstveno stanje, 

socialno ekonomski status, potrebo po spremljevalcih, prevozih, itd ...  

 

Dokončna navodila in informacije boste prejeli na osnovi vaše prijave.  

 

Ob prijavi na priloženo PRIJAVNICO obvezno navedite vaše morebitne dodatne potrebe in jih 

utemeljite kot zahteva prijavnica. 

 

Za potrebe poročila, ki ga je potrebno posredovati na ZZZS, nujno navedite 9 – mestno številko 

zdravstvenega zavarovanja uporabnika SOR in spremljevalca, v kolikor boste s prošnjo zaprosili 

zanj. 

 

Številko najdete na kartici zdravstvenega zavarovanja nad imenom in priimkom.  

 

 
 

Prijavnice, na katerih ne bo številke zdravstvenega zavarovanja, ne bomo upoštevali. 

 

Zaradi razpisnih pogojev ZZZS, vsebinsko in finančno poročilo bo potrebno oddati do  

31. decembra 2020, se bodo termini končali do 27. novembra 2020. 

 

V prilogah si natančno preberite ponudbe posameznih izvajalcev, kakšno količino terapij, ter 

dodatnih bonitet, vam kot udeležencu ponujajo. Prepričani smo, da se boste na podlagi 

ponudb pravilno odločili, kje boste v letu 2020 koristili skupinsko obnovitveno rehabilitacijo. 

 

Zveza paraplegikov Slovenije si pridržuje pravico sprememb razpisnih pogojev, ki bi nastale na 

podlagi zahtev iz razpisnih pogojev Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), kot sofinancerja 

obnovitvene rehabilitacije za paraplegike in tetraplegike. Pričetek in izvedba letošnje SOR je letos 

izjemoma vezana tudi na epidemiološko sliko v Sloveniji zaradi korona virusa COVID – 19, 

posledično bomo kot organizatorji SOR skupaj z izvajalci izvedbo prilagajali trenutnim razmeram 

v državi.     

 

Vse dobro in ostanite zdravi, predvsem pa do nadaljnjega doma!  

 

Janko ZUPAN       Dane KASTELIC  

 VODJA SOR                 P R E D S E D N I K 


