
NOVIČKE 1 januar  - 2023 
  

Pozdravljeni člani in članice društva Šola zdravja! 
  

Do 15. januarja 2023 zbiramo vaše pisne predloge za Podelitev nagrad in priznanj 

prostovoljcem Društva šola zdravja za leto 2022. Nagrado in priznanje lahko 

prejme prostovoljec, član Društva šola zdravja, ki deluje v interesu društva in je s svojim 

delovanjem prispeval k ugledu, štiritvi skupine in usanavljanju novih skupin. Upravni 

odbor je imenoval komisijo v sestavi: Silvica Erlih (Ljubljana), Helena Španovič (Krško) in 

Marija Gabron Ptuj). 

Izpolnjen obrazec z utemeljitvijo predloga pošljite: 

- email info@solazdravja.si ali 

- Društvo šola zdravja, Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale. 

Pravilnik in obrazec najdete na spletni strani društva: intranet 

ali https://solazdravja.com/prostovoljstvo/ 

  

ZOOM vadba-vsak delovni dan ob 8h 

 3.1.23 nadgrajujemo ZOOM vadbo s vajami za moč od 8.30 do 9h. 

Od 8h do 8.30 pa nadaljujemo s našimi vajami 1000 gibov. 

Povezava: 

  https://us02web.zoom.us/j/87460512935?pwd=Syt3QWhNODBhL0FRSi9wSlFP
QU9Cdz09 

Vadbe bodo vodili:mag. kinezilogije Eva Jeza, dipl.kinezilog Simon Jurmić in prof.športne 

vzgoje Andraž Purger. 

  

PROMOCIJSKI MATERIAL 

V LETU 2022 SMO ČLANOM IN ČLANICAM RAZDELILI 1.792 komadov promocijskega 

materiala (največ tekstila, flaške, nahrbtniki). Celotni strošek znaša. 8.947 eur (po 

nabavni ceni) in gre večji del v breme razpisov in nekaj v breme članarine (zvesti člani-

10.let). Kriterij je bil, plačana članarina za leto 2022. 

  

PREJEMATE TEDENSKE NOVIČKE 

Ker samo pošiljanje informacij pošiljamo preko sistema, preverite na svojem mailu pod 
razdelek PROMOCIJE.  Ko boste prvič videla naše obvestilo ga prenesite med PREJETO 
POŠTO in v nadaljevanju bodo naša obvestila preusmerjena v vašo prejeto pošto. 

Poslan novičke članom, so zmeraj objavljene tudi na spletni strani. Povezava je tukaj: 

https://solazdravja.com/novicke-dsz/ 

ali pa na INTRANETU, kjer dostopate z: 

UPORABNIŠKO IME: napišite vaš email 

GESLO: vpišite 4 mestno številko članske izkaznice. Če imate številko 33, vpišite 0033 
  

mailto:info@solazdravja.si
https://solazdravja.com/prostovoljstvo/
https://us02web.zoom.us/j/87460512935?pwd=Syt3QWhNODBhL0FRSi9wSlFPQU9Cdz09
https://us02web.zoom.us/j/87460512935?pwd=Syt3QWhNODBhL0FRSi9wSlFPQU9Cdz09
https://solazdravja.com/novicke-dsz/


Puhova nagrada za življenjsko delo 

ČESTITAMO našemu članu Urošu  Staniču za prejeto nagrado. Uroš Stanič je začel v skupini 

Ljubljana Dravlje in sedaj vadi v skupini Koseški bajer. Bil je tudi članu upravnega odbora v mandatu 

2016-2020. 

Puhovo nagrado za življenjsko delo na področju funkcionalne električne stimulacije in robotizacije 

pa je prejel Uroš Stanič, in sicer za pionirski prispevek pri razvoju funkcionalnih električnih 

stimulatorjev, slovenskih industrijskih robotov in robotizacije. 

Na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu, 19.12.22, so podelili 15 nagrad na področju 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Radovan Komel in Marijan Pavčnik sta prejela Zoisovi nagradi 

za življenjsko delo, Uroš Stanič pa Puhovo nagrado za življenjsko delo. 

Svoje dolgoletno raziskovalno delo je nadgradil z razvojem ljubljanske družine električnih 

stimulatorjev kot osnovo za rehabilitacijo hemiplegičnih bolnikov – Ljubljanska šola rehabilitacije. 

Gre za način zdravljenja, kjer z električno stimulacijo ohromljene mišice vrnejo bolniku 

funkcionalni gib, kot na primer odpiranje spastične roke in omogočanje prijema predmetov ali 

dvigovanje padajočega stopala med hojo in preprečevanje šepanja. To učinkovito metodo 

rehabilitacije je iz Ljubljane razširil po vsem svetu. Uspehi pri rehabilitaciji gibanja hromih 

bolnikov so bili osnova za naročilo Gorenja za razvoj prvega slovenskega industrijskega robota 

GORO1. 

https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/zoisova-nagrada-komelu-in-pavcniku-puhova-

nagrada-pa-stanicu/651605 
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