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uvodnik - beseda urednice
Uvodnik
Zveza paraplegikov Slovenije je
v letošnjem aprilu praznovala
o s e m i n t r i d e s e t l e t n i co s vo j e
ustanovitve. In ravno na ta jubilejni
dan sta nas v prostorih Doma
paraplegikov uradno obiskala
državni sekretar Ministrstva za
lokalno samoupravo gospod mag.
Marko Starman in župan Občine Piran
gospod Tomaž Gantar dr.med.. Po
predstavitvi dolgoletnega delovanja
Zveze paraplegikov v slovenskem
prostoru smo si prisotni izmenjali
poglede na kompleksen zaključek
projekta Dom paraplegikov.
Samo nekaj dni za tem smo kot
rojstnodnevno darilo slovenskega
pravosodnega sistema prejeli sklep,
ki je zaključil dveletni ‘boj’ proti
Zvezi paraplegikov in zakonitemu
zastopniku Ivanu Peršaku. Končno
je prišlo do epiloga. Vse trditve, ki
so bile v javnosti naperjene proti
Zvezi in vodstvu so se izkazale za
neresnične. Vsem, ki prebirate ta
odstavek in ste bili morda med
tistimi, ki so sprožili plaz, ki je hrumel
proti slovenskim paraplegikom
in tetraplegikom sporočam, da
smo na Zvezi paraplegikov s tem
opravili. Dogodke prepuščamo
zgodovini, proti akterjem pa smo
vložili kazenske ovadbe, saj smo
to dolžni storiti zaradi zaščite
interesov in dobrega imena, ki
ga ima Zveze paraplegikov v
slovenskem prostoru.
Udeležili smo se tudi kongresa
evropskih paraplegikov, tokrat v
Nemčiji. Izmenjali smo si veliko
izkušenj in sprejeli v svoje vrste
še matične Zveze paraplegikov iz
Francije, Portugalske in Albanije.
Slovenija v letu 2008 predseduje
Evropski uniji, toda slovenski
paraplegiki nismo mogli prevzeti
ponujene organizacije kongresa v
aprilu 2008, ker Dom paraplegikov
v Pacugu še ni dokončno zgrajen.
Slednji bi bil edini v stanju prevzeti
70 delegatov iz dvajsetih držav, ki
morajo imeti za svoje ustvarjanje
tudi primerno in funkcionalno
okolje. Se je pa našemu povabilu

2
PARAPLEGIK

odzval izvršni odbor Evropske zveze,
ki ga vodi dr. Daniel Joggi. V mesecu
oktobru nas bodo ob priložnostnem
obisku v Sloveniji obiskali na sedežu
in v prostorih Doma paraplegikov,
kjer jih bomo z našim delom tudi
neposredno seznanili.
Pred redakcijo glasila se je za nas
zgodila še ena pomembna prireditev,
v kateri so poleg paraplegikov, ki
igrajo košarko na vozičkih, nastopili
najboljši slovenski klubi in njihovi
igralci. Po zaključku slovenskega
državnega prvenstva so odigrali
1. dobrodelni turnir za Zvezo
paraplegikov. Izkupiček so namenili
za čimprejšnjo izgraditev Doma
paraplegikov v Pacugu. Organizator
prireditve Duško Dragič je razočaran,
da slovenski paraplegiki še nimamo
svojega doma, kjer bi lahko izvajali
različne programe in kvalitetno
socialno rehabilitacijo. ‘Kako radi se
primerjamo z Evropo, v tem primeru
pa je slovenska država zatajila’, je
dejal igralec Saša Dončič, ki je
igral za ekipo slovenskih prvakov
v košarki.
Dragi prijatelji, znanci in vsi
simpatizerji nas, ki smo združeni
v Zvezi paraplegikov Slovenije.
Kar nekaj prijetnih dogodkov se
je pripetilo od zadnje izdaje te
revije. Vsako delo obrodi sad v
prihodnosti in vem, da bomo imeli
kmalu priložnost tudi za skupno
zdravico.
Vsem, ki odhajate na obnovitveno
rehabilitacijo želim, da si naberete
moči z a lažje premagovanje
vsakodnevnih tegob, ki vas pestijo.
Tistim, ki boste počitnice preživeli
v krogu svojih družin in prijateljev
doma ali tujini, pa prijetno počutje
in čim bolj napolnjene baterije s
pozitivno energijo. VESELE IN
PRIJETNE POČITNICE VSEM!!!
Dane Kastelic

Pozdravljeni
bralci
Poletje že trka na vrata. Pravzaprav
se ne pusti odgnati in kljub
vztrajnemu zapiranju pred vročino,
se na obali že pridno potimo. Zato
smo se odločili, da bo ta številka
revije Paraplegik bolj lahkotna.
Več je miselnih zank, nekoliko
strokovnih člankov, dotaknemo
se tudi obnovitvene rehabilitacije.
Med intervjujanci najdemo mlad par,
tik pred poroko, v enem od člankov
pa pišemo tudi o organizaciji, ki
obeležuje visok jubile. Skratka, želim
si, da se ob poležavanju v senci,
med množico revij, odločite tudi
za prebiranje Paraplegika.
Verjamem, da vas neljube pomote
ne bodo odgnale od tega, mi pa
se bomo potrudili, da jih bo čim
manj.
Privoščimo si mirno in prijetno
poletje 2007
...požirek za požirkom.
Vesna Grbec
Urednica

OPRAVIČILO
V prejšnji številki Paraplegika je
bilo kar nekaj neljubih napak.
Zanje se opravičujemo, tako
vsem tistim, ki so članke
napisali, kot tudi bralcem. V
upanju, da bo naše učenje
urednikovanja revije Paraplegik
nekoč obrodilo sadove v obliki
popolnega časopisa, vas lepo
pozdravljamo.

aktualno
ZAHVALA
VSEM ČLANOM,
SORODNIKOM,
ZNANCEM IN
PRIJATELJEM ZVEZE
PARAPLEGIKOV
SLOVENIJE
V letu 2007 je začel veljati novi
Zakon o dohodnini. Tako imajo
davčni zavezanci, ki plačujejo
davek na dohodek, možnost, da pol
odstotka (0,5%) svoje dohodnine
namenijo eni izmed družbeno
koristnih organizacij.
Med njimi je tudi Zveza paraplegikov
Slovenije in vseh devet društev
paraplegikov, ki delujejo v javnem
interesu.
Vsem, ki so 0,5% dohodnine namenili
naši Zvezi ali društvom v njeni sestavi,
se iskreno zahvaljujemo. Zavezujemo
se, da bomo sredstva, ki ste nam
jih namenili, porabili izključno
za podporo najtežje prizadetim
članom. Posebno tistim, ki zaradi
svoje invalidnosti živijo v zelo težkih
razmerah, in so izključno vezani na
invalidski voziček.
Zveza paraplegikov Slovenije

V PRIPRAVI JE ZAKON
O DOLGOTRAJNI
OSKRBI IN
ZAVAROVANJU ZANJO
Vlada RS, oziroma resorna ministrstva,
pripravljajo Zakon o dolgotrajni
oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno
oskrbo, ki prinaša kar nekaj novosti
na področju invalidskega varstva.
Ministrstvo za zdravje navaja, da je
razlog za sprejem razloga v tem, da
v Sloveniji ni dovolj učinkovita skrb
in oskrba oseb, ki so zaradi bolezni,
invalidnosti ali iz drugih razlogov
odvisni od pomoči drugih oseb pri
opravljanju temeljnih življenjskih
aktivnostih.
Osrednji cilj tega zakona je v tem,
da se zadovolji potreba po večji
socialni varnosti oseb in potreba

po izboljšanju njihove kakovosti
življenja. Nadalje je potrebno
odpraviti razlike v možnostih
uveljavljanja dolgotrajne oskrbe pod
enakimi pogoji vsem prebivalcem
republike Slovenije, ki takšno pomoč
potrebujejo. Tako zakon v veliki
meri predvideva tudi vključevanje
družine in njenih članov. Za ta cilj
naj bi uvedli določeno podporo in
stimulacijo družini, ki zagotavlja
svojcu dolgotrajno pomoč.
Močno je poudarjeno načelo
humanosti in racionalnosti pri
organiziranju in uresničevanju
dolgotrajne oskrbe. Zato je potrebno
dolgotrajno oskrbo zagotoviti in
izvajati na domu.
Z ako n b i p rin es e l nasl e dnj e
spremembe: omogočili bi dostopnost
storitev dolgotrajne oskrbe vsem
osebam, ki jo potrebujejo, dosegli
bi izenačenost pravic med vsemi
upravičenci ne glede na kraj bivanja ali
na vrsto pomoči, dosegli dostopnost
storitev dolgotrajne oskrbe iz enega
mesta, dosegli večjo učinkovitost
in transparentnost sredstev, ki
se vlagajo v dolgotrajno oskrbo,
povezali izvajalce dolgotrajne oskrbe
v funkcionalno celovit, racionalen
in učinkovit sistem, povečali
odgovornost in skrb družine ter jo
vzpodbuditi za izvajanje oskrbe,
uvedli solidarnostno financiranje
področja dolgotrajne oskrbe na
načelih socialnih zavarovanj, z
uvedbo posebnega zavarovanja za
dolgotrajno oskrbo povečali socialno
varnost in kakovost življenja ljudi, ki
potrebujejo pomoč pri opravljanju
dnevnih življenjskih aktivnostih.
Postopek pridobitve pravice iz
zavarovanja je predlagan tako, da
na podlagi predlaganega načrta
Zavod izdal posebno odločbo,
ki bo podrobneje določila obseg
in vrsto storitev, ki jih zagotavlja
zavarovanje. Odločba bo določila
tudi morebitna doplačila k storitvam
in njihove oprostitve. Vsi postopki
glede upravičenosti do dolgotrajne
oskrbe se bodo uresničevali po
postopkih, ki jih določa zakon in
predvideva dvostopenjsko odločanje
oziroma varstvo pravic, z možnostjo

sodnega varstva na sodišču, ki
je pristojno za socialne spore.
Predlagani nosilec zavarovanje za
dolgotrajno oskrbo bi bil Zavod za
zdravstveno zavarovanja Slovenije, ki
bo s sredstvi obveznega zavarovanja
za dolgotrajno oskrbo upravljal z
ločenim transakcijskim računom.
Predlog zakona predvideva tudi, da
bi osebe, ki so pridobile posamezne
pravice iz področij, ki bodo vključena
v dolgotrajno oskrbo, same odločile
ali ohranijo pridobljene pravice
ali bodo uveljavljale pravice, ki bi
jih imele po sprejemu in uporabi
tega zakona. Takšno odločitev
lahko sprejmejo le enkrat in sicer
najpozneje do konca leta 2009.
Upamo, da bo ta zakon sprejet,
saj bo veliko doprinesel ljudem, ki
potrebujejo takšno storitev, pa sedaj
do nje ne morejo.
Povzetek predloga zakona,
Ministrstvo za zdravje,
Katja Vipotnik

NIČ O INVALIDIH BREZ
INVALIDOV
Zvez a paraplegikov Slovenije
je z vsemi društvi paraplegikov
aktivna članica Nacionalnega sveta
invalidskih organizacij Slovenije in
s tem tudi Evropskega invalidskega
foruma.
Nacionalni svet invalidskih organizacij
– NSIOS – ima poslanstvo, da tako
v Sloveniji, kot tudi v Evropi in
drugod zastopa interese slovenskih
invalidov in se bori za ohranjanje, pa
tudi razvoj pravic za invalide. Zato
se je Zveza paraplegikov z vsemi
društvi paraplegikov vključila v akcijo
zbiranja podpisov za ohranjevanje
in razvoj pravic slovenskih invalidov
kot tudi za pravice invalidov v Evropi.
Cilj te akcije je, da se zbere 1.000.000
podpisov na evropski ravni, saj se
zavzemamo za Evropsko unijo, v
kateri so pravice invalidov zaščitene z
učinkovito zakonodajo, ki nasprotuje
vsem oblikam diskriminacije in
zagotavlja polno vključenost več
kot 50 milijonov invalidov v evropsko
družbo!
Katja Vipotnik
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delo ZVEZE
S TISKOVNE KONFERENCE ZVEZE
Ponovno ovržena kazenska ovadba
zoper Zvezo paraplegikov Slovenije
in predsednika Ivana Peršaka.
Zveza paraplegikov je 21. maja v
svojih prostorih pripravila tiskovno
konferenco in slovenske medije
seznanila z neresničnim blatenjem
Zveze in njenega predsednika pri
gradnji doma na Pacugu.
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
je s sklepom 25. aprila 2007 ponovno
ovrglo kazensko ovadbo Elene
Pečarič proti Zvezi paraplegikov
in predsedniku Ivanu Peršaku.
Pod sklep se je podpisala okrožna
državna tožilka Tanja Devčič Svetek
in s sklepom seznanila tudi Vrhovno
državno tožilstvo RS.
“Ovadba Elene Pečarič predsednice
Društva za teorijo in kulturo hendikepa
YHD in dopolnitev iste vloge s strani
Komisije za preprečevanje korupcije
in predsednika Draga Kosa, proti Zvezi
paraplegikov in meni osebno, se je
izkazala za neresnično.
Tako vse njune izjave v slovenskih
m e d i j i h , p o v e z a n e z Zv e z o
paraple gikov in mano nimajo
verodostojnosti! So neresnične in
imajo željo po ustvarjanju negativnega
ozračja do slovenskih paraplegikov
in tetraplegikov. Prav je, da vsak
nosi odgovornost za tako početje,
pa naj bo to vodja državnega organa
ali samo nevladne organizacije.
Zveza paraplegikov je zaradi zaščite
interesov in ugleda dolžna zahtevati
kazensko odgovornost, nenazadnje
tudi od predsednika komisije, ki je
sestavni del državne uprave v RS.
S takim neodgovornim dejanjem,
se je Zvezi paraplegikov naredila
ogromna moralna in posledično tudi
materialna škoda. Osebno menim, da
bi bilo prav, ko bi Vlada RS prevzela
del odškodninske odgovornosti,
ki jo je napravila služba v njeni
sestavi. Ali pa je bil namen te iste
komisije le škodovati Vladi, ko je s
svojimi solističnimi nastopi tudi do
Zveze paraplegikov širila v javnosti
zaključke, ki so se v postopku izkazali
kot neutemeljeni? Dom paraplegikov
potrebujemo za svoj obstoj. Želimo
živeti v svojih družinah, ne pa v
domovih starejših občanov, zato se
bomo za ta dom v Pacugu zavzemali
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in ga zgradili, za člane in za tiste, ki
med nas prihajajo,” je na tiskovni
konferenci povedal predsednik Zveze
paraplegikov Ivan Peršak.
O dvetnik Janez St arman je v
obrazložit vi sklepov dejal: “Do
ponovne presoje je prišlo, ko
se je sprožila zahteva po reviziji
postopka. Kot pravni zastopnik Zveze

Udeleženci tiskovne konference
paraplegikov sem zaradi zaščite
interesov že sprožil ustrezne postopke.
Trenutno sta vloženi odškodninski
tožbi proti Dragu Kosu in Eleni Pečarič.
Seveda pa zaradi povzročene
škode, ki jo je utrpela

Avtor: Dane Kastelic
Zveza paraplegikov, razmišljamo
tudi o odškodninski tožbi proti
Protikorupcijski komisiji, ki je sestavni

del državne uprave.”
“V sami Zvezi paraplegikov dogodki
niso povzročili posebnih pretresov ali
neenotnosti. Nasprotno, članstvo je
na dogajanje gledalo zelo kritično, saj
je takoj spoznalo, kaj je resnica in kaj
laž. Ko pa je svoje dodal še slovenski
pravosodni sistem in postavil stvari na
svoje mesto, lahko ocenjujem, da Zveza

paraplegikov Slovenije in njen zakoniti
zastopnik Ivan Peršak iz te časovne
dimenzije prihajata kot zmagovalca.
Predsednik opran naprtene krivde,
Zveza paraplegikov pa s trdno
začrtano vizijo v prihodnost.
Posebno bi izpostavil koliko
energije in operativnega dela
je doletelo Zvezo paraplegikov
Slovenije in njene zastopnike,
zaradi nenehnih revizij, ki so bile
tudi posledica teh dogodkov. Zaradi
tega je trpelo tudi ustvarjalno in
programsko delo na Zvezi. Posledice
je občutilo tudi preko tisoč članov
naše organizacije, ki jim je bila zaradi
servisnega dela do revizijskih institucij
ok rnjena k valiteta programov,
čeprav smo se zelo trudili, da do
tega ni prihajalo pogosto,” je dodal
podpredsednik ZPS Dane Kastelic.
Dane Kastelic

delo ZVEZE
VLADA PRISLUHNILA SLOVENSKIM PARAPLEGIKOM
Vlada Republike Slovenije podpira
naše delo in delovanje v slovenskem
prostoru, kar so nam zatrdili njeni
predstavniki na delovnem srečanju
v februarju letošnjega leta.
V novi stavbi slovenske Vlade sta
predstavnike Zveze paraplegikov
Slovenije pod vodstvom predsednika
Ivana Peršaka sprejela vodja kabineta
predsednika Vlade RS ga. Nika
Dolinar in generalni sekretar Vlade
RS g.mag. Božo Predalič s sodelavci.
Na delovnem sestanku je zelo
tvorno sodeloval tudi predsednik
Sveta Vlade RS za invalide Dr. Ivan
Vivod. V skoraj dvournem pogovoru
smo predstavniki reprezentativne
invalidske organizacije za paraplegike
in tetraplegike v Republiki Sloveniji
vladni strani podrobneje predstavili
naše delo skozi štiridesetletno
zgodovino skupne organizacije.
Seznanili smo jih tudi, kako se v praksi
izvaja skrb za najtežje gibalno ovirano
populacijo in s katerimi težavami
se srečujemo pri vključevanju v
življenje in delo slovenski paraplegiki.
Skratka, dotaknili smo se vseh odprtih
vprašanj. Pri tem se nismo izognili
tudi nerešenih problemov med Zvezo
paraplegikov in državo, h katerim sodi
tudi dokončanje Doma paraplegikov,
saj sta bila na razgovoru prisotna
tudi direk tor doma Jani Trdina
in predsednik skupščine Metod
Zakotnik. Vladne predstavnike smo
seznanili s poslovnim načrtom Doma

Sestanek v kabinetu predsednika
Vlade RS
in okvirno definirali več možnosti, ki
bi bile sestavni del optimalne rešitve.
Z zanimanjem so nam prisluhnili in
tako smo dosegli načelni dogovor,
da bo Vlada RS preučila vse možnost,
ki smo jih ponudili. Hkrati smo

dobili tudi zagotovilo, da nas bosta
predstavnika Vlade podprla pri odpravi
diskriminatornega sklepa, katerega
je sprejel Svet FIHO in s katerim nam
onemogoča enakopravno sodelovanje
na razpisu za javna sredstva v okviru
naložb fundacije, ko gre za Dom
paraplegikov.
Dane Kastelic

3. KONGRES
MEDNARODNE ZVEZE
PARAPLEGIKOV
»Prehrana, kreativnost in
zavedanje telesa«
V Nemčiji, natančneje v Lobbachu
pri Heidelbergu, se je odvijal 3 .
kongres Evropske zveze Paraplegikov.
Gostila nas je Fundacija Manfred
Sauer, ki ima več delovnih področij:
ohranjanje zdravja, zdrava prehrana
in kreativnost in aktivnost.
Uvodne besede je podal predsednik
Evropske zveze paraplegikov, g. dr.
Daniel Joggi, ki je na kratko opisal
delovanje organizacije v enem letu.
Za njim nam je gostujočo fundacijo
precej natanko predstavil Manfred
Sauer. Njihov način dela je predvsem
takšen, da ljudi s poškodbo hrbtenice,
pa tudi druge skupine npr. starejše
ljudi, navajajo na zavedanje o
zdravem načinu življenja z različnimi
delavnicami. Za ohranjanje zdravja
imajo fitnes in bazen s savno. Vse
naprave v fitnesu so dvojne in sicer
ene »navadne« in ene prirejene za
uporabnika na invalidskem vozičku.
K tem delavnicam vedno povabijo
tudi partnerje oziroma svojce,
ki morajo delati aktivnosti
skupaj, v paru. Namen je, da
se usposobita oba partnerja.
V Fundaciji organizirajo
različne delavnice tudi za
starejše oziroma za tiste, ki
jih zanima posamezna tema.
Tako imajo veliko delavnico,
kjer se lahko ljudje pod
vodstvom mentorjev učijo
izdelovati izdelke iz blaga,
srebra, različnih kovin, lesa
in podobo.
Z a s troške obratov anja
same fondacije pridobivajo
denarna sredstva tako, da
organizirajo seminarje za različne
skupine oziroma profile, kot so npr.
odvetniki, in podobno.
Organizatorji so nam fundacijo
tudi razkazali. Omembe vredne je
nastanitveni del, oziroma sobe za
nočitve. Sobe so opremljene zelo
enostavno, vendar do najmanjšega
detajla premišljeno za uporabnika
na invalidskem vozičku.

Zanimivo je dejstvo, da ima lastnik
te fundacije tudi manjšo tovarno
za izdelavo kondomov in drugega
inkontinenčnega materiala.
V tem času je potekala tudi
redna Skupščina Evropske zveze
paraplegikov, katere bistvo je bilo
poročanje o dosedanjem delu Zveze,
proračunu Zveze ter priključitvi treh
novih držav: Francije, Albanije ter
Portugalske. Pomembno vprašanje
je bila tudi vključitev v Evropski
invalidski forum, kar ima Evropska
Zveza paraplegikov za naslednji
cilj. Zaradi projekta, ki je trenutno
v izdelavi, z naslovom »Akutna
oskrba in primarna rehabilitacija
v državah, ki so članice Evropske
Zveze paraplegikov«, smo v manjših
skupinah opravili delavnice ter prišli
do zaključka, da je naslednja naloga
Evropske Zveze analiza podatkov,
oziroma odgovorov delavnic ter
podatkov, ki jih bo Zveza še pridobila
iz držav članic.
Zveza paraplegikov Slovenije pa se
bo aktivno vključevala v izvajanje
ciljev Evropske zveze, saj si bomo
s tem odpirali nove poti, pa tudi
znanja!
Katja Vipotnik
V tem mesecu smo se poslovili od
upokojenega ljubljanskega nadškofa
in slovenskega metropolita MSG. Dr.
Alojzija Šuštarja. Veliko slovenskih
paraplegikov in tetraplegikov
je imelo priložnost, da se z njim

Slovenski metropolit MSG Dr. Alojzij
Šuštar
foto: Tone Planinšek
sreča in sliši njegovo pomirjujočo
besedo, ki je imela moč, da se je
vsakega nagovorjenega globoko
dotaknila. V imenu vseh, ki smo
imeli to možnost, kakor tudi v imenu
Zveze paraplegikov Slovenije (katere
sedež na Štihovi je blagoslovil ob
otvoritvi leta 1990, ter za vsakoletne
pisne stike), se mu zahvaljujem za
njegov prispevek h kulturi dialoga,
ki je še kako pomemben v našem
prostoru.
Dane Kastelic
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delo ZVEZE
ODLIČNA OCENA ZA
GOSPODARNOST V
LETU 2006
Na Zvezi paraplegikov Slovenije
smo s sredst vi FIHO ravnali
transparentno in v skladu s
Programom.
V maju je naše poslovanje in
namensko porabo sredstev v letu
2006 vzela pod drobnogled komisija
Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). V komisiji
sta poleg predsedujočega gospoda
mag.Aljoša Redžepoviča bili še dve
dami; poslovna sekretarka FIHO gospa
Breda Oman in gospa Cvetka Perme,
ki je bila v vlogi zunanje strokovne
sodelavke fundacije, kot poznavalka
in izvedenka na področju financ.
Poleg večurnega delovnega vzdušja
in pregleda finančno računovodskih
izkazov, kakor tudi vsebinskih poročil
iz programskega dela za leto 2006,
smo podrobneje predstavili tudi

Pregled poslovanja Zveze s strani FIHO

investicijo Doma paraplegikov v
Pacugu. Predstavniki komisije so
zastavili veliko vprašanj, katera so
imeli pripravljene na posebnem
obrazcu. Zanimalo jih je, kdo so še
naši ostali sofinancerji programov.
Še posebno temeljito so ovrednotili
program ohranjevanje zdravja. Poleg
pisca tega sestavka so podajali
razlage in ustrezne informacije še
predsednik Ivan Peršak, sekretarka
Katja Vipotnik, računovodkinja
Dorica Vedlin in knjigovodja Dragica
Lapornik. Tako je bila naša ekipa
verodostojen sogovornik in je delo
potekalo nemoteno.
Predstavniki FIHO so bili z delom,
kakor z rezultati Zveze paraplegikov
Slovenije, za leto 2006 zelo zadovoljni,
kar so zapisali tudi v svojem končnem
poročilu.
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Pred obojestranskim podpisom
zapisnika je predsednik Zveze dal
tudi uradno pripombo na FIHO. V njej
je izrazil globoko razočaranje, ker
je Svet FIHO sprejel sklep, s katerim
onemogoča Zvezi paraplegikov v
prihodnje, da enakopravno z ostalimi
organizacijami kandidira na javno
razpisana investicijska sredstva
FIHO, ko gre za Dom paraplegikov
v Pacugu.
Dane Kastelic

FESTIVAL ENAKIH
MOŽNOSTI V ZAGREBU
S ciljem, predstavljati ustvarjalne
sposobnosti oseb z invalidnostjo, ter
njihovega aktivnega sodelovanja v
kulturni, športni in turistični ponudbi,
se je od 21. do 23. maja 2007 odvijal
v Zagrebu na Trgu bana Jelačiča
Festival enakih možnosti, na katerem
je sodelovala tudi Zveza
paraplegikov Slovenije
in nekatera društva v
njeni sestavi. Festival že
šestič zapored organizira
Društvo tjelesnih invalida
iz Zagreba.
Festival je bil tokrat
sestavljen iz treh
tematskih celot.
L i kov n i p r o g r a m j e
sestavljen iz skupinske
razstave likovnih del in
likovnega ustvarjanja
na ulici. Med približno
40 razstavljalci je bilo tudi 11 naših
avtorjev, šesterica med njimi se je tudi
udeležila slikanja v živo in s svojim
znanjem impresionirala mimoidoče.
Umetnikom z invalidnostjo so se
pridružili tudi drugi slikarji,
ki urbani prostor sprejemajo
tudi kot likovno sceno. Likovni
izdelki najrazličnejših avtorjev
t ako p o s tilu , tematik i,
invalidnosti in generacijskih
razlikah, so bili postavljeni na
ogled na posebnih stojalih
za razstavljanje na odprtem
prostoru. Naključni opazovalci
pa so razstavljalce opazovali in
spopdbujali pri njihovem delu.
Na otvoritvi je bil predstavljen
katalog likovnih del, v katerem
je predstavljenih 15 avtorjev slikarjev
invalidov iz Slovenije.
Glasbeno-scenski program je bil

sestavljen iz dramskih, glasbenih
in plesnih točk, ki jih izmenično
izvajajo osebe z invalidnostjo, skupaj
z estradnimi umetniki.
Z namenom popularizacije
invalidskega športa so se dogajale na
prireditvenem prostoru najrazličnejše
predstavitve invalidskega športa.
Predstavljali so se športniki invalidi
v sedeči odbojki, košarki, hokeju in
tenisu. Tokrat sta se turnirskega dela
tekmovanja v košarki, poleg hrvaških
ekip, iz Slovenije udeležili košarkaški
ekipi Društva paraplegikov severne
Štajerske in Društva paraplegikov
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
V prejšnjih letih se je odvijal tudi
filmski program, ki je predstavljal
filmski material iz življenja invalidov,
vendar je za ta program na letošnjem
6. festivalu zmanjkalo finančnih
sredstev.
Milan Ožegović, predsednik Društva
tjelesnih invalida iz Zagreba:
»Brez potrebe iščemo odgovore o
nedokončani sledi vprašanj o duhu
in ljudskemu razumu. V skrivnosti
kreativnosti smo istočasno izvajalci
in opazovalci. Človeška potreba za
delom je vodena s hrepenenjem in
željo po tem, da pustimo sled, pot
ali spomin in željo po nesmrtnosti.
Delo vsakega od posameznikov, ki
sodeluje na našem Festivalu jednakih
mogučnosti, je z ene strani prežeto
z uloženim ustvarjalnim trudom, z
druge strani pa prinaša sporočilo
občutkov in čustven naboj.«
Benjamin Žnidaršič

Predsednik Društva tjelesnih invalida iz
Zagreba Milan Ožegovič med slovenskimi
slikarj. Predstavitveni prostor likovnih
izdelkov sredi Trga bana Jelačića

strokovno
PARAPLEGIJA NEKOČ IN DANES
Prim. dr. Rajko Turk
Časi pred drugo svetovno vojno in
pred njo paraplegikom niso zagotavljali
primernega zdravljenja in rehabilitacije.
Številne zdravstvene in duševne
komplikacije paraplegičnega stanja
so bile za zdravstvo neobvladljive in
zato pogubne z zgodnjim fatalnim
koncem. Mladi paraplegiki, kaj šele
malo starejši, so bili zapisani skorajšnji
smrti po nastanku paraplegičnega
stanja, nastalega po poškodbi ali kakšni
drugi bolezni.
Res je tudi, da zaradi vzorcev takratnega
življenja paraplegija ni bila pogosti
pojav. Človek tistega časa ni bil
izpostavljen tolikšnim travmam kot
danes, primerov je bilo malo, zato tudi
izkušnje v zvezi zdravljenja paraplegika
slabe in nezadostne.
Organizirano zdravljenje paraplegikov
je na žalost pripeljala predvsem druga
polovica svetovnega spopada. Vojna,
kot epidemija travme, med katero sodi
tudi okvara hrbtenjače, je terjala, da
se medicinski krogi organizirano
spopadejo s tako številčno naraščajočo
invalidnostjo.
Doba po drugi svetovni vojni pa na
žalost ni beležila upada paraplegije,
kajti izpostavljenost poškodbi je
napredovala zaradi vseh hazardnih
situacij modernega časa. Poljedelska
in ostala mehanizacija, razvijajoče
se gradbeništvo, industrializacija,
šport, rekreacija, da o motorizaciji
sploh ne govorimo, so razlog, da
kljub določenim preventivnim meram
pojavnost paraplegije ne nazaduje.
Starostna doba prebivalstva se veča in
z njo tudi degenerativne spremembe
od katerih nekatere vodijo v okvaro
hrbtenjače. Tudi neoplastične recimo
tumorske bolezni so v porastu, med
njimi tudi take, ki s svojo lokacijo
povzročajo različne oblike okvare
hrbtenjače.
Spričo povedanega, so nacionalni
zdravstveni programi primorani, da
se neprestano razvijajo in dopolnjujejo
vsi načini zdravljenja in rehabilitacije
paraplegika. Seveda sem sodi tudi
Slovenija.
V sestavku želim izpostaviti eno
med najhujšimi in najneugodnejšimi
komplikacijami paraplegičnega stanja
to je preležanino ali dekubitus. Če
nastopi ta komplikacija, potem moramo
vedeti, da bo to zdravstveno blagajno
neizračunljivo veliko stalo, bolnik pa bo
po nepotrebnem izpostavljen dolgemu
zdravljenju, trpljenju in veliki psihični
travmi. Z njim vred pa bodo trpeli tudi
domači in bolnikova okolica.
Vsem je znano, da je veliko enostavneje
in ceneje preprečiti kot pa zdraviti.
Noben strošek za preprečevanje

decubitusa ne sme biti ovira za
kakršenkoli preventivni ukrep in kratke
pameti je tisti, ki tega noče, ne more
in ne zna razumeti.
V službi za in ob paraplegiku sem bil
skoraj tri desetletja in nikoli ne morem
in ne bom pozabil, kakšno grozo je
povzročala preležanina, ali celo več
preležanin hkrati. Čestokrat je bila
situacija tako neobvladljiva, da smo
pacienta za večno izgubili. In kdor
to ve in vidi, ne more razumeti, da
čestokrat invalid, paraplegik, zaradi
neživljenjskih administrativnih ukrepov
ne more priti do takšnega pripomočka,
ki bi zmanjševal in omejil ali celo v
celoti preprečil možnost nastanka
decubitusa.
Kot že rečeno, zdravljenje preležanin
predstavlja neizračunljivo finančno
breme in zato je važno, da poizkusimo
in storimo vse, kar je mogoče, da do
te nezaželene in iz vseh ozirov težke
komplikacije sploh ne pride.
Tehnična sredstva in pripomočki v
rehabilitaciji in za rehabilitacijo v
svojem razvoju in ponudbi številčno
in kvalitetno hitro napredujejo. Zato
se pred strokovnjaka v rehabilitaciji
vedno postavlja vprašanje, kakšno
sredstvo naj bo za konkretnega invalida
izbrano in predpisano. Veliko znanja in
izkušenj na tem področju je potrebno
in veliko strokovnjakov mora sodelovati
z invalidom v ospredju, da paraplegik
dobi najprimernejše pripomočke.
Dobri in pravilno izbrani pripomočki
pomenijo uspešnejšo rehabilitacijo
in hitrejše vključevanje invalida v vse
oblike življenjskih aktivnosti. Sem
sodi delo in zaposlitev, uspešnejše
vključevanje v družbo in družabno
življenje, druženje, šport, društvene
aktivnosti, učenje, študij, potovanja,
počitnice, samostojna vožnja z
motornim vozilom in podobno.
Veliko naprednih držav, predvsem
poznam primer skandinavskih držav,
vedo, da lahko aktivni invalid dela in
služi, s tem pa tudi troši in plačuje
davke. Torej je v interesu državne
ekonomije, da je invalid maksimalno
rehabilitiran, opremljen s primernimi
pripomočki, med katere spadajo
tudi razne blazine za preprečevanje
nastanka decubitusov. Kot že rečeno,
nobenega sredstva in denarja ni
škoda, da imamo »zdravega« invalida v
primerjavi z bolnim, ki zahteva veliko
več sredstev in dela medicine in ostalih
rehabilitacijskih, socialnih in ne vem
še kakšnih služb.
Če zdravstvene blagajne z neživljenjskimi
pravilniki omejujejo sredstva za nabavo
primernih antidecubitalnih blazin in
drugih pripomočkov, prav gotovo
prihranijo iz tega naslova recimo
veliko denarja, nihče pa ne ve in tudi

ne zna izračunati, koliko denarja je
šlo iz blagajne za naslov zdravljenja
zdravstvenih komplikacij, ki so nastale
zaradi slabo izbranih preventivnih
in ostalih pripomočkov. Izgleda, da
to nikogar ne zanima. kratkoročno
prihranimo, dolgoročno pa izgubljamo
in kaj potem?!
Bilo je že rečeno, da je rehabilitacijski
tim pred odgovorno nalogo, ko za
določenega invalida načrtuje nabavo
primernega oziroma najprimernejšega
pripomočka. Pri temu opravilu je
potrebno imeti veliko znanja in
izkušenj. Na pamet, tja v en dan, pač
ne gre. V času mojega službovanja
sem imel ob pomoči celotnega tima
kar precej izkušenj. Ob predpisovanju
antidecubitalnih blazin, je imel bolnik
in tim največ sreče, če je dobil ROHO
blazino. Preden je prišel ta izdelek
na tržišče, so določeni izdelovalci
prisegali na svojo blazino in njihovo
avantgardnost. Ene so bile res primerne
in dobre, druge manj, moram pa reči,
da je kasneje ROHO ponudil res eno
najprimernejših blazin. Njihov program
se je neprestano širil in dopolnjeval,
nastajajo posrečene konfiguracije manj
in bolj obremenilnih točk sedenja.
Roho program omogoča s prehodom
v posteljne blazine in vložke veliko
prednost pri negi najtežjih bolnikov,
predvsem tudi starostnikov. Roho
sistemi imajo čedalje večjo možnost
popravil – reparacije, tako, da blazine
ob defektu ne zavržemo, ampak
določeni servisi opravijo popravilo,
kar pomeni, da se njihova življenjska
doba podaljšuje in ni potrebno ob
okvari takoj nabavljati novo.
Ko se danes družim in gledam
paraplegike pri vseh aktivnostih,
ne morem verjeti, kaj vse delajo in
počnejo. Ure in ure pri svojem delu in
ustvarjanju sedijo na svojih »konjičkih«
in to zaradi pravilnih in dobro izbranih
antidecubitalnih blazin, med katerimi
so najpogosteje ROHO blazine. Zelo
redki so tisti, ki bi jim zatajila koža
in onemogočila običajni in ustaljeni
ritem življenja. Kako drugače in hudo
je bilo nekoč in kako dobro in lepo
je danes.
Le s pomočjo vseh preventivnih
ukrepov, med katere spada tudi spopad
proti decubitusom z leta v leto raste
tudi pričakovana življenjska doba in,
danes ob pravilni skrbi za zdravje
paraplegika le-ti prihajajo in prehajajo
v starejša leta.
Na podlagi vsega povedanega, naj še
enkrat poudarim, ni vredno varčevati
sredstev za preventivo sekundarnih
obolenj pri paraplegiku, ker jih bomo
prav gotovo prihranili pri izostanku
dolgotrajnega zdravljenja le teh.
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intervju
BOGDAN KRONOVŠEK IN NIVES ZADKOVIČ
Tokrat bi vam rada predstavila dve
osebi, pred katerima je mesec, poln
obveznosti. Zakaj? Preberite do konca
in boste ugotovili.

Bogdan in Nives
Z Bogdanom Kronovškom in Nives
Zadkovič sem se spoznala v študijskih
letih. Njuna zgodba je lepa in zato smo
jo podoživeli ob prijetnem kramljanju.
Vam pa jo ponujam v branje v obliki
intervjuja.
Bogdana najprej povprašam po
njegovi zgodbi, tisti manj prijetni,
ki pa je postala njegova že pred
enajstimi leti. Kot mladenič je pri
razposajeni igri v snegu nerodno
padel in postal tetraplegik. Od takrat
dalje se je pričelo drugačno življenje.
In morda ga je prav to pripeljalo do
Nives, ki ji je, kot se za prijaznega
fanta spodobi, prepustil besedo.
Nives mi je tako najprej povedala,
da sta se z Bogdanom spoznala v
Ljubljani, v študentskem domu, kjer
sta bila oddaljena le za dve sobi.
Najprej sta bila le prijatelja. Skupaj
smo ga žurali, čez približno pol leta
pa se je začelo ‘nekaj dogajati’, kar
smo opazili tudi ostali sostanovalci. In
tako sta bila kar naenkrat par! Nives
dodaja: „Tako sva skupaj že več kot
šest let. V tem času sva se dodobra
spoznala in oba si želiva, da življenje
preživiva skupaj.“
Oba sta tudi diplomirala, Bogdan
na Fakulteti za računalništvo in
informatiko, Nives pa iz laboratorijske
biomedicine. Zdaj pa delata v podjetju
Bogdanovega očeta. „To delo sicer
nima nič skupnega z najinima
poklicema“, pove Bogdan, „vendar
je v nekaterih primerih tako lažje.
Dandanes je to ustaljena praksa, da
ljudje diplomirajo na nekem področju,
nato pa delajo nekaj povsem drugega.
Tako grem veliko lažje na kakšno
službeno potovanje ali ogled, če je
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potrebno.“
Ker sta se letos odločila njuno pot
kronati s poroko, ju povprašam
o rečeh, na katere sta morala biti
pozorna pri načrtovanju. Povesta mi,
da sta najprej seveda morala izbrati
prostor, kjer bo vse skupaj potekalo.
„Zelo nama je bil všeč park Mozirski
gaj, vse je dostopno in zato sva se
odločila, da poroko organizirava kar
tam. Da pa se ne bo treba velikokrat
presedati v avto ter voziti sem in tja,
bosta obe poroki, tako civilna kot
cerkvena, na enem mestu“, mi hitita
navdušeno pripovedovati. Ker pa si
želita prisotnosti čara avtomobilskih
trobelj, se bodo svatje odpeljali v
hotel Štorman v Celje na večerjo in
nadaljevanje fešte.
Ko premišljujeta o svojem dnevu,
mi povesta, da imata iz študijskih
let med prijatelji tudi nekaj takih, ki
uporabljajo invalidske vozičke, zato bo
nujno potrebno, da „dobro premisliva
postavitev prostora, da ne bo gužve
in zaletavnaja (smeh)“.
Poleg tega je seveda treba organizirati
njihov prevoz do Savinjske doline in za
to sta zelo hvaležna Društvu študentov
invalidov, ki je že privolilo, da posodi
kombi za tisti konec tedna. Za voznika
in spremljevalca so „mobilni gostje“
že sami poskrbeli, njima morajo le še
sporočiti, koliko ljudi in kdo vse pride,
da ne bo zapletov pri večerij.

Dopustovanje na Djerbi
Seveda si nisem mogla pomagati, da
ne bi po ženski navadi povprašala
še o oblekah. Bodoča nevesta se je
tako odločila, da si jo bo izposodila,
ženinu pa sta jo že kupila. Nives mi
smeje pripoveduje: „In lahko si je
predstavljati to pomerjanje oblek
- tam v trgovinah. Zavijanje z očmi,
preizkušanje, zapenjanje, nameščanje,
slačenje, pa spet oblačenje in to toliko
časa, da najdeš nekaj primernega. Na

koncu nama je po dveh trgovinah in
oblačenju štirih oblek le uspelo najti
tako, ki ima dovolj dolge hlače in ni
preširoka v ramenih.“ Ker pa si želita
tudi tapravega otvoritvenega plesa,
sta pomislila tudi na to. V en glas mi
zagotovita, da so plesne vaje, zgodba
zase. Zanje se namreč dogovarjata
že kar nekaj časa. Želita si, da bi se
naučila zaplesati vsaj uvodni valček,
da se ne bo, tedaj že žena, spotikala
v stopalko svojega moža, ali se z
obleko navila na kolo (smeh), in par
osnovnih korakov za ostale plese.
Srčno upata, da jima bo načrt uspel
in da ne bo prepozno, saj je njuna
učiteljica trenutno bolna.
Vesta že tudi, kam jo bosta mahnila
na medene tedne?
„O, seveda. Septembra se bova
odpravila na potovanje po zahodni
obali Amerike. Za skok čez lužo oba
varčujeta že dve leti, pobudnik pa
je bil Bogdan, ki ga misel na to pot
mami že iz študentskih let. Vsako leto
namreč študentje računalništva in
informatike gredo na potovanje na
ta konec sveta. A takrat, ko so šli tja
njegovi sošolci, ni imel ne denarja
in ne časa in je vse ostala zgolj želja.
Poleg tega bi se vsi ostali morali
prilagajati Bogdanu, kar pa zadevo
še malce podraži. Spanje v avtu ali
v šotoru pač ne pride v poštev za
tertraplegika. Zato si bova sama
planirala pot, vzela v najem rent-a-car
in se razgledovala po poti, ki si jo bova
začrtala“ mi pojasnita in zagotovita,
da bom prejela razglednico.
Ker je čas ob naši kavi hitro minil
vprašam še o načrtih glede skupne
prihodnosti. Kot vsi, si tudi onadva
želita družine in svojega doma. V
načrtu imata gradnjo svoje hiše,
vendar so ti načrti bolj dolgoročni.
„Sicer pa oba upava, da nama čez
kakšno leto ali kaj podobnega ušesa
napolni otroški smeh in jok“. To pa
jima nedvomno želimo tudi bralci
revije Paraplegik.
In ker vsi vemo, kdo bo na eni od
slik naslednje številke, se že veselim,
da ju vidim v poročni obleki. Tu pa
zgolj slika, ki bo pomagala, da če ju
srečate, prepoznate sveža zakonca
in jima čestitate.
Srečno Nives in Bogdan.
Vesna Grbec

ko zadiši po morju...
NOVICE OD TU, ZA VAS - PACUG
V življenju se ljudje vedno hočemo
z nečim primerjati. Pa naj bo to
primerjava v dobrih ali slabih
lastnostih. Če imamo velik trebuh,
se najrajši primerjamo s tistim, ki ima
še večjega. Dobro je, da vedno lahko
najdeš primerjavo, ki ti ustreza. Tako
je tudi pri invalidnosti. Spominjam
se, da mi je v času takoj po nesreči še
najbolj pomagal pogled na nekoga, ki
je imel še manjšo srečo od mene.
Pred kratkim smo bili predstavniki
Zveze na kongresu ESCIF (Evropske
zveze paraplegikov) v nemškem
Lobbachu. V času kongresa smo
bivali v centru »Manfred Sauer«, ki
je v lasti Manfred Souer Fundacije.
Center je namenjen so cialni
rehabilitaciji ljudi po poškodbi ali
bolezni hrbtenjače. Nas pa je zopet
zaneslo, da smo tekom celotnega
dogodka primerjali njihov center
z našim, še nedokončanim Domom
paraplegikov.

Potrebnost takega
centra
Slovenski paraplegiki zagovarjamo
dejstvo, da je tak center potreben.
Idejna zasnova za center je nastala
že ob ustanovitvi organizacije leta
1969, sam projekt pa se v različnih
oblikah pripravlja od leta 1986.
Gradnja Doma paraplegikov se
je dejansko pričela uresničevati z
nakupom parcele v letu 1998. Žal
Dom zaradi različnih okoliščin še
vedno ni dokončan.
Tudi naši nemški kolegi so nam
potrdili pomembnost takšnega
centra in le-to podkrepili z izsledki
raziskav, ki so jih izvedli sami in v
sodelovanju z inštitutom v Nottwilu
(Švica). Ugotovili so, da je socialna
vključenost v današnjem času ena
najboljših naložb, tako posameznika
kot tudi države v njeno prebivalstvo.
Še bolj pa se to odraža pri osebah,
k i imajo zmanjšano možnost
vk ljučevanja v družbo z aradi
invalidnosti ali bolezni. Ugotovitev je

bila, da se invalidne osebe še vedno
premalo vključujejo v tokove družbe
(izobraževanje, delo ...). To pomeni,
da tako ovirane osebe težje najdejo
zaposlitev in največkrat pristanejo
na plečih družbe.
Ne glede na dejstvo, da je človeško
življenje neprecenljivo, so se dotaknili
tudi ekonomske plati. Pokazalo se
je, da je strošek paraplegika (za
časa življenja) z vidika države cca.
9 mio EUR. V primeru, da le-tega
čim prej vključimo v “normalni”
slog življenja (življenje v družini,
zaposlitev, ohranjanje zdravja ...)
se le ta vrednost zniža tudi za več
kot polovico.
Nam so bile njihove izkušnje v
potrditev pravilnosti naših dejanj,
vendar je žal ostalo malo grenkobe,
saj so naši tuji kolegi od ugotovitve
pa do realizacije centra potrebovali
dve leti, mi pa še vedno ne vemo, kdaj
bomo lahko začeli izvajati programe
v našem Domu.

Programi
V našem Domu paraplegikov
so programi, ki se bodo izvajali,
razdeljeni v tri logične skupine:
o h r a nj a nj e z d r av j a , s o ci a l n a
rehabilitacija in programi z a
kvalitetnejše življenje invalidov.
Zelo podobno imajo programe
razdeljene tudi v centru Manfred
Sauer, razlika pa je, da bomo v našem
Domu dali večji poudarek na fizično
gibanje, v nemškem centru pa dajejo
večji poudarek zdravi prehrani.
Naš cilj pa je skupen: pomagati novim
invalidom, da z našo pomočjo čim
hitreje zopet najdejo smisel življenja,
starejšim invalidom pa pomagati
ohranjati psihofizično kondicijo.
Za iz vajanje programov je
p otrebno imeti z agotovljene
ustrezne prostorske možnosti. Ob
primerjavi prostorov smo ugotovili,
da imamo v našem Domu prostore,
ki so namensko identični njihovim.

Prostorsko pa imajo v nemškem
Centru neprimerno večjo kvadraturo
za enako dejavnost – je pa prostorska
razporeditev tam slabša. Imajo npr.
ogromno recepcijo in majhen bazen
- čeprav je dejstvo, da se v recepciji
v povprečju hkrati zadržujejo tri
do štiri osebe, v bazenu pa tudi do
trideset. Pokazalo se je, da bomo
ne glede na pregovorno nemško
racionalizacijo, mi neprimerno bolj
ekonomični.
Oba objekta imata v svoji ponudbi
prostore, namenjene zdraviliškim
dejavnostim: fizioterapiji (masaža,
vaje ...), fitnesu, savni in plavanju.
Dodatno imamo mi predvideno
hidromasažo (hubbardova kad), kar
smo v njihovem centru pogrešali.
Boljše imamo tudi pogoje za športno
dejavnost (košarkaško igrišče,
kegljišče in prostor za namizni
tenis).
Konferenčna dvorana je v našem
Domu predvidena ena, v nemškem
Centru pa imajo kar pet dvoran
različnih velikosti. Seveda pa se
tukaj zopet pokaže racionalnost
izkoriščenega prostora, saj v dnevih
našega bivanja ni bila zasedena več
kot ena dvorana. Dodatno pa imajo
naši nemški kolegi velik prostor za
izvajanje delovne rehabilitacije in
trgovino z medicinskimi pripomočki
ter oblekami za invalide.
V življenju se mora vsak človek
odločiti, kaj mu ugaja. Smo ljudje,
ki razumemo, kaj je odgovornost in
do kje sega svoboda, odločamo se za
delo in ne ostajamo brezbrižni. To pa
je tudi naša največja prednost. Naš
glavni namen je ribariti in ne samo
»nergati« nad postreženo ribo.
No ja, velika prednost je tudi, da
je naš dom zgrajen v blagodejni
mediteranski klimi, ki še posebej
pozitivno vpliva na tiste, ki običajno
živijo na celini.
Janez Trdina
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ko zadiši po morju...
SLOVENSKI KOŠARKARJI ZA PARAPLEGIKE
Kdo je Duško Dragič? Se bo gotovo
vprašal kdo izmed vas. S preprostimi
besedami povedano je to fant, ki mu
ni vseeno, kako živijo paraplegiki
in tetraplegiki po tistem, ko so
»medicinsko rehabilitirani« in poslani
v življenje, iz katerega so bili začasno
iztrgani. K organizaciji tako humane
prireditve ga je vzpodbudil članek v
enem izmed slovenskih dnevnikov.
V njem je bil delni intervju tudi z
mano, kjer sem predstavil delovanje
Zveze paraplegikov Slovenije in
pokrajinskih društev. In ravno naši
programi in nadaljnje spremljanje
vseh, ki se nam pridružijo s svojo
usodo, je bil vzrok, da me je
poklical.
Predstavil je idejo, ki jo lahko le
človek s plemenitim srcem in je bila
nenavadna za slovenski prostor. Zato
meni toliko bolj zanimiva. Priznam,
da je bil zelo odločen, da nekaj stori,
vendar s kančkom skepse, da ne bo
takega odziva kot si želi. Podpora
ideji z moje strani je bila takojšnja. In
tako se je projekt pričel odvijati. Pred

brezbrižno sprejemali. Ampak Duško
nastopili tudi naši ekipi, ki sta jih
je vztrajal. Imel je podporo igralcev in
vodila legendi slovenske košarke trenerjev, ki so mu obljubili, da bodo
Slavko Kotnik, igralce v belih, in Jure
na prireditvi
nastopili kljub
te m u , d a s o
imeli najdaljšo
igralsko sezono
v Evropi. Sam
sem želel, da bi
se predstavili
tudi naši člani,
ki igrajo košarko
na vozičkih.
Vem, da je težko
spreminjati
scenarij vendar
je Duško to
sprejel in tako Organizator Duško Dragič prejema darilo Zveze iz rok
so naši člani dobili direktorja Doma paraplegikov Janija Trdina
priložnost.
Zdovc, zelenih majicah. Spektakel
Pod organizacijskim vodstvom
v stilu All Stars so pričele Zmajčice,
Gregorja Gračnerja, so se predstavili
ki so skupaj s plesalkami plesne
širši slovenski javnosti, saj nimajo
šole Kazina in akrobatske skupine
veliko takih priložnosti. In tako se
HipHoopers zapolnjevale program
je zgodil 12. junij v športni dvorani
prireditve s svojimi vložki.
Kodeljevo.
Organizator prireditve Duško Dragič
je izkupiček od prodanih vstopnic
namenil za dokončanje Doma
paraplegikov v Pacugu.
Dveurna prireditev je prinesla
svežino v slovenski prostor, kar so
se strinjali tudi številčni gledalci. Po
zahvalnem nagovoru so gledalci z
dolgim aplavzom nagradili igralce
in Duška Dragiča, ki je s strani
Zveze paraplegikov v spomin
prejel košarkaško žogo. Komentar
pisca članka ob izročitvi je bil, da
mu žogo ne izročamo zato, da
bi odšel med poklicne igralce,
ampak zato, da si bo lahko nabiral
energije za naslednjo prireditev,
ki bo lajšala življenje slovenskim
paraplegikom in tetraplegikom. Ker
pa so zbrana sredstva namenjena
za Dom paraplegikov, mu je žogo,
kot direktor doma in igralec košarke
na vozičkih izročil Jani Trdina.

Skok v naslednjo prireditev

samim nastopom je imel dve tiskovni
konferenci, kjer je javnost skušal
seznanjati o prireditvi. Ker naši mediji
še niso navajeni takih prireditev,
so informacije in sporočila dokaj
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Poleg nastopov najboljših štirih ekip,
Helios Domžale, Union Olimpija,
Geoplin Slovan in Zlatorog iz
Laškega, ki so jih vodili trenerji, sta

DUŠKO, HVALA!
Dane Kastelic

strokovno
OBNOVITVENA REHABILITACIJA
Zveza paraplegikov organizira
obnovitveno rehabilitacijo že vrsto
let. Z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije sklenemo
pogodbo o izvajanju obnovitvene
rehabilitacije vsako leto posebej po
predhodni prijavi na razpis.
Takoj po prejetju rezultatov in sklepa
s strani ZZZS se pošlje članom dopis
in prijavnica, s katero se prijavijo v
eno od dveh destinacij, s katerimi
imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju
obnovitvene rehabilitacije. Na osnovi
prejetih prijav se opravi razporeditev
skupin. Pri tem moramo upoštevati
vse specifične potrebe paraplegikov
in tetraplegikov. Možnost udeležbe
imajo vsi paraplegiki, ne glede na
članstvo v organizaciji.
Po pogodbi nam Zavod za zdravstveno
zavarovanje določi število članov
ter obveznih spremljevalcev. V
zadnjih letih je bilo odobreno za
490 paraplegikov in tetraplegikov,
ter 40 obveznih spremljevalcev.
Poleg tega je potrebno še prej
opraviti vse pisne in ustne dogovore
z Zdraviliščem in Termami, ter s tem
zagotoviti najboljše pogoje za naše
člane, ki se odločijo za obnovitveno
rehabilitacijo. V okviru omenjenega
programa nam izvajalca obnovitvene
rehabilitacije nudita namestitev v
ustrezno opremljenih dvoposteljnih
sobah v hotelu oziroma na bolniškem
oddelku glede na indikacijo, začetni
in zaključni zdravstveni pregled ter
tri terapije in sicer delno masažo,
in div i dualno ra zgib av anje in
p r o t i b o l e č i n s ko te r a p i j o oz .
drugo terapijo po dogovoru z
zdravnikom.
Naj omenim, da je bil v zadnjih
letih tak trend, da se je vsako leto
obnovitvena rehabilitacija pričela
kasneje, v letošnjem pa smo uspeli
ta trend obrniti in pričeli nekoliko
prej kot lansko leto, in sicer v
začetku maja. Upam, da bomo lahko
terminsko razporedili vse prijave, ki
so prispele pravočasno, do konca
koledarskega leta, upoštevajoč, da
imajo predvsem v Termah Čatež
omejene posteljne kapacitete, ki
so primerne za ljudi na vozičkih.
Tako na podlagi prijavnic, ki prispejo,

člane razporedimo po skupinah
glede na želje, ki jih izrazijo v prijavi.
Kot kažejo izkušnje prejšnjih let se
vsako leto prijavi nekaj več kot 500
članov, se pravi nekaj več kot polovica
članstva, ki jih je potrebno ustrezno
razporediti po terminih.
Zaradi tega dejstva lahko skoraj
vsi pravočasno prijavljeni koristijo
obnovitveno rehabilitacijo vsako
leto, čeprav je v razpisnih pogojih
omenjeno, da pripada vsako drugo.
Situacija bi se obrnila v primeru, da
se prijavijo vsi člani. V tem primeru bi
vsi, ki so obnovitveno rehabilitacijo
koristili prejšnje leto, izpadli in morali
čakati priložnost naslednje leto.
Vendar to je le teorija, ki se verjetno
ne bo zgodila nikoli. Kot zanimivost
lahko omenim, da se vsako leto
prijavijo eni in isti člani, z redkimi
izjemami seveda. Torej, vprašanje
za člane, ki se nikoli ne prijavijo;
Ali jih obnovitvena rehabilitacija
preprosto ne zanima, ali se je ne
morejo udeležiti zaradi kakšnih
osebnih razlogov ?!
Kljub številnim usklajevanjem, pa
vsem članom terminsko ali kako
drugače ne moremo ustreči, tako
morajo odpovedati svoj termin zaradi
objektivnih razlogov, ki onemogočijo
o b n ov i t ve n o r e h a b i l i t a cij o v
določenem terminu, tako da član
običajno v takem primeru zaprosi za
kasnejši termin ali pa se popolnoma
odpove možnosti za koriščenje
o b n ov i t ve n e r e h a b i l i t a cij e v
koledarskem letu.
Na Zvezi paraplegikov deluje
tudi komisija za obnovit veno
rehabilitacijo, ki po potrebi na osnovi
prijav določi prioriteto udeležencev
in obveznih spremljevalcev, kar je
bilo letos nujno potrebno, saj je kar
okoli 100 članov izrazilo potrebo
po spremljevalcu, kot pa je že bilo
omenjeno, jih lahko zagotovimo
le 40.
Ker se vsako leto veča število članov
v naši organizaciji, se posledično
večajo tudi potrebe po obnovitveni
rehabilitaciji. Raz voj medicine
dandanes omogoča, da se rešujejo
življenja po zelo težkih poškodbah,
tako se pri nas, ki zaradi hude

invalidnosti potrebujejo celodnevno
nego, tako na domu, kot tudi na
obnovitveni rehabilitaciji.
V takih primerih se je kot velik problem
na obnovitveni rehabilitaciji pokazala
kateterizacija, saj medicinsko osebje
v zdraviliščih le-te ne opravlja.
Zato je potrebno nujno zagotoviti
pomoč pri kateterizaciji, za katero
so v večini primerov usposobljeni
svojci, kateri nato spremljajo člana
na obnovitveni rehabilitaciji, z
namenom zagotoviti optimalne
pogoje za vsakega posameznika.
Obnovit vena rehabilitacija se
iz vaja z namenom ohranjanja
preostalih sposobnosti, ki so še
ostale po poškodbi ali bolezni,
oz. za preprečevanje nezaželenih
zdravstvenih posledic, ki paraplegike
in tetraplegike spremljajo.
Vsak posameznik se obravnava
individualno, predpisane so mu
terapije, k i najb olj ustrez ajo
posameznikovim potrebam. Terapije
temeljijo na fizikalnih metodah,
individualno asistiranih in skupinskih
vajah, kot tudi aktivnih vadbah, za
člane, ki jih zmorejo. Za lajšanje
bolečin se izvajajo različne vrste
protibolečinskih terapij, ter razne
vrste masaž.
Na osnovi s trokovnih mnenj
zdravnikov in f izioterapev tov,
ter poročanju paraplegikov in
tetraplegikov, je očitno, da ima
obnovitvena rehabilitacija blagodejen
učinek na človeka s poškodbo
hrbtenjače. Kljub temu, da smo pred
dvema letoma dosegli podaljšanje
obnovitvene rehabilitacije iz štirinajst
na sedemnajst dni, se še vedno le
nekaj več kot polovica prijavljenih
odloči za sedemnajstdnevni termin,
čeprav bi si na Zvezi želeli, da bi
se zanj odločali v večjem številu,
saj dobimo sredstva za 490 članov
ob predpostavki, da bodo vsi
koristili sedemnajst dni. Lahko bi
to kompenzirali z večjim številom
ljudi, vendar jih v Termah Čatež kot
tudi v Zdravilišču Laško preprosto
ne morejo sprejeti v času od maja
do decembra.
Janko Zupan
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društva

DP Ljubljanske pokrajine
REDNI IN VOLILNI
OBČNI ZBOR DRUŠTVA
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je 16. aprila 2007 v prostorih
gostišča Portal v Ljubljani imelo
5. redni in hkrati volilni občni zbor.
Člani so izvolili podpredsednika
društva in novega člana Upravnega
odbora. Dosedanji podpredsednik
Goran Sabo je namreč zaradi
službenih obveznosti to mesto moral
opustiti, prav tako pa tudi član UO
Slobodan Banjac. Za podpredsednika
so člani izvolili Mirjam Kanalec (bila
je že predsednica društva), za člana
UO pa sedanjega športnega referenta
Roberta Žerovnika.
Udeleženci občnega odbora so
prisluhnili poročilom predsednika,
referentov, Nadzornega odbora
in Disciplinske komisije. Po kratki
razpravi so jih sprejeli in potrdili.

Podpredsednica društva Mirjam
Kanalec in novi član UO Robert
Žerovnik
Seznanili so se tudi s programom
dela in finančnim planom za leto
2007, ki so ga prav tako sprejeli in
potrdili. Sprejeli in potrdili so tudi
predlog o višini članarine, ki jo vsako
leto plačajo člani društva.
V 10. točki dnevnega reda je delovno
predsedstvo, ki ga je vodil Janez
Češnovar, sprejemalo in odgovarjalo
na pobude in vprašanja članov.
Razvila se je kar zanimiva razprava,
največ pozornosti pa so člani namenili
aktualni dograditvi našega Doma
paraplegikov v Pacugu. Na vprašanja
je odgovarjala tudi sekretarka Zveze
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Katja Vipotnik, že na začetku pa je
vse člane nagovoril naš dolgoletni
zdravnik prim. Rajko Turk in zaželel
uspešno delo.
Z delom na našem društvu je
prenehala strokovna delavka Tatjana
Nikolič. No, društvo je že sprejelo
novo strokovno delavko in jo članom
društva na zboru tudi predstavilo. To
je Allena Claro, ki je z delom pričela
junija.

DRUŽABNE
AKTIVNOSTI ZA EN
TEDEN PRESELILI V
SEMIČ
Pestro enotedensko dogajanje članov
našega društva v domu v Semiču
so najprej začeli naši mladinci. Kar
zabavno je bilo. Malo so šahirali, malo
balinčkali, malo pa raziskovali bližnjo
okolico. Podali so se tudi
do izvira Krupe. Predvsem
pa so se veliko pogovarjali,
poslušali svojo glasbo
in izmenjavali izkušnje.
Sredino teh dogodkov
so zapolnili člani, ki živijo
v domovih za starejše
občane. S tem vsakoletnim
sre čanjem jim želimo
nekoliko popestriti njihov
mogoče malce sivi vsakdan.
Za njih smo pripravili obisk
vinske kleti v Metliki, kjer
jim je degustacijo vin
in belokranjske dobrote ponudil
direktor Jože Cajnar. Ja, pršut se
ob dobri metliški črnini kar prileže.
No, ob tisti domski hrani jim ga iz
vsega srca privoščimo. Za nameček so

Vodička je predstavilo zgodovino in
bogato »vsebino« vinske kleti.

obiskali še bližnjo turistično kmetijo
z ogledom ribogojnice. Tam so jim
pripravili odlične postrvi.
Da pa v prelepi Beli krajni ni bilo
najlepše vreme so poskrbele naše
ženske. Pa nič zato, so imele vsaj
več časa za izdelavo ličnih ročnih
izdelkov, kuhanje in seveda klepet,
povezan z izmenjavo bogatih
kulinaričnih izkušenj. Te so vsak dan
tudi praktično preizkušale. Ker pa
dober glas seže v deveto vas, jih je
pot zanesla tudi na prej omenjeno
turistično kmetijo.
Za druženje in udobje v Semiču so
skrbeli medicinska sestra Barbara,
Slavko Krajnc, Jože Berčon ter voznik
Tomaž Demšar.

ŠPORTNO
HUMANITARNA
PRIREDITEV
12 UR ZA PRIJATELJA - tako so
organizatorji na pobudo kolesarskega
društva PEKLENK poimenovali veliko
humanitarno športno prireditev,
ki so jo ob koncu maja pripravili v
športnem parku Horjul. Na njej so
ves dan potekali različni nastopi,
celoten izkupiček pa so namenili
članu našega društva Alešu Sečniku
za nakup dvigala in samostojno
gibanje v domačem okolju.
Osrednji dogodek je bil kolesarski
maraton na 11 kilometrov dolgi
krožni progi v okolici Horjula, kjer
je tekmovalo 68 kolesarjev. Vsak
kolesar je imel svojega sponzorja,
ki je moral za vsak prevožen km v
zbiralni sklad prispevati en evro.
No, na en kilometer dolgi progi
smo nastopili tudi paraplegiki iz
našega društva. Sodelovali so tudi
vsi učenci OŠ Horjul, ki so dodobra
napolnili športno dvorano, kjer so jim
naši košarkarji prikazali košarko na
invalidskih vozičkih in namizni tenis.
Kako se igra košarka in kako težko je
doseči koš iz sedečega položaja so
na invalidskih vozičkih poizkusili tudi
sami. Ob tej priložnosti pa sta jim
predsednik društva Gregor Gračner
in podpredsednica Mirjam Kanalec
predstavila še našo invalidnost in
življenje na invalidskem vozičku.

društva

DP Ljubljanske pokrajine
Učenci horjulške devetletke so se
za tem pomerili v skoku v daljino
in višino, ko so na oder prišli Čuki,
pa še v petju. Ko se je popoldne
začelo nagibati proti večeru so
različni ansambli razveseljevali
številne obiskovalce, ki so do poznih
ur spremljali zabavno humanitarno
prireditev. Zapel je Ivan Hudnik,
zaplesale so mažoretke, hokejist Ivo
Jan pa je Alešu, ki je bil vseskozi v
središču pozornosti, poklonil svojo
majico in hokejsko palico. Seveda so

našega društva in najboljši šahist
med paraplegiki Edvard Planinc.
Nastopilo je 27 šahistk in šahistov
iz šestih pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije, pridružili
pa so se jim še: dva člana Društva
paralitikov, šahist iz Združenja
multiple skleroze in predsednik Zveze
za šport invalidov Slovenije Emil Muri.
Za Planincem se je na drugo mesto
uvrstila nečakinja Jožeta Radeja
Mojca Grilc, na tretje pa paralitik
Dušan Kutin. Slepi šahist Emil Muri

v kegljanju. V posamičnih kategorijah
je nastopilo več kot 100 invalidov iz
vse Slovenije, ki so izpolnili normo.
Med njimi je bila skoraj tretjina
paraplegikov. Kegljačice in kegljači
našega društva so dosegli odlične
rezultate, saj so osvojili eno prvo,
dve drugi in eno tretje mesto. Med
parapleginjami je naslov državne
prvakinje osvojila Senka Ivaniševič,
drugo mesto pa Cvetka Štirn. V moški
konkurenci je z drugim mestom
prijetno presenetil starosta med
kegljači Alojz Cvar. Trenutno naš
najboljši kegljač je uspeh moštva
dopolnil s tretjim mestom. Kegljačice
in kegljači so imeli na voljo 120
lučajev mešano.

LISAC PREMAGAL
PARAOLIMPIJSKEGA IN
SVETOVNEGA PRVAKA
V Kranjski Gori so na Odprtem
pr venst vu v namiznem tenisu
za invalide, kjer je blestela zlata

Maratonce je na pot pospremil Aleš s svojimi prijatelji
razglasili tudi rezultate kolesarskega
maratona in višino zneska, ki so ga
prikolesarili.
Organizatorji so bili presenečeni ob
velikem odmevu celotne prireditve,
ki je ob številnih pokroviteljih in
donatorjih vsestransko uspela.

PREHODNI RADEJEV
POKAL OSVOJIL EDO
PLANINC
Na XII. Radejevem spominskem
tek movanju v hitrop oteznem
šahu, ki ga je v svojih prostorih v
Novem mestu pripravilo Društvo
paraplegikov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja, je prehodni
pokal drugič zapored osvojil član

je s štirimi točkami osvojil deveto
mesto in presenetil marsikaterega
šahista.
Šahisti so po švicarskem sistemu
odigrali sedem kol. Za razmišljanje
najboljših potez so imeli na voljo
deset minut, težje gibalno ovirani pa
dvanajst. Tekmovanje je pripravil in
vodil državni sodnik Ludvik Cvirn.

SENKA IVANIŠEVIČ
DRŽAVNA PRVAKINJA
– CVETKA ŠTIRN
DRUGA
Zveza za šport invalidov Slovenije je
v športni dvorani Golovec 19. maja
2007 organizirala državno prvenstvo

Ivan Lisac je že na začetku poskrbel za
presenečenje
paraolimpijka iz Aten Mateja Pintar,
nastopili tudi trije naši igralci - Ivan
Lisac, Bojan Lukežič in Ljubiša Gajič.
Za pravo senzacijo je že na začetku
tekmovanja poskrbel Ivan Lisac, ki je
v 2. kolu premagal paraolimpijskega
in svetovnega prvaka Srba Keslerja.
Predstavnik Srbije je pri Liscu naletel
na trdoživega nasprotnika, ki je
zveneče ime s 3:1 izločil iz nadaljnjega
tekmovanja. V tretjem krogu pa je
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DP Ljubljanske pokrajine
Lisac moral priznati premoč Francozu
Sebastienu Pechardu. Bojan Lukežič
je v drugem kolu tesno izgubil
proti Francozu Gregoryu Roscu z
2:3, Ljubiša Gajič pa je izpadel že
v prvem kolu. Na enem največjih
turnirjev na svetu se je zbralo 244
tekmovalcev iz 23 držav.

27. Pogačnikov
memorial
Naše društvo je v športni dvorani
v Zgornjem Kašlju pri Ljubljani v
aprilu pripravilo in izvedlo že 27.
Pogačnikovo spominsko tekmovanje
in 11. mednarodni turnir. To je največji
mednarodni košarkarski dogodek,
ki ga društvo prireja že vrsto let. Ob
podpori Zveze paraplegikov Slovenije
ter številnih donatorjev so poleg
košarkarjev organizatorja nastopila
še moštva iz Češke, Srbije, Nemčije
ter Bosne in Hercegovine. Prvo mesto
je osvojila ekipa 3-K SARAJEVO
(BiH), drugo KKIK VOJVODINA (SRB),
tretje LJUBLJANA MERCATOR (SLO),
četrto SKV RAVENSBURK (D) in peto
SK HOBIT BRNO (CZ). Pokale je ob
razglasitvi rezultatov podelil mag.
Borut Peršolja – iz oddelka MU MOL
za predšolsko vzgojo, izobraževanje
in šport.
Tokrat jo je organizatorjem zagodla
hrvaška ekipa Stela, ki je svojo
udeležbo v zadnjem trenutku
odpovedala in s tem podrla celoten
sistem tekmovanja. Zato so se
odločili, da se vse ekipe pomerijo
med seboj. Tako so prvi dan moštva
odigrala sedem tekem, naslednji dan
pa tri.
Naša ekipa je v zadnji tekmi z
moštvom 3-K Sarajevo, ki je bila
najbolj razburljiva in negotova prav
do zadnje sekunde, žal, izgubila
drugo mesto. Tik pred koncem
tekme smo se nasprotniku približali
na točko razlike in v zadnjih sekundah
imeli še možnost za zadetek. Toda
iz ugodnega položaja pod košem
smo v dveh poizkusih obakrat
zgrešili. Sirena je oznanila konec
tekme in zaključek turnirja, na
semaforju pa je rezultat 49:48 ostal
nespremenjen.
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Najboljši strelec turnirja je bil
A l e k s a n d e r J o v a n o v i č (K K I K
VOJVODINA -109 točk), najboljši
igralec pa Nihad Majstorović (3K
SARAJEVO).
Tekme so vodili
s o d n i k i: D i n o
Duraković (BiH),
D a r ko S ov r a n
(SRB), Mitja
Dečman in Žarko
To m š i č ( o b a
SLO).
Ob razglasit vi
rezultatov se
je predsednik
društva Gregor
Gračner zahvalil košarkašem za
borbene igre, sodnikom za korektno
vodenje tekem, še posebej pa vsem, ki
so sodelovali pri izvedbi tega velikega
tradicionalnega športnega dogodka.
Organizatorji so tudi tokrat izdali

slovenskih kegljačic in kegljačev
tetraplegikov in paraplegikov, ki
so tekmovali v ekipni in posamični
konkurenci. Iz vseh pokrajinskih
društev se je pomerilo 47 kegljačici

V kegljanju smo že dolgo nepremagljivi
in kegljačev; v moški konkurenci
27, v ženski 5, med tetraplegiki 4,
med veterani pa 11 . Tudi tokrat so
bile vse organizacijske niti v rokah
domačinke Cvetke Štirn, pokale
pa je ob razglasitvi rezultatov in
pozdravnem nagovoru podelil župan
Občine Domžale, Toni Dragar. Občina
je bila ob drugih donatorjih tudi
glavni pokrovitelj tega kegljaškega
turnirja.
REZULTATI NAJBOLJŠIH

Simpatične plesalke plesno navijaške
skupine Ladies nas že nekaj let
spremljajo
ličen Bilten v katerem so predstavili
slovensko prestolnico, pozdravili
športnike in objavili vse donatorje
brez katerih ne bi mogli izvesti tako
zahtevne športne prireditve. Seveda
pa je odmeven športni dogodek tudi
tokrat popestrila plesno navijaška
skupina Ladies, ki jo vodi Blanka
Markoja.

KEGLJAŠKA EKIPA
NAŠEGA DRUŠTVA JE
ŽE KAR NEKAJ ČASA
NA VRHU
Društvo je na kegljišču Repovž v
Domžalah v aprilu organiziralo že
IX. tradicionalni kegljaški turnir

EKIPNO:
1. DP LJUBLJANA
2. DP MARIBOR
3. DP NOVO MESTO
MOŠKI:
1. Viktor Rupnik
2. Alfred Lasetzki
3. Emil Palameta

LJ
MB
LJ

231
209
209

ŽENSKE:
1. Senka Ivaniševič
2. Zdenka Sintič
3. Cvetka Štirn

LJ
NM
LJ

191
182
167

TETRAPLEGIKI:
1. Vinko Hauzer
2. Aleš Povše
3. Slavko Dunaj

MB
CE
MS

150
140
137

VETERANI:
1. Ivan Žalig
2. Hasan Čauševič
3. Tone Kušar

MB
LJ
LJ

185
162
154

811
706
687

Jože Globokar

društva

DP Severne Štajerske
ZNANI SLOVENCI SO
ZAIGRALI
V organizaciji košarkaške sekcije DPSŠ
in občine Miklavž na Dravskem polju,
se je v petek, 20. aprila v tamkajšnji
športni dvorani odvijala športna
prireditev, na kateri je sodelovalo kar
nekaj vrhunskih športnikov in drugih
znanih Slovencev. Publika, ki se je je
ob tej priložnosti zbralo nekajkrat
več kot na običajnih tekmah košarke
na vozičkih, je z bučnim aplavzom
pozdravila vse, ki so se vabilu

Lahko si pomagamo
foto Janez Raišp
odzvali in prišli pomagat štajerskim
košarkarjem paraplegikom.
Na vozičke so sedli selektor slovenske
nogometne reprezentance Matjaž
Kek, nogometaša Damir Pekič in
Žikica Vuksanović, teniška legenda
Mima Jauševec in odbojkarica Tadeja
Vajt, smučarja Mitja Dragšič in Drago
Grubelnik, igralec Sebastijan Cavazza
ter moderator Sebastjan Matul. Med
navijači sta bila tudi podpredsednik
državnega zbora Sašo Peče in poslanec
SNS Vlado Zagorac. Voditeljski
mikrofon je bil v rokah Slavka
Škvorča, iz Mariborske umetniške
kulturne iniciati ve. Strokovni
komentar dogajanja na igrišču je
dodal Franci Žiberna. Zabavno je
bilo gledati, ko so igralci košarke
na vozičkih Društva paraplegikov
severne Štajerske “inštruirali” goste,
kako poganjati voziček, hkrati voditi
žogo in vreči na koš. Pa je šlo, ko so
mešane ekipe zaigrale, Sebastjanu
Cavazzi in Žikici Vuksanoviću celo
sijajno. Na prepotenih dresih se je
videlo, da je bilo v igro vloženega
veliko truda.
Po končani promocijski tekmi so
mariborski paraplegiki z ekipo

Carinthian Broncos iz avstrijske
Koroške, odigrali še eno tekmo.
Priredit ve se je udeležil tudi
domači župan g. Leo Kremžar, ki
je vsem zbranim izrekel iskreno
dobrodošlico. Ob tej priložnosti sta
Radovan Stonič, predsednik uprave
Probanke DZU in predsednik DPSŠ
Vilibald Pepevnik podpisala namero
o sponzorstvu štajerske košarkarske
ekipe na vozičkih. Ob koncu se je vsem
sodelujočim, gostom in gledalcem
v imenu organizatorja zahvalil
Simon Šerbinek.
Janez Raišp

PRVI MAJ – PRAZNIK
DELA
Praznik dela je mednarodni praznik
delavstva, ki ga 1. maja vsako leto
praznujejo v večini držav sveta.
Praznik je iz vorno spomin na
krvave demonstracije v ameriškem
Chicagu. Haymarketski izgred pa je
tudi povod za največje praznovanje
socialnih in gospodarskih dosežkov
mednarodnega delavskega gibanja.
Po teh družbenih spremembah so v
spomin na dogodke leta 1886 ta dan
obeleževali z različnimi obredi, med
drugim v množici dežel s kurjenjem
kresov. V stoletju je prvi maj pridobil
uraden status praznika dela.
Na predvečer praznika dela smo
tudi paraplegiki DPSŠ na lokaciji
Paracentra v Oseku prižgali kres.
Okrog devete ure zvečer je, kot še
na mnogih okoliških gričih slovenskih
goric in drugje, zasijala svetloba, ki
je spominjala na zgoraj navedene
dogodke iz preteklosti.
Kresovanje smo pripravili z namenom
druženja, ki je med člani in svojci
vedno dobrodošlo. Brez njihovih
pridnih rok kresovanja ne bi bilo,
saj so prav svojci in prijatelji z
nekajdnevnim čiščenjem okolice
in sekanjem vejevja pripravili vse

potrebno. Za prijetnejše vzdušje
ta večer sta skrbela Rudi in Miran
na trobenti in harmoniki. Seveda
se moramo zahvaliti domačemu
PGD Osek, ki je z gasilsko cisterno
skrbelo za varnost, hkrati pa zadostilo
predpisom o kurjenju kresov.
Ohranjajmo tradicijo in se potrudimo,
da se preteklost ne ponovi.
PRIJATELJ
Zamišljeno,
ob plešočem cigaretnem dimu
in sladkobnem vonju kave,
sedim sredi sobe sam.
Pisk telefona,
sporočilo,
besede prijatelja.
Kot izmišljene za te težke,
temačne dni,
v galopu poženejo srce v
radostno nostalgijo,
spomnijo dušo na človeka,
prijatelja.
Ki jo vedno razveseli,
s svojim glasom, prisotnostjo,
objemom,
kot žejnega v puščavi napoji.
Vedno, čeprav minilo sto let,
bo v mojih mislih,
zraven mene, kot vetra šepet,
spominjajoč na pretekle in
bodoče dni.
Na pravo prijateljstvo, katero
ne zbledi
in ne umre,
še z zadnjim dihom življenja ne.
Boris Klep
LJUBEZEN
Lastnina je Boga,
ki pride
do srca vsakega.
Prisvojiti se ne da,
saj lastnina je Boga!
Tudi sončni žarek
se ne da zapreti,
saj brez sonca
ne more on živeti!
Kdo ve, koliko
svetlobnih let
prešlo čez naše bo obzorje,
da - o Kristus, mi ljudje
dosegli tvoje bi obzorje?
Jakob Kaučič
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DP Jugozahodne Štajerske
TABOR »OBRAZI
RAZLIK«
Trije člani Zveze paraplegikov smo
se odzvali prijaznemu povabilu

… Skratka vse, kar je povezano z
nami. Ozračje je bilo zelo sproščeno,
otroci so postavili mnogo vprašanj,
tudi kakšna solza je spolzela po licu.
Pritegnili smo njihovo pozornost in
namen je bil dosežen. Upamo, da

Z a o b a d os e ž k a mu s eve d a
čestitamo.

ODPRAVA
ARHITEKTURNIH
OVIR
V OJNIK - 18. 04. 2007 so se
predstavniki našega društva (Janez
Hudej, Mirko Temnik in Nataša
Lotrič) sestali z županom Občine
Vojnik g. Podergajsom in vodjo
komunalnih dejavnosti Občine
Vojnik g. Preložnikom.

Mirjam, Aleš in Barbara in sproščeno
vzdušje
Alenke Fidler, učiteljice na osnovni
šoli Gustava Šiliha Laporje. Tam je
namreč od petka 11. maja, do nedelje,
13. maja pod okriljem Amnesty
International Slovenije potekal
tabor mladih z naslovom OBRAZI
RAZLIK.
Namen našega obiska je bil učencem
predstaviti invalidnost, paraplegijo
in tetraplegijo. Preden smo začeli s
predstavitvijo, smo skupaj z otroki
imeli večerjo, predavanje se je namreč
začelo ob devetih zvečer, otroci pa
so kasneje v šoli tudi prespali. Za
večerjo so nam postregli z različnimi
solatami, ki so jih otroci pripravili
sami.
Ob spremljavi dia projekcije smo
učencem povedali, kako smo se
poškodovali, kako je potekala
naša rehabilitacija, kako se sedaj
spopadamo s svetom, kaj počnemo
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so se iz naših zgodb kaj koristnega
naučili, da bodo poslej bolj pazili
nase, predvsem pa upamo, da so
dojeli, kaj je to invalidnost in da bo
poslej njihov odnos do invalidnosti
samo še pozitiven.
Barbara Slaček

MARATON
Predsednik našega društva Janez
Hudej se je udeležil dveh maratonov,
kar je seveda vredno napisati.
Najprej je 19. maja uspešno opravil
z maratonom v Radencih, kjer se je
zgodil 27. Maraton TREH SRC. Proga
za paraplegike je bila dolga 21,098
km, Janez pa je v svoji kategoriji
osvojil drugo mesto. Drugega junija
pa se je udeležil 5. teka Bevke, ki ga
organizira športno društvo Bevke.
Paraplegiki so se pomerili na 2,8
km dolgi trasi, Janez je osvojil tretje
mesto.

Predstavili so lokacije v Vojniku
in na Frankolovem, kjer bi bilo
potrebno prehode preko ulic oz.
križišč prilagoditi tako, da bi bil
omogočen prehod tudi invalidom
na vozičkih. Dobili smo obljubo,
da se bodo obstoječe ovire
postopoma odpravljale. Prav tako,
pa tudi, da se bodo v bodoče pri
gradnji novih objektov in cestno
prometnih površin upoštevale
naše potrebe.
Opozorili smo tudi na samo
izvedbo prehodov -poglobljenih
robnikov (dovolj široko, brez roba,
enakomerno speljana in ne več
kot 8% strma klančina). Gospod
Podergajs je predlagal, da bi na
pravilno izvedbo opozorili tudi
izvajalce del.
Pri reševanju komunikacijskih
in grajenih ovir na javnih in
prometnih površinah bomo z
Občino Vojnik in izvajalci del
tudi v bodoče sodelovali.
LOGARSKA DOLINA - V Krajinskem
parku Logarska dolina bodo
uredili javne grajene površine
in objekte za potrebe invalidov
in drugih funkcionalno oviranih
ljudi. Funkcionalne ureditve v
tako posebnem okolju, kot je
krajinski park, pomenijo možnost

društva

DP Jugozahodne Štajerske
Novičke o športnih dogodkih
enakovredne in neodvisne
uporabnosti ter dragocena
doživetja naravnih lepot.
V ta namen so se v društvenih
prostorih in pozneje še v parku
samem, v začetku meseca junija,
sestali g. Janez Hudej, g. Matjaž
Planinc in g. Marko Slapnik
predstavnik podjetja Logarska
Dolina d.o.o..
Namen nosilcev razvoja treh
solčavskih dolin je med drugim
tudi ureditev in posodobitev
infrastrukture in posameznih
objektov, ki so namenjeni turizmu.
Z vključitvijo sodelovanja Društva
paraple gikov jugov zho dne
Štajerske smo v omenjeno
pobudo vnesli strokovne smernice
za oblikovanje javnih površin in
objektov v krajinskem parku.

V mesecu maju so se naši športniki
udeležili številnih tekmovanj
i n d os e g l i k a r n e k aj l e p i h
rezultatov.
STRELJANJE - Tiršek Franček Gorazd,

DP LJ Merkator.
ATLETIKA - Na atletskem stadionu
Kladivar, v Celju, je bila 14.5.2007
prva tekma ekipnega tekmovanja
v atletiki za paraplegike za leto

Atletiko si je ogledala tudi Jolanda Čeplak

Pogled na Logarsko dolino

član slovenske reprezentance
strelcev invalidov, se je v mestu
Dieuze v pokrajini Lorraine v Franciji
udeležil 2. Grand prix-a Francije in
v svojem debiju zasedel tretje in
četrto mesto.
RIBOLOV - 11. maja se je na
tekmovalni trasi Pragersko odvilo
1. kolo meddruštvenega tekmovanja v športnem ribolovu. Naši člani
(Rudi Centrih, Mirko Temnik, Slavko
Mikec) so ekipno dosegli drugo
mesto. Drugo kolo, je bilo 27. maja v
Brestanici in tudi tam so člani osvojili
drugo mesto. Udeležili so se tudi
državnega prvenstva v ribolovu
za invalide in, da ne bi odstopali
od rezultata, ki jih spremlja od
začetka sezone, so spet osvojili
drugo mesto.
KOŠARKA - Zveza paraplegikov
Slovenije je organizirala VI. pokal
v košarki na vozičkih. Naši košarkarji
so v sodelovanju s košarkarji iz
Gorenjske osvojili drugo mesto.
Naslov pokalnega zmagovalca Zveze
paraplegikov je letos pripadel ekipi

2007. Zmaga je ostala v Celju.
Videli smo lahko vrsto odličnih
rezultatov, saj sta tekmovalca iz
Društva organizatorja izboljšala kar
pet rekordov. Udeležili smo se tudi
druge tekme ekipnega tekmovanja,
ki je bilo v Ljubljani in prav tako
osvojili prvo mesto. Jože Flere je v
metu kija in diska izboljšal državna
rekorda. Konec meseca maja so se
reprezentanti, med njimi tudi naša
člana Jože Flere in Henrik Plank,
odpravili v Pulo, kjer je potekalo
odprto prvenstvo Hrvaške v atletiki,
obenem pa so “lovili” normo za
olimpijske igre v Pekingu leta
2008. Fleretu je to v metu diska
tudi uspelo. Čestitamo!
ŠAH –V Novem mestu je 24.
maja 2007 potekalo dvanajsto
Radejevo spominsko tekmovanje
v hitropoteznem šahu. Šest naših
šahistov se je udeležilo boja na
črno belih poljih, naš najboljši
je bil Aleksander Kandorfer, ki je
osvojil četrto mesto.
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KARANTANSKI KNEZI SE OGLAŠAMO
Že kar nekaj časa se Karantanski knezi
nismo oglasili v naši reviji. Pa da kdo
ne misli, da spimo, kot spi naš kralj
Matjaž tam nekje visoko pod Peco
in čaka, da se mu brada devetkrat
ovije okoli mize.
Na našem društvu smo kar delovni
že od začetka letošnjega leta. Tu
so v prvi vrsti programi in poročila,
zaključni računi in ostala poročila,
katera pripravljamo za naše nemoteno
delo. Razpisi občin so tako ali tako
že večkrat omenjena tema. Naše
društvo bije boj z občinami in jim
skuša razložiti naš regijski status. V
vsaki občini se prijavimo na razpise
športa in sociale, pri nekaterih smo
uspešni, pri drugih ne.
Pri nekaterih je še vedno merilo
sedež društva, zaradi katerega smo
na razpisih neuspešni. No, v več
kot polovici koroških občin smo že
uspešni in nas podpirajo pri izvajanju
naših programov.

članov, sorodnikov in znancev, da
smo prostore prepleskali, uredili ter
opremili po našem okusu. Na občnem
zboru smo začrtali program dela
v njih, saj morajo zaživeti v polni
meri. Rad bi vam tudi povedal, da
smo na društvu veseli novih idej in
novih dejavnosti, zato vabim vse
člane z njihovimi predlogi.

V sodelovanju z Občino Ravne
na Koroškem smo v letošnjem
letu spet zaposlili delavca prek
programa javnih del, občina krije
40% izhodiščne plače, kar je za naše
društvo velikega pomena. Prijavili
smo se tudi na razpis »Netržni
zaposlitveni programi«, kateri je
razpisan za neprofitne delodajalce,
pri tem razpisu pa še čakamo
na odgovor. V primeru ugodne
rešitve bomo zaposlili delavca za
obdobje enega leta, društvo pa je
pri tem udeleženo z minimalnim
stroškom.

brezhibno organiziral in izvedel
Grnjakov memorial, katerega se
udeležuje veliko število paraplegikov
in tetraplegikov. Rekreacijo smo

Naši novi delovno-bivalni prostori so
zasijali v polni meri. Tako smo proti
koncu meseca aprila v njih imeli naš
redni občni zbor. Prisotni člani so bili
navdušeni nad lepimi prostori, tudi
sam občni zbor je minil v prijetnem
delovnem vzdušju in se prevesil
v prijateljsko druženje. No ob tej
priložnosti moram povedati, da je
bilo potrebnega kar nekaj vloženega
časa in »udarniških« delovnih ur naših
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Naše druge dejavnosti potekajo
nemoteno. Vodja kegljanja je

Le kdo bo njihov novi lastnik?

Ja, res je... življenje je lepo!

zaključili s »košarkaškim« piknikom,
ki je potekal kar pri meni doma.
Naša dva kuharska mojstra Rekič in
Srečko sta nam pripravita kulinarične
dobrote, nato pa smo se na bližnjem
igrišču pomerili v košarki. Tekme so
kar »na nož«, letos je bil rezultat v
tekmah neodločen, kar pa je tudi
najbolj prav, saj gre bolj za zabavo in
druženje, pa čeprav je v igri prisoten
tudi borbeni športni duh.
Naši ribiči dosegajo odlične rezultate
in velik interes za to dejavnost je
spodbudil ribiškega referenta k
razmišljanju o dveh ekipah, ki bi
se udeleževale tekem.
Na povabilo gospoda Slavkota iz
trgovskega podjetja Sonček smo
se ob odprtju novega trgovskopohištvenega centra z veseljem
odz vali. Center je grajen po
najnovejših predpisih in v celoti
dostopen za ljudi na invalidskih
vozičkih, zgrajen pa je tudi wc za
invalide. Lastnik g. Slavko Skralovnik
je tudi naš prijatelj in večkratni
donator, tako nam je ob nakupu
pohištva za naše delovno bivalne

društva

DP Severne Primorske
prostore ponudil posebne popuste,
za kar se mu iz srca zahvaljujemo.
Naša tričlanska sekcija motoristov pa

LIKOVNA DELAVNICA
TOLMIN

PRODAM

Društvo paraplegikov severne
Primorske je 29. aprila 2007 v
sodelovanju z Zvezo paraplegikov
Slovenije organiziralo mesečno

Malo rabljeno el. motorizirano sklopko (v celoti)
»Quidosimplex Sincro Drive
2000«. Cena 100 EUR. Tel.
041 925-999.

OPRAVIČILO
V prejšnji številki smo pomotoma
izpustili avtorja članka Grnjakov
memorial. Srečku Kotniku se za
neljubo napako opravičujemo.

Ko je mrzlo nas s prijaznostjo ogreje
Sonček
je tudi aktivna, kar se le da. Ob meni
in Ivančku se je ojunačil še Srečko in
nabavil pravi stroj. Ponavadi imamo
ob nedeljah prave motoristične
ture, tako smo obvozili že skoraj
vse okoliške in tudi bolj oddaljene
hribčke in dolince. Med drugim smo
se povzpeli do koče na Peci, kjer je
že bolj redek zrak zaradi same višine.
Namočil nas je tudi že dež, pa še
marsikaj zanimivega se rado dogodi
na naših turah. Člani ne omahujte in
se nam pridružite! Imamo že četrtega
člana motorista -ojunačil se je še
Rekič … srečno vožnjo!
Kot pa kaže trenutno stanje v atletiki,
pa se mi zdi, da so Celjani letos
spet premočni in se bomo morali
zadovoljiti z drugim mestom. Vendar
Korošci ne vržemo kar tako puške
v koruzo, zato raje počakajmo na
razplet atletske lige.
Za Karantanske kneze Vaš
Damjan Hovnik

Pod mentorstvom Rajka Čauševiča so
nekateri izkoristili še zadnji trenutek
in ustvarjali za Zlato paleto na temo
‘Drevo, sakralni objekti in žival’.

likovno delavnico v Gaberjah
pri Tolminu. Na delavnici so
sodelovali slikarji iz naslednjih
društev: DP severne Štajerske, DP
Gorenjske, DP Istre in Krasa, DP
ljubljanske pokrajine in DP severne
Primorske.
V prekrasnem vremenu in delovnem
vzdušju smo se ob reki Soči
ponovno srečali invalidni slikarji
in izmenjali slikarske izkušnje. Pod
mentorstvom Rajka Čauševiča so
nekateri izkoristili še zadnji trenutek
in ustvarjali za Zlato paleto na temo
‘drevo, sakralni objekti in žival’.
Likovno ustvarjalni dan ob reki
Soči je organizirala družina našega
člana Klavdija Lebana, za kar se jim
najlepše zahvaljujemo.

CITAT
“Televizor je kos pohištva,
ki ima to slabo lastnost, da
včasih govori neumnosti.”

Benjamin Žnidaršič
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društva

DP Istre in Krasa
SREČANJE S POSLANCI,
ŽUPANI IN PREDSTAVNIKI
OBČIN SMO ZDRUŽILI Z
OBČNIM ZBOROM
Društvo paraplegikov Istre in Krasa
je 20. aprila 2007 na turistični
kmetiji Hudičevec pripravilo občni
zbor in srečanje članov s poslanci,
župani, predstavniki županov,

Predstavili smo svoje delo in tako na
nek način podali poročilo občinam,
ki nas preko različnih prijavljenih
programov in projektov podpirajo.
sodelavci, predstavniki medijev
in drugimi povabljenimi gosti.
Vsako leto se srečamo v podobni
zasedbi, da prevetrimo aktualne
dogodke, ki so pomembni za
nas invalide, in da se Društvo
paraplegikov Istre in Krasa in Zveza
paraplegikov Slovenije predstavi s
svojim delom in tako na nek način
poda poročilo občinam, ki nas preko
različnih prijavljenih programov in
projektov podpirajo. Ker si želimo čim
boljših povezav in razumevanja drug
drugega, na takšnih srečanjih laho
naši člani iz različnih lokalnih okolij
postavijo vprašanja, ali pa podajo
predloge občinskim predstavnikom.
Predstavniki občin pa spoznajo naše
delo in ga ocenijo.
Uspehi našega društva so plod
razvejanega dela naše organizacije,
ki v glavnem temelji na volonterskem
delu posameznikov. Pomembna
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pripomba vodstva društva na srečanju
je bila, da je vodenje Društev in Zvez
postalo primerljivo z vodenjem
podjetja. V takšnih razsežnostih
postane delo bolj zapleteno in
pomembno je, da si izmenjujemo
informacije, ki bodo podlaga za boljše
delo. Pomembno pa je, da tudi člani
dobijo informacijo o delu v društvu
in se ob srečanju s predstavniki
oblasti počutijo bolj pomembni in
odgovorni, predvsem
pa dobijo občutek,
da niso pozabljeni
in imajo možnost
postaviti vprašanja
in dajanja pobud. Ni
ga čez občutek, ki
ga prav predstavniki
j av n e g a ž i v l j e n j a
in nosilci političnih
funkcij prinašajo med
naše članstvo.
Tokrat so bili med nami
prisotni: poslanca
DZ g. Josip Bajc in
g. Zvone Črnač. Župan občine
Pos toj na g .
J e rnej Ve rb i č ,
župan Občine Ilirska bistrica
g . Anton Šenk inc in žup an
Občine Komen g. Uroš Slamič.
Občinski svetnik občine Divača
g. Bojan Boštjančič, občinski
svetnik Občine Sežana Ivan Atelšek
in podžupan Občine Pivka Boris
Rebec. Še posebno smo bili veseli
predstavnika županov italijanskih
občin g. Nevia Puntina, bivšega
župana Ogleja in sekretarja AIICRE,
g. Fabricia Puntina kopordinatorja
projektov EU, in g. Mitja Podgornika
koordinatorja projektov EU v Sloveniji.
Poleg tega je bil prisoten predsednik
Skupščine Zveze paraplegikov
Slovenije Metod Zakotnik in
predsednik Društva paraplegikov
Istre in Krasa Željko Geci. Prisotna
je bila tudi naša strokovna sodelavka
soc. Delavka Karmen Zavec in
svetnik Občine Postojna Janko
Simšič. Prireditev je povezoval in
vodil Benjamin Žnidaršič.
Benjamin Žnidaršič

SREČANJE ČLANOV DPIK
IN DPSP V PACUGU

Srečanje Društva paraplegikov Istre
in Krasa in Društva paraplegikov
severne Primorske, ki je bilo 26.
maja v Pacugu, je bilo eno iz niza
organiziranih ogledov našega Doma
na Pacugu. Članom društev želimo
namreč predstaviti financiranje,
potek gradnje, ogled samega objekta
in dejavnosti, ki so se in se še bodo
izvajale v Domu.
Vse v zvezi z Domom je podrobno
predstavil podpredsednik Dane
Kastelic. Posebno so člani društev
z zanimanjem poslušali predstavitev
financiranja in potek izgradnje tako
zahtevnega objekta. Še posebno
je bilo z odobravanjem sprejeta
možnost dveh kopalnih dni v tednu,
saj so člani DPIK in DPSP najbližnji in
imajo na nek način še večje možnosti
uporabljati kopalne kapacitete Doma.
Poleg tega pa se zavedajo tudi
obveznosti, da s programi dejavno
sodelujejo pri dejavnostih, ki se bodo
v bodoče dogajale v Domu in pri
povezovanju Doma paraplegikov z
lokalno skupnostjo. Srečanje je bilo
namenjeno tudi druženju. Posebno v

Posebno so člani društev z zanimanjem
poslušali predstavitev podpredsednika
ZPS Daneta Kastelica o financiranju
in poteku izgradnje tako zahtevnega
objekta
veselje nam je lahko, da se je srečanja
udeležilo veliko število tistih, ki še
niso bili na nobenem srečanju. Po in
pred ogledom objekta pa so imeli
člani tudi možnost kopanja. Ob 16.
uri pa so se odpravili na panoramsko
vožnjo z ladjo in so si slovensko morje
in obalo ogledali tudi drugače.
Benjamin Žnidaršič

društva

DP Istre in Krasa
MED SLOVENCI V
BAZOVICI
Društvo paraplegikov Istre in Krasa,
Otroški pevski zbor Anton Martin
Slomšek iz Bazovice in Gospodarska
zadruga iz Bazovice v Italiji smo
v petek, 4. maja 2007 v prostorih
Gospodarske zadruge v Bazovici,
pripravili likovno delavnico za

njihovo razvojno obdobje, le da
to počnejo z usti, kar jim zaradi
posebnosti predstavlja nov izziv.
Obenem pa jim ostane v spominu
neizbrisna sled, da so to lahko
naredili, kar jim daje spodbudo,
da so sposobni reševati najtežje in
najbolj zapletene težave. Mi jih pri
tem le spodbujamo. Pokažemo jim,
da smo veseli njihovih risbic, slik,
kipcev, izdelkov ... in jih usmerjamo

Otroci na naših delavnicah rišejo ali slikajo tako, kot je značilno za njihovo razvojno
obdobje, le da to počnejo z usti, kar jim zaradi posebnosti predstavlja nov izziv
osnovnošolsko mladino, pripravili
kulturni večer in odprli razstavo
likovnih del: Zorice Razboršek,
Dragice Sušanj, Jožeta Tomažiča,
Vojka Gašperuta in Benjamina
Žnidaršiča. Program je povezovala
in o avtorjih spregovorila Loredana
Gec.
Pri delu z otroki, v starosti od 7
– 15 let smo skozi likovno delo
hoteli vplivati na njihovo razvojno
obdobje tudi iz sociološkega vidika,
saj smo jim ob slikanju predstavili
tudi najtežjo invalidnost, ki je že
na prvi pogled lahko zastrašujoča.
Vendar, ko s svojimi sposobnostmi
očaramo otroške oči, te izgubijo vse
predsodke, ki jih o popolnosti pred
njih postavlja moderna družba in
pozabijo, da so v družbi z invalidi.
Otroci na naših delavnicah rišejo
ali slikajo tako, kot je značilno za

pri njihovem delu.
Prav na takšen način je potekala tudi
delavnica v Bazovici v Italiji, kjer je
bila posebnost ta, da so pri pripravi in
izvedbi delavnice, razstave in kulturni
prireditvi sodelovali tudi starši otrok.

Obenem pa so otroci na otvoritvi s
svojim kulturnim programom lahko
pokazali svoje pevske sposobnosti,
saj zborček pod vodstvom Zdenke
Kavčič Krizmančič, nastopa po celi
Evropi.
O razstavi je spregovorila sodelavka
in novinarka iz Trsta gospa Loredana
Gec, ki je predstavila vsakega avtorja
posebej z njegovo življenjsko zgodbo.
Naše življenjske zgodbe in naša
slikarska dela niso pustila številnega
občinstva ravnodušnega, saj se je
večkrat v teku programa utrgala
solza. Za konec smo pregledali skupaj
ustvarjena dela in skupaj zapeli. Vsi
smo bili presenečeni, da smo lahko
drug od drugega tisti večer toliko
dobili. Vse skupaj sta koordinirala in
organizirala Benjamin Žnidaršič in
Zdenka Kavčič Krizmančič, ki je žena
člana našega društva Pavleta iz Padrič
v Italiji in sta s tem na obmejnem
območju obogatila tudi slovensko
pesem in slovensko besedo.
Ob otvoritvi razstave smo poudarili
pomembnost podiranja meja in
povezovanje na različnih družbenih
nivojih. Najbolj pomembno pri tem
pa je, da to počnemo invalidi, ki s
tem pravzaprav dajemo drugim
spodbudo. Na prireditvi so bili poleg
otrok in staršev prisotni tudi mnogi
drugi predstavniki kraja na obrobju
Trsta.
Benjamin Žnidaršič

Otroci so na otvoritvi s svojim kulturnim programom lahko pokazali svoje pevske
sposobnosti, saj zborček pod vodstvom Zdenke Kavčic Križmančič, nastopa po celi
Evropi
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DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja
Z VEČ DENARJA BI SE LAHKO VEČ DELALO
V zadnjih mesecih je bilo toliko
aktivnosti, da jih ni možno opisati
s posebnimi prispevki, zato bom
vse prikazal v kronološki obliki.
Konec marca si je skupina članov
in članic z nekaj svojci ogledala
smučarske polete v Planici in po
pripovedovanju je bilo čudovito.
Organizator se je zares potrudil
in omogočil ogled tudi invalidom
na vozičkih. Zelo pohvalno!
Na področju športa in redne
rekreacije za člane je potekalo
vse po programu. Lige v košarki,

Češkem. Junija se je enajst članov
udeležilo vožnje z vozički na TOM
teku v Mokronogu, dva pa tudi
vožnje v Bevkah. Tudi letos smo
organizirali šahovsko tekmovanje
– 12. Radejev memorial.
Zelo razgibano je bilo tudi na
področju interesnih dejavnosti.
Članice so bile zelo aktivne v raznih
ročnih spretnostih in popestrile
vzdušje na društvu vsaj enkrat
tedensko. Tudi letos smo gostili
ustvarjalce likovnih del (prispevek).
Pripravili smo kar nekaj srečanj za

Delavnica ročnih del, kjer se vedno ustvarja kaj novega

kegljanju in streljanju so zaključene,
v atletiki in športnem ribolovu
pa so se šele začele. Aprila smo
v Novem mestu organizirali 5.
mednarodni turnir v košarki.

člane in članice. Obiskali so nas
člani in članice iz ljubljanskega
ter pomurskega društ va, in
nekaj članov iz drugih društev.
Dobrodošli tudi v bodoče!

Nekaj naših tekmovalcev se je
konec maja udeležilo tudi ulične
košarke v Zagrebu. Dušan Rupar se
je v streljanju udeležil mednarodnih
tekmovanj v Franciji, Nemčiji in
Hrvaški. Član Franc Štefanič je
tekmoval v športnem ribolovu na

Pomoč posameznim članom se
je izvajala na vseh področjih,
predvsem pa pri prevozih,
pridobivanju ortopedskih in
inkontinenčnih pripomočkov in
prilagajanju bivalnih prostorov.
Nekaj članom smo omogočili
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internistični pregled pri dr.
Erjavčevi, nekateri pa bodo šli v
naslednji skupini. Obiskali smo tudi
veliko članov na domu, v domovih
za ostarele in v bolnišnicah.
Letos je bil tudi volilni Občni zbor,
o katerem smo nekaj pisali že v
prejšnji številki. Vse je potekalo
v najlepšem redu – od izvolitve
predsednika, organov in komisij.
Kot predsednik društva je bil
soglasno sprejet Jože Okoren, za
katerega trenutno še ni primerne
zamenjave. Sprejetih je bilo
tudi nekaj pomembnih sklepov.
Potrjena so bila vsebinska in
finančna poročila za leto 2006
kakor tudi za štiriletno obdobje
(2003-2007) in potrjen vsebinski
in finančni plan za leto 2007.
Potrjene so bile spremembe
statuta društva. Ker so bile
pogosto izražene potrebe po
družinskem letovanju na morju,
je bil sprejet tudi sklep o nakupu
počitniškega apartmaja na morju,
katerega bi lahko koristili člani
društva s svojimi družinami skozi
celo leto.
Člani in članice imajo še veliko
želja, toda veseli bomo že, če
bomo lahko nemoteno izvajali do
sedaj planirane programe. Čedalje
težje je priti do želenih finančnih
sredstev. Naše društvo izvaja letos
programe le s sredstvi Zveze
paraplegikov (FIHO) ter sredstvi
donatorjev. Ostali financerji so
v prvih petih mesecih nakazali
le 150 EUR, kar znaša 0,48 %
planiranih sredstev. Neverjetno,
toda resnično!
Srečko Žlebnik

društva

DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja
ZAHVALA
PREDSEDNIKU
DRUŠTVA OB IZTEKU
MANDATA
To, da naju veže iskreno prijateljstvo
od časa, ko sem po kratkotrajnem
bivanju po nesreči v bolnici Novo
mesto prišla na rehabilitacijo na Sočo,
je pač pot, ki spremlja slehernega,

se razdajal do maksimuma pri Zvezi
paraplegikov Slovenije, zadnja leta
pa še več v našem društvu, ki je kot
vzor, kako naj društvo dela in deluje.
Pa to še ni vse; saj sploh ne vem, kje
sploh ne deluješ kot na primer na
Zvezi za šport invalidov, pa FIHO
pa še in še.
To, da smo v našem društvu prišli
do tak šnega doma in tak šnih
prostorov, pa si pred leti nismo

eminenco kot je g. Colarič, direktor
Krke, je bil tebi podeljen grb Novega
mesta.
Še ena zelo pomembna ne sme ostati
neizrečena. To pa je žena Marija, ki
te spremlja ali pa čaka doma, ti vrže
v nahrbtnik nekaj sadja ali pa malico;
je pa tudi pomoč, brez katere se
tudi v našem društvu marsikaj ne
bi odvijalo tako kot se.
Jože, za vse tvoje tolažilne pogovore
in tudi za vse kar si naredil za nas
in vsakega posebej Ti najiskrenejša
hvala in čestitka.
Bernarda Zorko v imenu članov
upravnega odbora in sodelavcev

ŠIRIMO
MEDDRUŠTVENA
SODELOVANJA

Okoren med dobitniki nagrad in priznanj MO Novo mesto (desno ob njem direktor
Krke g. Jože Colarič, zadaj v sredini župan MO Novo mesto g. Muhič)
ki ga doleti diagnoza paraplegije
ali tetraplegije.
Razlika je le v tem, da smo od
zdravs t venih delavcev dobili
medicinsko pomoč, tisto, ki pa
te res postavi nazaj v življenje,
te opogumi in potolaži, so bile
besede pomirjujočega in prijazna
nagovarjanja Jožeta, ko je občasno
prihajal v Zavod na obiske. In takšen
je naš predsednik še danes. Marsikdaj
je razumevajoč kot mati ali oče in
spodbujajoč in optimističen, kot je
lahko le najiskrenejši prijatelj, ki mu
lahko kadarkoli in karkoli zaupaš in
pri tem tudi ostane.
Naš Jože, kot ti pravimo, pa nisi le to
ampak še veliko več. Tvoja dolgoletna
prizadevanja za šport so usmerila
na pravo pot in način življenja vse
paraplegike v Sloveniji. Vsa leta si

mogli niti predstavljati. In samo
tvoja zagnanost in neustavljiva želja,
trdo ter mukotrpno nagovarjanje
vsemogočih institucij in ljudi, ki so
na pravem mestu in ob pravem času
prisluhnili in pomagali, vsak na svoj
način je v končni fazi pripeljalo do
končnega cilja.
Seveda, mi smo vse to spremljali in
videli, vendar pa le v grobem, vse
sitnosti pa so ostale tebi.
Na srečo pa to ni ostalo neopaženo
v lokalnem pomenu, kakor tudi na
nivoju države. To, da si bil lansko
jesen nominiran pri reviji »Naša
žena« v Ljubljani pomeni, da je tvoje
delo in prizadevanje pomembno ne
samo za Novo mesto, ampak tudi
za Slovenijo.
No pred nekaj dnevi pa je bilo
tudi izbiranje za naj občana in naj
občanko Novega mesta. Med izbrano

Že v minulem letu, ko smo bile
članice našega društva povabljene
na obisk v Ljubljano, smo seveda
povabile ljubljanske članice tudi k
nam. Končno nam je uspelo uskladiti
datum in to je bilo 10. aprila. Kljub
muhastemu aprilu smo imeli zelo
lepo vreme in ob lepem vremenu je
tudi počutje in razpoloženje boljše.
Vsi smo bili zelo veseli, ko so sestopile
s kombija. Bile so navdušene nad
našimi prostori in okolico in tako
smo v klepetu in pogovorih krožile
v skupinicah, enkrat v dnevnem
prostoru, drugič zunaj, ter se kot
martinčki nastavljale toplim sončnim
žarkom. Z zanimanjem so si ogledale
tudi našo razstavo ročnih del in slik
likovnikov likovne sekcije pri naši
Zvezi.
9. maja so prišli na obisk tudi člani
in članice iz DP Pomurja in Prlekije.
To je že tradicionalna vsakoletna
izmenjava. Škoda je le, da se je zaradi
omejenega števila pri prevozu s
kombijem udeleži le manjše število
članov.
Veseli smo takih medsebojnih
stikov, ker le prijateljstvo in dobri
odnosi med člani krepijo moč
posameznikom.
Bernarda Zorko
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DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja
LIKOVNA DELAVNICA V
NOVEM MESTU

MEDNARODNI TURNIR V
KOŠARKI

Pomlad je že sama po sebi lepa in
slikovita. Vsa narava hiti s svojimi
čarobnimi barvami krasiti vse na
okrog. In v tako lepem vremenu so
se zbrali slikarji iz likovne sekcije pri
Zvezi paraplegikov Slovenije.
V sončnem vremenu so svoja stojala
in barvne palete postavili kar okrog

V športni dvorani Marof V Novem
mestu je v soboto, 7. aprila 2007, naše
društvo organiziralo 5. mednarodni
turnir v košarki na vozičkih. Turnir
je v letnem planu ZPS in našega
društva. Nastopile so ekipe DP Novo
mesto, RSV Karnten (Avstrija), KK
Zagreb (Hrvaška) in KK Kastelvecchio
(Italija).
REZULTATI TURNIRJA:
RSV Karanten : DP Novo mesto
KK Zagreb : KK Kastelvecchio

44 : 68
38 : 71

Tekma za 3. mesto – poraženca
v predtekmovanju
KK Zagreb : RSV Karnten
53 : 38
Jožica Ameršek pri ustvarjanju nove
slike

Tekma za 1. mesto – zmagovalca
v predtekmovanju
DP Novo mesto : KK Kastelvecchio 60 : 75

hiše na prostem. Ker je med slikarji
kar nekaj tetraplegikov, ki rišejo
z usti, smo že pred tem obvestili
osnovnošolce, da pridejo na ogled
delavnice. In res so prišli. Pa kar niso
mogli verjeti, kaj zmoreta moč volje
in duha. Upamo, da jim je bilo to tudi
vsaj malo v poduk za življenje.
V resnici so to stvaritve, ki se jih ne bi
sramoval nobeden slikarski umetnik.
Seveda pa so bili slikarji tako prijazni
in so svoja dela pustili pri nas, da
smo lahko pripravili razstavo skupaj
z ročnimi deli naših članov in članic.
Razstavo, ki je bila postavljena nekaj
dni, so si lahko ogledali tudi naši
člani, kakor tudi vsi, ki so prišli na
naše društvo.
Da je takšna delavnica zanimiva
tudi za širšo javnost so dokazali tudi
številni novinarji, ki so dogodek lepo
predstavili v več medijih.
S takšnimi akcijami in delovanjem
dokazujemo sebi in okolici, kaj
zmoremo zavedajoč se, da je v vsako
naše delo vloženo veliko truda, to
pa nam daje moč za naprej.

Končni vrstni red:
KK Kastelvecchio (Italija)
DP Novo mesto (Slovenija)
KK Zagreb (Hrvaška)
RSV Karnten (Avstrija)

Bernarda Zorko
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Najboljši strelci:
1. Ante Štimac (Italija)
59 košev
2. Izo Seimenovič (Italija) 48
košev
3. Anton Gruber (Avstrija)
43
košev
Za najperspektivnejšega mladega
igralca je bil izbran član domačega
društva Milan Slapničar, ki je tudi
dosegel 48 košev. Našteti so prejeli
simbolične - praktične nagrade.
Ekipe so prejele pokale, vsi igralci
pa majice z emblemom turnirja.
Na turnirju je bilo prisotnih kar nekaj
članov društva, gostov in občasnih
obiskovalcev. Med gosti so bili tudi
župan Mestne občine Novo mesto
g. Alojzij Muhič, podžupan g. Rafko
Križman, predstavniki Rotary kluba
Novo mesto, predstavnik odbora za
šport pri OKS - ZŠI Slovenije, mag.
Branko Mihorko. Turnir je bil dostojno
predstavljen tudi v sredstvih javnega
obveščanja (tisk, tv in radio).
Mirko Sintič

RIBIŠKO
TEKMOVANJE V
BRESTANICI
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja je bilo 27.5.2007
organizator 2. kola meddruštvenega
tekmovanja v športnem ribolovu.
Tekmovanje je bilo na ribniku
Raztez v Brestanici. Udeležilo 21
tekmovalcev iz 6 regijskih društev.
Do razglasitve rezultatov je potekalo
brez zapletov, nekaj jih je nastalo le
ob koncu, ko so zaradi nepravilnosti
(pravilnik predpisuje obvezno
sedenje) diskvalificirali najboljšega
ribiča Dolenjske, Franca Štefaniča.
Sam se je pritožil, češ, da je pomagal
drugim ribičem pri pripravi na
ribolov. Mnenje domačega športnega
referenta pa je, da bi bil zmagovalec
tudi če bi ležal.

UVRSTITEV EKIP:
1. mesto: DP Prekmurja in Prlekije
2 . m e s to:
D P j u g ov zh o d n e
Štajerske
3. mesto: DP severne Štajerske
4. mesto: DP Koroške
5. mesto: DP Istre in Krasa
6. mesto: DP Dolenjske, Bele krajine
in Posavja
Uvrstitev najboljših posameznikov
po sektorjih:
Sektor A : Željko Geci
3300 g
Sektor B : Rudi Centrih 10800 g
Sektor C : Franc Simonič 12030 g
Po težkem boju je brez ribe ostal
samo Sebastjan Britovšek. Z raznimi
komentarji o ulovu smo se po kosilu
razšli z mislijo kako bi, če bi mi
ta ne odtrgala in ona prijela, bil
zmagovalec jaz.
Mirko Sintič

društva

DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja
12. RADEJEV MEMORIAL
V ŠAHU
24. maja 2007, je Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in
Posavja organiziralo 12. Radejev
šahovski memorial v prostorih našega
društva v Novem mestu.
Udeležilo se ga je 27 tekmovalcev
šahistov iz lokalnih regijskih društev,
posameznik iz Društva multiple

Najboljši v šahu – (z leve) Grilc Mojca,
Planinc Edo in Kutin Dušan
sk leroze Dolenjske, Radejeva
nečakinja Mojca Grilc in ekipa
iz Društva paralitikov Slovenije.
Prvič smo se pomerili tudi s slepim
šahistom (g. Emil Muri) iz Zveze za

šport invalidov Slovenije.
Pod vodstvom sodnika g. Ludvika
Cvirna iz šahovskega kluba Sevnica je
bil po 7. krogih švicarskega sistema
sledeči vrstni red:

Planinc Edo
Grilc Mojca
Kutin Dušan
Kandorfer Sandi
Kočevar Leopold
Bregar Tomaž
Pintar Franc
Obolnar Srečko
Emil Muri
Nukič Alis
Krenos Jože
Jakomin Danilo
Sintič Mirko
Berlinger Jože
Mumlek Ivan
Borovnjak Franc
Plenjšek Jože
Cerkvenik Edo
Duh Jože
Kerč Jožica
Trogar Marko
Miklavčič Anton
Mikec Slavko
Radej Anica
Ivenčnik Franc
Bertalanič Štefan
Baum Franc

Vsi tekmovalci so dobili spominsko
majico na 12. Radejev memorial. Prvi
trije so bili nagrajeni s kolajnami in
praktičnimi nagradami. Prehodni
pokal je že tretje leto zapored osvojil
Edo Planinc in ga tako prejel v trajno
last.
Mirko

6 točk
6 točk
5 točk
5 točk
4,5 točk
4,5 točk
4,5 točk
4 točke
4 točke
4 točke
4 točke
4 točke
4 točke
3,5 točke
3,5 točke
3,5 točke
3 točke
3 točke
3 točke
3 točke
3 točke
3 točke
2,5 točke
2 točke
2 točke
2 točke
1 točka

DP Ljubljana
Sevnica
Društvo paralitikov
DP Celje
Društvo paralitikov
DP Novo mesto
DP Maribor
Društvo paralitikov
ZŠIS
DP Novo mesto
DP Murska Sobota
DP Koper
DP Novo mesto
DP Celje
Društvo multiple skleroze Dolenjska
DP Murska Sobota
DP Ljubljana
DP Koper
DP Murska Sobota
DP Celje
DP Celje
DP Novo mesto
DP Celje
DP Novo mesto
DP Celje
DP Murske Sobota
DP Murska Sobota

KO SKUPAJ ZABIJAMO
GOLE
Vlada RS je ob zaključku dvodnevnega
obiska na Dolenjskem in v Beli krajini
odigrala tudi nogometno tekmo z
gospodarstveniki in župani tega
območja v telovadnici OŠ Trebnje.
Na tekmo je bil povabljen tudi naš
predsednik Jože Okoren in se ob
tej priliki srečal s predsednikom
vlade Janezom Janšo. Med njima je
stekel tudi pogovor o raznih temah.
Po fotografiji sodeč sta bila oba
zadovoljna.
Srečko Žlebnik

Jože Okoren in Janez Janša
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DP Prekmurja in Prlekije
OBČNI ZBOR DP
PREKMURJA IN PRLEKIJE
V soboto 5. 5. 2007 sem se udeležil
Občnega zbora, ki je potekal zunaj
pod nadstreškom, saj se nas je zbralo
prav lepo število članov in članic.
Na začetku je vse prisotne, med njimi
tudi predsednika Zveze g.Peršaka,
pozdravil naš predsednik Matija, nato
pa je pevski zbor, sestavljen iz naših
članov in članic, zapel Zdravljico in
še dve pesmi. Minuto molka smo

Mi pa znamo tudi pet
namenili tudi pokojnim članom in
članicam našega društva. Sledil je
običajen potek, kakor je to na občnih
zborih. Predsednik Zveze g. Peršak
je pohvalil delovanje društva, med
njimi Matijo in Marijo in dodal, da
brez dobrega vodstva ni uspešnega
društva, in da smo edino društvo,
katero je ustanovilo pevski zbor,
seveda s pomočjo mentorice.
(Pobudnik za ustanovitev zbora je
g. Janežič iz Ormoža.) Po zaključku
občnega zbora je Matija vse prisotne
povabil na prigrizek in medsebojni
klepet. Za lačne in žejne želodce so
poskrbeli Janez, Geza, nepogrešljiva
Cvetka in spremljevalci. Sledilo je
tekmovanje v Ruskem kegljanju in
balinanju. Pripravili so tudi ogenj,
na katerem si je lahko vsak spekel
klobaso, kakor pri tabornikih. Tako je
v družbi članic in članov hitro minil
še en nepozaben dan.
Nad nami so se zgrnili črni oblaki in
začelo je rahlo deževati, zato se je
večina vrnila domov. Tudi mene je
hčerka Helena, ki me je spremljala,
naložila v avtomobil, in odpeljala
sva se v Prleški Ormož.
Slavko Bobnarič
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PARAPLEGIKOV SLOVENIJA
– MADŽARSKA

Rezultati v šahu so zmagali člani RODATE,
v pikadu novinci iz Szombathelya
VASAKARAT, domačini pa smo zmagali
v vrtnem kegljanju.
Zadnjih nekaj let smo to tekmovanje
organizirali v kulturnem domu
v Dob rovniku, kjer živijo občani
Madžarske narodnosti, letos pa zaradi
slabega finančnega stanja v občini to
ni bilo izvedljivo.
Na koncu bi še rad povedal, da je to
mednarodno športno in kulturno
srečanje, zato bi bilo lepo, da bi se
tega srečanja udeležilo večje število
članov.

Kot že nekaj let (od leta 1995) smo se
tudi letos udeležil že tradicionalnega
mednarodnega športnega srečanja v
igranju šaha in pikada v vasi Árpás v
bližini Győra. V soboto 12. maja smo
so se odpravili proti Árpásu. Letos
smo se srečanja udeležili v manjšem
številu kot prejšnja leta zaradi bolezni
nekaterih športnikov. Po treh urah
vožnje smo prispeli
na cilj. Tam so nas že
čakali naši prijatelji
Jože Gomboc
gostitelji, na čelu
z predsednikom
DRUŠTVENE LIGE V DP
L acijem in še z
PREKMURJA IN PRLEKIJE
drugim Lacijem,
k ateri je sk rb el
V programu Društva paraplegikov
zato, da nismo bili
Prekmurja in Prlekije imamo za letos
ne lačni in ne žejni.
tudi društvene lige v vrtnem kegljanju,
To s o d e l o v a n j e
športnem ribolovu in balinanju.
sšportnim klubom
Prvo kolo v vrtnem kegljanju se je
RODATA traja že kar
odvijalo po zaključku Občnega zbora.
nekaj let. Tako ima
Po prvem kolu vodi:
DPPP nekaj članov
Ivan Peršak z 52 podrtimi keglji, drugo
z dvojezičnega
mesto
pa je zasedel Franc Jožef s 47
področja, zato
podrtimi
keglji.
smo se pred enim letom odločili da,
Pri članicah je zmagala Marija Magdič
bomo sodelovanje okrepili še s kakim
z 38 podrtimi keglji, drugo mesto
društvom iz Madžarske.
pa zaseda Neža Kuhar s 34 podrtimi
Navezali smo stike še s klubom
keglji.
» VASAKARAT« iz Szombathelya.
V vrtnem kegljanju je sodelovalo
Meseca maja so nas povabili na prvo
17 članov in 9 članic.
srečanje in pogovor o nadaljnem
Na isti dan je bilo tudi kolo v
sodelovanju, mi pa smo jih povabili na
balinanju, po prvem kolu vodi. Franc
mednarodno srečanje meseca julija, saj
Borovnjak, drugo mesto pa je zasedel
smo takrat imeli rezerviran termin za
povratno srečanje z društvom Rodata.
Milan Bogataj. V tej panogi tekmuje
Povabilo so z veseljem sprejeli.
14 članov.
Tako smo 15.07. 2006 organizirali
V športnem ribolovu smo tekmovali
mednarodno špor tno srečanje
že dvakrat in to v Hrastje Moti ter ob
paraplegikov v igranju šaha, vrtnega
Gajševskem jezeru. Po dveh kolih
kegljanja in pikada v društvenih
vodi. Slavko Dunaj pred Francem
prostorih v Murski Soboti. Srečanja
Borovnjakom. V športnem ribolovu
se je udeležil tudi predsednik Zveze g.
tekmuje 9 članov in 1 članica.
Peršak. Tudi letos bo takšno srečanje
Franc Borovnjak
in to v mesecu septembru.
Sodelovali so paraplegiki iz
Madž arske - Rodata K lub, iz
Budimpešte in športno društvo
Vasakarat iz Szombathelya, ter
športniki paraplegiki društva
paraplegikov Prek murja in
Prlekije.
Po končanem tekmovanju je
sledil še zabavni program in vsi,
razen članov Rodate kluba, ki
so prespali v novih društvenih
prostorih smo zadovoljni odšli Po napornih tekmah smo otvorili zunanji
roštilj
domov.

to so naši
JUBILEJNI KONGRES ZDRUŽENJA UMETNIKOV VDMFK
Na Dunaju je od 28. aprila do 6.
maja 2007 potekal jubilejni kongres
ob 50-letnici ustanovitve VDMFK
(Mednarodno združenje slikarjev, ki
rišejo z usti ali nogami), s sedežem
v Liechtensteinu. Polnopravni in
pridruženi člani združenja smo se
zbrali v hotelu Hilton Viena Plaza.
Tridesetega aprila se je začelo zares.
Najprej je bila pod pokroviteljstvom
avstrijskega zveznega predsednika
dr. Heinza Fischerja slavnostna seja
s pozdravnim govorom predsednika
združenja Erosa Bonaminija. Za tem
je imela slavnosten nagovor avstrijska
ministrica za delo in socialo Christine
Marek, zbrane pa je nagovoril tudi
znani filozof univ. prof. dr. Konrad
Paul Liessmann. Ob tej priložnosti
so predstavili tudi film z naslovom
»50 let združenja VDMFK« in z enakim
naslovom še knjigo v treh delih. Na
otvoritev je bila povabljena tudi
direktorica naše založbe UNSU Klara
Soos.
Zvečer je bila slovesna otvoritev
raz stave, kjer je več kot 250
umetnikov združenja iz vsega sveta v
najpomembnejšem muzeju grafike na
svetu (v Albertini) razstavljalo svoja
dela. Uvodni govor je imel ponovno
naš predsednik Eros Bonamini, za
njim je govoril direktor Albertine
dr. Klaus Albert Schroder, razstavo
pa je odprla avstrijska ministrica za
delo in socialo Christine Marek. V
spomin na to slovesnost je od našega
priznanega umetnika Christobala
Morrena Toleda iz Španije, dobila
svoj portret. Otvoritveno slovesnost
je ves čas spremljala glasba Mozarta
in Straussa, ob tej priložnosti pa so
nekateri umetniki tudi demonstrirali
slikanje v živo. Izredno obiskana
razstava je bila odprta do vključno
6. junija 2007.
Hkrati je v Albertini potekala tudi
razstava Bidermajer, kjer so si
obiskovalci lahko ogledali stalno
zbirko grafik A. Durerja.
Prvega maja so nam pripravili vožnjo
z ladjo po Donavi, ki nas je pripeljala
do kraja Wachau, kjer smo imeli v
samostanu Und slovesno kosilo, nakar
smo se s prirejenimi avtobusi vrnili
do našega hotela na Dunaju.
Drugega maja se je zjutraj na
dunajskem sejemskem prostoru, ki
se nahaja v bližini Praterja, začela

delovna seja vseh članov VDMFK,
popoldan pa smo se odpravili v
dvorec Schonbrunn na slavnosten
sprejem z večerjo. Pozdravila nas je
godba na pihala.
Petek je bil namenjen ogledu
znamenitosti Dunaja, muzejev in

dajali vedeti, da se to odvija zaradi
nas, da smo si vse to sami zaslužili,
da ne potrebujemo usmiljenja,
ampak spoštovanje in priznanje
zaradi našega dela, ki se lahko
povsem primerja z deli neinvalidnih
umetnikov.

Udeleženci jubilejnega srečanja VDMFK
razstav. Zvečer smo imeli gala večerjo
v dunajski koncertni hiši, ki je bila
slovesno okrašena samo za nas.
Naredili so nam prisrčen sprejem, po
večerji pa je sledil slavnostni koncert
Dunajskih filharmonikov, ki so nam
predstavili odlomke iz oper ter dela
Straussa in Mozarta. Bilo je veličastno
in neponovljivo.
V soboto so se nekateri člani že
odpravljali proti domu, ostali pa
smo si ogledovali lepote Dunaja in
predstavo španske jahalne šole z
lipicanci. Zvečer so nas odpeljali v
dunajski zabaviščni park Prater, kjer
smo si lahko ogledali številne vrtiljake,
hiše strahov in ostale
vesele stvari, ki pa so nam
žal, nedostopne.
V nedeljo je napočil dan
slovesa tudi za vse nas,
ki smo vztrajali do konca.
Doživeli smo enkraten
teden, organiziran do
najmanjše podrobnosti.
Povsod je bilo poskrbljeno
za naše udobje, varnost,
ob vsem tem pa smo
bili nenehno v centru
pozornosti. Ves čas so nam

Zelo sem vesel in ponosen, da sem
lahko član mednarodne organizacije
VDMFK, ki mi daje nešteto možnosti,
ki jih sicer ne bi imel. Spoznal sem
številne slikarje iz vsega sveta in
navezal prijateljske stike z njimi.
Družil sem se z našim predsednikom
Erosom Bonaminijem iz Verone, našim
prijateljem F. Stegmanom, založnikom
iz Nemčije in zaposlenimi v VDMFK, ki
so nam bili vedno na voljo in delujejo
kot del naše družine z direktorjem
F. Moosleithnerjem na čelu.
Vojko Gašperut, polnopravni član
VDMFK

Vojko Gašperut v elitni družbi
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DRŽAVNO PRVENSTVO V KOŠARKI
S play off tekmo se je končala
košarkarska liga EKIPA RADIODUR DRŽAVNI PRVAK.
V športni dvorani v Komendi je v aprilu
potekal zaključni turnir v košarki
na vozičkih. V prvi polfinalni tekmi
sta se pomerili ekipi DP Ljubljana
Mercator in DP Novo mesto. Zmagala
je ljubljanska ekipa. V drugi tekmi
pa so bili igralci ekipe Radia Dur
boljši od Mariborčanov.
In tako sta v finalnem srečanju svoje
moči pomerili ekipi DP Ljubljana
Mercator in združeni ekipi DP
Gorenjske in DP jugozahodne
Štajerske Radio Dur.
V dobrem začetku je povedla
ekipa DP Ljubljana Mercator z 8:2,
nato pa so igralci RadioDura svoje
nasprotnike hitro ujeli, povedli in
vodstvo obdržali vse do razburljivega
konca. Pri Ljubljančanih se je pokazala
slaba forma, ki se vlekla že od IV.
kola ligaškega tekmovanja. Takrat je
namreč tekmo z Mariborčani dobila
šele v zadnjih minutah.

Rezultati polfinalnih tekem:
DP Ljubljana Mercator : DP Novo mesto - 70 : 38
DP Maribor : DP RadioDur - 58 : 62
Rezultat za tretje mesto:
DP Novo mesto : DP Maribor - 37 : 70
Rezultat za prvo mesto:
DP Ljubljana Mercator : DP RadioDur - 47 : 61

Končne uvrstitve:
1. mesto - DP RadioDur
2. mesto - DP Ljubljana Mercator
3. mesto - DP Maribor
4. mesto - DP Novo mesto
Za najboljšega igralca državnega
pr venst va so izbrali Gregorja
Gračnerja, za najboljšega strelca pa
Igorja Dubrovskega – oba iz moštva
DP LJUBLJANA MERCATOR.
Jože Globokar

Naslov državnega prvaka je osvojila združena ekipa gorenjskih in jugozahodnih
košarkarjev RadioDur

Medregijsko tekmovanje v kegljanju »Koper 2007«
Društvo paraplegikov Istre in Krasa je
v sodelovanju z Zvezo paraplegikov
Slovenije, v soboto, 9. 06. 2007, v
Kopru v športni hali »Bonifika«,

iz vedlo medregijsko ek ipno
te k m ov anj e p ar ap l e gikov v
k e g l j a n j u . Te k m o v a n j e j e
potekalo po pravilniku ZPS na

REZULTATI EKIPNO:

REZULTATI POSAMIČNO:
podrtih kegljev

1. DP ljubljanske pokrajine

902

2. DP severne Štajerske

836

3. DP jugozahodne Štajerske 821
4. DP Prekmurja in Prlekije
796
5. DP Dolenjske, Bele krajine
in Posavja
789
6. DP Istre in Krasa

762

7. DP Koroške
8. DP Gorenjske
9. DP severno Primorske

728
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podrtih kegljev

Kotnik Srečko
Ivaniševič Senka
Kanc Tone
Hrženjak Roman
Rupnik Viktor
Borovnjak Franc
Štirn Cvetka
Cvar Alojz
Herman Jože
Lasetzky Alfred
Marcijuš Marjan
Simonič Franc
Dunaj Slavko
Havzer Vinko
Geci Željko

241
237
231
231
223
223
221
221
217
215
209
207
205
205
200

štiristeznem kegljišču. Tekmovanja
se je udeležilo 37 tekmovalcev
iz devetih deželnih društev.
Zaključek tekmovanja, razglasitev
rezultatov, malica in druženje po
tekmovanju smo pripravili v »Domu
paraplegikov« v Pacugu. V metih po
60 lučajev mešano so bili doseženi
sledeči rezultati.
Benjamin Žnidaršič

Predstavniki prvih treh ekip so prejeli
pokale

šport
...in malo novejše novice izpod košarkaških košev
TURNIR ZA VI. POKAL
ZVEZE PARAPLEGIKOV
SLOVENIJE
V Luciji je maja potekal že VI.
košarkarsk i turnir z a pokal
Zveze paraplegikov Slovenije,
zanj pa so se potegovale vse štiri
slovenske ekipe, ki so po ligaškem
tekmovanju nastopile tudi na
državnem prvenstvu.
Tok rat se slik a iz dr ž avne ga
prvenstva ni ponovila, saj je ekipa
DP ljubljanske pokrajine v finalnem
dvoboju prikazala eno najboljših iger
in s 33 točkami povsem nadigrala
nasprotno moštvo DP Radia Dur. Tako
se je Gorenjcem pošteno oddolžila za
boleč poraz na državnem prvenstvu.
Turnir je v dvorani Špor tnega

Trenutek negotovosti
mladinskega centra v Luciji pri
Portorožu pod pokroviteljstvom
ZPS organiziralo DP Istre in Krasa,
pokale pa je podelil podpredsednik
Zveze Dane Kastelic.
V predtekmovanju sta se najprej
pomerili ekipi DP RADIA DUR – in DP
NOVEGA MESTA. Gorenjska ekipa, ki
je na zadnjem skupnem tekmovanju
osvojila naslov državnega prvaka
je tudi tokrat pokazala dobro
pripravljenost in nasprotnik a
premagala z rezultatom 59:47.
DP MARIBOR in DP LJUBLJANA
M E R C AT O R j e b i l d r u g i
predtekmovalni par, ki je pokazal svoje
košarkarske veščine. Ljubljančani so
imeli z Mariborčani slabe izkušnje že
v IV. kolu ligaškega tekmovanja, ko
so v komaj zadnjih minutah dobili
tekmo. No, tokrat je bil strah odveč. V
prvi minuti so povedli, v zadnji pa s
košem Dubrovskega tekmo suvereno
zaključili z rezultatom 57:37.
Najbolj razburljiva, in do zadnje
sekunde neodločena, je bila tekma za

tretje mesto, v kateri sta se pomerili
poraženi ekipi iz predtekmovanja
– DP NOVO MESTO in DP MARIBOR.
Pr va četr tina je sicer pripadla
Novomeščanom, nato pa so vajeti
v svoje roke vzeli Mariborčani in pet
minut pred koncem srečanja vodili

z Obale.
Z zaključnim pokalnim tekmovanjem
v košarki na invalidskih vozičkih
se je končala košarkarska sezona
2006/2007. Naslov državnega prvaka
je osvojila ekipa DP Radia Dur, naslov
pokalnega zmagovalca pa ekipa DP
Ljubljane Mercator
Jože Globokar

EKSTREMNI KOLESARJI
ZA EVROPSKO
PRVENSTVO PO
SLOVENIJI
Čestitke, čestitke
že z desetimi točkami razlike. Toda
pri tej razliki se je njihova učinkovita
predstava tudi končala. Do
konca tekme niso niti enkrat
več zadeli. Še več! Imeli so srečo,
da je novomeškemu igralcu
Šerbinku pri izvajanju drugega
prostega meta zadrhtela roka
in ni izsilil podaljška. In tako
so Mariborčani tretje mesto
osvojili z rezultatom 51:50.
Finalno srečanje sta obe ekipi
začeli z velikimi pričakovanji.
Po negotovem začetku in
zgrešenih metih na eni in drugi
strani so Ljubljančani v drugi minuti
povedli. Četrtina se je zaključila z
rezultatom 15:12. No, za tem so se
razigrali in vodstvo vse do konca
tekme le še povečevali. Čeprav so
imeli v ekipi samo 7 igralcev, so
suvereno gospodarili pod koši tako v napadu kot v obrambi. Prav
gotovo so prikazali eno najboljših in
homogenih iger. Državni prvaki so
bili tokrat povsem brez moči. Sicer
pa rezultat 69:36 pove vse.
Delegat tekmovanja je bil Milan
Lukan, tekme sta vodila sodnika
Mitja Dečman in Simon Ličen,
za najboljšega igralca pokalnega
prvenstva pa so izbrali Gregorja
Gračnerja, igralca moštva DP
LJUBLJANA MERCATOR. Z namenom,
da bi šport paraplegikov predstavili
po vseh krajih Slovenije, Zveza
organizacijo pokalnega prvenstva
vs ako l e to p o nu di dru g e mu
pokrajinskemu društvu. Tokrat
je zaupanje Zveze zelo uspešno
upravičilo Društvo paraplegikov
Istre in Krasa in tako našo prvo
kolek tivno igro na invalidskih
vozičkih predstavilo tudi gledalcem

Dirko ekstremnih kolesarjev okoli
Slovenije sta organizirala naša
spremljevalca Andrej Berginc in
Gorazd Petrovčič. Zmagovalec prve
izvedbe ultramaratonske kolesarske
dirke okoli Slovenije (DOS) je postal
Jure Robič. Pripadnik Športne enote
Slovenske vojske je za dve uri in
štirideset minut premagal Marka
Baloha. Zmagovalca je na podelitvi
13.5.2007 na cilju, poleg pokala,
čakala tudi slika slikarja, ki slika z usti
Benjamina Žnidaršiča, Kolesar, olje
na platnu 100x120. Zmagovalec je ob
darilu ganjen izjavil, da se bo prav
zaradi tega darila še bolj potrudil
da zmaga tudi na največji svetovni
dirki po Ameriki (RAM)
Do cilja je prišlo 12 kolesarjev med
njimi tudi kolesarka Kolesarskega

Direktor dirke Andrej Berginc,
zmagovalec Jure Robič in slikar
Benjamin Žnidaršič
društva Postojna, Ajda Opeka, ki
je dobila pokal za prvo mesto v
ženski kategoriji. Trasa dirke je
kolesarje vodila iz Postojne skozi
Ilirsko Bistrico, Goriško, prek Vršiča na
Primorsko, prek Črnivca na Štajersko,
Prekmurje, Dolenjsko, Notranjsko
in nazaj v Postojno. Robič je za pot
potreboval 1 dan 14 ur in minuto.
Progo, ki je bila zelo razgibana saj,
so morali tekmovalci premagati
12.000 metrov višinske razlike, je
prevozil s povprečno hitrostjo 30,1
kilometra na uro.
PARAPLEGIK
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šport
ŠE MALO O KOŠARKI
Košarkarji štirih najboljših slovenskih
moštev Helios, Union Olimpija, Geoplin
Slovan in Zlatorog so se dva dni po
končanem finalu državnega prvenstva
ponovno pomerili med seboj na
promocijskem turnirju. Turnir, izjemno
popestren s show programom, je bil
v športni dvorani na Kodeljevem v
torek 12. junija 2007 ob 20. uri. Poleg
najboljših košarkarskih slovenskih
ekip, so se predstavili tudi košarkarji
na invalidskih vozičkih. Izkupiček od
prodanih vstopnic je namenjen Zvezi
paraplegikov Slovenije za dograditev
Doma paraplegikov na Pacugu.

Tudi tako si lahko pomagamo
Košarkarji na vozičkih so se predstavili
na začetku in ob koncu prireditve z

Bi rad poletel? Nič lažjega
ekipo DP Ljubljana Mercator in mešano
ekipo drugih slovenskih košarkarjev.
Sledili sta polfinalni tekmi parov
Helios-Zlatorog in Union OlimpijaGeoplin Slovan, nato pa tekmi za tretje
in prvo mesto. Posamezna tekma je
bila dolga eno četrtino, tako da turnir
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STRELSKA
REPREZENTANCA
INVALIDOV USPEŠNA

Brez navijačic pač ne gre
ni presegel časa običajne košarkarske
tekme. Tekma je bila podobna
košarkarskim All Starom, začinjena
z mnogimi exhibicij-skimi vložki, ki so
jo v premorih popestrili plesalci plesne
skupine Kazina,
akrobatska skupina
HipHoopers in
Zmajčice. Izvedeno je
bilo tudi tekmovanje
v metanju trojk in
zabijanju.
Rezultati v tem
izjemno prijetnem
vzdušju sicer niso
bili pomembni,
vendar naj povemo,
da je zmagala ekipa
Zlatoroga iz Laškega,
druga je bila Union
Olimpija, tretji Helios
in četr ti domači
Geoplin Slovan. Med paraplegiki pa je
za točko zmagala ekipa DP Ljubljana
Mercator.
Organizator prireditve Duško Dragić, ki

se je lotil precej zahtevnega projekta,
je na koncu prireditve od Zveze
paraplegikov Slovenije poleg zahvale
podpredsednika Daneta Kastelica,
dobil v spomin tudi košarkarsko
žogo.
Benjamin Žnidaršič

Mesec maj je vsako leto »strelski«
mesec. Že tradicionalno se strelci
udeležimo tekmovanj, ki nam po
sedmih mesecih napornih treningov
povedo, kako smo pripravljeni na
najpomembnejše tekmovanje v
letu. Letos bo to Odprto evropsko
pr venst vo v Suhlu v Nemčiji,
konec julija. V sklopu priprav na
to tekmovanje smo se v začetku
maja udeležili tekmovanj v Franciji
(Dieuze v pokrajini Lorraine) in Nemčiji
(Bad Orb v pokrajini Hessen), konec
maja pa še tekmovanja v Zagrebu.
Tekmovanj so se udeležili trije člani
Zveze paraplegikov: Franci Pinter
– Ančo, Dušan Rupar, Gorazd Tiršek
ter Srečko Majcenovič, Damjan
Pavlin, in trenerka Polona Sladič
s pomočnikom trenerke Alešem
Kosmačem. Tekmovanj se je udeležilo
več kot 150 strelcev iz 26-ih držav,
tako da je bila konkurenca odlična.
Novi član reprezentance Gorazd Tiršek
je opravil klasifikacijo in bil uvrščen
v kategorijo SH 2 a. Splošna ocena
nastopov je dobra, vendar pa mi je kot
trenerki, pomemben predvsem dober
rezultat. Kajti, če so rezultati dobri,
dobra uvrstitev pride sama po sebi.
Na velikih tekmovanjih pa rezultat
hitro vsi pozabijo - zapomnijo pa si
morebitno medaljo ali drugo vrhunsko
uvrstitev. Strelski šport se v svetu zelo
hitro širi, saj je bilo na teh tekmovanjih

Bang, bang...to smo pa mi
več kot 30 novih strelcev in tudi število
odličnih strelcev je vsakič večje. Vsi
naši tekmovalci so nastopili v skladu
s svojimi sposobnostmi in izkušnjami.
Najboljši je bil kot vedno Franc Pinter
– Ančo, ki je na vseh treh tekmovanjih
dosegel kar 5 zmag in tri tretja mesta.
Prav tako je na svojih prvih tekmah

šport
odlično nastopil Gorazd Tiršek – Nani,
ki je dosegel celo svojo prvo zmago in
tretje mesto. Dušan Rupar je dosegel
MQS normo, ki se bo štela v skupno
število norm, ko se bodo določala mesta
za posamezno državo za nastop na
paraolimpijskih igrah v Pekingu leta
2008. Prav tako je potrebno pohvaliti
preostala tekmovalca: Damjan Pavlin
je dvakrat zmagal, dosegel drugo in
dve tretji mesti, Srečko Majcenovič
pa je poleg zmage dosegel tudi tretje
mesto.
Na tekmovanjih v Franciji in Nemčiji
smo naredili več kot 3000 km. V redkih
prostih trenutkih smo si ogledali kakšno
lokalno znamenitost, občudovali smo
zlasti lepo francosko pokrajino, za večjo
sproščenost pa smo obiskali tudi bazen.
Ob večerih so si fantje dali duška ob
igranju »enke«, s pomočnikom sva
ohranjala kondicijo z nordijsko hojo,
en večer pa smo se pomerili tudi v
računalniški igri »Lepo je biti milijonar«.
Domov smo prišli zadovoljni: dosegli
smo dobre rezultate, uživali v družbi
drug drugega in ponovno spoznali, da
nas imajo kot ekipo, tuji tekmovalci
zelo radi. Tako polni moči, še naprej
zavzeto treniramo do evropskega
prvenstva! Tam pa … Ja, o tem pa
enkrat naslednjič.
Polona Sladič

RIBIŠKO
TEKMOVANJE OB
JEZERU VOGRŠČEK
Društvo paraplegikov Istre in
Krasa je v sodelovanju z Zvezo
paraplegikov Slovenije 16. 6. 2007
ob umetnem jezeru Vogršček
p r i p r av i l o m e d d r u š t v e n o
tekmovanje v športnem ribolovu.
Ribiči so tekmovali v ekipni in
posamični konkurenci (III. Kolo
lige ZPS). Vsako društvo je lahko
prijavilo ekipo in rezervnega
tekmovalca, po potrebi pa tudi
spremljevalca.
Žrebanje lovnih mest je bilo ob
8.00 uri. Ribiči so do 9.30 lahko
krmili ribe, nato pa do 12.30
tekmovali in preizkušali ribiško
srečo. Po tehtanju ulova je bila
na kmečkem turizmu Malovščina,
uradna razglasitev rezultatov z
družabnim srečanjem.
Ribiči so tekmovali v skladu s
Pravilnikom RZS o tekmovanjih v

lovu rib s plovcem. Tekmovalo je
25 tekmovalcev, pri organizaciji
tekmovanja in pri pomoči
invalidov, pa je pomagalo dvajset
spremljevalcev.
Benjamin Žnidaršič

Potrpljenje se izplača

REZULTATI
EKIPNO:
drustvo,

teža v g,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7380
4000
3600
1770
1626
1010

DP JZŠ
DPP
D P SŠ
D P IK
D P LJ
D P KOR

Za rib`ce od rib`ce

tč. ekipno
5
9
12
16
16,5
18,5

vrstni red
žrebanja
3
1
8
4
7
2

POSAMIČNO:
priimek in ime,

društvo

1. Temnik Mirko
DP JZŠ
2. Centrih Rudi
DP JZŠ
3. Jernejšek Miran DP SŠ
4. Jurkovič Leon
DP P
5. Jeromel Alojz
DP KOR
6. Kralj Peter
DP LJ
7. Gorenc Tine
DP DBP
8. Antlej Matjaž
DP JZŠ
9. Šilak Srečko
DP SŠ
10. Duh Jože
DP P
11. Križanič Silvester DP P
12. Borovnjak Franc DP P
13. Javernik Boštjan DP KOR
14. Simonič Franc
DPSŠ
15. Božič Božko
DP IK
16. Žalig Ivan
DP SŠ
17. Hauzer Vinko
DP SŠ
18. Vrhovnik Viktor DP LJ
19. Grilc Zdravko
DP KOR
20. Mikec Slavko
DP JZŠ
21. Tomažič Jože
DP IK
22. Bašić Fahir
DP IK
23. Božinovski Zoran DP KOR
24. Videtič Stane
DP LJ

startna sektor teža(g) tč.
št.

5
5
1
3
4
6
4
5
2
4
3
3
8
1
2
1
7
6
8
7
2
7
8
6

B
C
A
A
B
B
C
A
A
A
A
B
B
C
B
B
B
A
A
C
C
A
C
C

3240
2880
2440
2310
1640
1400
1280
1260
1060
1040
870
820
790
700
640
460
350
220
220
140
70
30
0
0

1
1
1
2
2
3
2
3
4
5
3
4
5
4
6
7
8
6
6
5
6
8
7,5
7,5
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interesne dejavnosti
MEDNARODNI POTAPLJAŠKI TABOR
Dvaindvajset udeležencev, od tega
sedem članov Zveze paraplegikov
(Barbara, Aleš - Joda, Damjan,
Sašo, Igor, Iztok in Jožef) je v
sodelovanju z ekipo Medicinske
fakultete iz Splita pod vodstvom
prof. dr. Željka Dujića od 5. do
10. junija 2007, izvajalo potope
z namenom raziskovanja vpliva
visokega pritiska pri ljudeh s
poškodbo hrbtenjače in ljudeh z
visokimi amputažami.
Skupaj z Zvezo paraplegikov Slovenije
je mednarodna zveza društev IAHDAdriatic, ki skrbi za potapljanje
ljudi s posebnimi potrebami v širši
jadranski regiji, s svojimi člani s
Hrvaške (RK Geronimo – Zagreb),
Bosne in Hercegovine (Eco sportska
grupa – Sarajevo) in Slovenije (PK
Slovenske Konjice), uspešno zaključila
mednarodni raziskovalni tabor Krk
2007.

bližini morja (cca. 20m) in je zgledno
urejen, ter primeren za inv. voziček.
Na voljo so tuši in toalete. Center
ponuja tudi izposojo in hrambo

Skupinska fotografija mednarodnega potapljašklega raziskovalnega tabora
Potapljanje moraš imeti RES rad! To je
stavek, ki sem ga v času potapljaškega
tabora slišala neštetokrat. V dneh,
ki so sledili pa je pravzaprav dobil
svoj pomen.
Raziskava se je začela že teden dni pred
odhodom, ko smo paraplegiki pri dr.
Erjavčevi z Inštituta za rehabilitacijo,
opravili obremenitveno testiranje.
Zbrali smo se v potapljaškem centru
Neptun v Šilu na Krku. Sam center je
lociran na koncu vasice, v neposredni
32
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opreme gostov centra.
Naslednji dan pa je šlo zares. Tisti,
ki radi zjutraj poležavamo tokrat
nismo prišli na svoj račun. Vstajanje
je bilo zgodnje, sledile so meritve,
obvezen zajtrk in priprave na potop.
Potapljali smo se v parih, tako,
da se je z enim gibalno oviranim
potapljačem potapljal v paru tudi
napredni potapljač ali inštruktor, ki je
v dobri fizični kondiciji in nekadilec.
Z namenom, da se dobljeni rezultati

Poleg
vsakodnevnega
merjenja
mehurčkov z ultrazvokom srca in
splošnega pregleda vseh udeležencev,
so se izvajale tudi meritve funkcij pljuč
testne in primerjalne skupine lahko
primerjajo, smo se potapljali v istem
režimu in na isti globini. Prvi potop
smo bolj zaradi varnosti opravili
z obale izpred centra, saj smo se
morali tisti, ki se že dalj časa nismo
potapljali,zbalansirati. Takoj po
vsakem potopu so znanstveniki z
Medicinske fakultete v Splitu – Katedre
za fiziologijo, izvajali merjenja srca
z ultrazvokom, da bi se našli možni
mehurčki dušika, ki so nastali v času
zadrževanja potapljačev pod vodo
pod visokim pritiskom. Isto merjenje
se je izvajalo približno petnajst minut
po vsakem potopu, ter ponovno po
eni uri bivanja na površini. Sledilo je
lahko kosilo (sadje in jogurt), kratek
počitek in že smo se pripravljali na
drugi odhod v globine.
Tokrat smo si ogledali razbitino
Peltastis, Grško tovorno ladjo, ki je
svojo pot nesrečno končala v noči
med sedmim in osmim januarjem
1968. Razbitina je dolga 60m,
široka 9m in visoka 4,3m, nahaja
pa se na globini 32m. Ladjo smo si
verjamem da, vsi dobro zapomnili,
saj smo jo v dneh, ki so sledili, še
trikrat obiskali. Po obilni večerji,
ki je sledila je mnogim zmanjkalo
energije za nočno druženje in smo
se hitro odpravili spat. Prvi potop v
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četrtek smo opravili na rtu Šilo, kjer
se pod vodo nahaja lep 20 metrski
kamniti zid, ki je pravljično porasel
in naseljen, ter sega do globine 35
metrov.
V testni skupini osmih potapljačev so
sodelovali potapljači invalidi iz treh
držav, ki so pred petimi leti pričeli
z eksperimentalnim projektom
mednarodne zveze društev IAHDAdriatic, ki je že postala znana
tudi iz ven regije. Primerjalno
skupino so predstavljali vrhunski
potapljači iz regije, ki imajo izkušnje
s potapljanjem invalidov. V ekipi za
potapljanje sta bila tudi dva zdravnika
specialista in potapljači iz službe za
reševanje, ki so skrbeli za maksimalno
varnost vseh udeležencev.
Raziskovalni tabor, ki sta ga med
drugimi omogočila ZPS (Zveza
paraplegikov Slovenije) in Pomorska
policija Primorsko-goranske županije,
je prvi poskus te vrste, katere glavni
cilj je, da se ljudem z invalidnostjo v
prihodnosti omogoči čim varnejše
potapljanje in to v pogojih, ki so
specifični za našo regijo.
Gre za začetek znanstvenega dela na
področju potapljanja invalidov in je
prvi te vrste v Jadranski regiji in širše.
V petih delovnih dneh smo opravili
več kot 120 potopov. Potapljali smo
se vsak dan, zjutraj in popoldne, na
globinah med 25. in 30. metri znotraj
varnostne krivulje, z namenom,
da bi pridobili čim več podatkov
za analizo. Poleg vsakodnevnega
merjenja mehurčkov z ultrazvokom
srca in splošnega pregleda vseh
udeležencev, so se izvajale tudi
meritve funkcij pljuč.
Prvi in zadnji dan so udeleženci
testne in primerjalne skupine opravili
EKG in meritve elastičnosti venskih
žil pred in po potopu s pomočjo
zaustavljanja krvnega obtoka na
periferiji udov. Za nas, ki smo se
do sedaj potapljali zgolj kadar se
nam je zahotelo in kolikor se nam
je zahotelo, so bili ti trije dnevi zelo
naporni in utrujajoči a na koncu lahko
zaključimo, da imamo potapljanje
RES radi.
Barbara Slaček
Branko Ravnak – predsednik IAHD
Adriatic

MOTORISTI ZPS
NA MOTO ZBORU FIRE GROUP
12 in 13. maja 2007 smo se člani
motoristi ZPS letos zbrali na
skupnem druženju že drugič. Dobili
smo se na letališču v Šentvidu
pri Stični, kjer je potekal zbor
motoristov. Organiziral ga je
lokalni moto klub FIRE GROUP.
Že zgodaj dopoldne je prispela
prva ekipa iz Ljutomera, ostali
smo se zbrali do 12. ure. Okoli pol
enih smo »štartali« na prvo vožnjo.
Seveda smo se želeli zapeljati tudi
pa znameniti croos progi v Šentvidu.
Ko smo prispeli tja, pa nas je čakalo
razočaranje. Proga je bila zaradi del
zaprta.
Hitro smo poiskali zamenjavo.
Odpravili smo se naprej proti Fileč
vrhu. Tam so domačini namreč naredili
svojo kros progo in moram priznati,
da je bila precej bolj adrenalinska
kot naša v Šentvidu. Po dovoljenju
lastnikov smo se korajžno zapodili
po strminah in vztrajali skoraj dve
uri. Kmalu pa je bilo treba pohiteti
nazaj na prizorišče
zbora, ker se je okoli
tretje ure popoldan
začela panoramska
vožnja z ostalimi
motoristi. Vožnja
je potekala skozi
center Šentvida pri
Stični, do Ivančne
Gorice, naprej proti
Višnji gori, nazaj v
Stično, do Pristave,
kjer smo imeli
k r ajš i p os t an e k
na
kmečkem
turizmu. Tam so
nam postregli z lokalnimi jedmi,
med katerimi je izstopala ocvirkova
potica. Po končani panoramski vožnji
je sledil daljši oddih. Zvečer smo
se odločili za daljšo nočno vožnjo.
Ta je bila zame zelo adrenalinska,
med drugim zato, ker sem skoraj
povozil medvedjega mladiča, ki mi
je skočil tik pred motor. S hitrim
manevrom sem ga obšel in vse se
je srečno končalo.
Z Dolfetom sva se samo spogledala
in si rekla: »Kjer je medvedji mladič,

je tudi medvedka, zato plin do konca
in takoj čim dlje stran«. Nazaj na
zbor smo se vrnili okoli polnoči,
kjer je že glasno igral ansambel
Perota Lovšina. Ob dobri glasbi in

Mala mal’ca
seveda dobri družbi nam ni bilo
težko dočakati jutra. Člani moto
kluba FIRE GROUP so nam zjutraj
za zajtrk postregli z jajci na oko in
seveda jutranjo kavo. Moram reči,
da smo prizorišče zbora zapustili
zadnji, okoli ene popoldne.

Rohneči in veseli
Rad bi se zahvalil članom Moto kluba
FIRE GROUP, ki so nam omogočili, da
smo se lahko udeležili moto zbora.
Poskrbeli so za hrano, pijačo, ustrezen
prostor za kampiranje, WC prilagojen
za invalide, pa tudi za varnost. Zatrdili
so mi, da ni nobenega vzroka, da se
drugo leto ne bi že spet srečali na
istem mestu.
Jože Zajc
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NE NA GOLICI...AMPAK NA JELOVICI
Motoristi smo se 27. in 28. maja
prvič v letošnjem letu zbrali
na Gorenjskem, natančneje na
planoti Jelovica. Udeležilo se nas
je sedemnajst motoristov.
V soboto smo se zgodaj dopoldne
zbrali pred gostiščem Krona v Zgornji

A si sigurn, da s’gre po tej pot?

Lipnici, nakar smo se na svojih
motornih konjičkih čez dobro uro
počasi odpravili proti Zgoški ravni.
Tam smo se med krajšim postankom
na hitro odžejali, nato pa nadaljevali
pot čez Soriško planino in se spustili
v Bohinjsko Bistrico, kjer smo do vrha
napolnili želodčke naših motornih
konjičkov, saj so bili motorji po
napornih vzponih in spustih že
pošteno žejni goriva.
Iz Bohinjske Bistrice smo pot
nadaljevali v malo manjšem
številu, kajti tam sta nas zapustila
dva naša člana, ki sta se odpravila
proti domu. Ostali smo nadaljevali
pot proti prelepemu Bohinjskemu
jezeru. Ob prihodu k jezeru smo
bili deležni mnogih radovednih
pogledov mimoidočih turistov,
ki so z zanimanjem spremljali
našo motoristično karavano. Ob
jezeru smo se pridno nastavljali
fotografskemu objektivu in napravili
čisto pravo »gasilsko« fotografijo,
ki nam bo še leta in leta obujala
spomin na naše srečanje.
Krajšemu postanku je sledil vzpon
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nazaj na Ribniško planino, kjer
smo naredili dva dodatna kroga
»panoramske« vožnje – to seveda
pomeni, da smo po moji zaslugi
zašli na slepo gozdno cesto. Ker je
bilo nekaterim vrlim motoristom
že kar malo slabo od poskakovanja
z motorji in kronično povečane
doze adrenalina
v krvi, smo se
odločili nabrati
novih moči in se
odpravili na težko
pričakovano
kosilo
na
bližnjo Vodiško
planino.
Polenta
in
golaž sta vsem
»sestradancem«
nadvse teknila.
Po zasluženem oddihu smo se
dodobra okrepčani odpravili nazaj
na Goško raven, kjer nas je večina
članov zapustila. Glede na to, da nas
je ostala le še peščica petih najbolj

znova napolniti. Ko smo se »podprli«
s pasuljem, nas je oskrbnik na Vodiški
planini presenetil in nam na 1200 m
nadmorske višine ponudil palačinke
z marmelado. Po okusni večerji in
sladici smo se okoli devete ure
odpravili nazaj na Goško raven. Tam
sta nas zapustila še dva motorista,
tako da smo na planini noč prespali
samo trije največji motoristični
navdušenci. Naslednje jutro smo se
odločili, da naredimo še dodatno turo
po Jelovici. Opoldne smo dodobra
izčrpani soglasno sklenili, da tudi
mi zaključimo dvodnevno srečanje
in se odpravili proti dolini.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem
našim članom za udeležbo na tem
dvodnevnem srečanju in jih pozval,
da se tudi v prihodnje čim večkrat
udeležijo naših srečanj v takem
številu.
P.S.: Opozoril pa bi vse člane, ki
se pripeljejo na srečanje, da prej
poskrbijo, da bodo njihovi motorji ob

Juhu malica!..Še malo pa bi pojedel svoj motor

adrenalinskih motoristov, smo se
odločili, da izvedemo malo bolj
zahtevno »off road« turo.
Po večerni vožnji so naši želodci že
glasno naznanjali, da jih je potrebno

začetku poti napolnjeni z gorivom.
Hvala.
Mičo Ostojič

interesne dejavnosti
SREČANJE MOTORISTOV V ŽIREH
MOTO KLUB SAIRACH iz Žirov je
ob 10 -letnici kluba priredil, od
9.-11.6.2007, velik moto zbor, ki so
se ga udeležili številni motoristi iz
Slovenije in zamejstva. Motoristi iz
Žirov so svoj klub Sairach poimenovali
po več kot 700 let staremu imenu
kraja. Za maskoto so si izbrali divjo
svinjo, ki v gobcu drži vejico z žirom.
Ne delajo razlik glede na to, kakšne
znamke motor kdo vozi ali koliko sta
motor ali motorist stara, pomembno
je, da ima motorist srce na pravem
mestu in da bije za prijatelje in
motor. Število udeležencev zbora
je bilo skoraj štiri tisoč. Udeležili
smo se ga tudi motoristi Zveze
paraplegikov.
Najbolj zagnani smo se na prizorišče
zbora pripeljali že v petek popoldne
in moram priznati, da me je bilo malo
strah, kako bomo preživeli ta vikend.
Cel teden je bilo slabo vreme. Za
prizorišče zbora so namreč izbrali
travnik, praktično brez kakršnekoli
urejene infrastukure in vse skupaj
je izgledalo kot močvirnat teren.
Organizatorji pa so dobro poskrbeli
za nas in nam rezervirali ustrezen,
bolj utrjen prostor. Moram priznati,
da smo kljub vsemu imeli srečo z
vremenom in cel vikend je bilo
suho, celo preveč vroče vreme.
Po postavitvi šotorov in baznega
tabora smo se začeli spoznavati z
ostalimi udeleženci zbora. Ob dobri
glasbi in seveda dobri hrani, nam je
večer kar prehitro minil in že smo
se polni pričakovanj zbudili v novo
jutro. Ko smo se v soboto zbrali vsi
naši člani motoristi, smo se odločili
za samostojno panoramsko vožnjo,
smer Vrhnika. Pot nas je vodila skozi
prelepe hribovske vasi, vse tja do
Zaplane, kjer živi naš predsednik
dr ž ave. Ustavili smo se pred
njegovo hišo. Kljub pregovarjanju
s policistom, ki čuva njegov dom,
nam ni uspelo pozdraviti našega
predsednika.
Zgodaj popoldne smo se vrnili
nazaj na prizorišče zbora. Bili
smo presenečeni, saj se je število
udeležencev med našim potepanjem
podvojilo. Komaj smo parkirali svoje
motorje okoli baznega tabora.

Res škoda, da v vodnjakih ni piva... bi se še raje ustavljali ob njih
Popoldne smo se odpravili še na
eno panoramsko vožnjo skupaj z
ostalimi motoristi. Odpeljali smo se
do bližnjega kmečkega turizma, kjer

kar velike pozornosti. Zjutraj smo
se prijetno nenaspani sproščali na
jutranjem soncu. Na žalost je bilo
konec veselja, treba je bilo pospraviti

Ena po gasilsko
pa nas je presenetila daljša ploha.
Skrili smo se kar v bližnji skedenj
in tako suhi dočakali konec dežja.
Po vrnitvi nazaj v tabor smo se
oddahnili, ker tam sploh ni deževalo
in vse stvari, ki smo jih pustili zunaj,
so bile suhe.
Zvečer se je odvijalo podobno
dogajanje kot pretekli večer, s to
razliko, da smo imeli nekaj časa svoj
ansambel. Dolfe je raztegoval svojo
harmoniko, tako da smo bili deležni

šotore in ostalo kramo.
Prav posebna zahvala gre našemu
prijatelju Simonu, ki nam je bil ves čas
v veliko pomoč. Zahvaljujem se tudi
članom moto kluba Sairach, še prav
posebej pa Vinetu. Omogočil nam je,
da smo dobili dober teren za bivanje,
svoj (invalidski) WC in seveda dostop
do celotnega dogajanja na zboru.
Upam, da se drugo leto spet dobimo
v Žireh, v še večjem številu.
Jože Zajc
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NA OŠ IVANA GROHARJA V ŠKOFJI LOKI
V akciji, ki jo Zveza paraplegikov
Slovenije izvaja po osnovnih šolah
v Sloveniji in Italiji, so tokrat slikarji
Benjamin Žnidaršič, Jože Tomažič,
Metod Zakotnik in Vojko Gašperut,
19. aprila 2007, na pobudo Barbare
Trdina obiskali osnovno šolo Ivana
Groharja v Škofji Loki. Učencem
9. razreda so predstavili nekoliko
nenavadno tehniko slikanja s
čopičem v ustih, hkrati pa še film
»Zgodba o volji,« ki predstavlja
delo in življenje slikarja Vojka
Gašperuta, pesnika, pisatelja in
slikarja Benjamina Žnidaršiča in
Pavla Križmančiča iz Italije (vsi
člani DP Istre in Krasa).
Jože Tomažič in domačin Metod
Zakotnik sta predstavila svojo
življenjsko zgodbo in svoj način
slikanja -f ilograf ijo in graf iko.
Skupaj so predstavili dejavnost

tehniko slikanja z usti, ki jo morajo
uporabljati težko gibalno ovirani
tetraplegiki. Zanimanje je bilo tako
veliko, da so se s tem načinom tudi
sami preizkusili. Uspela pa je tudi
tokratna akcija pri ozaveščanju mladih
in predstavitvi naše invalidnost,
življenja, dela ter ustvarjalnosti.

Vtis osnovnošolk z
naravoslovnega dne
Kulturno-tehniškega dne ne bi nikoli
mogli imeti ob boljšem času, saj smo
istega dne pisali matematiko. Tako
smo lahko pozabili na koeficiente,
procente, ulomke in vse ostalo, kar
bi nam drugače zagrenilo četrtkov
popoldan.
Ko smo sedeli v večnamenskem
prostoru naše šole in čakali na
začetek dokumentarca »Zgodbe o

ki pa jih družba običajno ne jemlje
za take zaradi posledic operacije,
padca z drevesa, skoka v vodo…
O svojih nesrečah so govorili tako
osvobojeno kot, da tisti del življenja
ne bi bil njihov.
Tako so svojo dobro voljo prenesli
tudi na nas, ko smo bili porazdeljeni
po delavnicah. Posebnih pričakovanj
o slikanju z usti nisem imela, čeprav
sem to že prej videla na televiziji.
Raje sem se pustila presenetiti.
Ugotovila sem da z malo spretnosti
in vztrajnosti sploh ni tako težko.
Vseeno pa se ni mogoče primerjati
z gospodom Gašperutom. On je pač
mojster svoje obrti. Kaj bom odnesla
od tega dneva? To je težko razložiti.
Lahko pa rečem, da je bil tisti četrtek
nekaj posebnega.
Nina Misson, 9.b Osnovna šola Ivana
Groharja Škofja Loka.
Le trenutek je potreben, ki je lahko
usoden za celo življenje. Ob ogledu
filma različnih življenjskih zgodb,
sem se zamislila. Življenje je lahko
lepo in popolno, potem pa se ti kar
naenkrat vse obrne na glavo. Kar čez
noč lahko postaneš invalid in si v
vsem odvisen od drugih ljudi.

Učenci in mentorji pa so bili še posebej navdušeni ob demonstraciji in veliki
sposobnosti z nenavadno tehniko slikanja z usti, ki jo morajo uporabljati težko gibalno
ovirani tetraplegiki. Zanimanje je bilo tako veliko, da so se s tem načinom tudi sami
preizkusili.

invalidov, organizacijo paraplegikov
s pokrajinskimi društvi, različnost
invalidnosti in še razliko med
paraplegiki in tetraplegiki.
Učenci in mentorji pa so bili še
posebej navdušeni ob demonstraciji
in veliki sposobnosti z nenavadno
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volji in moči«, so se na oder pripeljali
naši trije gostje iz Zveze paraplegikov
Slovenije. Nisem pričakovala, da
bodo resni in mrki, vendar si nisem
mislila, da bodo tako polni energije
in zgovorni. So čisto običajni ljudje,

Po končanem filmu smo se razdelili
v skupine, v katerih so bili prisotni
umetniki iz Zveze paraplegikov
Slovenije. Dva od teh smo lahko videli
tudi v filmu. Imeli smo likovni in
eno filografsko delavnico. Udeležila
sem se filografije, kjer smo zabili
žebljičke na zarisane linije in jih
potem prepredli z nitko. Nastale
so zares zanimive umetnine. Med
odmorom smo se sprehodili še po
likovnih delavnicah, kjer so slikali
z usti. Niti predstavljala si nisem,
kako lepe slike lahko nastanejo.
Tako lepih slik ne bi mogla narisati
niti z rokami. Šele danes sem lahko
videla, kakšno je življenje invalidov.
Če nimaš takšnega človeka v družini,
si ne moreš predstavljati, kako težko
je to zanj in za bližnje. Kljub temu
pa smo videli, da si lahko najdeš

kultura
stvari, ki te zanimajo in živiš
polno življenje.
Andreja Thaler, 9.c OŠ Ivana
Groharja Škofja Loka

Vtis učiteljice
likovnega pouka
V četrtek, 19. aprila smo na
naši OŠ Ivana Groharja v Škofji
Loki imeli prav poseben dan.
V ok viru naravoslovnega
dne za učence 9. razredov
smo gostili posebne goste iz
Zveze paraplegikov Slovenije
in njihove spremljevalce.
Naravoslovni dan poimenovan
USTVARJAMO MALO DRUGAČE,
je organizirala naša profesorica
ga. Barbara Trdina. Srečali smo se z
naravnost izvrstnimi ljudmi.
Paraplegik g. Jože Tomažič je
skupino učencev popeljal v svet
filografije, g.Vojko Gašperut - Gašper
in g. Benjamin Žnidaršič - Beno oba
tetraplegika pa v svet slikarstva, in
sicer slikanja z usti.
Pred delavnicami smo si ogledali film
»Zgodbe o volji in moči«, ki nam je
pokazal nekaj težkih poti invalidnih
ljudi. Sama sem bila že nekaj dni
prej v velikem pričakovanju. Ko pa
sem sedela pred filmskim platnom
in se srečala s trdim, neusmiljenim
življenjem invalidov, me je stisnilo pri
srcu. Zamislila sem se. V tako težkih,
posebnih življenjskih okoliščinah
najti toliko volje in moči, da se človek
iz dneva v dan bori za najosnovnejše
stvari, za vsak gib posebej! Vse prej
kot enostavno. Morali so osmisliti
svoje življenje na novo, drugače.
Pomislim, kolikokrat se smilimo
sami sebi, tarnamo nad
prezaposlenostjo …
Marsikdo, kljub svojemu največjemu
bogast vu - zdravju, ne najde
pravega smisla. Kako čudni smo
ljudje. Največkrat žal šele takrat, ko
nekaj izgubimo, znamo ceniti, kar

Jože Tomažič je učencem predstavil
svoj način ustvarjanja - filografijo, nato
pa so poskusili prepletati nitke tudi
sami
smo imeli. Šele takrat se zavemo,
da smo se prej ukvarjali s povsem
nepomembnimi stvarmi. In življenje
gre v veliki meri mimo nas.
Glede na to, da sem sama mati
in poučujem likovno vzgojo na
šoli, se me je še posebej dotaknil
stavek mlade invalidke (bolezenska
invalidnost), ki je dejala, da so jo
starši že kot otroka trdo vzgajali in
da šele sedaj to lahko razume in
ceni. Razumela sem, da so ji na ta
način z disciplino pomagali, da je
postala prava borka. Marsikaj, kar
bi bilo drugače nemogoče, je zanjo
postalo mogoče.
Dragi starši, učitelji, profesorji,
vzgojitelji … Vse prevečkrat
pozabljamo, da je prav disciplina,
dosledno postavljanje jasnih
mej in zahtev, hkrati z našim
zgledom, temelj vzgoje. Otrok, ki
je bil vzgojen preveč permisivno,
kot bi rekli, »v vatko zavit«, je
poz neje najve č k rat najve čji
invalid življenja. Ni pripravljen
na sprejemanje odgovornosti,
ni discipliniran in borben, nima

ne delovnih navad in ne
razume osnovnih zakonitosti
življenja. Pomembno je
našim otrokom dati takšno
popotnico, da bodo skozi
življenje hodili odgovorno,
s pokončno glavo, da jim
bosta ponos in dostojanstvo
nekaj pomenila. Sem morda
naivna?
Naj pohvalim naše devetošolce.
Večine mladih se je ta dan
dotaknil oziroma dotaknili so
se nas Gašper, Jože in Beno,
ki so z nami preživeli nekaj
nepozabnih ur. Lahko smo
jih opazovali pri njihovem
ustvarjanju, potem pa so nam
tudi oni svetovali, nas vodili
pri slikanju z usti, pri zabijanju
žebljičkov in prepletanju nitk pri
filografiji. Vsi so bili presenetljivo
odprti in med nami se je hitro
vzpostavila prijetna vez.
Ko smo že vsi pospravljali, je v eni od
šolskih klopi še vedno, v slikanju z
usti, vztrajal devetošolec. Ni odnehal,
dokler slika ni bila končana. Marsikdo
pred njim je že obupal, ko je videl,
koliko volje, dela in potrpljenja je
treba vložiti. On pa se ni dal. Vztrajal
je do konca in sebi ter nam dokazal
da zmore.
Ta dan nam je ponovno potrdil, da je
v življenju treba vztrajati, ne glede
na okoliščine, v katerih se znajdemo.
Slediti svojemu srcu, svojim vizijam
in se čuditi življenju, ki je nemalokrat
zelo težko, vendar tudi zelo lepo,
je smisel življenja. Tega ne more
narediti nihče namesto nas samih.
Hvala vam Gašper, Jože in Beno za
vaš čas, ki ste nam ga namenili, hvala
vam za delček vas, ki ste nam ga
poklonili.
Milojka Bozovičar,
učiteljica likovne vzgoje in likovnega
snovanja na OŠ Ivana Groharja
Škofja Loka
Pripravil Benjamin Žnidaršič
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RAZSTAVA „RISBA-GRAFIKA“ ZA
ZLATO PALETO
Zveza paraplegikov Slovenije in
Zveza likovnih društev Slovenije
sta v okviru izbora za “Zlato
paleto”, ki ga vodi Zveza likovnih
društev Slovenije, pripravila izbor
likovnih del in otvoritev likovne
razstave “Risba-Grafika,” ki je bila
v petek, 27. aprila 2007 ob 18. uri
v avli Inštituta RS za rehabilitacijo

Predsednik ZLDS mag. Ljubo Zidar je
podelil priznanja izbranim slikarjem

na Linhartovi 51 v Ljubljani.
Na razstavi je bilo razstavljenih 64
likovnih del, prav tolikih avtorjev,
in podeljenih 17 certifikatov
kakovosti. Sedem za risbo in deset

za grafiko. Letošnji izbor za risbo
in grafiko so opravili: akademski
slikar mag. um. Todorče Atanasov,
akademski slikar mag. um. Cveto
Zlate in akademski slikar Albin
Krese.
Vsakoletna akcija ZLDS “Zlata
p a l e t a” nas ve d n o z n ov a
preseneča z množično udeležbo
ustvarjalcev na posameznih
tematskih razstavah, kar je zelo
razveseljivo in vzpodbudno, da se
likovna kultura kot nepogrešljiv
del našega življenja, vztrajno
širi in s tem uspešno vpliva na
bogatejše duhovno življenje ljudi.
Tokrat se prvič v vlogi nosilca
izbora in postavitve razstave
predstavlja Likovna sekcija
Zveze paraplegikov Slovenije. S
ponosom lahko povemo, da je
to velik prispevek k vključevanju
invalidov v normalno življenjsko
okolje.
Razstavljali so predstavniki
nasl e dnjih druš tev : Zve z a
paraplegikov Slovenije LS, Društvo
likovnikov Ljubljana, LIK Izola,
Društvo ljubiteljev likovnega
ustvarjanja Kočevje, LD SOLINAR
Piran, KUD Žalec, KUD Polzela,
Likovno društvo Mengeš, LD
Tone Kranjc Kamnik, DLU TUBA
Izola, KDLU GAL Rečica ob Savinji,
Društvo šaleških likovnikov
Velenje in RELIK Trbovlje.
Kulturni dogodek je popestril
kvartet TRIOBADUR in pesnica
Darinka Slanovec. Program
je povezovala Jasna Tepina.
Razstava je bila na ogled do 11.
maja 2007.

Likovna kultura kot nepogrešljiv del
našega življenja, vztrajno širi in s tem
uspešno vpliva na bogatejše duhovno
življenje ljudi.
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LIKOVNO
LITERARNA
DELAVNICA V
BRJAH
V soboto 16. 6. 2007 je Društvo
Norma 7 iz Brij pri Ajdovščini
pripravilo že deseto tradicionalno
likovno in literarno delavnico.
Tudi letos smo bili v Brje poleg
domačih slikarjev povabljeni tudi
slikarji in literarni ustvarjalci Zveze
paraplegikov Slovenije.
Ustvarjalno srečanje že vrsto let
pripravlja Vlasta Rebek, ki si je v
teh letih pridobila naše zaupanje
in vrsto novih sodelavcev. Ena med
njimi je zagotovo Majda Birsa, ki
tudi drugače rada sodeluje z ZPS in
našimi društvi. Sicer pa cela vas živi
z dogodkom in tudi mi se počutimo
prav domače.

Jani Bevc in Metod Zakotnik pri
ustvarjalnem delu

Na literarni delavnici je sodelovalo
sedem udeležencev, na likovni
pa približno 25 udeležencev,
ki so ustvarjali na temo Brja. Po
delavnici smo si ogledali vinsko
klet Jožeta Lična, kjer sta nas z
ženo sprejela odprtih rok in nas
prijazno pogostila.
Razstava ustvarjenih del bo od
6. julija 2007 na voljo za ogled v
stari osnovni šoli v Brjah.

Benjamin Žnidaršič

Umrli

KOLOFON

Naj žalost odleti na krilih časa.
Branko SLAPAR, rojen 21.03.1962 iz DP Ljubljanske pokrajine
Anton ZOR, rojen 11.10.1955 iz DP Ljubljanske pokrajine
Anica KORADEJ, rojena 30.06.1937 iz DP JZ Štajerske
Božo KREVSEL, rojen 01.11.1938 iz DP Gorenjske

Zahvale
Zvezi paraplegikov Slovenije in Društvu paraplegikov Gorenjske
se iskreno zahvaljujem za denarno pomoč pri popravilu avta. Še
veliko uspeha!
Janez Ravnik, Jesenice, DPG

Izdaja Zveza paraplegikov
Slovenije in društva v njeni
sestavi:
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine, Društvo paraplegikov
Dolenjske, Bele Krajine in Posavja,
Društvo paraplegikov Gorenjske,
Društvo paraplegikov Istre in Krasa,
Društvo paraplegikov Koroške,
Društvo paraplegikov Prekmurja
in Prlekije, Društvo paraplegikov
severne Primorske, Društvo
paraplegikov severne Štajerske in
Društvo paraplegikov jugozahodne
Štajerske.

Za ZPS: Ivan Peršak
Glavna urednica: Vesna Grbec
Tajnica uredništva: Darja Kos
Člani uredniškega odbora:
Katja Vipotnik, prof. def.,
mag. Aleksandra Tabaj,
Borut Sever, Dane Kastelic in
Benjamin Žnidaršič
Dopisniki društev:
Janez Raišp (MB), Damjan Hovnik
(KK), Barbara Slaček (CE), Boris
Šter (KR), Vesna Sušič (GO),
Benjamin Žnidaršič (KP), Srečko
Žlebnik (NM), Anita Trebše (MS),
Jože Globokar (LJ)
Lektoriranje: Mojca Lukner
Oblikovanje in priprava za tisk:
GT-design d.o.o.
Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o.
Naslov uredništva: Zveza
paraplegikov Slovenije, Štihova 14,
1000 Ljubljana, p.p. 5714
Tel. številka: (01) 432-71-38
Fax: (01) 432-72-52
E-pošta:
zveza.paraplegikov@guest.arnes.si
info@ zveza-paraplegikov.si
Spletna stran:
www.zveza.paraplegikov.si

SUDOKU - NAVODILA ZA REŠEVANJE

Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti Kvadrat ”kvadratno
mrežo, običajno velikosti 9 x 9, s števili od 1 do 9. Vsako število se
lahko pojavi natančno enkrat v vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsakem
manjšem kvadratu
velikosti 3 x 3. Veliko zabave želimo!

Transakcijski račun:
03170-1001146571
Poštnina plačana pri pošti 1130
Naklada: 1800 izvodov
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Rešitev križanke napisane na dopisnico pošljite najkasneje do 20. septembra 2007 na naslov:

Zveza paraplegikov Slovenije, p.p. 5714, 1001 Ljubljana.
Nagrajenci bodo obveščeni po pošti .

ZNAČKA - PREDSTAVA - NINA - ŠAH
- DEŽELA - SIVA MIŠ - FILM - PIKA
- OTROK - ŠOLA - POEM - TABLA - DAN
- PISATELJICA - PIONIR - CICIBAN - PESMI
- SLIKANICA - PRAVLJICE - PROZA - IGRA
- STARA HIŠA - MODRI ZAJEC - NAGRADA
- ČASTNA LISTA - TELEFON - TIK TAK
- STARA LEPOSLOVJE - KLUB

(Rešitev: ELA PEROCI)

Osmerosmerka
V levem liku iz vseh osmih možnih
smeri poiščite in prečrtajte vse zgoraj
nanizane besede. Neprečrtane črke
brane vodoravno po vrsticah vam bodo
dale končno rešitev osmerosmerke.
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