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ZA ŽIVLJENJE BREZ BOLEČIN... vrhunska rehabilitacija v Termah Zreče
źKinezioterapija (individualne vaje, proprioceptivne vaje, vaje za ravnotežje, raztezne vaje in uporaba

   posebnih terapevtskih tehnik Cyriax, Mulligan, Trigger).

źElektroterapija (protibolečinska elektroterapija, terapija z DD, interferenčnimi tokovi, elektrostimulacije)

źHidroterapija (vodena vadba v terapevtskem bazenu temperature 36° C ali v rekreacijskem bazenu

   temperature 32° C, razgibavanje v kadi s terapevtsko vodo, podvodno masažo, biserno kopel, štiricelične

   kopeli).

źMehanoterapija (terapevtske ročne masaže, limfne drenaže, ultrazvok masažo, mikromasažo oz.

   hipobarično terapijo Vacusac, motorizirano intermitentno trakcijo, lasersko terapijo in magnetno terapijo).

źTermoterapija (fango obloge, šotne obloge in šotne kopeli, parafinske obloge, obloge z ledom ali termo

   vrečkami).

źTerme Zreče (naravno termalno zdravilišče z akratotermalno vodo, ki vsebuje kalcij, magnezij in

    hidrogenkarbonat ter temperaturo 34,5°C na izviru). 

źRogla, klimatsko zdravilišče (naravno klimatsko zdravilišče na nadmorski višini 1.517 m).

źSamoplačniške ambulante (specialistična ortopedska ambulanta, specialistična internistična srčno 

   žilna ambulanta, specialistična nevrološka ambulanta, specialistična ambulanta za prostato in erekcijske

   motnje, specialistična varikološka ambulanta, specialistična revmatološka ambulanta, ambulanta za 

   plastično kirurgijo).

źStrokovno usposobljeno zdravstveno osebje (programi zdravljenja in rehabilitacije se izvajajo 

   v sodobno opremljenem medico centru s strokovno usposobljeno ekipo zdravnikov, fizioterapevtov in

   medicinskih sester).

źPohorska šota (naravni vir zdravja in dobrega počutja ter edinstveno naravno zdravilo, ki ga odlikujejo

   ekološka čistost ter učinkovitost pri zdravljenju in lajšanju revmatičnih in drugih obolenj).

ZDRAV ODDIH V TERMAH ZREČE
17. 04. do 27. 11. 2011

Program vključuje: 5 ali 7x pol- ali polni penzion, posvet pri zdravniku, 2x dnevno 

zabavno vodno aerobiko, 6 ali 8 dni kopanja v termalnih bazenih, animacijo po 

programu

Cena (na osebo v dvoposteljni sobi):    5 dni     7 dni

POLPENZION že od 250 € že od 350 €

POLNI PENZION že od 315 € že od 441 €

UGODNOSTI: 

źupokojencem RS priznamo 10% popust na penzionske storitve

źpri 7-dnevnem bivanju vam podarimo 1 dan, pri 14-dnevnem pa 2 dni

DARILO: 

• pri 5 dnevnem bivanju podarimo bon v vrednosti € 20,00,

   ki se lahko koristi za wellness programe oziroma za storitve iz cenika Zdravstvo

• pri 7 dnevnem bivanju podarimo bon v vrednosti € 30,00, 

   ki se lahko koristi za wellness programe oziroma za storitve

JESENSKI NAJEM V TERMAH ZREČE
od 21. 8. do 27. 11. 2011

Najem vključuje: 3, 5 ali 7-dnevni najem apartmaja, vstop v Savna vas (50% 

ugodneje), zabavno vodno aerobiko, obisk fitnesa (50% ugodneje), 2 vstopnici za 

termalne bazene/ dan pri najemi APT2+2 ali 4 vstopnice za termalne bazene/ dan pri 

najemu APT4+2, 50% popust za dodatne vstopnice za termalne bazene, animacijo za 

otroke in odrasle

Cena (na apartma na dan):

VILE TERME ZREČE**** 3 dni 5 dni 7 dni

APARTMA 2+2 189 € 280 € 350 €

APARTMA 4+2 216 € 320 € 400 €

Namestitev je prilagojena invalidom.

€20,00
Podarimo bon

€30,00

Podarimo bon

Informacije in rezervacije: 03/75 76 000, 01/23 29 264, www.unitur.eu
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Zelo sem ogorčen in zrevoltiran, 
ker moram s to kolumno nadalje-
vati sedmi odstavek prejšnje, 125. 
številke Paraplegika. Že takrat sem 
slutil, da se bo del političnih velja-
kov med počitnicami spravil na in-
valide in sistem, ki v tem trenutku 
še edini zadovoljivo funkcionira v 
naši državi. 

Peščica poslancev si je menda na 
priporočilo nekega državnega 
urada, ki je podlegel tezi anarhi-
stov, da je pri invalidih vse narobe, 
umislila spremembo zakona o la-
stninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije, in to v tistem delu, ki se 

nanaša na Fundacijo za financira-
nje invalidskih in humanitarnih or-
ganizacij (FIHO). 

Saj res, kaj pa invalidi in njihove or-
ganizacije s svojo strokovno služ-
bo vedo o invalidih? S tako logiko 
razmišljanja so po vsej verjetnosti 
pripravili predlog spremembe za-
kona. Ob tem so zagotovo poza-
bili, da so sami kot poslanci med 
prvimi v Evropi sprejeli Konvencijo 
OZN o invalidih, kjer je med dru-
gim zapisano, da se morajo vse 
strateške in pomembne spremem-
be sprejemati v sodelovanju z in-
validi in širšo javno razpravo. 

Namesto da bi razmišljali, kako 
bi FIHO še okrepili z dodatnimi 
finančnimi sredstvi, da bi lahko 
imeli večletno financiranje 
programov, sprejeli zakon o 
osebni asistenci, da bi naši 
tetraplegiki prišli do boljšega 
življenja, implementirali v prakso 
ZIMI, ki je bil v državnem zboru 
sprejet že lani …. NE! so dejali in 
kot vsemogočni nastopili s pozicije 
moči s predpostavko, češ, če gre že 
vse v …, naj gre pa še invalidsko 
varstvo. V interesu koga že?

Naj vas seznanim s tem, da je 
omenjeno spremembo oz. »vdor« 
soglasno zavrnil Svet Vlade RS za 

invalide, pa tudi vsi predstavniki 
invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Svetu FIHO. Invalidi 
smo v okviru NSIOS naredili korak 
naprej in začeli organizirano 
zbirati in pošiljati peticijo proti 
nameravani destabilizaciji v 
Državni zbor RS, predlagateljem 
pa sporočili »Malo morgen!«, kot 
je pisalo na karikaturi peticije. 
Omenjena peticija vam je bila na 
voljo v društvih in vsem, ki ste jo 
podpisali, se zahvaljujem.

Žal sem tudi zaradi takih zahrbtnih 
dejanj, še posebno v počitniškem 
času, ko naj bi tudi državljani zadi-
hali v vedrejših trenutkih in se vsaj 
malo odtrgali od pritiska vsakda-
njega življenja in duhomorne poli-
tike, čedalje bolj prepričan, da sta 
racionalizem, za katerim se neka-
teri skrivajo, in doktrinarnost bole-
zen današnjega časa: preprosto si 
domišljata, da vesta vse! In da ne 
bomo zaradi tega oboleli tudi mi, 
spodbujajmo pri sebi in drugih 
svobodo duha in ne delajmo dru-
gim tistega, za kar sami ne bi ho-
teli, da nam storijo drugi, in prepri-
čan sem, da bo prihodnost lepša. 

Naj bo taka že jesen, ki je tu!  

Dane Kastelic

Pozdravljeni, dragi bralci,

kako ste kaj po vsem tem po-
letnem živžavu? Nadvse upam, 
da ste lepo preživeli ta čas in da 
ste se dovolj pogreli na vročem 
soncu in tako pripravili na priha-
jajočo jesen. 

Vesela sem odziva na mojo pro-
šnjo v prejšnji številki glasila. Kar 
nekaj vas je, ki ste svoja poletna 
doživetja čudovito opisali in jih 
na naslednjih straneh zdaj de-
lite z nami. Kljub poletju pa ne 
manjkajo niti novice iz sveta 
športa in kulture. 

V rubriki Delo Zveze si lahko pre-
berete prispevek, v katerem Svet 
fundacije FIHO odločno zavrača 
spremembo zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije. 

S tem bi se položaj invalidov še po-
slabšal. Ta šokantna informacija je 
na Zvezi in v preostalih invalidskih 
organizacijah naletela na močan 
odziv. Več o tem je v uvodniku na-
pisal naš predsednik Dane Kastelic. 

Preberite pa si tudi novosti na po-
dročju višine zneskov, ki jih izpla-
čuje ZPIZ, in še druge strokovne 
članke. V tokratni številki je torej 

kar precej koristnih informacij-
Lepo bodite!

Vaša urednica Tina Pavlovič

Predsednik Dane Kastelic 
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Spremembe in dopolnitve zakona 
med drugim predvidevajo zmanj-
šanje števila članov Sveta Funda-
cije FIHO s 30 na 23 članov, in sicer 
tako, da se število predstavnikov 
invalidskih organizacij zmanjša 

Novela zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije

SVET FIHO JE PROTI 
Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) so se 24. 
avgusta 2011 na izredni seji seznanili s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki ga je v obravnavo v Državni zbor RS poslala skupina 
poslancev s prvopodpisanim Francom Jurijem. Predlog dopolnitev sprememb v celoti zavračajo.

s 16 na devet, šest članov imajo 
predstavniki humanitarnih orga-
nizacij (zdaj devet), ostanejo pred-
stavniki Rdečega križa RS, Sloven-
ske Karitas in Gorske reševalne 
zveze Slovenije, število članov 

vlade pa se poveča z dva na pet.  
Za člane sveta fundacije je to ne-
sprejemljivo, zato predlog skupi-
ne poslancev v celoti zavračajo.

Kronist 

 Člani komisije so najprej sprejeli naslednje kriterije:
•	 kartica: plastična,
•	 velikost: 85 x 55 mm, 
•	 podatki: skladno z razpisnimi pogoji, vendar brez 

slike (člani komisije so se odločili, da bo na tem 
prostoru zemljevid RS s poudarjenim odtenkom 
za posamezno društvo),

•	 dodatno besedilo: izkaznica je veljavna z oseb-
nim dokumentom, 

•	 vsa besedila na kartici naj bodo tudi v angleškem 
jeziku.

Množična udeležba natečaja 

DOBILI BOMO NOVE ČLANSKE 
IZKAZNICE
Na razpis o novi članski izkaznici, ki smo ga poslali v letošnjem marcu, smo dobili kar 22 zelo 
kvalitetnih osnutkov. Zato je imela komisija za izbor nove članske izkaznice kar težko delo.

Način izbora
Člani komisije so dobili zaporedno oštevilčene pre-
dloge brez imen avtorjev. Zatem je vsak član komisi-
je izbral pet najboljših predlogov, ki so po njegovem 
mnenju najbolj ustrezali kriterijem in oblikovalni iz-
vedbi. Po seštetih glasovih so prve tri predloge pred-
stavili na 21. seji upravnega odbora Zveze. Po krajši 
razpravi so se člani odločili za predlog št. 6 avtorja 
Aleša Magdiča. Kartice bomo verjetno dobili še pred 
iztekom leta.

Jože Globokar

Člani upravnega odbora so izbrali osnutek Aleša Magdiča.
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V dogovoru z ZZZS in dveh proizvajalcev, ki sta naj-
številnejše zastopana na slovenskem trgu, smo zelo 
odgovorno pristopili k testiranju katetrov s hidrofilnim 
nanosom, ki naj bi jih ZZZS uvrstil v cenovni standard. 
Po podatkih, ki jih imamo, so v tem trenutku pri nas v 
glavnem na voljo katetri proizvajalcev TIK (navadni) in 
Coloplast, ki pa so samoplačniški ali po odločitvi spe-
cialista (na terciarni ravni) dosegljivi manjšemu krogu 
uporabnikov.

V testnem vprašalniku, ki smo ga sestavili, je bilo nekaj 
najpomembnejših vprašanj, ki jih imamo uporabniki in 
ki so pomembni za uspešno, predvsem pa varno rav-
nanje s katetrom, ki ne vodi do posledic okvar ali obo-
lenja sečil. Ker je zagotovo težnja ZZZS, da bi za svoje 
zavarovance v nekem cenovnem razredu zagotavljala 
najboljše in tudi, da bi bilo težav in poškodb uretra pri 
uporabnikih čim manjše, smo na podlagi testiranja mo-
ških in ženskih uporabnic v nadaljevanju pripravili na-
slednje ugotovitve.

V raziskavo je bilo vključenih 77 uporabnikov, od tega 
62 moških in 15 žensk, ki so testirali katetra Coloplast 
– EasyCath in TIK – Atravmatske stranske luknje ter ju 
med sabo tudi primerjali.

I. Moški so prejeli v testiranje 60 katetrov s hidrofilnim 
nanosom (30 kom TIK – Atravmatske stranske luknje in 
30 kom Coloplast - EasyCath), ženske pa 20 kom kate-
trov s hidrofilnim nanosom (10 kom TIK – Atravmatske 
stranske luknje in 10 kom Coloplast – EasyCath). Po 
uporabi katetrov so izpolnili vprašalnik, v katerem so 
bila zastavljena naslednja vprašanja in ponujenih več 
možnih odgovorov:
-	 Kakšna se vam zdi priprava katetra?
-	 Kakšno se vam zdi ravnanje s katetrom med vsta-

vljanjem in odstranjevanjem?
-	 Kakšen se vam je na splošno zdel postopek katete-

rizacije?
-	 Ali ste imeli težave pri vstavljanju?
-	 Če da, kakšne?
-	 Če da, pri katerem delu kateterizacije?
-	 Ali ste zasledili kakšne ostanke v očescu katetra?
-	 Kakšna je vaša splošna ocena katetra?
-	 Kateri kateter bi priporočili drugim uporabnikom?

Testiranje katetrov s hidrofilnim nanosom med uporabniki

RAZISKAVA DO KVALITETNIH PRIPOMOČKOV
Pri Zvezi paraplegikov Slovenije si želimo, da bi naši člani tudi na področju medicinskotehničnih 
pripomočkov (MTP) v bližnji prihodnosti dobili kvalitetne in dosegljive ustrezne pripomočke, kot imajo 
naši kolegi v Evropi to v svojih zavarovalnicah zagotovljeno že desetletje. Zato je Zveza paraplegikov 
Slovenije med svojimi člani izvedla obširno raziskavo o primernosti in vplivu katetrov s hidrofilnim 
nanosom pri uporabnikih.  

Na podlagi statističnih rezultatov smo ugotovili tole: 
90 odstotkov uporabnikov meni, da je priprava katetra 
s hidrofilnim nanosom za uporabo zelo preprosta ozi-
roma preprosta, preostali menijo, da je priprava težka 
oziroma zelo težka. 

Dobrih 60 odstotkov uporabnikov pri uporabi katetrov 
s hidrofilnim nanosom ni naletelo na težave, 30 odstot-
kov je imelo manjše težave, preostali (10 odstotkov) so 
imeli večje težave. Te so se kazale predvsem v spolzko-
sti gela na samem katetru, zaradi česar je kateter med 
vstavljanjem zdrsaval. Tu so težave navajali v glavnem 
tetraplegiki. 

Tistih 30 odstotkov vprašanih, ki so imeli manjše teža-
ve, je nato navedlo, da so se te kazale kot bolečina (9 
odstotkov),  bodikavost (4 odstotke), le slabi trije od-
stotki pa so navajali tudi krvavitev.

Po končani kateterizaciji dobrih 70 odstotkov vpraša-
nih v očesu katetra ni opazilo ostankov, 20 odstotkov 
jih je zaznalo sluz, le 5 odstotkov je navedlo kri.

Med uporabniki smo zaznali, da so s to vrsto katetrov s 
hidrofilnim nanosom na splošno bolj zadovoljni moški. 
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Slabši odziv med uporabnicami je bilo tudi pričakovati, 
saj ženske pri izvajanju samokateterizacije v osnovi ne 
uporabljajo oz. niso uporabnice xylocaina. Vendar pa v 
več kot 70 odstotkih pravijo, da bi tak kateter priporo-
čile drugim. V nasprotju z moškimi uporabniki ženske 
po odstranitvi katetra niso opazile ničesar v njegovem 
očesu.

Splošna ocena uporabnikov je bila, da jih je dobrih 80 
odstotkov zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih z upo-
rabo testnih katetrov, še 10 odstotkov več (90 odstot-
kov) pa bi jih tak kateter priporočilo v uporabo drugim.

Zveza paraplegikov Slovenije je na podlagi te raziskave 
predlagala Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije, da v cenovni standard uvrsti obe vrsti katetra in 

prepusti izbiro uporabniku, ne pa interesnim skupi-
nam, ki bi zelo rade odločale, kaj je za nas dobro. V tej 
smeri gre tudi ugotovitev iz raziskave, saj 46 % uporab-
nikov meni, da sta oba katetra s hidrofilnim nanosom 
zelo dobra v primerjavi s tistim, ki jih imamo v okviru 
standarda ZZZS brez doplačila na voljo zdaj. 

Zagotovo bo tu svojo vlogo odigrala tudi cena izdel-
ka, pa vendar si tudi uporabniki zaslužimo kvaliteten, 
predvsem pa varen inkontinenčni pripomoček, ki bo 
preprečeval nadaljnje poškodbe in okvare urotrakta 
paraplegikov in tetraplegikov.

Pripravila:
Dane Kastelic in Barbara Slaček

Osebna asistenca na ZPS

ŠE VEČ OSEBNE ASISTENCE

Zveza paraplegikov Slovenije izvaja 
program Osebna asistenca že vse od 
leta 2000. S programom, za katerega 
sem odgovorna od leta 2008, želim 
skupaj z osebnimi asistenti in finan-
cerji FIHO, MDDSZ, ZRSZ ter občina-
mi, iz katerih prihajajo uporabniki, 
zagotavljati fizično pomoč članom 
pri osebni negi, gospodinjskih opra-
vilih, socialni oskrbi in organizaciji 
prostočasnih aktivnosti. Osebna asi-
stenca se izvaja na domu uporabni-
ka.

Dolžnosti uporabnika programa so:

•	 da osebnega asistenta vodi pri 
njegovem delu in mu da natančna 
navodila o načinu izvajanja oseb-
ne asistence;

•	 da koordinatorja programa takoj 
obvesti o nastalih okoliščinah, ki 
vplivajo na izvajanje osebne asi-
stence (npr. konflikti z osebnimi 
asistenti, odsotnost uporabnika ali 

S programom Osebna asistenca omogočamo uporabnikom samostojno in neodvisno življenje v 
domačem okolju, saj jim osebni asistenti pomagajo pri opravljanju nujnih življenjskih opravil.

osebnega asistenta ipd.);
•	 da priskrbi delovna sredstva, ki 

omogočajo nemoteno in varno iz-
vajanje osebne asistence (dvigalo,  
milo, čistila ipd.);

•	 da koordinatorja programa obve-
sti o morebitni nesreči pri delu;

•	 da na sedež Zveze redno pošilja li-
sto navzočnosti asistenta;

•	 da od asistenta ne zahteva 
opravljanja del, ki niso v skladu z 
izvajanjem osebne asistence;

•	 da upošteva določbe Zakona o va-
rovanju osebnih podatkov.

Zveza, ki je izvajalec programa, je za-
vezana, da v skladu z razpoložljivimi 
sredstvi zagotovi osebno asistenco. 
Letos bo v primerjavi s preteklimi 
leti zaposlila več osebnih asisten-
tov, saj je bila uspešna na razpisih 
FIHO, MDDSZ in ZRSZ. Slednji je ob-
javil razpis Asistentka/asistent bom. 
Zveza je na podlagi tega razpisa 
uspešno pridobila 204.800 evrov, na 

podlagi katerih je in bo med letom 
zaposlila 16 osebnih asistentov in 
dva prek javnih del. 
Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeva je za leto 2011 za za-
poslitev strokovnega vodja progra-
ma in materialne stroške dodelilo 
25.473,59 evra. Za vsa namenska 
sredstva se sofinancerjem zahvalju-
jemo, saj brez njih programa Osebna 
asistenca ne bi mogli izvajati v pove-
čanem obsegu. 

V zadnjem letu se število prosilcev, 
ki bi želeli prejemati najmanj osem-
urno osebno asistenco, veča, zato 
upamo in načrtujemo, da bomo tudi 
v prihodnjem letu lahko vključili še 
več izvajalcev osebne asistence in 
tako posledično povečali število 
uporabnikov, ki bodo ostali v svo-
jem domačem okolju. 

Špela Šušteršič
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V zadnjih desetletjih so raziskovalci razvili veliko raz-
ličnih pripomočkov za urjenje podprte hoje bolnikov 
po poškodbi hrbtenjače. Temelj vseh dosedanjih pri-
pomočkov in sistemov je tekoči trak z razbremenitvi-
jo telesne teže, ki omogoča veliko ponovitev vadb z 
bistveno zmanjšanim telesnim naporom terapevtov 
in bolnikov. 

Univerzitetni rehabilitacijskih inštitut Republike Slo-
venije je letos pridobil nov, sodoben robotski sistem 
za urjenje hoje Lokomat. Bralcem revije Paraplegik 
v nadaljevanju prispevka predstavljam lastnosti sis-
tema Lokomat, ki ga je v sodelovanju z rehabilitacij-
skim centrom za poškodbe hrbtenjače na Univerzi-
tetni bolnišnici Balgrist v Zürichu v Švici in tudi dru-
gimi rehabilitacijskimi ustanovami razvilo švicarsko 
podjetje Hocoma AG. 

Sistem Lokomat uporabljajo v številnih rehabilitacij-
skih ustanovah, večinoma v državah Evropske uni-
je, namenjen pa je vadbi hoje za ljudi po poškodbi 
hrbtenjače, po utrpeli možganski kapi, s cerebralno 
paralizo, z multiplo sklerozo in drugim bolezenskim 
stanjem ali poškodbam, ki vodijo v različne stopnje 
gibalne oviranosti. Sistem Lokomat sestavljajo ro-
botske opornice za hojo, sistem za razbremenitev 
telesne teže ter tekoči trak za vadbo hoje. Vodenje 
spodnjih udov bolnika je v času vadbe na tekočem 
traku izvedeno s programiranim računalniškim siste-
mom. Računalniško podprta tehnologija omogoča 
individualno prilagajanje različnih parametrov hoje. 
Robotske opornice za podporo kolčnim in kolenskim 
sklepom so opremljene s senzorji sil, ki omogočajo 
neprekinjeno merjenje in primerjavo sil oziroma na-
vorov, ki jih je sposoben razviti bolnik med vadbo 
hoje. 

Gonilniki opornic in tekoči trak so sočasno sinhro-
nizirani, tako da je hitrost gibanja bolnika z opor-
nicami ves čas vadbe hoje usklajena s hitrostjo 
gibanja tekočega traku. Senzorji gibanja v obeh 
sklepih kolkov in kolen neprestano merijo obseg 
gibanja in usklajujejo predviden način vadbe hoje. 
Ključni podatki oziroma parametri vadbe hoje so 
na velikem zaslonu na voljo tudi bolniku in tera-

pevtu med vadbo hoje ter delujejo kot biološka 
povratna zanka za večjo učinkovitost vadbe hoje. 

Proizvajalci sistema Lokomat sicer navajajo nasle-
dnja stanja, ki pomenijo nevarnost za vadbo hoje 
z omenjeno napravo: telesna teža, večja od 135 kg, 
močno omejena gibljivost v sklepih kolkov, kolen ali 
stopal, nezaceljeni zlomi, nestabilna hrbtenica, na-

predovala izguba kostne mase, nezaceljene oziroma 
odprte rane na področju spodnjih udov ali trupa, na-
predovala srčno-žilna obolenja ter izjemno nesoraz-
merna rast spodnjih udov ali hrbtenice. 

Podjetje Hocoma AG razvija tudi robotski oporni sis-
tem za gleženj in stopalo, ki bi imelo čim več stopinj 
prostosti oziroma možnosti nastavitev, poleg tega 
pa tudi izpopolnjujejo sisteme za nadzor gibanja na 
področju medenice med samo hojo. Ocenjevalna 
orodja za sledenje napredka pri vadbi hoje s siste-
mom Lokomat omogočajo sledenje učinkom vadbe 

Sistem Lokomat za urjenje hoje v rehabilitaciji nevroloških 
bolnikov

VADBA HOJE – SISTEM LOKOMAT
V rehabilitacijski medicini imajo čedalje večjo vlogo sodobni medicinskotehnični pripomočki, ki 
olajšajo obravnavo bolnikov in uporabnikom omogočajo bolj neodvisno življenje. Ker je vzpostavitev 
čim bolj neodvisnega gibanja glavno vodilo rehabilitacijske obravnave, ne preseneča veliko število 
naprednih tehnoloških rešitev in tehničnih pripomočkov za vadbo hoje. 

Bolnica v vadbi hoje s sistemom Lokomat
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Bolnica v vadbi hoje s sistemom Lokomat

Klančina

bolnikove hoje. Sistem omogoča sledenje vzdržljivo-
sti za hojo med ponovitvijo vadbe L WALK, merjenje 
mehaničnega upora sklepov bolnika pri pasivnem 
premikanju sklepov L STIFF, merjenje izometričnih 
sil, ki jih je bolnik sposoben razviti v ključnih mišičnih 
skupinah spodnjih udov L FORCE, ter merjenje ob-
sega gibljivosti sklepov med pasivnimi in aktivnimi 

gibi med vadbo L ROM. Strokovni sodelavci URI Soča 
smo si pred dokončnim prevzemom sistema Loko-
mat v družbi Hocoma AG ogledali tudi proizvodnjo 
sistema ter obiskali dve rehabilitacijski kliniki v Züri-
chu, kjer že rutinsko uporabljajo sistem Lokomat za 
različne vrste bolnikov. Zdravniki in fizioterapevti teh 
klinik pri tem poudarjajo, da je vadba hoje na siste-
mu Lokomat dopolnilna oblika terapije in obravnave 
pri kompleksni rehabilitaciji. 

Dosedanje raziskave vadbe hoje na sistemu Lokomat 
kažejo zelo ugodne terapevtske učinke, predvsem 
pri bolnikih z nepopolnimi oblikami okvar kontrole 
gibanja na področju spodnjih udov. Posamične, sicer 
redkejše raziskave poročajo o ugodnih terapevtskih 
učinkih hoje tudi pri popolnih okvarah hrbtenjače. 
Ker je naprava tehnološko zahtevna za uporabo, so 
se za redno klinično uporabo izobrazili in izurili posa-
mični fizioterapevti na vseh rehabilitacijskih oddel-
kih URI Soča. Trenutni odzivi bolnikov, ki so vključeni 
v vadbo hoje, so dobri, za natančnejšo in verodostoj-
nejšo oceno uporabnosti pa bo treba pridobiti še več 
praktičnih izkušenj z večjim številom bolnikov oziro-
ma poškodovancev. 

Omenjena naprava, ki jo je URI Soča pridobila in pre-
vzela v uporabo, bo vsekakor pomembno izboljšala 
kvaliteto rehabilitacijske obravnave tudi za bolnike 
po poškodbah hrbtenjače.

Strokovni sodelavec ZPS 
Asist. Daniel Globokar

Avtor fotografij: Globokar, URI - Soča
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Sklep o usklajenih višinah transferjev je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 57/2011.
 
1. Dodatek za pomoč in postrežbo

- nižji, za opravljanje večine življenjskih potreb: 
145,08 evra,
- višji, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih 
potreb: 290,15 evra,
- za najtežje kategorije upravičencev: 414,50 evra.

Dodatek se izplačuje vsakomesečno skupaj z 
izplačilom redne pokojnine.
Dodatek za pomoč in postrežbo lahko po zakonu 
pridobijo uživalci pokojnine ali določeni zavarovanci 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Pravica je odvisna od predhodnega izvedenskega 
mnenja in odločbe ZPIZ-a.

2. Invalidnina za telesno okvaro
- izplačuje se vsakomesečno. 

Invalidnino lahko pridobi zavarovanec ali uživalec 
pokojnine zaradi telesne okvare, nastale med 
zavarovanjem ali v času uživanja pokojnine. Obstoj 
telesne okvare in njen vzrok ugotavlja invalidska 
komisija ZPIZ-a. Vsi zneski veljajo od 1. 7. 2011.
      

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

VIŠINA NOMINALNIH IZPLAČIL 
S 1. 7. 2011 se spremeni višina nekaterih izplačil, za katere je pristojen Zavod za invalidsko in pokoj-
ninsko zavarovanje v Republiki Sloveniji (ZPIZ) in do katerih so ob določenih pogojih upravičene tudi 
osebe z okvaro hrbtenjače.

3. Varstveni dodatek

Zakon o varstvenem dodatku navaja, kdo je 
upravičen do varstvenega dodatka, kakšni so pogoji 
za pridobitev in uživanje pravice, način odmere in 
usklajevanja ter postopek za priznanje pravice. Je 
mesečni denarni dodatek k pokojnini, s katerim se 
uživalcu zagotavlja socialna varnost. Ta pravica je 
najmanj dorečena in v postopku za njeno priznanje 
se upoštevajo čisto vsi prihodki in premoženje osebe 
in družinskih članov.

Pravico do varstvenega dodatka pridobi tisti, čigar 
pokojnina ne dosega mejnega zneska in ki skupaj 
z družinskimi člani nima drugih dohodkov in 
premoženja, ki bi zadoščali za preživljanje.

Od 1. 1. 2011 znaša mejni znesek 449,75 evra.
Možni upravičenec je tisti, čigar dohodki, skupaj 
z dohodki družinskih članov, v letu 2010 na 
posameznega družinskega člana niso presegli 
445,29 evra na mesec.

Vanja Skok

Stopnja Telesna okvara
Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe 
zunaj dela

1. 100 99,48 69,64

2. 90 91,20 63,83

3. 80 82,90 58,02

4. 70 74,61 52,23

5. 60 66,32 46,43

6. 50 58,02 40,62

7. 40 49,75 34,81

8. 30 41,46 29,02
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Kdaj in zakaj si postal paraplegik? Kaj počneš v ži-
vljenju? Vemo, da si že marsikateremu članu »po-
šravfal« voziček …

Paraplegik sem postal leta 1990 zaradi prometne ne-
sreče z motorjem, popolnoma poškodovano imam 
deveto vretence (TH), sem brez senzibilitete in brez 
motorike.
Vozičkov ne popravljam več, ampak tiskam – zapo-
slen sem kot tiskar v tiskarni Babšek (Šikole). 

S katerimi športi si se že ukvarjal in kaj rad poč-
neš v prostem času?

Najprej sem se začel spet voziti z motorjem, saj je bila 
moja velika želja, da se začnem voziti s štirikolesnikom. 
To je bilo pred dvajsetimi leti in takrat pri nas še ni 
bilo štirikolesnikov, ko sem se jaz že vozil z njim. Takoj 
zatem sem poskusil s smučanjem. Tudi pri tem sem 
bil pri nas začetnik. Spomnim se, da nihče ni hotel 
imeti smučke, ki jo je pripeljal Škodlar iz Trsta. Jaz, 
Štajerec, sem to »zvohal« in začel smučati. 

Naslednja stvar, ki me je zelo veselila oz. sem si 
jo želel, je bilo skakanje s padalom. V tandemu 
sem skočil s 5500 metrov. Igral sem tudi košarko 
na vozičkih, malo pa sem se ukvarjal z atletiko in 
ribištvom. Zdaj pa imam družino in ni več toliko časa 
za vse te aktivnosti.

Kdaj in predvsem zakaj si se začel potapljati?

Moj bratranec je bil potapljač in tista prvotna želja po 
potapljanju se je pojavila že pred poškodbo. Vendar 
nisem nikoli poskusil, saj za to ni bilo ne denarja 
ne časa, ko sem prišel na voziček, ga je bilo pa še 
manj. Ponovna želja po potapljanju se je pojavila 
pred dvanajstimi leti, ko sem v Düsseldorfu videl 
italijansko stojnico, ki je predstavljala potapljanje 
invalidov na vozičkih v Italiji, in takrat sem si rekel: 
»Damjan, to moraš še narediti, če ne, nisi pravi!«

Takoj sem začel iskati klub oz. nekoga, ki bi se 
potapljal, in sem najprej prišel v Maribor v PADI-ja. 
Tam sem začel in tudi hodil na tečaj, ampak ko so se 
začele praktične vaje v bazenu Pristan, tisti inštruktor 
ni mogel delati z mano in hkrati z drugimi in mi je 
rekel, da če želim tečaj nadaljevati, morava delati 

Intervju 

DAMJAN PEKLAR, inštruktor potapljanja
Tiskar, ki je popravljal vozičke, danes pa je prvi inštruktor za potapljanje oseb s posebnimi potrebami 
na svetu. Paraplegik!

čisto individualno. Žal sem imel takrat napovedano 
operacijo, po njej pa se mi je na trtici naredila zelo 
grda rana, ki mi je leto dni in pol preprečevala vstop 
v vodo. 

V tem času pa se je začela spreminjati zakonodaja in 
se je že začelo govoriti o inštruktorjih, ki so potrebni 
za delo s potapljači na vozičku. Naslednji moj poskus 
je bil v potapljaškem klubu gasilcev na Ptuju, kjer so 
mi spet rekli, da nimajo ustreznega inštruktorja, in 
me niso želeli sprejeti. Potem pa sem v ljubljanskem 
časopisu Izziv zasledil, da se je prva skupina para-
plegikov že potapljala, in takrat me je skoraj kap, ker 
nobeno drugo društvo o tem ni govorilo. No, ko sem 
odkril članek in v njem napisano Branko Ravnak, sem 
rekel: »Najdite mi tega človeka!« (smeh) in naslednji 
korak je bilo srečanje z Brankom v Zrečah. 

Branko je že takrat rekel, da ne bo več delal, vendar 
sem bil vztrajen in sem mu rekel, da če tega ne bo 
naredil on, bom pač nekoga drugega našel, da mi 
omogoči potapljanje. Jaz se bom potapljal in konec! 
Na prvi tečaj sem s seboj prinesel veliko torbo opre-
me, jo razložil predenj in mu rekel, naj pogleda, kaj je 
prav in kaj ne. Tako sem se začel ukvarjati s potaplja-

Paraplegik Damjan Peklar je postal prvi inštruktor za po-
tapljanje oseb s posebnimi potrebami na svetu.
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njem pod edinim Brankovim pogojem, da pripeljem 
s seboj še enega »zdravega« sopotapljača, in pripe-
ljal sem Rajka. To je bilo leta 2003.

Takrat si naredil tečaj P1 (potapljač z eno zvezdi-
co), sledila sta še tečaja P2 in P3. Za rekreativno 
potapljanje je to čisto dovolj. Zakaj si se odločil 
postati inštruktor?

Čisto odkrito? Brankova velika velika želja je bila, da 
nekoga izmed nas naredi za inštruktorja. Meni to 
sicer ni bilo v interesu, toda glede na to, da je Branko 
ogromno energije, ogromno sredstev in dela vložil 
v to, da se mi lahko danes potapljamo, sem si rekel, 
da je prav, da se mu nekako oddolžimo. Zato vedno 
poudarjam, da ta inštruktorska kategorija ni samo 
moja, ampak je kategorija vseh nas, ki smo delili 
svoje znanje, svoje izkušnje, svojo energijo in denar 
v to, da smo naredili, kar lahko Branko zdaj pokaže. 

Na začetku leta sta bila z Brankom v Rusiji. Kaj sta 
tam počela?

Na skupščini CMAS-a, kjer so mi podelili inštruktor-
sko kategorijo, so bili med drugimi tudi predstavniki 

ruske potapljaške zveze Crasa. Ko je njihov predse-
dnik videl, da sem postal inštruktor, so takoj postali 
zainteresirani, da bi njihovim inštruktorjem predsta-
vili naše delo, delo z invalidi. In že takrat, v Rimu, smo 
se dogovorili, da to tudi storimo. Najprej smo načr-
tovali, da gre v Rusijo samo Branko, a če bi šel Bran-
ko sam, brez paraplegika, samo delo ne bi bilo tako 
učinkovito, zato sva se dogovorila, da grem zraven 
tudi jaz. Tako sva v Rusiji oddelala tečaj. Zadovoljni 
so bili oni, zadovoljna sva bila midva in mislim, da so 
od tega tečaja veliko odnesli.

Večkrat si že omenil CMAS. Kaj je to?

CMAS (World Confederation of Underwater Activiti-
es) je najstarejša potapljaška zveza na svetu, ki ob-
staja že triinpetdeset let. Združuje 134 potapljaških 
zvez iz posameznih držav in izhaja iz vojaških vrst. 
Je drugačna od vseh komercialnih šol potapljanja in 
zahteva veliko več znanja.

Zdaj ko si postal inštruktor – kaj to pomeni za vse 
ljudi s poškodbo hrbtenjače oziroma za vse gibal-
no ovirane osebe?

Kot sem že rekel, ta inštruktorska kategorija ni samo 
moja, ampak je kategorija vseh nas, pomeni pa veliko 
priznanje, saj je CMAS prvič v svoji bogati zgodovini 
rekel, da lahko nekdo na vozičku postane inštruktor 
in inštruira tudi sebi enake.

Pomeni tudi to, da bo pridobitev kategorije 
potapljača P1 preprostejša, kot je bila za nas, ki 
smo delali to kategorijo leto dni in pol, zdaj pa jo 
je mogoče narediti v enem mesecu. Seveda to ne 
pomeni, da v mesecu dni nekdo postane potapljač, 
ker to postaneš s kilometrino. 

Če torej kdo izmed članov želi postati potapljač, 
se obrne nate?

Tako je in z veseljem mu bom pomagal in ga naučil. 
Zdaj bo šlo dosti lažje in hitreje kot pred petimi leti.

In še vprašanje, ki se ponuja samo po sebi. Kdaj 
lahko pričakujemo tvoj prvi tečaj in prvega tečaj-
nika z opravljenim izpitom? 

Prva dva tečajnika že imam, vendar še nimam prave-
ga časa in termina za začetek.

Damjan, želimo ti uspešno opravljanje potaplja-
ških tečajev ter seveda obilo podvodnih užitkov.

Pripravila: Barbara SlačekDamjan vedno priskoči na pomoč.
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eNaše društvo za svoje člane vsako leto pripravi dve 
družabni srečanji: eno ob izteku pomladi, drugo na 
začetku jeseni. Vsako srečanje pripravimo v drugem 
kraju in obiščemo njegove znamenitosti. 

Letošnje spomladansko srečanje smo 18. junija pri-
pravili v slikovitem mestecu Mengeš, ki je le 15 km 
oddaljeno od Ljubljane. O kraju, ki ga v pisnih virih 
omenjajo že leta 1154, smo slišali vrsto zanimivosti in 
jih tudi videli. Naselje je nastalo ob rimski cesti Emo-
na–Celeia, poseljeno pa je bilo že v prazgodovini. 
Po mestu nas je popeljala vodnica prof. Nika Mušič. 
Ogledali smo si Trdinov trg in slišali vse o pomemb-
nem krajanu, pisatelju Janezu Trdini (1830–1905),  
ter videli njegovo lepo obnovljeno rojstno hišo, v ka-
teri je zdaj trgovina Melodija. Tu je res bilo kaj videti. 

Zatem smo se napotili v večnamensko dvorano žu-
pnišča in prisluhnili vodji pritrkovalcev Francu Blej-
cu. Povedal nam je vse o petih zvonovih cerkve sv. 
Mihaela in mogočnem zvoniku, ki ločeno stoji zraven 
cerkve, s pomočniki pa je na miniaturnih zvonovih 
predstavil pritrkavanje. Seveda pa je bil naš cilj tudi 
ogled najstarejšega in najdragocenejšega umetno-
stnega spomenika v Mengšu. To je župnijska cerkev 
sv. Mihaela z zanimivim gotskim prezbiterijem iz 
15. stoletja, znamenitimi freskami slikarja in freskarja 
Janeza Ljubljanskega iz leta 1460 in podkorjem s 
prelepo krstilnico in spovednico, ki sta delo arhitekta 
Jožeta Plečnika 

Obiskali smo še čebelarja Pavriča, izvedeli vse o 
marljivih čebelicah, se posladkali,   nato pa se vrni-

Športne in družabne aktivnosti 

UTRINKI IZ DP LJUBLJANSKE POKRAJINE
PRIJETNO NA SREČANJU V MENGŠU li na šolsko ploščad, kjer so nas že čakale dobrote 

na žaru in osvežilni napitki. V veselem razpoloženju 
nam je dobrodošlico zaželel podžupan občine Men-
geš Bogo Ropotar, nato pa smo prijetno druženje 
ob poskočnih vižah harmonikarja Franca Viedreja, 
pikadu in podiranju kegljev nadaljevali do večernih 
ur.

OBISKAL NAS JE ŽUPAN OBČINE KOČEVJE

V naših prostorih na Dunajski 188 v Ljubljani smo 
se 21. junija sestali z novim kočevskim županom dr. 
Vladimirjem Prebiličem.  Predsednik društva Gre-
gor Gračner je župana najprej seznanil z osnovno in 
široko razvejeno dejavnostjo društva, nato pa smo 
razpravljali o najbolj perečih problemih v Kočevju, 
kjer stanuje osem članov našega društva. To so pred-
vsem arhitekturne ovire v grajenem okolju in starej-
ših stavbah javnega značaja, ki jih bodo postopoma 
začeli odpravljati. Pomembno je predvsem to, da bo 
občina s projektanti pri vseh teh prenovah tesno so-
delovala z nami in arhitektom Zveze, da ne bi nasta-
jale »nove« nepravilnosti in ponovno popravljanje 
napak.

Veseli smo, da bomo tudi v prihodnje uspešno so-
delovali z županom, ki ima razumevanje za ljudi z 
drugačnimi potrebami in ki si prizadeva, da bi tudi 
Kočevje kmalu postalo občina po meri invalidov.

POLETNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA V SEMIČU IN 
PACUGU

Dom paraplegikov v Semiču je še posebno privla-
čen od pomladi, ko ozelenijo vinske gorice in zacve-
ti sadno drevje, pa vse do jeseni, ko so trsi bogato 

Najprej smo si ogledali znamenitosti Mengša.

Župan je prisluhnil našim težavam.
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obloženi, sadno drevje pa polno sočnih plodov. Še 
nedograjeni Dom paraplegikov v Pacugu pa vabi v 
svoje okrilje v vročih poletnih mesecih, ko se lahko 
osvežimo v morski vodi bazena. V obeh domovih 
lahko prebiva okrog dvajset oseb in DP ljubljanske 
pokrajine ju vsako leto s pridom izkoristi. Tako v Se-
miču kot v Pacugu so v letošnjem poletju nekaj prije-
tnih dni preživeli naši uporabniki osebne asistence in 
njihovi asistenti, članice aktiva žena, člani, ki živijo v 
domovih za ostarele ali pa so kako drugače socialno 
izključeni.

Vodstvo društva že kar po tradiciji tretjo sejo uprav-
nega odbora v letu pripravi v domu v Pacugu. Ta 
seja je tudi nekakšen kazalnik uspešnosti oziroma 
zaključek polletnega dela društva. Lahko rečemo, 
da je bilo delovanje društva v prvem polletju kljub 
kriznim časom uspešno, še posebno pri pridobivanju 
zunajplanskih denarnih sredstev. To je za uspešno in 
nemoteno izvajanje programov izredno pomembno. 
Uspešno polletje delovanja društva smo sklenili z 
družabnim srečanjem in se malo poveselili.

V Pacugu so se v juliju pod vodstvom strokovne de-
lavke Zveze paraplegikov Slovenije Špele Šušteršič 
in strokovne delavke Zavoda Prizma Ponikve Alenne 
Clara strokovno izpopolnjevali tudi socialni poverje-
niki društva. Prečesali so zakonodajo in se urili v pravi 

komunikaciji. Če menite, da ste mojstri dobre komu-
nikacije, vam Alenna lahko hitro dokaže, da vam do 
mojstrstva manjka kar nekaj treninga. Pridružilo se 
jim je tudi nekaj novih članov društva in si na začetku 
poti nekoliko drugačnega življenja iz prve roke na-
bralo nekaj bogatih izkušenj.

Že kar nekaj let zapored pa v bazenu doma vsak po-
nedeljek in četrtek organiziramo tudi tako imenova-
ne kopalne dneve. 

DELOVNI TEDEN V SEMIČU

Članice ženske sekcije našega društva so v maju v 
Domu paraplegikov v Semiču preživele sedem de-
lovnih dni. No, ne samo delovnih, saj so medtem šle 
dvakrat tudi na izlet. Na prvem izletu so se potepa-
le po Črnomlju, nato odšle v Vinico do rojstne hiše 
Otona Župančiča, se zapeljale v Metliko in se nazaj 

grede ustavile še pri izviru reke Krupe. Naslednji dan 
so si v Adlešičih ogledale domačo obrt pri Nadi Cvit-
kovič. Videle so, kako lan predelujejo v izdelke, kot 
so npr. prti, brisače, narodne noše, rjuhe, zavese …
V delovnih dneh so spretne roke članic v domu iz-
delovale unikatne izdelke. Ves čas bivanja sta med 
članicami vela kolektivni duh in dobra volja, za slab-
še čase pa so si nabrale  tudi zvrhan koš pozitivne 
energije.

ZA NEKAJ DNI ŠE V PACUG

Po ustvarjalnem tednu v Semiču so naše članice od 

Lan, osnovna surovina, iz katere nastajajo čudoviti izdelki.

Pogled na tako množico različnih kaktusov je res čudovit.

Strokovna delavka Zveze Špela Šušteršič je poverjenike se-
znanila z novostmi iz zakonodaje.
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22. do 27. junija 2011 preživele bolj rekreacijske dni 
še v domu v Pacugu. Deset se jih je zbralo, z njimi pa 
sta bili še prostovoljka Karmen in asistentka Zden-
ka. Za en dan so obdržale tudi voznika Luko; ta jih je 
popeljal na romantični večer na obalo, naslednji dan 
na ogled akvarija v Piran, nato pa še v Sečo, kjer so si 
ogledale znamenito zbirko kaktusov. 

Da pa niso bile povsem brez dela, sta s tradicional-
nim obiskom poskrbeli Vlasta in Majda iz Društva 
Norma 7 in jim pripravile tri delavnice, dve za boljše 
delovanje možganov in eno za ročne spretnosti. Pri 
delavnicah se jim je pridružila še soseda Marija. Za 
nameček so jih gostiteljice še pogostile, in to z do-
mačim pršutom in domačo kapljico. 

Izkoristile so lepo vreme, se naplavale in nasončile, 
ob prešernem razpoloženju pa je za varnost v baze-
nu poskrbel reševalec iz vode Adis.

OBMORSKE UŽITKARIJE

Nekaj osebnih asistentov in nekaj uporabnikov njiho-
ve pomoči si je v zadnjem junijskem tednu v Domu 
paraplegikov Pacug privoščilo ležerno tridnevno 
obmorsko pustolovščino. In kaj vse so počeli? Nekaj 
mlajših junakov se je že na začetku kljub vijugastim 
vzponom in spustom podalo do Pirana, drugi pa so 
se raje zasidrali v mirnem zelenem kotičku Pacuga. 

Od debat in sonca razgrete glave so si hladili v baze-
nu. Nekateri zelo pogumno, nekateri pa bolj zadrža-
no, vsi skupaj pa so končno uživali v prijetno hladni 
morski vodi. Nekaj časa jim je družbo delal tudi nizo-
zemski tetraplegik, ki se je iz dežele tulipanov v zanj 
prirejenem avtodomu pripeljal vse do Pacuga. Kljub 
temu da jim je delal skomine po razburljivih popoto-
vanjih, jim v mali oazi pokrajinskega parka v Pacugu 
nič ni manjkalo.

IZ ENOLIČNEGA VSAKDANA V PESTRO DOGAJA-
NJE

Pri društvu vsako leto poskrbimo tudi za tiste naše 
člane, ki živijo v domovih starejših občanov oziroma 
so izključeni iz svoje okolice in družabnega življenja. 
In tako jim pri društvu vsaj enkrat ali dvakrat na leto 
želimo popestriti njihov vsakdan. Letos v maju so že 
bili v idilični Beli krajini v Domu paraplegikov pod 
Sremiško goro, od 20. do 27. julija pa so teden dni 
počitnikovali v domu v Pacugu. Tokrat se je v domu 
zbralo 16 članov, zanje pa so skrbeli štirje prostovolj-
ci, osebna asistentka in višja medicinska sestra. Pravi-
jo, da so se imeli lepo, čeprav vreme ni bilo najlepše. 

Naleteli so namreč prav na tisto nepričakovano ohla-
ditev, ko bi moralo biti najbolj vroče, torej od kopa-
nja in sončenja niso imeli veliko. Ker se niso kopali 
in sončili, pa so slabo vreme izkoristili za izlete. En 
dan so obiskali vinsko klet Kavalič v Sv. Antonu in po-
kusili njihove dobrote. Tam so si ogledali tudi pravo 
zakladnico starinskega orodja za opravilo kmečkih 
del, odpravili pa so se tudi na potep po starodavnem 
Piranu in si ogledali njegove znamenitosti. Obiskala 
sta jih tudi predsednik in podpredsednica društva 
Gregor Gračner in Mirjam Kanalec.

Sicer pa so prosti čas izkoristili še za neskončne kle-
pete in izmenjavo izkušenj ter vsakodnevno jutranjo 
telovadbo in dihalne vaje. Peter je npr. izkoristil rahel 
vetrc in v praznem bazenu dóma preizkušal model 
lepe in precej velike daljinsko vodene  jadrnice, ki jo 
je sam izdelal. 

Z »ZELENCI« DO CENTRA – Z LADJICO DO LIVADE

Gibalno ovirani občani naše prestolnice se čedalje 
pogosteje vozimo z avtobusi Ljubljanskega potni-
škega prometa. V zahodnih državah je to vsakdanja 
stvar, pri nas pa se na te usluge bolj počasi privaja-

Za pomoč in varnost v bazenu je skrbel Adis.

Posnetek ob sončnem zahodu
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mo. In če smo pred tremi leti zapisali, da smo inva-
lidi na vozičkih ob prevozih z »zelenci« kar nekoliko 
razočarani, je danes povsem drugače. Vozniki so tudi 
nas, potnike na invalidskih vozičkih, sprejeli in vožnjo 
nekoliko priredili našim potrebam. Vse bolj so uslužni 
in prijazni. Za to ima prav gotovo največ zaslug pred-
stavnik LPP Gregor Cunder, ki se že vsa ta leta trudi, 
da bi bil mestni prevoz za vse potnike enako udoben 
in prijazen. V ta namen so spremenili pravilnik, vozni-
ke pa dodatno usposabljali. 

In tako smo predzadnji dan v maju 2011 že četrtič 
zapored pripravili nekakšno »testiranje« vožnje z 
mestnimi avtobusi, hkrati pa še vožnjo z ladjico po 
Ljubljanici. Pridružile so se nam študentke tretjega 
letnika delovne terapije ljubljanske zdravstvene fa-
kultete. K našim članom so prišle na dom, nato pa so 

Tokrat sem na srečanje prvič odšel brez staršev in 
asistentke Zdenke Hribar. Skrbelo me je, kako se bo 
vse skupaj obneslo, a se je pokazalo, da je bila moja 
skrb odveč. Vse je bilo res brezhibno. Z nami so bili 
asistentka Darinka in prostovoljci in vse je bilo odlično 
organizirano. Na voljo nam je bila cela vrsta dejavnosti. 
Najpogumnejši so se celo kopali v morju, bolj zdrav-
stveno občutljivi pa smo se raje držali na kopnem. 

Igrali smo se družabne igre in se veliko pogovarjali. 

Srečanje socialno izključenih v Pacugu

KOT ENA DRUŽINA 
Od 20. do 27. julija sem bil povabljen na srečanje ljudi s posebnimi potrebami, ki imajo zaradi bolezni 
redkokdaj takšno priložnost. Odhod mi je omogočilo Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine. 

Imel sem priložnost spoznati veliko novih članov. Žal 
si nisem z nikomer izmenjal naslova. Bili smo kot ena 
družina, saj smo se vedno držali skupaj in si pomagali, 
tako da se ni mogel nihče počutiti zapostavljenega. 

Na voljo je bilo toliko dejavnosti, da je vsakdo lahko 
našel nekaj zase. Vozili smo se na izlete v bližnjo oko-
lico in spoznali veliko lepih kotičkov za raziskovanje. 

 Vojko Skalar

jih z mestnimi avtobusi pripeljale do zbirališča pred 
ljubljansko Namo.

Od tam smo družno krenili po Čopovi ulici do spome-
nika našega največjega poeta Franceta Prešerna, 
si zatem ogledali Mesarski most s skulpturami aka-
demskega kiparja Jakova Brdarja, nato pa z ladjico 
Sulc, ki je dostopna z dvigalom in stopniščnim vzpe-
njalnikom, zapluli po Ljubljanici. Krmar Miha nas je 
varno pripeljal do pristana Livada, kapitan Tomo pa 
je med tem povedal vrsto zanimivosti o rečni plovbi 
in Ljubljanici z njenim obrežjem. Povemo naj še, da 
je bila ta prelepa vožnja za nas brezplačna. 

Utrinke strnil:
Jože Globokar

Pred pristankom na Livadi
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Dokazano je, da se pri osebah s poškodovano hrbte-
nico veliko prej poviša krvni sladkor kot pri preostali 
populaciji. In kako prepoznamo vrednosti sladkorja:
-	 jutranja vrednost KS (krvnega sladkorja) je do 6 

mm
-	 dnevna vrednost KS je lahko do 8 mm, če pa 

presega vrednost 8 mm, obstaja nevarnost, da 
bi nastala sladkorna bolezen.

-	 Če pa dnevna vrednost KS presega 11 mm, že 
govorimo o prisotnosti sladkorne bolezni.

Visok krvni tlak: normalna vrednost pritiska je do 
140/90 mm Hg, pri vsem, kar je več, že govorimo o 
povišanem krvnem tlaku, ki ga je treba nadzorovati 
in zdraviti. Vemo, da tlak ni zmeraj enakih vrednosti 
in se stalno spreminja glede na telesno aktivnost. 
Pomembno je upoštevati tudi, kje merimo tlak, saj 
najbolj realen rezultat dobimo, če merimo nad nad-
laktjo. Nujno pa je upoštevati tole pravilo: ko enkrat 
začnemo dobivati zdravila proti povišanemu krvnemu 
tlaku, terapije ne smemo nikoli prekiniti.
 
Naslednji velik dejavnik tveganja pri osebah s po-
škodovano hrbtenico je debelost; kakšen je količnik 
debelosti, izračunamo tako, da delimo težo v kg s 
kvadratom višine v metrih in dobimo količnik (primer: 
90 kg : (1,80 m)2 = 27,7) To je količnik debelosti. V za-
dnjem času pa se upošteva še obseg pasu, kajti znano 
je, da imajo osebe s prevelikim trebušnim obsegom 
veliko bolj zamaščene notranje organe, kar še dodatno 
obremenjuje naše zdravje. 

Dejavnika tveganja sta še kajenje, ki zelo slabo vpliva 
na zdravje posameznika, in seveda čezmerno uživanje 
alkohola. Dnevna dovoljena količina alkohola je za 
moške 2 dl vina ali eno pivo, za ženske pa 1 dl vina ali 

Predavanje prim. dr. TATJANE ERJAVEC

ZDRAVO IN VARNO
Znano je, da že sama poškodba hrbtenjače pomeni za telo veliko spremembo v kvaliteti življenja, do-
kazano pa je tudi, da so dejavniki tveganja še za številne druge bolezni veliko večji, prej pa tudi lahko 
nastanejo še dodatni zdravstveni problemi.

pol piva na dan. Če 
imamo kakršne koli 
prekoračene vred-
nosti zgoraj navede-
nega, je upoštevanje 
teh normativov zelo 
nujno.

Ateroskleroza je jasen 
kazalnik, kako nujno 
je treba upošteva-
ti zgoraj navedene 
ukrepe. Zelo pomem-
bno je upoštevati dej-
stvo, da pri paraple-
gikih in tetraplegikih  
ateroskleroza nasta-
ne deset let prej kot pri preostali populaciji. Upošte-
vajmo to kruto resnico.

Zato je pomembno poudarjati zdravo prehrano in ne 
nazadnje obvezne dnevne aktivnosti. Pri paraplegikih 
samo osnovna dnevna aktivnost ni dovolj, da bi srce 
ohranili v dobri kondiciji. Potrebno je še vsaj 30 minut 
aktivnosti do 80-odstotne  obremenitve, pri tetraple-
gikih pa polovico manj. 

Kako spoznati nevarnost infarkta? Upoštevati je treba 
naslednje kazalnike: 
-	 bolečina v rami, kjer je nujno izključiti skeletne 

poškodbe, da bi bili prepričani, za kaj gre
-	 bolečina, ki seva v levo roko ali spodnjo čeljust, 

v vrat, močna bolečina za prsnico ali v trebuhu.

Pomembno je tudi stalno opazovati barvo kože na 
nogah, da bi opazili bledico kože, ki opozarja na slab 
pretok krvi v spodnjih okončinah in nevarnost trom-
boze. Prav tako je treba opazovati, ali noge čezmerno 
zatekajo, kar je lahko znak, da se mašijo vene in nastaja 
venska tromboza. Ker so otekle noge zelo pogost 
spremljevalec para- in tetraplegikov, je nujno večkrat 
na dan počivati z dvignjenimi nogami.

Upoštevajmo zgoraj navedena priporočila in storimo 
kar največ zase in svoje zdravje.

Bernarda Zorko       Merjenje krvnega pritiska, sladkorja v krvi in holesterola. 

Predavateljica dr. Tatjana Erjavec     
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Tako je ena skupina učencev in učiteljice prišla tudi k 
nam. Pokazali smo jim prostore našega društva, nato 
pa prikazali svoje delo v društvu. Predstavili pa smo 
jim tudi invalidnost samo in napore v vsakdanjem 
življenju, s katerimi se srečujemo, ter se pogovarjali 
o tem. 

Z zanimanjem so poslušali izpovedi in izkušnje 
posameznikov, ki smo to prestali. Seveda so imeli 
tudi kar nekaj zelo umestnih vprašanj, na katera 
smo seveda tudi odgovorili. Na koncu pa so nekateri 

Prostovoljci v OŠ Šmihel

DAN PROSTOVOLJSTVA 
Prve dni junija so učitelji in učenci višjih razredov v osnovni šoli v Šmihelu posvetili prostovoljstvu. 
Namen je bil seznaniti šolsko mladino s prostovoljnimi dejavnostmi v društvih, domu starejših občanov 
in bolnišnici, kjer je mogoče uporabiti prostovoljce pri svojem delovanju. 

Skupinska slika z učenci OŠ Šmihel

še preizkusili sedeti in voziti invalidski voziček in 
presenečeni ugotovili, da niti ni tako preprosto, kot 
je videti. 

Kljub čemernemu vremenu sem dobila vtis, da so 
šli od nas z novimi spoznanji tudi o našem načinu 
življenja. Bili so zelo prijazni in upam, da je to zelo 
pozitivno tudi zanje.

       
Bernarda Zorko
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Spet se bomo izgovorili na vreme, o katerem smo 
prepričani, da je krivec za zelo slabo udeležbo, po 
drugi strani pa ugotavljamo, da društva o dogodku 
niso obvestila svojih članov. Škoda. Pripravljenih smo 
imeli namreč vrsto aktivnosti, ki jih zaradi majhnega 
števila zainteresiranih nismo izvedli. 

Vseeno so pogumni in pogumne po mnogo letih 
sedenja spet vstali z invalidskega vozička in na svojih 
nogah preizkusili, kako jim gre hoja. Hoja je bila sicer 
prej za videosmešnice kot kaj drugega, kljub temu 
pa se tako krepijo mišice, telo pa se znova postavi 
v naravni položaj, kar ugodno vpliva na prekrvitev. 
Pogumni in pogumne so seveda hodili s stojko – 
hoduljo ali po domače »robocopom«, ki ga je za 
obiskovalce na preizkušnjo ponudil Damjan Peklar. 

8. mednarodni dan brez vozička – drugačen dan

HOJA ZA POGUMNE
Invalidski voziček, ta zvesti spremljevalec slehernega para- in tetraplegika. Hm, brez vozička ni 
mogoče preživeti dneva. Ali pač? Seveda je mogoče! To smo že osmič dokazali s prireditvijo Dan brez 
vozička, ki je bila tudi tokrat mednarodno zastopana. 

Kot že veste, je Damjan pred kratkim postal inštruktor 
potapljanja, zato ni odveč povedati, da je lahko ta 
dan spremljal nekatere začetnike v tem podvodnem 
športu. Medtem ko naši člani niso v velikem številu 
zapuščali svojih udobnih vozičkov, pa so se najmlajši 
obiskovalci, naš podmladek, brez zadržkov podali 
v bazen in se tudi preizkusili v potapljanju. Če je 
manjkalo obiskovalcev, pa ni manjkalo novinarjev, ki 
so tudi letos s številnimi članki in objavami počastili 
ta dan. In ko je v poznem popoldnevu res začelo 
nagajati vreme, smo se okrepčali s slastnim golažem 
in dan spet končali v varnem zavetju svojih vozičkov.

Zahvala za izvedbo gre Javnemu kopališču Sloven-
ske Konjice, Plavalnemu klubu Slovenske Konjice, 
Mednarodni zvezi IAHD Adriatic in številnim posa-
meznikom.

Barbara Slaček

Hoja s stojko oz. hoduljo ali po domače »robocopom«

Termini za uporabo so zasedeni do konca sezone. 
Posebej moramo pohvaliti upravo kampa v Ankara-
nu in se jim zahvaliti, ker je prisluhnila našim željam. 
Kamp in dostop do morja je naredila invalidom bolj 
prijazen. Na podlagi naših želja so namestili in zgra-
dili klančine, ki omogočajo lažji dostop do obale in 
pomola.

DP jugozahodne Štajerske

Poletno počitnikovanje v 
Ankaranu

LAŽJI DOSTOP DO 
MORJA
Hiška v Ankaranu za namene ohranjanja 
zdravja naših članov in njihovih družinskih 
članov obratuje s polno paro.



PARAPLEGIK
20

D
P 

se
ve

rn
e 

Št
a

je
rs

ke

Ker sta blizu Semiča Kolpa in Lahinja, nekateri seveda 
ne izpustimo iz rok priložnosti in se odpravimo 
na ribolov. V Semiču se dogaja marsikaj. Nekateri 
imajo pravo smolo, ki se je letos držala člana s črnim 
mercedesom. Neki nepridiprav, ki je bil v Semiču 
pred nami, se je z nami želel pošaliti in je v solnico 
nasul sladkor. Tako si je naš član, ki obožuje sol, 
juho krepko – sladkal. Naslednji dan mu je kuharica 
(nehote) posolila kavo. 

Medtem ko je vneto ribaril na Kolpi (preostali smo 
že odšli domov), sta ga obiskala dva romska otroka. 
Medtem ko se je eden pogovarjal z njim, mu je drugi 
iz odprtega avta, ki ga je imel za hrbtom, izmaknil 
moško torbico. V njej je imel vse dokumente, kartice 
in tudi nekaj denarja (okrog 200 evrov). Ko je v Semiču 
opazil, da nima torbice, sta se s spremljevalcem vrnila 
na kraj dejanja. Poklicala sta na njegov telefon in, glej 
čudo, v grmovju je zvonilo. Spremljevalec je v grmu 
našel torbico. V njej je bilo vse, razen denarja. Dvakrat 
ga je tudi ustavila policija. Kljub vsem nezgodam se 
je domov vrnil živ in zdrav.

V Semiču se pač vedno kaj dogaja. Če se ne, za to 
poskrbimo sami. Tako smo letos prvič vrteli odojka. 
Imenitno napravo je izumil naš član Franc, ki ga bom 
v kratkem posebej predstavil in ki je pravi izumitelj. 
Napravo smo nastavili kar na roštilj, odojka pa je 

Prijetno druženje s člani DP severne Štajerske

SEMIČ 2011
Dom v Semiču je priljubljeno zatočišče mariborskih paraplegikov. Tu v domu pozabimo na vsakdanje 
stvari in se veselimo ponovnega srečanja in druženja. Tudi letos smo se veselili bivanja v Semiču. Bila 
nas je lepa skupina, tako da smo zasedli skoraj ves dom.

vrtel motor molznega stroja. Toda avtor te imenitne 
naprave se je nekoliko uštel v dolžini odojka. Ali 
drugače, nosilna cev je bila prekratka. Tako smo 
morali odojka skrajšati za glavo in se je vrtel brez nje, 
glava pa se je imenitno spekla v pečici. Sicer pa je ta 
pomanjkljivost naprave je zdaj že odpravljena.

Odojek se je imenitno spekel, zabava pa je bila 
enkratna. Za popestritev pa je skrbel znameniti 
semiški ansambel Kvintet BOJ SE GA, ki je nastopal 
v malo spremenjeni zasedbi, a se je vseeno odlično 
odrezal. 

Teden je kar prehitro minil. Noči so bile kratke zaradi 
partij taroka in tako je čas kar spolzel. Z dobrimi 
občutki smo se poslovili od Semiča in si obljubili, da 
ga še obiščemo.

V imenu celotne ekipe se zahvaljujem DP severne 
Štajerske, da nam je omogočila prijeten teden 
bivanja v Semiču. Pozivam vse naše člane, posebej 
tiste, ki še niste bili v Semiču, da se nam brez strahu 
pridružite, in videli boste, da vam ne bo žal. 

Za DP severne Štajerske
Miran Jernejšek

Kvintet »Boj se ga« v malo spremenjeni in pomlajeni 
zasedbi.

Izumitelj ob svoji napravi.
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In kaj so indijanci v Oseku počeli? Sami so pripravljali 
hrano, pekli kruh, streljali z lokom in seveda tudi s 
puško (zračno) pod vodstvom našega imenitnega 
strelca. Spali so v šotorih na slami.

Seveda indijanci ne bi bili indijanci, če ne bi imeli 
pipe miru. Tako so pridno rezljali in okraševali svoje 
pipe. Pozneje so jih tudi prižgali in poizkušali, katera 
lepše vleče.

Rezbarji DP severne Štajerske, ki so se prav tako 
spremenili v indijance, pa so se lotili zahtevnejše 
naloge. Kakšna je indijanska vas brez totema?! Treba 
je bilo torej izdelati totem. Naš rezbar in slikar ter 
izumitelj je priskrbel les (stari tram nekdanje preše 
– stiskalnice za grozdje). Drugi rezbar in slikar je 
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Organizacija indijanske vasi

INDIJANCI V OSEKU
Na pobudo socialnega referenta pri DP severne Štajerske Francija Žiberna smo v Oseku postavili 
indijansko vas. Zbralo se je nekaj indijancev, ki so teden preživeli v Oseku ali začasni indijanski vasi.

prispeval kos hrasta na glavo. Tako je začela nastajati 
skulptura, ki smo jo teden dni izdelovali štirje rezbarji. 
Pridno so pomagali tudi preostali indijanci.

Delo je bilo zahtevno (trd, star, suh in zelo grčav 
hrast). Toda »grizli« smo in tolkli po dletih in tudi 
s sodobnimi stroji je začela nastajati čudovita 
skulptura, imenovana INDIJANSKI TOTEM.

V njem so vrezani indijanski znaki, kot so konj, strašna 
ptičja glava, razni simboli in tudi znak naše Zveze.

Seveda je bilo treba totem tudi postaviti. S pomočjo 
treh pridnih domačinov in žene našega člana smo 
zabetonirali temelj. Da smo totem postavili, smo 
potrebovali krepke fante, za kar je poskrbel sam 
predsednik DP severne Štajerske, in totem je bil v 
trenutku postavljen.

Zdaj krasi okolico našega doma v Oseku. Uradno 
odprtje naj bi bilo na dan »golažijade«. Rezbarji pa 
smo obljubili, da bo ob naslednjem indijanskem 
tednu nastala nova skulptura.

Porodila se je tudi zamisel, da bi prihodnje leto 
organizirali celodnevne rezbarske delavnice v 
Oseku. Delavnice naj bi potekale enkrat na teden. 
Pozivam tudi tiste, ki bi radi začeli rezbariti, da 
se nam pridružite. Za vse informacije se obrnite 
na DP severne Štajerske. Mislim, da bi se nam 
lahko pridružili tudi člani drugih regij, še posebno 
sosedskih iz Prekmurja in Prlekije, Koroške in Celja. 
V skupini je delo zanimivejše in izmenjava izkušenj 
vedno prav pride.

Upam, da bo indijanska vas živela naprej in bo 
zaživela vsako leto.

GOVORIL SEM – HAWK!

Miran Jernejšek

»Krivca« za nastanek totema
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Srečanja so se udeležile tudi prostovoljke Srednje 
zdravstvene šole  Rakičan ter merile krvi tlak udele-
žencem, s krajšo kulturno točko pa je Anita malce 
popestrila program. V športnem delu srečanja so se 
navzoči pomerili v vrtnem kegljanju in balinanju. 
Malce nam je ponagajalo hudomušno vreme, sicer 
bi bila udeležba lahko večja. Vsega pač ni mogoče 
uskladiti, saj je v tem času že aktivna obnovitvena re-
habilitacija in nekateri so že bili v zdraviliščih. 

Ob tej priložnosti se je mlajši član Ladislav predsta-
vil s svojim handbikom ter navduševal navzoče in jih 
prepričeval, kako koristna je ta zvrst gibanja za krepi-
tev gornjih okončin. 

Družabno športno srečanje članov DPPP

VSESTRANSKO DOBRODOŠLO SKUPNO 
DRUŽENJE
Družabno srečanje članov in članic, svojcev, spremljevalcev in prostovoljcev je že nekako ustaljeno. 
Ta prijetni dan smo izkoristili že na samem začetku poletja, hkrati pa je bila to tudi priložnost, da smo 
lahko ugotavljali rezultate polletnega dela in določili tudi smernice za prihodnje mesece. 

Naše skupno druženje pa je tudi del programa ohra-
njevanja zdravja, ki ga aktivno izvajamo vse leto. Pre-
nekatera izrečena beseda, izkušnja, nasvet je  dan v 
pomislek mnogim, ki se šele spoprijemajo z invali-
dnostjo. Morda bosta za slehernega člana klepet in 
druženje vsestransko dobrodošla. Ne srečujmo se, 
da bi delili čudne poglede in pripombe, saj nam je 
dovolj naložilo že življenje, in ne grenimo si še sle-
hernega dne. Bodimo strpni, samozavestni v spo-
štljivih medsebojnih odnosih, pa bo naše življenje  
kljub vsemu lepo.

Marija M.

Na seji upravnega odbora smo se dogovorili za 
lokacijo, ki je nam paraplegikom dostopna, in o 
datumu odhoda. Članom društva smo v vednost 
poslali vabila z željo, da bi bila udeležba čim 
številnejša. V tem času je naša predsednica Marija 
urejala in pripravljala vse potrebno za izvedbo izleta. 
Prijavilo se je nekaj več kot 30 članov s svojci. V ta 
namen smo poleg društvenega kombija dobili še 
kombija od Občine Puconci in Občine Gornji Petrovci, 
občinama se ob tej priložnosti znova zahvaljujemo 
za dolgoletno pomoč in sodelovanje.

V petek, 22. julija, smo se v jutranjih urah zbrali na 
društvu, hkrati pa smo bili dobre volje ob pogledu na 
prelep sončen dan.

Veseli in polni pričakovanj smo se odpeljali proti 
Pohorju do vzpenjače ter se tam v strahu in dvomih 
naložili  v gondole in se z njimi odpeljali na sam 

Društveni izlet

DOGODIVŠČINA NA POHORJU
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije vsako leto za člane in njihove svojce organizira enodnevni 
izlet. 

vrh Pohorja do Bellevueja. V vsako gondolo smo se 
zapeljali po dva vozičkarja in nekaj hodečih. Ko so 
se začele gondole premikati, je bilo pri vseh čutiti 
živčnost, a je kmalu izginila ob prelepem pogledu na 
vse strani prelepe Slovenije in sosednjo Avstrijo. 

Občudovali smo čudovito naravo in mogočne 
smreke, ki so se dvigale v nebo. Na vrhu smo se 
naužili svežega zraka in si ogledali razne zanimivosti. 
Osupli smo bili ob spustih pogumnih kolesarjev, 
ki so se spuščali z vrha po strmini v dolino. Srečali 
smo veliko pohodnikov, ki so vrh dosegli peš. 
Okrepčali smo se v hotelu Bellevue in se nato po 
dveh urah odpeljali v dolino ter se odpravili novim 
dogodivščinam naproti.

Druga postaja našega izleta je bila Koroška ob reki 
Dravi. Peljali smo se do Kortine, kjer so nas pričakali 
koroški splavarji, ki delujejo pod okriljem Turističnega 
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društva Muta. Ko smo se vkrcali na splav, so nam 
priredili zanimiv program in nam obudili spomine 
na stare čase splavarjenja. V preteklosti so s splavi v 
oddaljene kraje vozili les, danes pa jih uporabljajo v 
turistične namene. Med vožnjo po Dravi, ki je trajala 
dve uri, smo opazovali lepo okolico, vodne ptice 
in ribice ter spretne roke splavarjev, ki so upravljali 
splav. Na splavu smo imeli harmonikarja, ki je raztezal 
harmoniko, mi zraven pa smo peli ter zabavali. 

Za zabavo in smeh do solz je skrbel tudi humorist, ki je 
stresal šale kot iz rokava. Pogostili so nas s flosarskim 
golažem, pa tudi za pijačo je bilo dobro poskrbljeno. 

Proti koncu plovbe je sledil tudi splavarski krst. 
Krstili smo našega šoferja Frančka, ki je vse napore 
dobro prestal. Na koncu smo se organizatorjem 
lepo zahvalili za prikaz njihovega obreda, zabavo in 
pogostitev.

Proti večeru smo se vsi zadovoljni in polni novih 
dogodivščin odpeljali proti domu ter se že veselili 
izleta, ki ga bomo prihodnje leto verjetno spet 
pripravili. Do takrat bomo med člani izvedli anketo, 
kjer bodo izrazili svoje želje po izletu. 

Slavko Dunaj 
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Naši izletniki na Koroškem

MOJ DOM

Rojstni kraj v Poljanski dolini,
pod Erhanovcem je kmetija,

Pustotnikova domačija.
Tu mladost smo preživeli,

bili zdravi smo, veseli,
prve korake naredili,

kot dojenčki smo shodili.

Mama in očka sta se zelo trudila,
domek svoj skromni uredila,

zmeraj pridno delala, 
da sta nas vse preživljala.

Mama nas je deset rodila,

hčeri dve in sinov osem je povila,
zraven še trdo delala,
dvajset let rojevala.

Prvi sin Janez je bil (1921)
zadnji se Lojze je rodil (1941).

Mama je medaljo zlato zaslužila,
čeprav je nikoli ni dobila,
vse je skromno prenašala

in nam veselje delala.

V šolo sta nas poslala,
da bi abecedo se naučili,
prve številke pomnožili.

Da vseh vsaj malo smo spoznali,
se na življenje pripravljali.

Vsak po svoje smo jo v svet 
mahnili,

za kruhek vsakdanji se borili.
Starejši trije so odšli (za vedno).

Mlajši srečo smo imeli,
da do zdaj smo preživeli.

Starša nas sta prehitro zapustila,
čeprav življenje kruto je,

staršev svojih pozabiš ne,
saj svojo mladost preživeli 

smo v naravi,
zato spomin na starše bomo 

spoštovali.

STANE ERŽEN
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Izpred društvenih prostorov na Ronkovi v Slovenj 
Gradcu smo se odpravili nekaj čez tretjo uro zjutraj, 
po poti smo pobrali še dva člana. Peljali smo se z 
dvema prirejenima kombijema prek Avstrije mimo 
Celovca, Beljaka, Spitalla in Lienza. Pri Sillianu smo 
prečkali italijansko mejo, potem pa nadaljevali pot 
do Toblacha (izvira Drave). Tam smo krenili levo, na 
jug, v 27 km oddaljeno Cortino D'Ampezzo. Od tam 
smo se peljali na prelaz Passo Giau (2236 m. n. v.), 
ki je nekaj posebnega. 

Občudovali smo lepote Dolomitov, ki te kar nekako 
prevzamejo. Tu smo imeli postanek za malico, potem 
pa smo se spustili 1000 m po serpentinah do idilične 
vasice Selva di Cadore. Pot smo nadaljevali navzdol 
do jezera Fedaia, ki je prečudovito ledeniško jezero 
zelene barve. Prava idila. Na okoli 2000 metrov smo 
po delu jezera opravili krajšo pot, ki je zaprta za 
promet in asfaltirana ter popolnoma ravna. Vreme je 
bilo lepo in sončno, temperatura pa okoli prijetnih 
dvajset stopinj, tako da smo se naužili svežega 
gorskega zraka. Jezero je tik pod vznožjem ledenika 
Marmolada, ki se vzpenja 3342 m nad morjem. 

Pustolovski izlet

KARANTANSKI KNEZI OSVAJALI DOLOMITE 
Pred štirimi leti smo Karantanski knezi že osvajali vrhove v Dolomitih. Na občnem zboru je padla 
ideja, da bi se letos spet podali v višave Dolomitov, saj so bili občutki in spomini na prvi izlet čudoviti. 
Pod taktirko organizatorja Stojana, ki je rezerviral prenočišča, vodnika Vanča ter dveh šoferjev so 
prvi člani ob dveh zjutraj v četrtek, 25. avgusta, začeli dvodnevni izlet. 

Pot smo nadaljevali mimo turističnih mest Canazei 
in Moena ter prispeli v dolino Fiemme. Tam smo si 
pri Predazzu ogledali smučarske skakalnice, kjer je 
padel svetovni rekord v skokih za ženske (seveda je 
rekorderka Slovenka). Povzpeli smo se še na Passo 
Rolle (1970 m. n. v.), ki je kar nekaj km nad mestom. 
Tukaj smo si lahko ogledali, kako s helikopterjem 
dovažajo velikanske ograje in jih nato postavljajo po 
gorovjih za zaščito proti plazovom. Od prelaza smo 
se spustili nazaj v dolino Fiemme, nato pa smo pot 
nadaljevali do Bolzana in na nasproti ležeče pogorje 
Ritten, kjer smo imeli v hotelu Šprogler rezervirano 
prenočišče. Tukaj nas je pričakal zelo prijazen hotelir, 
naš nekdanji južni brat iz Makedonije. Po okusni 
večerji smo se odpravili v sobe ter se odpravili k 
počitku. 

Po zajtrku smo si ogledali posebno znamenitost 
– kamniti gozd (Erdpyramiden), 10 do 15 minut 
oddaljen po lepi ravni potki. Nato smo se spustili 
nazaj v dolino in po dolini Eggental do Karirpassa 
(1753 m. n. v.). Pred prelazom smo se ustavili na 
parkirišču, kjer so lani naredili pokrit predor in tako 

Člani na 3.191 m
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omogočili dostop – tudi z vozički – do čudovitega 
jezerca Karirsee, ki ima baje v vseh Dolomitih najbolj 
zeleno barvo. Po izdatnem počitku smo se spustili v 
dolino Val di Fassa in se potem povzpeli do prelaza 
Sella (2242 m. n. v.), ki je najvišji prelaz v Dolomitih. 
Mimo prelaza Gardena smo se spustili v dolino Alta 
Badia, kjer potekajo tudi tekme za svetovni pokal. 
Peljali smo se mimo vasi Colfosco, Corvara, La Villa in 
sredi doline krenili proti prelazu Falzareggo (2117 
m. n. v). Čakal nas je samo še spust v Cortino, kjer 
nas je že čakala gondola; ta nas je po dveh prestopih 
pripeljala na ploščad tik pod vrhom Tofane di Mezzo 
na višini 3191 m. 

Verjamem, da je za mnoge to višinski rekord in 
vrhunec izleta in nekateri so na vrhu čisto spremenili 
glas in barvo obraza. Naš tajnik Rajko ne zaupa leseni 
ploščadi in je raje počakal na betonski plošči, nato pa 
se je nekako le ojunačil, ko smo delali gasilsko sliko 
in se slikal zraven vseh. Dva spremljevalca ter vodnik 
so se podali na vrh gore in nam na ploščad prinesli 
sneg, da smo se lahko avgusta kepali. Spust je bil 
prav tako zanimiv – videli smo, po kakšni strmini 
poteka tekma smuka za svetovni pokal. Ti smučarji 

in smučarke morajo imeti kar nekaj v hlačah, da se 
spuščajo po takšnih strminah. Zanimiva pa je tudi 
temperaturna razlika, na vrhu je bilo 10 stopinj, na 
sredini 17 stopinj, v Cortini D'Ampezzo pa okoli 26 
stopinj. Pa še ena zanimivost o Cortini oziroma kar 
celotnem delu Dolomitov: to so cela mesta in vasi 
samih hotelov, hotel pri hotelu v lepem alpskem 
stilu, poleg tega pa na balkonih polno bujnih rož, 
pročelja pa kot iz pravljice.

Pot nas je nato vodila proti domu mimo jezera 
Misurina in Toblacha do italijansko-avstrijsko mejo; 
tam smo se okrepčali in nadaljevali pot domov.

V prijetni družbi je zadnji del poti kar prehitro minil 
in polni lepih vtisov, spominov na prečudovite gore, 
ledeniška jezera, turistične vasice kot iz pravljice smo 
se v poznih večernih urah vrnili domov. 

Lepo je po svetu hoditi, domača postelja je pa le 
domača postelja …

Damjan Hovnik

Namenjen je osebam, ki mogoče 
potrebujejo klic v sili, oziroma ose-
bam, ki jim življenjske funkcije ne 
omogočajo ravnati z navadnimi 
telefonskimi aparati ali mobilniki. 
Namenjen je tudi osebam, ki ima-
jo spominske motnje. Telefon ima 
samo pet tipk, glavne tri (rdeča, 
rumena, zelena) so namenjene kli-
canju oseb, ki jih sami izberemo. 
Telefon ima funkcijo prostoročne-
ga telefoniranja. Če je ta funkcija 
vklopljena, se telefon po prvem 
zvonjenju katerega koli klicatelja 
avtomatsko preklopi na prostoroč-
no pogovarjanje.

Na naš predlog so prvo od klicnih 
tipk povečali in spremenili v 

Pripomoček za hitro pomoč

VITAPHONE – KLIC V SILI
Družba STS (Suhozemni terminali Sežana, d.o.o.), ki se ukvarja predvsem z razvojnimi koncepti 
sistema telemedicine, ima v svojem razvojnem programu tudi GSM telefonski aparat VITAPHONE – 
1100. 

kroglico, da jo lažje aktiviramo, 
nekoliko pa je dvignjena tudi 
tretja tipka. Pri družbi STS pravijo, 

Vitaphone 1100

da bodo našim članom celoten 
postopek urejanja naročniških 
razmerij, tako novih kot podaljšanj, 
uredili oni in jim dostavili že 
programsko nastavljeno napravo.

V napravo lahko denar naložite 
na spletni strani z mobikartico ali 
pa sklenete naročniško razmerje. 
Dodatne informacije na tel. 05/73 
90100.

CENE VITAPHONA SO:
•	redna maloprodajna cena: 120,00 €
•	akcijska cena pri Mobitelu z 

vezavo za 12 mesecev: 59,00 €
•	akcijska cena pri Mobitelu z 

vezavo za 24 mesecev: 19,00 €
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se je ob svoji ustanovitvi v marcu leta 2006 obvezala 
k podpori in pospeševanju raziskav SCI. Federacija 
je aktivno vključena v začetek projekta informiranja 
in shodov med njenimi članicami in je v evropskem 
raziskovalnem naporu sodelovala s strokovnjaki in 
raziskovalci SCI.

ESCIF poudarja federacijsko podporo raziskave za 
povečanje kvalitete življenja ljudi, ki živijo s SCI, 
vendar ne omenja raziskave do funkcionalnega 
okrevanja. V Evropi se je v letu 2006 možnost 
ozdravitve paralize zdela predvsem oddaljen vidik.

Od takrat je nevrološka znanost naredila pomembne 
korake na poti do ozdravitve paralize, tako da je zdaj 
delno funkcionalno okrevanje realen cilj. Po vsem 
svetu poteka več obetavnih linij raziskav pri kliničnih 
poskusih, še več pa se jih pripravlja za poskuse na 
ljudeh.

V skladu s pospeševanjem in z znanstvenim prebojem 
ter njihovim uspešnim prehodom na ljudi so bistveni 
podpora, investiranje in infrastruktura.

V ESCIF-u, ki predstavlja sto tisoče ljudi, ki živijo s 
SCI vsepovsod po Evropi, na vso moč podpiramo 
regenerativne raziskave pri poškodbah hrbtenice 
za pomoč pri nezgodnih paralizah pri milijonih že 
poškodovanih in vseh tistih, ki še bodo.

Zato urgiramo pri članicah Sveta Evrope, Evropske 
skupnosti in članicah Evropske unije, da podprejo 
regenerativne raziskave za poškodbe hrbtenice  in 
investirajo vanje, tako da se:
•	 poveča investiranje za osnovne, prenesene in 

klinične aspekte za regenerativne raziskave pri 
poškodbah hrbtenice;

•	 omogoči pravočasno informiranje o obetavnih 
raziskavah, in sicer od laboratorija do bolnika z 
zadostnim financiranjem, učinkovito infrastruk-
turo in zadovoljivim omrežjem;

•	 olajša sprejetje ustreznega uzakonjenega pred-
pisa o dovoljenju za učinkovito in pravočasno 

Podpora in pospeševanje raziskav za ljudi s poškodbo hrbtenice

IZJAVA O REGENERATIVNI RAZISKAVI O 
POŠKODBI HRBTENICE 
Na svetu živi okrog 2,5 milijona ljudi s poškodbo hrbtenice (SCI), v Evropi vsaj 330.000, z 11.000 no-
vimi primeri vsako leto. Poročilo Sveta Evrope (Council of Europe) (REC 1560 (2002)) poleg pogubnih 
socialnih in človeških posledic osvetljuje tudi ogromen ekonomski strošek in končuje: »Države članice 
Sveta Evrope bi morale združiti več prizadevanj pri podpori in financiranju razvoja na tem področju.«

pojasnilo raziskave, ne da bi bili ogroženi bolni-
kova varnost in etika;

•	 postavi in oplemeniti načrt Spinal Cord Injury 
Cure in zagotovi zdravljenje SCI kot nacionalno 
in nadnacionalno prioriteto.

Nazadnje si moramo zapomniti, da bo tudi obetavna 
regenerativna raziskava poškodbe hrbtenice 
pripomogla k zdravljenju drugih nevroloških stanj, 
kot so multipla skleroza, amiotrofična lateralna 
skleroza, parkinsonova in alzheimerjeva bolezen.

Kronist 

 

VEČNO NA MEJI 
DEHIDRACIJE
   
Voda je osnovni gradnik našega telesa. Nič več in nič 
manj. Kako je torej "vodopakirni" industriji uspelo 
splesti toliko mitov o teh drobnih, enostavnih 
molekulah, ki naj bi pomagale pri hujšanju, celo 
zdravile več vrst raka in nasploh zdravilno vplivale 
na naša vedno dehidrirana telesa? Naše telo ima 
popolnoma zanesljive alarme žeje in prav je, da jih 
upoštevamo, ne glede na to, kaj nam sporočajo 
reklamni oglasi. 
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AVANTURA S ŠTIRIKOLESNIKOM
Potopis

Že v lanski številki revije Paraplegik sva namignila, kakšen bo najin naslednji letni dopust. Avantura s 
štirikolesnikom po jadranski magistrali z obiskom nekaterih otokov. In tako je tudi bilo.

ki ni prilagojen za invalidske vozičke, počakava kar na 
štirikolesniku. Čas si krajšava z opazovanjem vrveža 
okoli sebe.

Po stari dobri jadranski magistrali se voziva in uživava. 
Spotoma obiščeva kakšno lokalno znamenitost, ki 
sem si jo označil, ko sem načrtoval pot. Mnogo tega je 
vredno videti in v takih trenutkih se zavedam, kakšno 
svobodo mi omogoča najin štirikolesnik. Marsikam 
se niti z avtomobilom ne da, kaj šele z invalidskim 
vozičkom, pa vendar sva bila na številnih takih kra-
jih. Eden takih, ki ostane še dolgo v spominu, je zaliv 
(uvala) Zavratnica, zaščitena, dostopna le po pešpoti, 
v zalivu pa si je bivališče prilastila potopljena nemška 
ladja iz druge svetovne vojne.

V Zadru se prebijava med vročo pločevino avtomobi-
lov in naveličanih potnikov, ki jih je očitno vročina kar 
precej dotolkla. Prijeten vetrič na trajektu naju osveži. 
15-minutna vožnja po mirnem morju, in izkrcava se 
na otoku Ugljan. Utaboriva se v edinem kampu na 
otoku. Prijazen domačin, lastnik kampa, naju povabi v 
svoj kotiček in pogovor steče. Presenečena ugotoviva, 
da so v kampu samo Slovenci, med njimi tudi nekaj 
medijsko znanih oseb. V nasprotju z Loparjem na Rabu 
je ta kamp majhen, preprost in bolj »divji«. Prav take 
kotičke si vedno izbereva na najini avanturi, saj le tako 
doživiva pristen stik z domačini, ki si za vsakega gosta 
posebej vzamejo čas, predvsem pa nama ustrezata mir 
in samota prelepih zalivčkov; nobene gneče, hitenja 
itd.,ki nas že tako ali drugače čakajo in doletijo doma. 

V soboto, 23. 7. 2010, čepiva doma, kajti vreme nama 
ne dopušča, da se spustiva v načrtovano pustolovšči-
no. Kratek SMS znancev iz sončne Istre naju spravi 
pokonci. Navlečeva dežne kombinezone in mokri 
kilometri se v Kopru spremenijo v lep sončen dan. Še 
skok čez slovensko-hrvaško mejo in že sva v kampu 
Valkanela, ki je dokaj dobro prilagojen za nas, upo-
rabnike invalidskih vozičkov.
Prijetno druženje, spanje in naslednje jutro že v sedlu. 
Smer: predor Učka–Reka. Še pred njim sva si bila spet 
prisiljena obleči dežna kombinezona in pridno sva ju 
uporabljala do Crikvenice. Postanek in kosilo v lokalu 
znanega motorističnega dirkača, ki je »kraljeval« v 50. 
in 60. letih. Ogled njegovih dosežkov, ki jih ni malo, 
in spet na pot. Da nama ni bilo dolgčas, je poskrbela 
narava. Tokrat v hujši obliki. Burja, dež, burja. V res ne-
mogočih razmerah obupava. V prvi hiši, ki je ponujala 
sobe, se ustaviva. Tam pa naslednji zaplet. Sobe so v 
prvem nadstropju. Ja, nič, plezati bo treba in tako po 
zadnji plati do suhe sobe in mehke postelje.

Naslednje jutro spet po zadnji plati dol, zajtrk in 
prijeten klepet z domačini. Za spremembo je vreme 
obetalo veliko. V Jablancu na trajekt – in vožnja po 
otoku Rab je bila čudovita. Manj čudovito je bilo 
iskanje prostega mesta v prenatrpanem kampu na 
rajski plaži, za katerega se na koncu nisva odločila. 
Sva na dopustu, časa imava še na pretek in konec 
koncev nočeva biti številki v komercialnem kampu, 
kjer samo pobirajo denar. Ker nama gneča ne diši kaj 
prida, se z otoka odpeljeva nazaj na celino. Na trajektu, 

Po stari dobri jadranski magistrali se voziva in uživava. 
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Po dolžini 20-kilometrski otok prevoziva in raziščeva 
dokaj hitro, in čeprav se da videti še kaj zanimivega, 
se odločiva za naslednji otok, Pašman, ki ga z Uglja-
nom veže malce daljši most. Tudi teh 20 kilometrov 
sva raziskala in prevozila precej hitro. Ne vem, kaj, 
ampak nekaj naju vleče naprej. Spet trajekt na celino 
(Tkon–Biograd na moru) in proti Splitu. Zavijem na 
bencinsko črpalko – po izkušnjah so najboljši WC-ji za 
invalide na OMW-jevih črpalkah. Čisti, urejeni, skratka 
taki, kot se spodobi.

Nato pa … ja, kaj pa zdaj? Štirikolesnik nenadoma ne 
da od sebe niti glasu niti česa drugega. Popoln mrk! 

Ojoj! 

Ni minilo niti dve minuti in k nama pristopi moški 
srednjih let. Dober dan, oprostita, imata morda kakšen 
problem, se predstavi, tudi jaz sem »bajker«, itd. itd. 
Z električnimi kabli nekako spravimo štirikolesnik v 
pogon. Odpeljeva se iz Splita. Podstrana, turistično 
naselje, oddaljeno 5 km iz Splita. Štirikolesnik spet 
odpove poslušnost. Ja, nič, treba bo kupiti nov aku-
mulator. Moped parkirava na dvorišču bližnje hiše, 
kjer nama prijazni domačini rade volje priskočijo na 
pomoč. Poiščeva najbližjo prosto sobo, ki pa je bila 
kar v tretjem nadstropju. O kakšnem dvigalu ni bilo ne 
duha ne sluha. Pa kaj?! Bom pa spet plezal, če je treba! 
Pa ni bilo, kajti prijazna, tam zaposlena gospodična je 
že našla dva junaka, da sta me spravila v tretje nad-
stropje skupaj z vozičkom. Še ena prijetna izkušnja na 
najini avanturi, kjer skoraj vsakič srečava in spoznava 
prijazne in dobre ljudi. Še en čar takih »divjih« izletov.

Naslednji dan zamenjamo akumulator in spet sva v 
najinem potovalnem tempu, ki ga končava v nama že 
znanem kampu na Makarski rivieri. Kako prijeten je bil 
sprejem na recepciji, kjer so se naju takoj spomnili od 
lanskoletnega postanka, ni treba posebej poudarjati.

Postaviva šotor in sprehod po obali ob zahajajočem 
soncu naju počasi spravi v počitniško razpoloženje. 
Zadovoljna in sita morskih specialitet se spraviva spat.

In spala, brala knjigo, lenarila sva še ves naslednji dan. 
Spet dež, ki pa je naslednji dan nehal padati, tako da 
sva lahko nadaljevala pot, ki za spremembo ni bila 
tako vroča in soparna kot prejšnje dni.
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Spotoma obiščeva kakšno lokalno znamenitost, ki sem 
si jo označil, ko sem planiral pot. Mnogo tega je vredno 
videti in v takih trenutkih se zavedam, kakšno svobodo mi 
omogoča najin štirikolesnik.

Na trajektu, ki ni prilagojen za invalidske vozičke, počakava kar na štirikolesniku. Čas si krajšava z opazovanjem vrveža 
okoli sebe.
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Makarska–Ploče, trajekt na polotok Pelješac, vožnja 
po nama že znani pokrajini do Orebiča, od koder 
naju trajekt pripelje do otoka Korčula. Čudovit otok z 
dolgo zgodovino in tradicijo. Razen v mestu Korčula 
je na otoku mir, ni gneče itd., in v počasnem tempu se 
pripeljeva do pomorske, ribiške itd. znane Vele Luke. 
Tam pa se nisva mogla upreti trajektu, ki vozi na otok 
Lastovo, najbolj oddaljen in najjužnejši še poseljen 
in poraščen otok v jadranskem morju. Dveinpolurna 
vožnja na trajektu, prilagojenem za invalidske vozičke, 
je hitro minila. Naj omenim še, da so na trajektu prav 
tako prilagojeni WC-ji s tuši, sama posadka in zaposle-
no osebje pa izredno prijazni in pripravljeni invalidom 
narediti vožnjo kar se da prijetno. Pohvale vredno, 
zato ne bom pozabil omeniti trajekta Korčula, osebje 
Jadrolinije pa je sicer prijazno tudi na drugih trajektih, 
ki niso posebej prilagojeni za invalidske vozičke.

Tako naju sredi noči v svoje naročje sprejme otok 
Lastovo. Kamp je skrit, lastniki pa prijazni. Otok La-
stovo, nekoč bolj vojaški otok, danes pa eden redkih 
še nepozidanih in turistično manj obleganih krajev 
je prepreden z makadamskimi potkami, ki vodijo na 

različne vrhove, od koder je prečudovit pogled. Precej 
preprost kamp, po katerem se da gibati z invalidskim 
vozičkom, prijazna družina, ki vodi kamp, nama na 
željo pripravi dopoldne ulovljeno ribjo specialiteto, 
ki zaradi čistega in neonesnaženega morja ponuja 
resnično kulinarično doživljanje v najlepši luči. Skrat-
ka, o otoku, prijaznih domačinih, prečudoviti naravi in 
klimi vse najlepše, celo tako lepo, da bova naslednje 
leto otok obiskala že v maju. Resnično naju je prevzel 
z vso pristnostjo, ki jo ponuja. 

Letni dopust se počasi izteka, zadnje dni ga preživiva 
v spet znanem kampu na otoku Murter. Časa za obisk 
Dubrovnika in Črne gore je zmanjkalo, kljub temu pa 
sva letošnjo 16-dnevno avanturo s štirikolesnikom 
sklenila zadovoljna. Med potjo, ko sva se vračala proti 
domu, sva si od daleč ogledala še kanjon reke Zrma-
nje, ki je tudi še naprej v načrtu, ko se bova podala 
raziskovat nove skrite kotičke, ki jih množični turizem 
še ni dosegel.

Avanturistični pozdrav bralcem 
Paraplegika! Jaka in Suzana

Mislim, da je to edina skupina, ki se v Pineto odpravi or-
ganizirano. Delno je sestavljena še iz skupine iz časov, 
ko smo v Pineto hodili organizirano. Tako ekipo sesta-
vljajo tri regije: DP severne Štajerske, DP Prekmurja in 
Prlekije ter DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Ekipo 
vodi in organizira Miran Jernejšek, udeležencev pa je 
od 15 naprej, kolikor je pač zmogljivost doma.

Moram reči, da se imamo prav lepo. Za dobro voljo in 
smeh najbolj poskrbi naš prijatelj Feri. Sicer pa se vsak 
dan zgodi kakšna zgoda ali nezgoda, da imamo o čem 
razpravljati in se čemu smejati. Priljubljeno opravilo 
te skupine je igranje taroka in šnopsa. S seboj imamo 
tudi kuharici, ki pridno skrbita, da ne shujšamo preveč.
Zanimivo je tudi to, da je v skupini kar pet Francev ali 
Frančkov. Tako smo jim morali nadeti »partizanska« 
imena, kot so Feri, Ekart, Ptujska gora (sliši tudi na ime 
Barbika), župnik in Francelj iz Suhe krajine.

Ker smo mi prvi gostje v letu, je dom še precej neu-
rejen in umazan. To nas ne moti toliko in trudimo se, 
da ga čim bolj uredimo. Mislim, da ga za nami ni treba 

SKUPINA V PINETI
Kakor vsako leto smo bili tudi letos v naši priljubljeni Pineti. Prva skupina letuje tako rekoč že v maju. 
Čeprav še ni prav poletje, je tam prav prijetno. Ko pri nas še zavija zima in je mraz, je v Pineti prav 
prijetno toplo. Morje sicer še ni primerno za kopanje, toda tisti najpogumnejši si upajo tudi v vodo.

razkuževati, kakor je to izjavila ena izmed obiskovalk, 
ki prihaja za nami. Ne bom je imenoval po imenu. Taki 
ljudje pač ne sodijo v ta dom. Naj gredo v hotel, kjer 
bo vse čisto, če pa ne bo, bodo lahko nadirali čistilke 
in pisali v knjigo pritožb.

No, tudi take stvari nas toliko ne motijo. Mi se v Pineti 
prijetno počutimo in osebno vam jamčim, da ga vselej 
zapustimo v boljšem stanju, kakor smo ga dobili. Sicer 
pa za vsako skupino nadzira tisti, ki skrbi za dom, in 
njegova beseda je zadnja.

Upam, da bomo Pineto še dolgo obiskovali, še poseb-
no v taki sestavi ali pa tudi s kakim novim članom te 
skupine. Veseli me, da iz Pinete odhajamo zdravi in 
dobre volje ter ostajamo prijatelji. Hvala Zvezi paraple-
gikov Slovenije, da nam omogoča tak način bivanja, 
in še posebej hvala Slavku Bračiču za razumevanje.

Vsem lep pozdrav in na svidenje v Pineti v letu 2012.

Miran Jernejšek
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V ponedeljek sva se s soprogo zgodaj zjutraj vrnila 
iz Beograda, kjer sva se udeležila mednarodnega 
filmskega festivala oseb z invalidnostjo – BOSIFEST 
2011 – ter preživela čudovit konec tedna. In to po 
popolnoma srečnem spletu okoliščin. Zakaj? 

Se še spomnite, da sva z ženo pred leti posnela kratek 
filmček Wild Thing, kjer jaz kot glavni (in edini, haha) 
igralec premagujem arhitektonske ovire naše štajerske 
prestolnice? Ne? No, tudi pri naju se je nanj usedlo že 
kar nekaj prahu in sva ga skoraj zapakirala v embalažo 
pozabe. A je film vendarle našel svoje oboževalce in 
jim vrtal po spominu. In prav ti so mi prigovarjali, naj 
film pošljem na festival, a mi nekako ni dišalo. Že v 
Sloveniji sem se z njim malce »nasukal«. Nekaterim se 
je zdel preveč kaskaderski, pa nevaren na tisoč in en 
način. Ampak ljudje so vztrajali in film toplo priporočili 
mednarodnemu filmskemu festivalu. Nato je sledil klic 
organizatorjev. No, to pa zdaj ni bil več mačji kašelj in 
film je romal v Beograd. 

Čez dober mesec dni je prišel drugi klic iz srbske 
prestolnice. Film BO prikazan na festivalu! In to 
ne v revijalnem, temveč celo v tekmovalnem delu 
programa. Med 23 filmi (z revijalnim delom je 
bilo skupno prikazanih 40 filmov) z vsega sveta. S 
treh celin. Iz 13 držav. Med samimi starimi mački 
dokumentarnega in igranega filma. 

Naj povem, da sta bila v tekmovalni program uvrščena 
še dva slovenska filma, film Brez režiserja Matjaža 
Fištravca, kjer ima glavno vlogo verjetno vsem nam 

OSVOJILA NAGRADO OBČINSTVA
Mednarodni filmski festival oseb z invalidnostjo – BOSIFEST 2011 

Kot pravijo: človek obrača, nekdo tam zgoraj pa vse lepo opazuje, se žalosti ali smeji, na koncu pa 
obrne, kot on želi. Ampak gremo lepo od začetka …

znani Mirko Lebar, prvi človek brez nog, ki se je povzpel 
na najvišji vrh Evrope Mont Blanc (če izvzamemo gore 
Kavkaza), in film Besede onkraj vidnega režiserja 
Matjaža Latina, ki pa je bil zaradi zapletov okrog 
podnapisov naknadno žal premeščen v revijalni del. 
Oba filma sta odlična in mirno lahko rečem, da so 
Štajerci izredno lepo in z močno pripovedjo zastopali 
slovenske barve. 

Seveda sva bila z ženo izredno prijetno presenečena 
tudi nad povabilom organizatorja, naj se festivala 
na njihove stroške osebno udeleživa. Hmm, super, 
a pot ni kratka in potrebno je kar nekaj soldov … 
saj veste, bencin, cestnine…. In tukaj je na pomoč 
prijazno priskočila Zveza paraplegikov Slovenije. Oba 
s soprogo sva z veseljem vzkliknila le še: Beograd, 
prihajava! In se smejala, češ, pazi se naju! Tu pa se 
začnejo besede z začetka: V ponedeljek sva se s 

Prva stran uradne strani festivala, kjer piše, da sta Boris in 
Aleksandra prejela nagrado občinstva.

Plakat festivala
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asoprogo zgodaj zjutraj vrnila iz Beograda, kjer sva 

se udeležila mednarodnega filmskega festivala 
oseb z invalidnostjo – BOSIFEST 2011 – ter preživela 
čudovit konec tedna … In mimogrede osvojila srca 

Beograjčanov, ki so nama podelili nagrado občinstva. 
Kaj sploh dodati na to? Preprosto: življenje je lepo ... 
še posebej če imaš prijatelje … Hvala vsem.

Boris Klep

Intervju za znano beograjsko TV-postajo B92 

Svet je organ za spremljanje in 
svetovanje pri usmerjanju trga 
elektronskih komunikacij in deluje 
v smeri spodbujanja vseh ključnih 
dejavnikov za doseganje ciljev 
na področju razvoja elektronskih 
komunikacij v Republiki Sloveniji.

To so:
-   stabilen razvoj elektronskih 

komunikacij v skladu s 
pričakovanji uporabnikov,

-   pospeševanje splošnega 
razvoja elektronskih 
komunikacij in razvoja novih 
storitev,

-   spodbujanje učinkovitosti in 
tekmovanja med operaterji na 
trgu elektronskih komunikacij.

ČLAN SVETA ZA ELEKTRONSKE 
KOMUNIKACIJE RS

Benjamin Žnidaršič

Državni zbor je na seji 22. junija 2011 imenoval člana DP Istre in Krasa Benjamina Žnidaršiča za člana 
Sveta za elektronske komunikacije RS.

Benjamin Žnidaršič

Pesnik, pisatelj in slikar Benjamin 
Žnidaršič, po poklicu elektrotehnik, 
je izredno aktiven član naše organi-
zacije. Za skokovit razvoj kulturne 
dejavnosti pri Zvezi paraplegikov 
ima prav gotovo največ zaslug, 
prav tako tudi pri snovanju spletnih 
strani društev. Je podpredsednik 
društva paraplegikov Istre in Krasa 
in urednik spletnih strani društva.

Benjamin Žnidaršič je bil imenovan 
tudi za člana Sveta za socialno delo 
v Postojni.

Jože Globokar
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Damjan je prvi invalid s poškodbo hrbtenjače, ki je 
postal inštruktor potapljanja v svetovni potapljaški 
zvezi C.M.A.S. Pri dosežku mu je pomagala mednaro-
dna zveza društev IAHD Adriatic, ki že deset let odpi-
ra nove poti za potapljanje invalidov vseh kategorij, 
je povedal predsednik zveze Branko Ravnak. 

Damjan je povedal, da kategorija, ki jo je pridobil, 
pomeni osebno zadovoljstvo, za vse potapljače s po-
škodbo hrbtenjače pa potrditev, da so lahko s trdim 
delom enakovredni vsem drugim potapljačem. Prav 
to je moral dokazati tudi sam, preden je dobil naziv 
inštruktorja. Poudaril je še, da je bilo pred desetimi 
leti potapljanje invalidov odsvetovano in razumljeno 
kot zelo nevarno. Način dela in učenja je tako nastajal 
sproti in po Damjanovih besedah so se tako inštruk-
torji kot invalidni potapljači učili drug od drugega. 
Ravnak je ob tem dodal, da je s tem IAHD vzpostavil 
standarde potapljanja za vse invalidne kategorije, ki 
popolnoma podirajo stare predstave, da se lahko ti 
potapljajo le v toplih morjih in do globine 15 metrov. 

Prav priznanje C.M.A.S. pa jim daje možnost, da svo-
je znanje prenašajo naprej in prepričajo tudi stroko, 
da če lahko zdravi invalidi vozijo in živijo normalno 
življenje, se lahko povsem enakovredno tudi pota-
pljajo. Hermina Damjan z Univerzitetnega rehabi-
litacijskega inštituta Soča je ob tem poudarila, da v 
stroki še danes obstaja veliko dilem. Dodatne študije 
in delo zveze IAHD ter posameznikov pa podirajo te 
predstave in dokazujejo, kaj vse je mogoče doseči 
kot paraplegik. Dodala je še, da si mora meje posta-
vljati predvsem vsak sam in ne stroka. 

Peklarja potapljanje veseli predvsem zato, ker mu 
daje možnost veliko bolj svobodnega gibanja, saj 
v vodi ne potrebuje vozička. C.M.A.S. je najstarejša 
svetovna potapljaška zveza. Leta 1953 jo je ustanovil 
Jacques Cousteau in določa standarde v potapljanju. 

Potapljanje 

PRVI INVALID S POŠKODBO HRBTENJAČE, KI 
JE POSTAL INŠTRUKTOR POTAPLJANJA …
…  v zgodovini najstarejše in največje svetovne potaplja-
ške zveze C.M.A.S.
Na tiskovni konferenci, ki je potekala 15. junija na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republi-
ke Slovenije – Soča, je bil predstavljen Damjan Peklar, prvi invalid s poškodbo hrbtenjače, ki je postal 
inštruktor potapljanja v svetovni potapljaški zvezi C.M.A.S. Sodelovali so predsednik društva IAHD 
Adriatic in koordinator programa Potapljanje skozi rekreacijo Branko Ravnak, prim. asist. Hermina 
Damjan, dr. med., in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic.

IAHD Adriatic je član C.M.A.S. od leta 2007, kar jim 
daje uradno pravico šolanja invalidov in neinvalidov. 
Skupno je v tri različne programe zahtevnosti vklju-
čenih več kot 50 ljudi s poškodbo hrbtenjače in več 
kot 100 ljudi z drugimi vrstami invalidnosti. 

Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Ka-
stelic je Damjanu Peklarju čestital za izjemen do-
sežek ter končal z opozorilom: “Kot predstavnik, ki 
združuje paraplegike in tetraplegike, poznam tego-
be, ki jih v življenje prinesejo poškodbe hrbtenjače, 
tako da ne morem mimo opozorila! 

Prihaja čas kopalne sezone, zato preventivno opo-
zarjam vse navdušene kopalce in ljubitelje različnih 
vodnih in adrenalinskih športov, da naj bodo previ-
dni pri skokih v vodo in se prepričajo o globini, pri 
športnih aktivnostih pa naj upoštevajo pravila o var-
nosti.” 

Kronist 
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Vsekakor je blestel Jože Flere (DP 
jugozahodne Štajerske), ki je z 
metom diska za 0,42 m popravil 
svetovni rekord. Prva mesta so po-
leg Flereta osvojili tudi Tatjana Maj-
cen-Ljubič (DP severne Štajerske) 
v metu diska, Tanja Cerkvenik (DP 
ljubljanske pokrajine) v metu kopja 
in Henrik Plank (DP jugozahodne 
Štajerske) v metu kopja. Poleg prvih 
mest pa so naše atletinje in atleti 
osvojili še druge odlične uvrstitve.
 
Met kopja:
3. mesto Tatjana Majcen Ljubič – 
12,37 m
4. mesto Uroš Jurečič – 18,12 m

Suvanje krogle:
2. mesto Tatjana Majcen Ljubič – 
5,75 m
6. mesto Henrik Plank – 7,72 m 
11. mesto Uroš Jurečič – 7,80 m 

Met diska:
6. mesto Uroš Jurečič – 24,93 m
7. mesto Henrik Plank – 11,33 m

Met kija:
2. mesto Jože Flere – 20,74 m

Povzel:
Jože Globokar

V močni konkurenci atletov iz 26 držav so svoje moči 
merili: Tatjana Majcen Ljubič – DP severne Štajerske, 
Tanja Cerkvenik in Uroš Jurečič – DP ljubljanske pokra-
jine ter Jože Flere in Henrik Plank iz DP jugozahodne 
Štajerske. Za odlične rezultate sta seveda zaslužna 
tudi trenerja Romana Kuhar in Sebastijan Grosek. 
Reprezentanca je osvojila 8 medalj (2 zlati, 4 srebrne, 
2 bronasti). 

REZULTATI SLOVENSKIH NASTOPOV:
Suvanje krogle:
1.  Tanja Cerkvenik – F55 6,79 m
3.  Tatjana Majcen Ljubič – F54 5,94 m
3.  Henrik Plank – F52 6,89 m
8.  Uroš Jurečič – F55 7,80 m

Pogled na našega tekmovalca s 
tribune

ODLIČNI NASTOPI NAŠIH ATLETOV

ATLETI ODLIČNI TUDI V OLOMUCU

Jože Flere z novim svetovnim rekordom

Odprto prvenstvo Češka 2011

V italijanskem mestu Padova je od 1. do 3. julija 2011 v organizaciji ASPEA Padova potekalo odmevno 
mednarodno prvenstvo invalidov v atletiki. Na prvenstvu so atletinje in atleti iz desetih držav tek-
movali v hitrostnih vožnjah, metu diska, kopja in kija ter suvanju krogle. Slovenijo so pod vodstvom 
trenerke Romane Kuhar in trenerja Sebastijana Groska odlično zastopali Tanja Cerkvenik, Tatjana 
Majcen Ljubič, Jože Flere, Henrik Plank in Uroš Jurečič.

Na odprtem atletskem prvenstvu ČEŠKA 2011, ki je potekalo od 19. do 21. avgusta 2011 v Olomucu, 
so naše atletinje in atleti znova dosegli vrhunske rezultate in dokazali, da sodijo prav v svetovni vrh, 
in to kljub težavam s prilagoditvijo novih stolov. 

Met kopija:
2.  Tatjana Majcen Ljubič –13,48 m
2.  Tanja Cerkvenik – 18,39 m
2.  Henrik Plank – 13,95 m
7.  Uroš Jurečič – 19,95 m

Met diska:
1.  Jože Flere – F51 10,46 m
2.  Tatjana Majcen Ljubič – 15,94 m
4.  Henrik – 12,09 m
5.  Uroš Jurečič – 25,61 m

Met kija:
8.  Jože Flere – 19,69 m

Povzel: Jože Globokar
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Slovenijo so na igrah zastopali trije atleti (Janez Hudej, 
Zoran Štruclin, Štefan Glavan) in trije šahisti (Franc 
Pinter, Adam Dmitrovič in Marko Trogar). Atleti so 
tekmovali na olimpijskem stadionu Asim Ferhatovića 
na Koševu, kjer so leta 1984 prižgali olimpijski ogenj 
14. zimskih iger.

REZULTATI NAŠIH ATLETOV:
Janez Hudej – tri zlate kolajne v metalnih disciplinah. 
Hudeja je tekmovalna komisija razglasila za najbolj-
šega tekmovalca med atleti, za kar je prejel poseben 
pokal.
Štefan Glavan – dve srebrni in ena bronasta kolajna 
v hitrostnih vožnjah.
Zoran Štruclin – najboljši rezultat je imel v suvanju 
krogle. Za malenkost je zgrešil kolajno.
Šahisti so se pomerili v ekipnem tekmovanju, kjer so 
naši igralci med osmimi ekipami (sedem bosanskih 
kantonov in Slovenija) osvojili peto mesto. Glede na 
močno konkurenco je to kar velik uspeh. Poudarimo 
naj, da je šah v Bosni zelo močna športna panoga. Pri 
naših šahistih je Franc Pinter osvojil 6, Adam Dmitro-
vič 3, Marko Trogar (na prvi deski) pa 1 točko.

Ob odlični organizaciji domačinov, ki jo je vodila pred-
sednica Elvira Bešlija, so naši športniki le našli toliko 
časa, da so obiskali znamenito sarajevsko Baščaršijo in 
izvir reke Bosne v neposredni bližini hotela Hollywood, 
kjer so bili nameščeni. 

Povzel: Jože Globokar

Janez Hudej – trikrat zlat in najboljši atlet iger

Slovenska reprezentanca atletov in šahistov

HUDEJ NAJBOLJŠI ATLET IGER
Odprto prvenstvo in osme športne igre v Sarajevu

Sarajevo je od 3. do 5. junija 2011 v organizaciji Združenja paraplegikov in obolelih za otroško pa-
ralizo gostilo odprto prvenstvo in osme športne igre atletov in šahistov. Tekmovanje paraplegikov 
in tetraplegikov ter obolelih za otroško paralizo je potekalo v naslednjih disciplinah: tekaške disci-
pline 100, 200 in 400 m (vožnje z navadnimi vozički), metalne discipline (met kopja, diska in suvanje 
krogle) in ekipno šahovsko tekmovanje. Na igrah so nastopili tekmovalci iz Bosne in Hercegovine, 
Makedonije, Srbije in Slovenije.
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Začetek tekmovanja za naše plavalce ni bil obetaven, 
saj sta bila Sečnik in Kobilica že v prvem nastopu dis-
kvalificirana. Zato pa smo nestrpno pričakovali finalne 
nastope 5. julija, ko sta svoje sposobnosti pokazala 
Aleš Sečnik – S2 (50 m delfin) in Darko Đurić – S4 (50 
m delfin in 50 m prosto). In po sedmih letih je Slove-
nija dočakala prvo kolajno! Srebro je na 50 m delfin 
osvojil Darko Đurič, Aleš Sečnik, ki ima v svoji paradni 
disciplini in svoji skupini svetovni rekord, pa v zdru-
ženi skupini S1-S4 ni mogel konkurirati in je osvojil 7. 
mesto. S časom 1.22,84 je dosegel nov osebni rekord, 
v skupini S2 pa popravil svetovni rekord. 

V nadaljevanju tekmovanja je naš plavalec Aleš Seč-
nik za 7,12 sekunde izboljšal svoj rezultat na 100 m 
prosto, kar pa zaradi močne konkurence vseeno ni 
bilo dovolj za preboj v finale. V predtekmovanju je z 
rezultatom 3:06,12 zasedel 10. mesto.

Povzel Jože Globokar

Udeležilo se ga je 26 tekmovalcev iz petih ekip regij-
skih društev. Najboljše rezultate so dosegli Tanja Cer-
kvenik v metu kopja (21,82 m – 973,36 točke), Henrik 
Plank v metu kopja (17,42 m – 922,88 točke) in Jože 
Flere v metu diska (10,81 m – 893,54 točke).
Rezultati ekip na 4. tekmi:

DP jugozahodne Štajerske   
5.491,15 točke

DP Koroške      
4.245,32 točke

DP ljubljanske pokrajine    
3.959,62 točke

DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja  
2.935,29 točke

DP Prekmurja in Prlekije    
1.244,58 točke

Razglasitev rezultatov ter podelitev pokalov za ekipno 
tekmovanje v atletiki bo na državnem prvenstvu (Hro-
vatinov memorial) 24. septembra v Slovenj Gradcu.
    

Srečko Žlebnik

Naš član Primož Jeralič pri metu krogle.

Aleš Sečnik

SEČNIK S SVETOVNIM 
REKORDOM

ZAKLJUČEK V 
ATLETIKI

Evropsko prvenstvo v 
plavanju invalidov

4. ekipno tekmovanje v atletiki

V Berlinu je od 3. do 10. julija 2011 potekalo 
evropsko prvenstvo v plavanju invalidov.  Slo-
venske barve so med 450 plavalkami in plavalci 
iz 36 držav zastopali Darko Đurić, Aleš Sečnik in 
Alen Kobilica, barve Zveze paraplegikov Slove-
nije pa član DP ljubljanske pokrajine Aleš Seč-
nik. Vodili so jih glavni trener Bor Štrumbelj in 
pomočnika Aleš Kuhar in Dolores Žičkar. 

22. junija je Društvo paraplegikov Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja organiziralo zadnje, 4. 
ekipno tekmovanje v atletiki za letu 2011. Tek-
movanje je potekalo na atletskem stadionu Por-
toval v Novem mestu v vročem in sončnem vre-
menu.
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Po pozdravni dobrodošlici in želji predsednika Zveze 
Daneta Kastelica, da bi ligaško tekmovanje v novi 
sezoni kar najbolje izvedli, so o poteku tekmovanja 
v sezoni 2010/2011 poročali tehnični delegat Milan 
Lukan, delegat sodnikov Žarko Tomšič in vodja lige 
Gregor Gračner. Splošni vtis o organizaciji in izvedbi 
celotnega tekmovanja je (razen manjših organizacij-
skih spodrsljajev v posamičnih krogih)  dober, vendar 
naj bi ga v naslednji sezoni po besedah vodje lige še 
nekoliko izboljšali. Gračner je poudaril, da je bilo so-
delovanje z organizatorji posamičnih krogov ustrezno, 
pohvalil pa je tudi zelo dobro medijsko podporo, ki je 
zelo pomembna za promocijo košarke na vozičkih. Na 
sestanku so se dogovorili, da naj bi novi dresi zaradi 
boljše prepoznavnosti imeli različne barvne kombi-
nacije, ki so značilne za posamezne klube. 

Za tem so pregledali in sprejeli finančno poročilo za 
sezono 2010/2011, nato pa še predlog kotizacije za 
sezono 2011/2012, ki naj bi tako kot v pretekli sezoni 
znašala 800 €.

V nadaljevanju so razčlenili in sprejeli Pravilnik o tek-
movanju v regionalni ligi ter določili vrstni red ekip. 
Uskladili in sprejeli so tudi urnik tekem in organiza-
torje posamičnih krogov.

V skupini A bodo tekmovale: Castelvecchio (Gradi-
ška), KIK Sana (Sanski most), Slovenija, KIK Veterani 
(Tuzla), v skupini B pa: KK Zagreb, KKI Vrbas (Banja 
Luka) KIK Una Sana (Bihać) in Carinthian Broncos (Celo-
vec). Vsaka skupina bo v rednem tekmovanju odigrala 
po tri kroge, ki jih bodo v svojem kraju organizirale 
posamezne ekipe. 

Prvi krog bosta 29. in 30. oktobra organizirali KIK Sana 
v Sanskem Mostu in KIK Una Sana v Bihaću, drugega 
3. in 10. decembra KIK Veterani v Tuzli in KK Zagreb v 
Zagrebu,  tretjega pa 12. in 11. februarja Castelvecchio 
v Gradiški in Carinthian v Celovcu. Sledilo bo polfi-
nalno srečanje v organizaciji KKI Vrbas (Banja Luka), 
nato pa tako imenovani mali finale in finalno sreča-
nje v Ljubljani. Tekmovanje bo potekalo po pravilih 
IWBF za ekipe s 14,5 igralne točke in po turnirskem 
Bergerjevem sistemu. Vsaka ekipa mora zagotoviti 
kvalitetnega (po možnosti mednarodnega) sodnika 
in delegatu sodnikov sporočiti njegove podatke.

Glavni pokrovitelj tekmovanj v regionalni ligi bo tudi 
v tej sezoni Nova ljubljanska banka, medijski pa 
Kosarka.si – KJER JE KOŠARKA DOMA.

Jože Globokar

Posvet o tekmovanju v sezoni 2011–2012

Košarka na vozičkih

Zveza paraplegikov Slovenije bo tudi v sezoni 2011/12 glavni organizator košarke na vozičkih v regi-
onalni ligi. Zato so se 8. junija 2011 v prostorih Zveze na delovnem sestanku zbrali vodje sodelujočih 
ekip in analizirali potek tekmovanja v pretekli sezoni ter sprejeli organizacijske smernice za priho-
dnjo sezono.

POSVET O ORGANIZACIJI REGIONALNE LIGE
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13. mednarodni turnir v košarki na invalidskih vozičkih

Društvo paraplegikov severne Štajerske je med 24. in 26. 6. 2011 v športni dvorani Tabor organiziralo 
13. mednarodni turnir v košarki na invalidskih vozičkih. Sodelovalo je šest moških in dve ženski ekipi 
s 84 igralci.

PARABASKET 2011 

V kategoriji žensk  so bile prve LISIČKE iz Maribora, 
drugo mesto pa so osvojile BAMBINE iz Sarajeva. 
 
Po sobotnem tekmovalnem programu smo vse tek-
movalce turnirja odpeljali na ogled Paracentra v Osek 
pri Sveti Trojici, jih tam tudi pogostili in jim pripravili 
manjšo zabavo, na kateri je duo, ki je igral, zapel tudi 
skladbe v jeziku nastopajočih se ekip.
 
Po programu je bilo v nedeljo tudi tekmovanje v 
metanju trojk za Memorial Emila Kaiserja, na katerem 
je bil najboljši metalec trojk prav iz našega društva 
Žunko Marjan, ki je tudi kapetan ekipe DPSŠ Maribor.
 Naj še omenim, da je bilo celotno tekmovanje in vsi 
stroški sponzorirano oz. da so finančna sredstva do-
nirala podjetja, občine in razne ustanove, brez katerih 
ne bi mogli uspešno izvesti Parabasketa 2011.

Prav tako gre zahvala podpredsedniku DPSŠ Borisu 
Klepu za nesebičen trud pri sami organizaciji 
tekmovanja, vsem prostovoljcem in članom DPSŠ, 
ki so pomagali pri zbiranju donacij, pa tudi vsem 
igralcem in njihovim spremljevalcem za tako 
nepozaben in veličasten dogodek, kot je 13. TURNIR 
KOŠARKE NA VOZIČKIH PARABASKET 2011.
 
V upanju, da se naslednje leto spet srečamo na 
PARABASKETU 2012, smo se po slovesnem kosilu za 
vse udeležence s težkim srcem razšli.
 

Ivan Regoršek

Nastopajoče ekipe, moški: DPSŠ Maribor, Slovenija, KKI 
Brod – Slavonski Brod, Hrvaška, KIK Sana – Sanski Most, 
Bosna in Hercegovina, KIK Zmaj – Gradačac,Bosna 
in Hercegovina, PDM Treviso (Trbiž ), Italija, RSV Ca-
rinthian Broncos – Celovec, Avstrija; in dve ženski 
ekipi: Lisičke – Maribor in Bambine Sarajevo, Bosna 
in Hercegovina.
 
Rezultati tekmovanj: 
1. mesto KIK Sana – Sanski Most, BIH 
2. mesto Carinthian Broncos – Celovec, Avstrija 
3. mesto KIK Zmaj – Gradačac, BIH 
4. mesto DPSŠ Maribor, Slovenija
5. mesto PDM Treviso, Italija
6. mesto KIK Brod – Slavonski Brod, Hrvaška 

Ekipa LISIČK, ki je prvič predstavljala DPSŠ Maribor na 
PARABASKETU

Ekipe, ki so tekmovale na turnirju.

Člani in prostovoljci DPSŠ Maribor
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S prvo takšno udeležbo sva zagotovo pisala zgodo-
vino, čeprav organizatorji verjetno sploh niso opazili, 
da kdo poganja z rokami. Je pa to dober zgled za 
druge paraplegike ročne kolesarje, ki se jim je do zdaj 
tak podvig zdel preveč zahteven in si niso upali niti 
razmišljati o čem podobnem. Ni tako težko, kot se zdi, 
samo dovolj treninga je treba pred takšnim podvigom. 
Poznam ročnega kolesarja paraplegika, ki ga tokrat žal 
ni bilo zraven, ampak vem, da bi bil sposoben zvoziti 
celo dolgo Franjo, pa še marsikateremu na specialki 
bi jo pošteno podkuril.  

Na poti sva večkrat slišala vprašanje, kako je poganjati 
z rokami, eden izmed navijačev ob cesti je celo vprašal, 
ali je lažje poganjati z rokami kot klasično. To vsekakor 
ni, ampak za nekatere je to edini možni način, ker ne 
morejo uporabljati svojih nog. Se pa vmes najde tudi 
kak uporabnik ročnega kolesa, ki ni paraplegik, ampak 
kolesari na roke iz veselja. Za nekoga bi to lahko bil 
tudi fitnes v naravi. Je pa klanec na ročnem kolesu 
nekaj povsem drugega kot pri poganjanju z nogami. 

Vesela in zadovoljna na cilju

Z ROČNIM KOLESOM NA MALI 
MARATON FRANJA

Edo Ješe in Peter Osterveršnik prva ročna kolesarja na maratonu

S članom Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine Edom Ješetom sva 12. junija kot prva ročna 
kolesarja uspešno kolesarila na malem maratonu Franja. »Na 97 km dolgi progi, z enim daljšim vzpo-
nom na 700 m nadmorske višine, nama je uspelo obdržati povprečje čez 20 km/h. Bolj natančno 21,7 
km/h, kar je oba presenetilo, pa verjetno tudi marsikaterega drugega kolesarja, ki sva ga prehitela na 
poti … Pri najinem ročnem podvigu nama je z »rezanjem« zraka pomagal Edov sin Matej.

Še posebno ko si že utrujen, je tudi nekaj stopinj na-
klona lahko že velik zalogaj. Starejša gospa ob cesti na 
vzponu je bila ob pogledu na naju povsem šokirana 
in je rekla le: “O Marija pomagaj …”

Je pa maraton Franja poseben fenomen. To sem opa-
zil že pred nekaj leti, ko sem se ga udeležil z ležečim 
kolesom. Pravzaprav nerad kolesarim v takšni gneči, 
ampak zabavno je, ko so ceste zaprte za promet in ni 
treba paziti na avtomobile, pa množica te avtomatsko 
povleče naprej in si zato tudi nekoliko hitrejši, kot če bi 
poganjal sam. Najzabavnejše pa je z ročnim kolesom 
prehitevati koga na več tisoč evrov vredni karbonski 
specialki. To so takšni “nedeljski” kolesarji, ki pridejo 
pokazat, kaj imajo v garaži. Ne vem, no, ampak jaz bi 
se na njihovem mestu vprašal, kako je mogoče, da 
jih nekdo s 16 kg težkim ročnim kolesom prehiteva 
na roke. Bo treba malo več trenirati! Naj je kolo še ne 
vem kako lahko, samo pa vseeno ne gre.

Peter Osterveršnik
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člani in simpatizerji, ki sicer ne kegljajo, jim je pa ta 
šport všeč.

Problem pri kegljanju je edino ta, da si sami težko 
pobiramo krogle, ki se vračajo. Zato potrebujemo 
pomoč. Nekaj si pomagamo sami, včasih pa imamo 
še kakšno zunanjo pomoč (žene naših članov ali 
prijatelji). 

Malo sem opisal dogajanje na kegljanju. Upam, da 
bo še koga zamikalo in se nam bo pridružil. Ne bo-
dite razočarani, če vam ne bo takoj uspelo. Kegljanje 
predvsem ni tako preprosto, kot je videti. Potrebno 
je veliko vaje in koncentracije. Moč pri tem ni toliko 
pomembna, tako da lahko keglja prav vsak, tudi tisti 
najtežje prizadeti. Treba pa je veliko vaditi in naj vam 
povem, da sem potreboval 12 let, da sem postal dr-
žavni prvak. 

Torej vas vabim, da se nam čim prej pridružite, in 
videli boste, da boste v kegljanju kmalu začeli uživati 
in boste komaj čakali naslednji trening.

Tiste dvomljivce, ki še vedno mislijo, da je kegljanje 
gostilniški šport in da je vse skupaj preprosto, pa 
vabim, naj pridejo in se pomerijo z mano.

Miran Jernejšek

Šp
o

rt

Redno nas keglja od 12 do 15 paraplegikov. Kegljajo 
tudi tetraplegiki in ena ženska, ki pa je že precej v letih. 
Nujno bi potrebovali kakšen ženski pomladek.
Od lani paraplegiki DP severne Štajerske Maribor treni-
ramo dvakrat na teden, kar se pozna tudi pri rezultatih.

Ob torkih kegljamo na kegljišču v Slovenski Bistrici, ki 
ga vodi Zveza za šport Slovenska Bistrica. V kegljišču 
je tudi okrepčevalnica, ki jo ima v najemu naš odlični 
športnik Miran Vodovnik YETI. Mislim, da ga vsi po-
znate, saj je naš najboljši metalec krogle. Vseskozi 
sodelujemo tudi z bistriškimi upokojenkami. Zelo se 
razumemo in se večkrat med sabo tudi pomerimo v ke-
gljanju. Mislim, da imamo doslej več zmag paraplegiki.

Ob petkih pa kegljamo v Mariboru v dvorani Tabor. 
Kako pravilno je, da kegljamo dvakrat na teden so 
pokazali rezultati, saj smo lani dosegali fantastične 
rezultate.

V pretekli sezoni smo postali ekipni državni prvaki, 
osvojili pa smo tudi drugo mesto med člani posame-
zno in prvo mesto med tetraplegiki. Žal zaradi bolezni 
na tekmi veteranov ni nastopil naš edini veteran, prav 
tako  zaradi bolezni ni nastopila naša edina predstavni-
ca nežnega spola. Prepričan sem, da bi vsaj eden ali pa 
oba osvojila kakšno medaljo. Prav tako imamo v rokah 
tudi rekorde, saj je naš član lani podrl 536 kegljev in 
prevzel prejšnji rekord, ki ga je prav tako imel naš član 
in je znašal 535 kegljev. 

Člani DP severne Štajerske sodelujemo tudi v slo-
venskobistriški občinski ligi, kjer tekmuje veliko ekip. 
Moram reči, da se dobro držimo, saj smo nekje v 
sredini. Ker pa nas vodijo posebej, smo letos prejeli 
tudi posebni pokal. Med paraplegiki je v občinski ligi 
dosegel 1. mesto Franc Simonič, ki je na eni izmed 
tekem postavil fantastičen rekord 546 podrtih kegljev. 
Mislim, da bi mu morali rekord priznati, saj je bil do-
sežen na uradni tekmi. Drugo mesto je zasedel Miran 
Jernejšek, tretje pa Vinko Hauzer. Naj povem, da v ligi 
sodelujemo prav vsi paraplegiki mariborske regije, ki 
treniramo kegljanje. 

Kegljači se ne srečujemo samo na kegljišču, ampak 
tudi na piknikih, ki jih pripravimo sami in s svojimi 
sredstvi. Na njih se nam pridružijo tudi nekateri naši 

Veselje po končanem dvoboju z upokojenkami.

NEKAJ O KEGLJANJU
Pridružite se nam pri kegljanju

Kegljanje je zelo priljubljen šport, saj se z njim ukvarja veliko paraplegikov. Prav tako kot drugod je 
priljubljeno tudi v društvu severne Štajerske.
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Pred začetkom uradnega dela tur-
nirja je bil na sporedu ekshibicijski 
dvoboj med dvojico Roman Matek-
Slavko Bračič in dvojico Silvo Krelj-
Janez Češnovar. 

Slednji se je s tem dvobojem zara-
di zdravstvenih razlogov poslovil 
od tovrstnih turnirjev. Treba je 
omeniti, da se je Janez udeležil kar 
15 turnirjev v Laškem, poleg tega 
pa je bil eden od pobudnikov teh 
turnirjev. Ob koncu dvoboja, ki sta 
ga dobila Matek in Bračič z 9:4, je 
predstavnica Thermane Cvetka 
Jurak Janezu za dolgoletno sodelo-
vanje na turnirjih v Laškem podelila 
častno plaketo. Povemo naj, da je 

imela dvojica Krelj-Češnovar med 
igro ogromno in glasno podporo pri 
gledalcih. Še posebno so z glasnim 
navijanjem izstopale Termančice, 
kar pa k boljšemu izidu ni nič po-
magalo.

V uradnem tekmovalnem delu tur-
nirja je po peturnem igranju na kon-
cu slavila dvojica Žgajner-Tomažin, 
ki je v finalu premagala par Matek-
Cerar z 9:7. Tretje mesto sta zasedla 
Rink in Korpar, ki sta bila z 9:8 boljša 
od dvojice Eržen-Gostečnik.

Na turnirju so za paraplegike igrali 
še Slaček in Bračič, za Thermano 
pa Meh in Kunšetk. Ob koncu je 

bil ob prijetnem razpoloženju in 
druženju sklenjen dogovor, da bo 
v organizaciji Društva paraplegikov 
ljubljanske pokrajine povratno sre-
čanje konec septembra v Šenčurju. 

Povzel – Jože Globokar
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Spominski posnetek za slovo od 
turnirjev

V LAŠKEM SLAVILA DVOJICA ŽGAJNER-TOMAŽIN
Sodelovanje tenisačev Thermane in ZPS

Thermana Laško in Zveza paraplegikov Slovenije sta v mozaik medsebojnega sodelovanja na vsej 
področjih položili še en kamenček. Po dveletnem premoru so  tenisači Thermane in Zveze paraplegi-
kov Slovenije 3. junija 2011 organizirali že 16. teniški turnir dvojic Laško Open. 

Po žrebanju ribolovnih mest in 
pripravah so ribiči začeli triurno 
tekmovanje. Ribnik je bogat z riba-
mi, te pa so dobro prijemale ali pa 
so ribiči imeli dobre vabe. Najboljši 
ribič Silvo Križanič je namreč ujel 

NAJBOLJŠI RIBIČI EKIPA DP JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE
Ribiči sklenili tekmovalno sezono

Ribiči paraplegiki in tetraplegiki so s tekmovalno ribiško sezono v športnem ribolovu s plovcem za-
čeli v deželi štorkelj. Zato je prvi krog v maju pripravilo DP Prekmurja in Prlekije, zatem pa drugega 
v juniju DP severne Štajerske, tretjega v juniju DP Istre in Krasa, četrtega pa julija DP jugozahodne 
Štajerske. Po štirih krogih je 7. julija 2011 na ribniku Raztez-Brestanica sklepno tekmovanje oz. peti 
krog organiziralo DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Tekmovalo je sedem ekip.

Sklenitev ribiške sezone ob ribniku v 
Brestanici

kar 5350 gramov rib. Po končanem 
tekmovanju in tehtanju ulova so 
ribiči ulovljene ribe spustili nazaj v 
njihovo naravno okolje.

Zatem so se ribiči in sodniki zbrali v 
gostišču Ribnik, ki stoji v prelepem 
okolju v neposredni bližini vode, 
in ob razglasitvi rezultatov najprej 
podelili pokale za zadnji krog tek-
movanja, sledila pa je še podelitev 
pokalov najboljšim ribičem in eki-
pam za celotno tekmovalno sezono. 

Najboljši ribiči sezone 2011 so: 
prvi Rudi Centrih (CE), drugi Mirko 
Temnik (CE), tretji Srečko Šilak (MB), 
četrti Slavko Dunaj (MS), peti pa 
Silvo Križanič (MS). Zmagovalno 

lovoriko je v letošnji sezoni osvojila 
ekipa DP jugozahodne Štajerske 
(51.820 g), druga je bila ekipa DP 
Prekmurja in Prlekije (37.120 g), tre-
tja DP severne Štajerske (28.990 g), 
četrta DP Koroške (18.405 g), peta 
DP Istre in Krasa (16.330 g), šesta DP 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
(13.915 g), sedma pa DP ljubljanske 
pokrajine (4.650 g).

Posebne ribiške pokale sta podelila 
naš najboljši ribič Rudi Centrih 
in vodja športa pri ZPS Gregor 
Gračner.

Povzel Jože Globokar
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Nastopile so hitre priprave. Vladala je negotovost, kdo 
bo sploh potoval, kdo bo vozil in razne neprijetnosti. 
Vodja ekipe je zelo zbolel in bil operiran. Ker nihče ni 
povedal, kdo bo vodja (ki ga taka ekipa potrebuje), 
sem se odločil, da bom to nalogo prevzel kar sam. 
Ker nihče ni imel nič proti, je nekako tako ostalo, o 
večini stvareh pa smo se v ekipi odločali skupaj in se 
odlično ujeli.

Ribiška družina Slovenska Bistrica nam je poklonila 
kape. V trgovini Ščuka sem nam izprosil majice, tako 
da je bila ekipa (vsaj delno) enotno opremljena. Prav 
tako mi je Ribiška družina Slovenska Bistrica poklo-
nila nekaj knjig, brošur, značk in bilten RD Slovenska 
Bistrica. Vse to sem pozneje razdelil ekipam, ki so 
sodelovale na tekmovanju. Nekaj daril je prispevala 
tudi Zveza paraplegikov Slovenije.

Nastal je tudi problem spremljevalca. Spremljevalka 
naj bi bila prijateljica člana, ki je zbolel. Po srečnem 
naključju sem se spomnil Andrejke. Vprašal sem jo, 
ali bi nas spremljala v Baranjo. Brez omahovanja je 
privolila in pozneje se je izkazalo, da je bila odlična 
spremljevalka. Pripravljena je bila pomagati na vsa-
kem koraku in se je dobro znašla v vsaki situaciji.
Končno je nastopil dan odhoda.

Zadovoljna slovenska ekipa ob koncu tekmovanja.

NA RIBOLOV V SRBIJO
Tekmovanje v ribolovu

Slovenci smo se odzvali povabilu novoustanovljenega invalidskega društva BARANDA, da sodeluje-
mo na njihovem srečanju v ribolovu. Po sporočilu, da se imam možnost udeležiti tega srečanja, sem 
malo omahoval, toda ko sem videl, da nas vabi moj stari znanec in prijatelj Savo Lazin, se nisem obo-
tavljal niti trenutka več. Savo je moj stari prijatelj še iz skupne države Jugoslavije (nastopala sva v 
atletiki) in je tudi ustanovitelj novega invalidskega društva ter seveda tudi njegov predsednik. Hitro 
sva vzpostavila stike in se oba veselila srečanja.

Vozil je šofer Milan iz ljubljanske regije. Malce sem se 
bal in dvomil o njegovih šoferskih sposobnostih, toda 
izkazal se je kot odličen šofer in dober poznavalec poti 
ter s smislom za orientacijo. Milan, hvala ti za dobro 
vožnjo.

Hitro smo prispeli do Beograda. Čudili smo se našemu 
nekdanjemu glavnemu mestu in ga z zanimanjem 
opazovali. Na dan so mi privreli stari spomini, ko sem 
skozi Beograd potoval v Kragujevac, seveda odslužit 
dolžnost domovini, kakor so temu takrat rekli. Bilo je 
leta 1973. Ni se kaj dosti spremenilo.

Po kratkem iskanju prave poti za Barando smo še kar 
hitro našli pravo pot in kmalu prispeli tja. Kmalu smo 
našli tudi jezero in restavracijo ob njem, kjer so nas že 
čakali naši srbski prijatelji in ekipa Makedonije, ki je 
prispela že pred nami.

Srečanje je bilo prisrčno in kar malce ganljivo. Prije-
tno je bilo srečati prijatelja po toliko letih. Ni se dosti 
spremenil, le srebro se mu je prikradlo v lase, drugače 
pa je še vedno dobri stari navihanec in šaljivec Lazo.
Seveda ni manjkala srbska gostoljubnost. Takoj so nas 
povabili k mizam, obloženim z ribjimi dobrotami. Se-
veda je bila prva na vrsti ribja čorba. Vse je bilo odlično 
pripravljeno, in čeprav nisem velik ljubitelj rib, moram 
reči, da je bilo izjemno okusno.

Po ogledu ribolovne trase (kanal ob jezeru) in čudo-
vitega jezera smo se odpravili v Kovačico, prijetno 
mestece, ki sloni na slikarjih naivcih. Tam naj bi pre-
nočevali in namestili so nas v prijetne bungalove, ki 
pa niso najprimernejši za invalide na vozičkih in brez 
spremljevalke bi bilo hudo. Toda z dobro voljo smo 
vse to premagali in po obilni večerji v restavraciji smo 
se kmalu odpravili k počitku.

Naslednji dan je končno nastopil dan tekmovanja. 
Zbralo se je več kot 70 tekmovalcev iz Srbije, nasto-
pile pa so še povabljene države Makedonija, Kosovo, 
Madžarska in Slovenija.

Ob tej tekmi je potekalo tudi njihovo državno prven-
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stvo. Povabljene države pa so tekmovale le ekipno.
Pred začetkom tekme nas je spremljala tamburaška 
skupina. Prijetno je bilo slišati ubrane ritme tambu-
ric. Sledilo je žrebanje (brez kakršnega koli reda), in 
ko sem videl, kako so postavili štartne številke, sem 
vedel, da bo strašna zmeda (številke na tri metre). 
Nekateri »ribiči« so bili že ob vodi, ko drugi še niso bili 
izžrebani Takoj sem videl, da ribolov ni v ospredju, in 
se obenem spomnil naših začetkov ribolova, ko smo 
namesto mrež čuvaric za vodo nosili razna vedra in 
vrečke. Ko so nekateri že lovili, me je še snemala in 
intervjuvala lokalna televizija. Tako sem malo zamudil 
že na sam start. 

Veliko srečo je imel naš tekmovalec (najtežje prizadet), 
da je dobil startno številko 1, ki je bila zelo ugodna. 
Tam, kjer sem lovil jaz (47) je bila voda od lovnega me-
sta tako oddaljena, da je s kratko palico ne bi dosegel. 
Pet metrov dolga mreža čuvarica je komaj dosegla 
malo vode. Tisti, ki ste ribiči, veste, kaj to pomeni. Na 
moji levi, dva metra stran, tekmovalec (hodeči invalid), 
ki se je namestil tik ob vodi. Na desni tekmovalka, tri 
metre oddaljena od mene, ki je prvič v življenju lovila 
ribe. Sprehajalcev in opazovalcev za hrbtom, kolikor 
hočeš. Najprej so mi zlomili podmetalko. Še dobro, da 
so se lovile le male, 5–7 cm velike ribe. 

Največ je bilo malih babušk. Največja ulovljena riba je 
bila 20 cm velika babuška. Tako sem lovil, kakor se je 
pač dalo. Kljub temu da sta naša dva preostala ribiča 
še neizkušena (eden začetnik, drugi tetraplegik), sta 
lovila odlično in na koncu smo osvojili drugo mesto. 
Pred nami so bile le Madžari, ki so nas prehiteli za 
kakih 15 dag.

Po tekmi nas je čakal dolg ceremonial nagovorov in 
razglasitev rezultatov ter podelitev pokalov in priznanj 

ter izmenjava daril. Zadržali smo se še ob odličnem go-
lažu, ki so ga pripravili kar ob ribniku. Po prijateljskem 
klepetu z domačini smo se spet odpravili počivat, a  
ker je bila v hotelu svatba, smo bolj slabo spali. 

Prišel je tudi dan slovesa. Prisrčno smo se poslovili od 
novih prijateljev Makedoncev, Kosovcev, Madžarov in 
seveda domačinov. Zaželeli smo si vse dobro, v želji, 
da se spet vidimo – in to ne čez 20 let ali več. Naložili 
smo se v kombi in Milan je pohodil plin, tako da smo 
bili v popoldanskih urah že v Sloveniji. 

Doživeli smo prijetno izkušnjo. Upam, da smo dostoj-
no zastopali našo državo, pa tudi Zvezo paraplegikov 
in svoja matična društva. Le da matična društva pri 
takih akcijah svojih članov ne podpirajo in za kaj ta-
kega nimajo razumevanja. Večji del stroškov smo tako 
pokrili sami, zahvaljujemo pa se Zvezi paraplegikov 
za tisto, kar je pomagala pri izvedbi tega srečanja.

Na koncu naj še pripomnim, da bi bilo dobro takšno 
srečanje pripraviti tudi pri nas. Vsekakor bi morali 
povabiti Srbe, da jim vrnemo vabilo, pa tudi zato, da 
vidijo, kako se pripravi prava tekma v ribolovu.

Še enkrat hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali pri 
izvedbi tega srečanja.

Miran Jernejšek

Vodja slovenske ekipe predaja srbskemu predsedniku 
avtorsko sliko v zahvalo in spomin.

Dobrote iz srbskih ribnikov
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Damjan Rogelj, Ivančna Gorica, Stojan Rutar, Koper, 
Sonja Pouhe, Koper, Rajko Čauševič, Postojna, in Boris 
Šter, Tržič.

Na literarni koloniji je našo Zvezo zastopala pesnica 
Darinka Slanovec, ki je prebirala pesmi iz svojih zbirk, 
prebrala pa je tudi prozo iz knjige Benjamina Žnidar-
šiča Govorica življenja.

Boris Šter

Na slikarski delavnici (pod vodstvom mentorja Rassa 
Causeviga) so poleg slikarjev Zveze paraplegikov 
Slovenije sodelovali še slikarji iz Ajdovščine  in okolice. 
Svoje umetnine so ustvarjali: Benjamin Žnidaršič, Po-
stojna, Dragica Čadež, Postojna, Klavdij Leban, Tolmin, 
Zorica Razboršek, Anhovo, Dora Božič, Ajdovščina, 
Cvetka Kravos, Cesta, Mihaela M. Tihelj, Vipava, Ale-
ksandra Ambrožič, Ajdovščina, Tina Šega, Ljubljana, 
Polona Kresal Bizaj, Ljubljana, Borut Plesničar, Stara 
Gora, Alenka Tratnjek, Ljubljana, Marinka Gatnik, Nova 
Gorica, Kristjan Paolo, Brje, Željko Vertelj, Kočevje, 

SLIKARSKI IN LITERARNI DAN V BRJAH 
14. literarna in 8. slikarska kolonija

Društvo Norma 7 iz Brij je 8. julija 2011 na starem mestu pri stari osnovni šoli v Brjah izvedlo že šti-
rinajsto literarno in osmo slikarsko kolonijo. Lep dan, mogoče malo vroč, in prijazni gostitelji so bili 
razlog za uspešno delo. Nastalo je kar nekaj lepih del, ki jim bodo slikarji končno podobo dali doma.

V ustvarjalnem zagonu …

Sodelovali so tudi slikarji iz Ajdovščine in okolice.

USTVARJANJE V PREKMURJU  
Likovna kolonija

Naši likovniki z gosti iz Čakovca

Po terminskem načrtu smo realizirali delo interesne skupine likovnikov na sedežu našega društva. 
Po vodstvom mentorja akademskega slikarja Aleksandra Vukana - Šane smo v treh dneh ustvarjali v 
tehniki olje na platnu. 

Naši gostje so bili tudi člani DDICP 
iz Čakovca, s katerimi sodelujemo 
že dalj časa, ter člani DU iz Murske 
Sobote. Dela, ki smo jih naslikali, 
bodo razstavljena ob koncu leta na 
eni izmed razstav, sicer pa smo slike 
podarili društvu.

Naj omenim, da je bila prejšnja leta 
udeležba likovnikov ZPS številna, 
tokrat pa naenkrat ni več interesa 

za Prekmurje. Menim, da naj se 
enakovredno organizirajo tudi kake 
delavnice likovnikov ZPS tudi na 
tem koncu Slovenije.

Dejavnost bomo nadaljevali jeseni, 
ko bomo ustvarjali tudi v tehniki 
akril na platnu in akvarel na platnu.

Marija M.
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srečanja. Ob tej priložnosti je naše slikarje predstavil 
slikar Benjamin Žnidaršič, gostitelje iz Laškega pa 
njihova prizadevna predsednica. 

Med slikarsko kolonijo so našim slikarjem pripravili 
posebno presenečenje. Svoj zadnji nastop je pred 
odhodom v Francijo imela godba na pihala iz Laške-
ga, sodelovale pa so tudi mažoretke iz Varaždina. Na 
tokratni koloniji je sodelovalo osem slikarjev, ki imajo 
vsak v svojem kraju zasluge za razvoj slikarstva. Franc 
Ekart in Miran Jernejšek v Oseku pri Mariboru, Klavdij 
Leban v Gabrjah pri Tolminu, Benjamin Žnidaršič na 
Žagi pri Ložu, Vojko Gašperut na Cereju, Željko Vertelj 
in Boris Šter v Lešah pri Tržiču ter Branko Rupnik v 
Ljubnem ob Savinji. 

Mentor na letošnji delavnici je bil Rasso Causevig.

Boris Šter

Ob odprtju so v kulturnem programu sodelovali Ljud-
ski pevci iz Laškega, vrhunski harmonikar iz Celja in 
animatorka Cvetka Jurak, ki je bila ena od pobudnic 

Thermana Laško je od 17. do 19. junija gostila slikarje Zveze paraplegikov Slovenije. Ustvarjali so v 
prelepem parku zdravilišča in ker v zdraviliščih ne morejo brez vode, so kolonijo poimenovali Kapljica 
veselja. Odprtje s pozdravnim nagovorom predstavnika zdravilišča je bilo v parku, ki je s svojimi sto-
letnimi drevesi slikarjem ponujal obilo motivov za slikanje. No, zadnji dan so zaradi slabega vremena 
slikanje in narejena dela za razstavo premaknili v avlo zdravilišča.

Odprtje razstave je bilo v avli zdravilišča.

Slikarji so ustvarjali  v prelepem parku zdravilišča 
Thermana Laško.

Likovna kolonija Kapljica veselja

NAŠI SLIKARJI GOSTJE THERMANE
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Povzel:
Jože Globokar

KIPARSKO-SLIKARSKA DELAVNICA OB IZVIRU OBRHA
Likovna ustvarjalnost

»Kulturni dogodek ne le združuje ljudi, ampak jih tudi 
notranje obogati,« je pripomnil župan Janez Komidar.

Zavod ARS VIVA je s Potepinkami od 3. do 5. junija organiziral kiparsko-slikarsko delavnico, ki je bila 
namenja spodbujanju kulturne misli in likovne ustvarjalnosti na področju Občine Loška dolina. Na 
delavnici so poleg številnih zunanjih kiparjev in slikarjev ustvarjali tudi slikarji Likovne sekcije pri 
Zvezi paraplegikov – Silvo Mehle, Željko Vertelj, Jože Potokar, Nejč Slapar, Boris Šter, Jože Vodušek, 
Vojko Gašperut in Benjamin Žnidaršič. Pridružili so se jim tudi otroci, ki so se preizkušali v različnih 
tehnikah slikanja in kiparili v glini.

Na odprtju razstave (4. junija 2011) so v kulturnem 
programu nastopili: virtuoz na harmoniki Nejč Slapar 
in ženski pevski zbor Šiške iz Postojne, o razstavi pa 
je spregovorila umetnostna zgodovinarka Polona 
Škodič. Razstavo je odprl župan Občine Loška dolina 
Janez Komidar in poudaril, kako pomemben prispe-
vek k razvoju občine je tudi vsak kulturni dogodek, ki 
ne samo da združuje ljudi, temveč jih tudi notranje 
obogati. Ob tej priložnosti je Beno »proslavil« četrt 
stoletja življenja na vozičku.

Razstava je bila na ogled še v nedeljo, ko se je zvrstilo 
še nepričakovano veliko obiskovalcev. V prihodnje, ko 
bo galerijski prostor zaprt, bodo razstave na voljo za 
ogled dlje časa. Vse kiparske izdelke pa so mimoidoči 
obiskovalci še kar nekaj časa lahko občudovali na poti 
od vasi Vrhnika do Žage.

Njihovo delo sta spremljala in z na-
sveti dopolnjevala kar dva mentorja 
naših slikarjev – Rasso Causevig in 
Jože Potokar - Cvrčo. 

Naši umetniki so se izpopolnjevali 
predvsem v tehniki slikanja olje na 
platno, nekaj del pa je nastalo tudi 
v tehniki hitrega slikanja. Hkrati 
je bil to tudi kulturni dogodek, 
saj so se udeležencem delavnice 
z narodnimi pesmimi predstavile 
pevke iz Leš, likovnike umetnike pa 
je obiskal tudi tržiški župan Borut 
Sajovic. Vsem je zaželel dobro po-

Slikarke in slikarji Sekcije likovnih umetnikov pri Zvezi paraplegikov Slovenije so svojo šesto likovno 
delavnico v letošnjem letu posvetili dnevu državnosti. Več kot petnajst likovnikov se je 25. junija 2011 
(že šestič zapored) na dan praznika zbralo na domu vodje kulturnih dejavnosti Borisu Šteru in ob 
vznožju gore Dobrča našlo dovolj motivov za ustvarjanje novih ali pa dokončanje še neizdelanih del.

Likovna sekcija Zveze paraplegikov Slovenije

LIKOVNO DELAVNICO POSVETILI DNEVU DRŽAVNOSTI

Na sliki od leve: slikar Stojan Rutar, žu-
pan Borut  Sajovic in vodja kulturnih 
dejavnosti pri Zvezi Boris Šter

čutje in veliko dobrih slikarskih del. 
V spomin na srečanje mu je slikar 
Stojan Rutar poklonil svojo sliko. 
Po končani delavnici so se slikarke 
in slikarji še nekaj časa zadržali na 
prijetnem druženju in praznovanju 
dneva državnosti. 

Kulturni dogodek so podprli Javni 
sklad RS za kulturno dejavnost, 
Mercator Ljubljana, občina Tržič, 
krajevna skupnost Leše in društvo 
paraplegikov Gorenjske.
                                                                                                     

Jože Globokar
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slikarji likovnega društva Zgornje savinjske doline Gal 
in drugi prijatelji slikarji. 

Prireditev je nastala s pomočjo občine Ljubno ob 
občinskem prazniku, društva paraplegikov iz Celja, 
donatorjev in sponzorjev.  Ne smemo pozabiti velikega 
Brankovega dela in pomoči sosedov in znancev, kajti 
Marji se je zgodil nepredviden dogodek in je ležala v 
bolnišnici. Ob tej priložnosti ji vsi skupaj želimo čim-
prejšnje okrevanje in vrnitev v domače kraje. 

                                                Boris Šter

Slikanje na domačiji Šerbela na Forštu je zaradi lege 
izredno zanimivo. Nasproti so vidne skakalnice do-
mačega skakalnega kluba, vmes se vije Savinja, kjer v 
času našega obiska splavarijo, imajo velik vrt in preno-
vljeno hišo. Nova pridobitev – dvigalo – je omogočila 
Branku in Marji, da sta na vrhu ustvarila galerijo, kjer je 
bilo samo nekaj dni prej odprtje Brankove samostojne 
razstave z naslovom Od jutra do jutra. 

Slikar se nam predstavlja s slikami, ki so nastale v 
dolgoletnem slikarskem udejstvovanju, ne manjka 
pa niti aktov in portretov, v katerih je Branko pravi 
mojster. Likovno delavnico je vodila domača akadem-
ska slikarka, pomagala pa sta ji Rasso in Cvrčo. Poleg 
nas iz Zveze paraplegikov Slovenije so sodelovali še 

Na delavnici smo sodelovali tudi 
slikarji Zveze paraplegikov Slove-
nije in člani njihovega domačega 
društva Gal. Ob prijetnem druženju 
smo se udeleženci tudi umetniško 
udejstvovali in vsak po svojih mo-
čeh prispevali k nastajanju likovnih 
del. 
Osebno me je zelo navdihnila nova 
Brankova galerija, v kateri je svojo 
izkušnjo prikazal v sliki in besedi. 
Za prijetno druženje je poskrbel 

SLIKAM NA LJUBNEM S PRIJATELJI

LIKOVNA DELAVNICA V LJUBNEM

Likovna sekcija ZPS

S slikarji prijatelji smo slikali na Ljubnem ob Savinji.

Po celodnevnem ustvarjanju smo se 
počasi, polni čudovitih vtisov, morali 
posloviti.

Brankova samostojna razstava z naslovom Od jutra do jutra. 
Slikar se nam predstavlja s slikami, ki so nastale v dolgole-
tnem slikarskem udejstvovanju, ne manjka pa niti aktov in 
portretov, v katerih je Branko pravi mojster.

In res smo njegovi slikarski prijatelji prišli na Ljubno. Branko Rupnik in njegova Marja sta na svojem 
posestvu pripravila avgustovsko likovno kolonijo. 

V avgustu je v Ljubnem ob Savinji potekala tradicionalna likovna delavnica, ki jo na svoji domačiji 
vsako leto organizira Branko Rupnik s svojimi sponzorji. 

tudi domači harmonikar, ki nas je 
prijetno zabaval s svojimi zvoki.  
Dan je tako hitro mineval in ob pe-
strem celodnevnem dogajanju smo 
se proti večeru razšli. Ob koncu bi 
se rada zahvalila Branku za prijetno 
doživet in ustvarjalen dan. 

Odšli smo polni novih navdihov z 
upanjem, da se čim prej spet sni-
demo. 

 Dragica Sušanj 

Likovna delavnica je bila polna ustvarjalnosti, sproščenosti in lepih misli, tako da sta svoje vtise 
napisala kar dva naša slikarja. Objavljamo oba članka.
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NATEČAJ ZA NOVO NASLOVNICO 
GLASILA PARAPLEGIK
Pri Zvezi paraplegikov Slovenije in 
Uredniškem odboru glasila Paraplegik 
želimo pripraviti novo naslovnico glasila 
Paraplegik.
 
Na naslovnici naj bi bili naslednji 
simboli in podatki: 
•  naslov oz. ime glasila PARAPLEGIK
•  tekoča številka
•  mesec in leto izdaje
•  ISSN 0351-9163 (mednarodna stan-

dardna številka za serijske publikaci-
je)

•  GLASILO ZVEZE PARAPLEGIKOV 
SLOVENIJE

•  Znak Zveze paraplegikov Slovenije

•  poštnina plačana pri pošti 1130 
Ljubljana

•  tiskovina

Vsi podatki, ki so zdaj na naslovnici, morajo 
biti tudi na predlogu nove. Format za naslov-
nico je 205 mm (širina) x 270 mm (višina). 

Izbrani osnutek, ki bo ustrezal vsem zahte-
vam, bomo denarno nagradili z 200,00 evri. 
Avtor izbrane naslovnice mora na uredni-
štvo posredovati uporabljeno tipografijo 
– pisavo.
 
Kontaktna oseba, ki bo posredovala 
znak Zveze paraplegikov Slovenije, je 
Darja Kos, ki je dosegljiva na e-naslo-
vu darja.kos@zveza-paraplegikov.com 

Zaželeno je, da se osnutki pripravijo v 
elektronski obliki (zapis .jpg, .pdf, .tiff, ...). 
Osnutke pošljite do 20. novembra 2011 
na naslov: zveza.paraplegikov@guest.arnes.
si ali Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 
14, 1000 LJUBLJANA

Uredništvo glasila Paraplegik

Zaradi napredujoče bolezni pro-
dam osebni avtomobil Rover 
414si, 16v, letnik 1995, 5 vrat, 1400 
ccm, 103 KM predelan za invalide 
(avtomatika izklopljiva), prevože-
nih 30.000 km, odlično ohranjen, 
cena 1.250 €. Vse informacije dobi-
te pri Zlatki Jeri Zupančič, 
gsm: 040/618 048.

OGLASI
Po polovični ceni prodam dviga-
lo goseničarja, izdelave Stajer-
mark, na akumulatorski pogon. 
Za vse informacije sem dosegljiv 
na telefonu 02/523 11 67. 
Koloman Novak 

Prodajam stopniščni vzpenjalnik. 
Na spletni strani www.lehner-lift-
technik.at  si lahko pogledate de-
lovanje prav takega dvigala. Vsi 
zainteresirani pokličite na števil-
ko: 041/381 772, 
Toni Zakrajšek 
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Pijo KMET, 
član DP Istre in Krasa,
rojen 27. 10. 1934

Leopoldina ŠPES, 
članica DP ljubljanske
pokrajine, rojena 2. 9. 1964

Stanko DEŽMAN, 
član DP Gorenjske,
rojen 2. 3. 2011

Hedvika HROVAT VIDMAJER,
članica DP JZ Štajerske, 
rojena 13. 4. 1943

Erwin OGNER, 
član DP severne Štajerske, 
rojen 17. 5. 1942

Anica POGAČNIK, 
članica DP Gorenjske,
rojena 18. 7. 2031

Franc BEDENIK, 
član DP severne Štajerske, 
rojen 10. 2. 1953

NAŠI UMRLI 
ČLANIZvezi paraplegikov Slovenije se za 

enkratno finančno pomoč prisrč-
no zahvaljujem, saj ste mi s tem 
omogočili dopolnilne terapije, ki 
jih nujno potrebujem. Prav tako se 
vam zahvaljujem za obnovitveno 
rehabilitacijo, saj menim, da je na-
daljevanje rehabilitacije po Soči iz-
rednega pomena. Za izredno pod-
poro in skrb se zahvaljujem gospe 
Tatjani in gospodu Janku ter vsem, 
ki delate v tej humanitarni organi-
zaciji.

Milena Kavnik

Društvu paraplegikov  Prekmurja 
in Prlekije se zahvaljujem za vso 
izkazano pomoč, ki sem je bil dele-
žen vsakokrat, ko sem potreboval 
prevoz z društvenim kombijem. 
Prav tako sem hvaležen za vsako 
spodbudno, toplo besedo in po-
moč predsednice društva.
Prav tako se zahvaljujem Zvezi 
paraplegikov in strokovni delavki 
Špeli Šušteršič za vsak dobrodošel 
nasvet in odobritev osebne asi-
stence.

Član DPPP
Konstantin Šipoš - Cener 

DP Prekmurja in Prlekije in Zvezi 
paraplegikov se zahvaljujem za iz-
kazano finančno pomoč v življenj-
ski stiski, saj sem prejemnik TSP in 

je vsaka oblika pomoči zame do-
brodošla.

Članica DPPP                                                                                                                     
Barbara Frater 

Ste se kdaj peljali s konji?
Ni lepše pesmi kot topot konjskih 
kopit po trdem asfaltu.
Staro dolgoletno željo, da bi se 
spet peljal s konji na kmečkem 
lojtrniku, mi je omogočil naš član 
Beno Žnidaršič.
Beno, hvala ti za to dejanje.
To je bilo najlepše darilo za rojstni 
dan, ki sem ga imel naslednji dan.
Hvala, Beno.

Miran Jernejšek

  Zvezi paraplegikov Slovenije se 
zahvaljujem za denarno pomoč pri 
obnovi in končanju kopalnice.

Branko Gorjan

  Zvezi paraplegikov Slovenije se 
iskreno zahvaljujem za denarno 
pomoč pri nakupu sobnega inva-
lidskega vozička.
Pri vašem delu vam želim veliko 
uspeha in veliko sončnih in lepih 
dni.
Še enkrat najlepša hvala. 

Ana Grm

ZAHVALE

ŠALE IN SMEŠNICE
ŽELJA
"O, mlada gospodična. Vedno, ko 
vas vidim, kako se smejite, vas že-
lim povabiti k sebi." 
"Ste samski?" 
"Ne, zobozdravnik sem."  

PRIPRAVLJENOST 
Študent je mami poslal telegram: 
"Pripravi očeta. Izpiti se niso po-
srečili!" 
Mama mu je odgovorila: 
"Oče je pripravljen! Pripravi se še 
ti!"  

NESLANE ŠALE 
Policist privede na policijsko po-
stajo pijančka, ki je v lokalu kritizi-
ral policijo in zbijal neslane šale na 
račun policije. Pijanček se brani: 
"Jaz nisem mislil na vas. Mislil sem 
na policijo sosednje države." 
"Nič se ne izgovarjaj, mi že vemo, 
katera policija je zanič." 

OČE ZA ZGLED 
"Nemogoč si! Da imaš vedenje 
manj primerno! To je nezaslišano!" 
se jezi mama. "Zgledovati bi se 

moral po očetu, ki so ga zaradi 
lepega vedenja predčasno spustili 
iz zapora!" 

OČITNI ZNAKI 
Direktor je rekel vodji sektorja v 
podjetju: 
"Nobenih znakov želodčnih te-
žav, brez vidnih znakov stresa in 
brez srčnega infarkta – dragi moj, 
mislim, da niste več tako vneti za 
delo kot nekoč!"  
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PRESENEČENJE
"Upam, da te ne bom spet zalotila 
pri prepisovanju od sošolca!" je 
Emilu strogo rekla učiteljica ze-
mljepisa. 
"Jaz tudi!"  

POLJUB
"Doslej nisem poljubila še nobe-
nega fanta!" je reklo dekle svoje-
mu novemu fantu. "Kaj pa ti?" 
"Jaz tudi ne!"  

VESELJE
"Zakaj si pa tako vesel?" 
"Nič več mi ne bo treba odplače-
vati kredita za hišo, pa sem plačal 
le en obrok!" 
"Kako je pa to mogoče?" 
"Prejel sem pismo, v katerem je 
pisalo, da me opominjajo tretjič in 
zadnjič."  

ZELO NA KRATKO 
"Dobrodošla!" pozdravi Marko 
svojo taščo na vhodnih vratih. 
"Koliko časa boste ostali pri nas?" 
"Dokler vama ne bom šla na živce." 
"A samo tako na kratko ste se 
oglasili?"  

ČAROVNIK
"Kot vrhunec današnjega večera," 
reče čarovnik, "bom prikazal 
točko, kako izgine ženska." 
"No, Marija, pojdi gor!" se sliši glas 
iz ozadja.  

PADALA
Na letalu so bili, papež, Shaquile 
O’Neil, Maddona, Bush in majhen 
šolarček. Letalo se pokvari in 
strmoglavljenje je neizbežno. Na 
letalu je pet ljudi, padala pa so 
samo štiri. Najprej se javi Shaquile 
O’Neil:
"Jaz sem tako slaven košarkar, da 
ne smem umreti."
Hitro zagrabi padalo in izskoči iz 
letala. Takoj za njim padalo pogra-
bi Maddona in reče:
" Jaz sem tako slavna pevka, da ne 
smem umreti."
Tudi ona izskoči. Javi se tudi Bush:
" Jaz sem tako slaven predsednik 
da ne smem umreti."

Ša
le

Pograbi padalo in izskoči. Tedaj se 
us miljeno javi papež:
" Šolarček, vzemi moje padalo 
in skoči. Pred teboj je še celo 
življenje, jaz sem pa že tako zelo 
star in ne bom več dolgo živel. "
Šolarček potolaži papeža:
"Brez skrbi, oba imava svoje 
padalo. Bush je namreč vzel mojo 
šolsko torbo."

LUČ
V pisarni se pogovarjata dva 
sodelavca in blondinka. Prvi reče:
"Jaz ne morem več. Vzel si bom 
teden dni dopusta."
Drugi začudeno vpraša:
" Kako boš pa to naredil, saj veš, 
kakšen je naš šef glede dopustov."
Možakar spleza na omaro in 
se obesi z nogami navzdol. 
Ravno takrat pride v pis arno šef, 
začudeno pogleda možakarja, ki 
je visel z glavo navzdol in mu reče:
" Kaj pa to počneš?"
Možakar odgovori:
"Jaz sem luč!"
Šef pa:
"Kakšna luč neki. Tebi se je strgalo, 
vzemi si teden dni dopusta!"
Možakar spleza z omare in veselo 
odide iz pisarne domov. Blondinka 
pa za njim. Šef vpraša blondinko:
"Kam pa ti greš?"
Blondinka pa ga pogleda in 
odgovori:
"Ja domov vendar, saj brez luči v 
pisarni ne morem delati."

KROMPIR
Sin pristopi do očeta in mu 
potarna:
"Veš, ko sem na plaži, nobena 
ženska sploh noče govoriti z 
menoj."
Oče mu svetuje:
"Veš kaj naredi? V hlače si daj 
krompir."
Sin je ubogal očeta in to naredil. 
Naslednji dan se sin pritoži:
"Sedaj pa vse ženske bežijo od 
mene."
Oče se zamisli in reče sinu naj 
pokaže, kako je to naredil. Sin 
pokaže, oče pa mu reče:
"Butelj, krompir moraš dati v hlače 

spredaj, ne pa zadaj."

IGRICA
Mlada punca se je utrujena, od 
dolgega spre hoda po parku, 
usedla na klop in se ulegla nanjo. 
Mimo je prišel klošar, sedel poleg 
nje in jo vprašal:
"Punčka, ali si razpoložena za 
kakšno igrico?"
Punca šokirana nad vprašanjem 
odgovori:
"Sram naj vas bo. Kaj pa si mislite 
o meni?"
Klošar razočarano:
"Kaj neki pa naj bi si mislil? Saj 
vendar ležiš v moji postelji."

PRVIČ
Dekle si kupi nov vibrator in 
ga hoče preiz kusiti. Vključi ga, 
pogleda in reče:
"Pa kaj se sedaj treseš, saj je tudi 
zame prvič."

ŽVEČILNI
Gorenjec je šel s svojim sinom v 
trgovino. Vstopita, ko mali začne 
prosit očeta:
"Očka, kupi mi žvečilni gumi."
"Ni govora!"
"Očka, jaz bi žvečilni gumi."
Gorenjec se je le pustil pregovoriti 
svojemu sinu in mu kupi žvečilni 
gumi. Sinko stlači žvečilko v usta, 
naredi velik balon in ga poči. 
Gorenjec jezno pogleda sina, mu 
primaže klofuto in reče:
"Da te ni sram. Vse, kar ti kupim, ti 
takoj uničiš."

DEDEK
Sinko razlaga očetu:
"Dedek je imel prav, ko je rekel, 
naj ne hodim v nočni klub, ker 
bom tam videl stvari, ki jih ne bi 
smel videti."
"In kaj si videl tam?"
"Dedka z mlado lepotico."
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Albin Rožman 

KVIZ ZA RAZVEDRILO  
 
 1 2 5 4 6 3 8 9 10 9 2 7 11 3 11 3 12 

13 9 8 9 10 3 10 8 9 10 9 2 7 11 3 11 3 12 

  12 7 14 9 10 15 16 5 2 7 8 17 18 4 9  

 
Pri vsaki številki so navedeni trije odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je 
pri njem, povsod v liku nadomestite tisto številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo 
slovenski pregovor. 
 
1. Kateri glasbenik je 

bil klarinetist?  
A - Glenn Miller 
K - Benny Goodman 
S - Dizzy Gillespie 
 
2. Kdo je bil zdravnik? 
B - Fran  Milčinski 
D - Janez Milčinski 
Ž - Frane Milčinski 

 
3. Prometni znak 

prehod za pešce je: 
R - okrogel 
I - trikotni 
V - kvadratni 

 
4. Irs so: 
F - štorovke 
I - kostanjevke 
R - mavrahi 

 
5. Kje se je rodil slikar 

Božidar Jakac? 
C - v Ljubljani 
Š - v Slovenj Gradcu 
O - v Novem mestu 

 
6. Na katerem otoku je 

kraj Bol? 
P - na Braču 
C - na Hvaru 
Z - na Pagu 

 
 
 
 
 

7. Marie Curie je 
dobila Nobelovo 
nagrado za: 

A - fiziko in kemijo 
E - fiziko in matematiko 
P - kemijo in matematiko 
 
8. Koliko držav članic 

ima Evropska unija? 
G - 23 
J - 27 
O - 29 

 
9. Kaj zbira numizmatik? 
N - znamke 
E - star denar 
K - pločevinke od piva 
 
10. Katera puščava je na 

Kitajskem? 
N - Takla Makan 
L - Kalahari 
D - Atacama 
 
11. Koliko je 2+2:2? 
T - 2 
B - 3 
A - 4 
 
12. Pesem En hribček 

bom kupil je: 
E - kolednica 
Ž - uspavanka 
L - napitnica 
 
 
 
 
 
 

13. Kaj je smokulja? 
Ž - kača 
B - plod figovca 
C - izcedek iglavcev 
 
14. Dunajski zrezek je: 
Č - paniran 
J - flambiran 
Z - mariniran 
 
15. Glavno mesto 

Liechtensteina je: 
P - Riga 
O - Vilna 
Z - Vaduz 
 
16. Na skrajnem severu so: 
H - savane 
G - tundre 
R - stepe 
 
17. Kdo so pigmejci? 
U - pripadniki ljudstva v 
  Afriki 
Č - delavci v cirkusu 
D - vrste živali 
 
18. Kdo je bil Janez 

Polda? 
N - hokejist 
M - smučarski skakalec 
S - atlet 
 
 

KVIZ ZA RAZVEDRILO

Rešitev kviza iz 125 številke: 
NE PLJUJ V NOBENO ŠTIRNO, SAJ NE VEŠ, PRI KATERI TE BO ŽEJALO.

Albin Rožman
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Pravilno geslo križanke iz št. 125 se glasi: POLETNA OSVEŽITEV V TERMAH

Nagrajenci križanke iz Paraplegika štev. 125:  PAGON Brane, Polje 28, 1410 ZAGORJE,  POTOČNIK Majda, Bev-
kova 1, 2000 MARIBOR, MIKLAVČIČ Marija, Gradnikove brigade 39, 5000 NOVA GORICA. Vse tri nagrade so v 
vrednosti 20,00 EUR.

Pravilno geslo križanke napišite na dopisnico in pošljite najpozneje do 20. novembra 2011 na naslov: Zveza 
paraplegikov Slovenije, p.p. 5714, 1001 Ljubljana.




