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Proizvedeno v Sloveniji po najvišjih kakovostnih standardih.

Živijo, dragi vsi!
Ta pomlad oziroma začetek poletja je poln dogajanj in novosti
v naših pokrajinskih društvih in
na sami Zvezi paraplegikov Slovenije. To leto je namreč volilno,
kar pomeni, da so se štiri letne
mandatne pogodbe iztekle. Potekale so volitve za predsednika in druge organe upravljanja
Zveze in vseh društev. Ob tej priložnosti vse čestitke izvoljenim,
odhajajočim pa želim vso srečo
naprej!

Uvodni kolumni

Seveda si o vsem lahko preberete na naslednjih straneh. Imamo
pa za vas pripravljenih tudi pol-

Sprašujem se, ali naj začnem s
povzetkom nekega obdobja, ki
je za nami, ali naj se osredotočim
na prihodnost, ki pa je za nas zelo
negotova. Toda kdor ne spoštuje
zgodovine, nima prihodnosti ... In
pasti zgodovine so lahko rešitve v
prihodnosti.
Ravno ob praznovanju našega
43-letnega delovanja v slovenskem
prostoru se je pojavil Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF, ki je
v temelju grobo posegel v medicinskotehnične pripomočke. Ti so za
nas ključnega pomena. Z velikimi

Predsednik Dane Kastelic
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no drugih informacij. Pomembne
so tiste o obnovitveni rehabilitaciji,
ki se je letos začela pozneje. Zakaj
in čemu, boste izvedeli v samem
članku.

Zaželim vam samo še lepo poletje in pišite nam kaj za naslednjo
številko.

Za vas imamo pripravljen tudi intervju z direktorjem našega doma
v Pacugu, v katerem se začenja
poletna sezona, z njo pa tudi zelo
zaželeni kopalni dnevi.
Kot vedno smo dragocene informacije za vas pripravili tudi na strokovnem področju – skratka, polno
novega! Upam, da bo vsak lahko
našel kaj koristnega in zanimivega.

napori smo ubranili naše vozičke
pred zakonom o javnem naročanju,
kar je bilo predvideno v omenjenem »super zakonu«. Za nami je
tudi skupščina Zveze, ki je bila letos
tudi volilna. Prav je, da se vsaka štiri
leta karte premešajo in tudi tisti, ki
sodelujemo pri upravljanju naše
organizacije, lahko suvereno pokažemo dosežke in uspehe. Kar dolg
spisek uspehov je bil predstavljen
v poročilu o štiriletnem delu na
skupščini, med njimi tudi strategija
z upravljanjem naših nepremičnin
v prihodnje; obravnavala je tudi
revidirano letno poročilo za 2011
in obe poročili so predstavniki
društev soglasno sprejeli. Naj tukaj
izkoristim priložnost in se vsem, ki
ste sodelovali pri uspešnem delu v
preteklem mandatu, iskreno zahvalim. Uspehi so sad skupnega dela,
če le vsak odigra svojo vlogo v mozaiku delovne skupnosti strokovnih
delavcev in sodelavcev.
Predzadnji dan maja je tudi ZZZS
sprejel finančni načrt za leto 2012
in razpis za obnovitveno rehabilitacijo, ki je bila do sprejetja v veliki
negotovosti. Čeprav so se sredstva
ZZZS zmanjšala za skoraj 34.000
evrov, smo le dobili tudi izhodišča
za sklenitev ustreznih dogovorov

Vaša urednica Tina Pavlovič

z našimi izvajalci. Prepričan sem,
da so tudi zdravilišča v težavnem
položaju glede cenovne politike,
zato si bomo dodatno prizadevali
doseči dogovor z vsemi tremi standardnimi izvajalci.
Prepričan sem, da se bomo dogovorili, če jim je v interesu, saj trmasto
vztrajanje samo pri ekonomskem
vidiku dolgoročno ni vedno dobro
in se lahko vrne kot bumerang, saj
se razmere na trgu lahko hitro obrnejo. Ni izključeno, da ne bo treba
uporabniku pri kakšnem izvajalcu
doplačati razliko, ki bo odstopala od
drugih izvajalcev. Ali v najslabšem
primeru, da bomo zaradi cenovne
politike in hlepenja lastnikov po
dobičku nekateri ostali brez rehabilitacije v želenem kraju. V takem
primeru boste lahko rehabilitacijo
izkoristili pri drugih izvajalcih do
31. marca 2013.
Ker je ta številka Paraplegika pestra
in polna dogodkov, se do jeseni od
vas poslavljam. V poletnih mesecih
vam želim, da si okrepite svojo
fizično in psihično kondicijo, pa
naj bo to med vašimi najdražjimi
ali prijatelji.
Vaš predsednik Dane

Redna in volilna Skupščina Zveze paraplegikov Slovenije v Pacugu

DANE KASTELIC ŠE NAPREJ PREDSEDNIK ZVEZE

Po začetnih formalnostih in pregledu zapisnika so
delegati skupščine prisluhnili poročilom nadzornega
odbora, disciplinske komisije in poročilu predsednika Zveze za leto 2011. Iz poročila je razvidno, da je
Zveza uspešno poslovala, da so bili realizirani vsi programi in da so bili prihodki višji od odhodkov. Tudi
poročilo dveh revizorjev ne navaja nobenih nepravilnosti. Po razpravi so delegati vzorno pripravljena
poročila soglasno potrdili.
V osrednji točki 7. redne skupščine Dom paraplegikov Pacug je za leto 2011 poročala predsednica
nadzornega sveta, poslovno poročilo in poslovanje
doma pa je predstavil direktor doma. Povedal je,
da osnovni cilj ni v ustvarjanju dobička, temveč z
umnim gospodarjenjem vlaganje pridobljenih sred-

stev v izboljševanje razmer za bivanje v domu. Seveda je glavna naloga prizadevanje za pridobitev sredstev, da se dokonča trinajstletna gradnja doma, želja
pa je povečati zasedenost doma tudi zunaj glavne
sezone. V sobah doma so že nameščene klimatske
naprave, koristna pa bi bila tudi investicija v solarni
sistem. Razumljivo je, da so delegati v razpravi iskali
odgovore na različna vprašanja o trenutnem in prihodnjem delovanju doma, saj je njegova dograditev
pomembna za vse paraplegike in tetraplegike. Vse
naše počitniške kapacitete je predstavil arhitekt pri
Zvezi Matjaž Planinc.
V nadaljevanju seje so se delegati seznanili z delom
skupščine v obdobju 2008–2012. Predsednica Mirjam
Kanalec je poudarila, da je skupščina delovala po 27.

Delo zveze

V Domu paraplegikov v Pacugu je 29. maja 2012 najprej potekala 7. redna seja skupščine, za njo pa še volilna skupščina Zveze paraplegikov Slovenije. Na njej so delegati devetih pokrajinskih društev Zveze najprej razrešili vsa telesa v organih upravljanja
Zveze in izvolili nova. Zvezo bo v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju spet vodil
dosedanji predsednik Dane Kastelic, nadomeščal ga bo Damjan Hovnik (predsednik
DP Koroške), predsednica najvišjega organa, to je skupščine, je znova Mirjam Kanalec
(podpredsednica DP ljubljanske pokrajine), njen namestnik pa Boris Klep (član DP severne Štajerske).

Delegati devetih pokrajinskih društev na skupščini v Pacugu
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členu statuta Zveze in da je imela poleg slavnostne
še sedem rednih sej. O delu štiriletnega mandatnega
obdobja je govoril predsednik Zveze Dane Kastelic
in med statističnimi podatki povedal, da je upravni
odbor imel 34 sej in na njih sprejel 750 sklepov, ki
so pomembno vplivali na uspešno delovanje in
poslanstvo Zveze. V tem času je v naše vrste prišlo
150 novih članov, zapustilo pa 127. V poročilu je
Dane Kastelic posebej poudaril pomen obnovitvene
rehabilitacije, ki nam jo omogoča družba, dotaknil pa
se je uresničevanja vseh desetih socialnih programov.
Najpomembnejše pa je, da je Zveza paraplegikov
Slovenije čedalje manj odvisna od stalnega vira
pridobivanja sredstev. V tem obdobju se je ta znesek
znižal s 75 na 50 odstotkov.
Sledile so pobude in vprašanja delegatov, ki so
tudi dobili ustrezne odgovore. Ker so delegati že
vnaprej prejeli poročila, je seja skupščine potekala
brez zapletov. Skupščina je sprejela tudi Pravilnik
o mobingu oz. trpinčenju na delovnem mestu. Ob
koncu seje se je predsednica skupščine Mirjam
Kanalec zahvalila vsem sodelavcem.
PRVA IN VOLILNA SKUPŠČINA ZVEZE

Mirjam Kanalec ostaja
predsednica najvišjega
organa Zveze.

V skladu z volilnim pravilnikom je skupščino vodil
najstarejši član Branko
Obleščak ter po poročilu
in predstavitvi kandidatov kandidacijske komisije prešel h konstituiranju
nove skupščine Zveze paraplegikov Slovenije.

sedniki vseh devetih
pokrajinskih društev,
predsedoval pa mu bo
predsednik Zveze.
Najvišji organ Zveze
bo v naslednjem štiriletnem mandatnem
obdobju znova vodila
Mirjam Kanalec (DP
ljubljanske pokrajine),
nadomeščal jo bo Boris Klep (DP severne
Štajerske).

Zvezo bo še naprej vodil predsednik Dane Kastelic.

Za predsednika Zveze
so delegati znova in
soglasno izvoli Daneta Kastelica, ki je Zvezo uspešno
vodil tudi zadnje mandatno obdobje. Nadomeščal
ga bo Damjan Hovnik (DP Koroške).
Predsednik nadzornega odbora je Robert Žerovnik
(DP ljubljanske pokrajine), disciplinske Benjamin Krč
(DP Prekmurja in Prlekije), statutarne pa Janez Trdina
(DP Gorenjske).
Skupščina je za naslednje mandatno obdobje potrdila tudi kandidacijsko in volilno komisijo. Potek volitev je vodil Borut Sever.
Jože Globokar

Nov upravni odbor Zveze bodo sestavljali pred-

SPRAŠUJEMO NAMESTO VAS
Imate vprašanja o svojem zdravstvenem stanju? Bi jih radi naslovili na svojega zdravnika, a je v
ambulanti vedno premalo časa? Ali pa se jih v trenutku, ko ste pri zdravniku, ne spomnite?
Postavite jih nam in posredovali jih bomo ustreznim zdravnikom ter objavili v naši novi rubriki
VPRAŠAMO NAMESTO VAS v glasilu Paraplegik in na naši spletni strani.
Odgovarjali bomo tudi na vaša druga vprašanja glede možnosti in udejstvovanja v programih
Zveze paraplegikov ter vašega lokalnega društva.
Svoja vprašanja pošiljajte na naslov: Zveza paraplegikov Slovenije, p.p. 5714, 1001 Ljubljana ali
na e-mail: zveza-paraplegikov@guest.arnes.si
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IZZIVI PARAPLEGIJE – prireditev ob 43. obletnici delovanja Zveze paraplegikov
Slovenije

SLOVESNO OB DNEVU PARAPLEGIKOV
Zveza paraplegikov Slovenije je 16. aprila, na dan ustanovitve Sekcije paraplegikov in tetraplegikov
Slovenije, v prostorih URI SOČA pripravila slovesno prireditev s kulturnim programom, slikarsko razstavo, tekmovanjem športnikov paraplegikov in tetraplegikov ter slovesno sejo upravnega odbora
Zveze. Osrednji dogodek smo namenili okrogli mizi z naslovom Pridobitev medicinskega pripomočka nekoč in danes (MTP). Prireditev je povezoval Simon Šerbinek, dramski igralec in član simpatizer
DP severne Štajerske. V uvodu je predstavil strukturo članstva in organiziranost naše organizacije.

Na okrogli mizi je beseda tekla o zgodovini, razvoju
in pridobitvi MTP. Po predstavitvi videnja teh
pripomočkov nekoč in danes so si bili vsi edini, da
proizvajalci in dobavitelji na račun zdravstvene
blagajne in uporabnikov kujejo enormne
dobičke. Zato ves čas potekajo pogajanja, da bi to
neupravičeno bogatenje vsaj nekoliko omejili. Toda
dobavitelji pogajanja vztrajno bojkotirajo.
Generalni direktor ZZZS Samo Fakin in prim.
Rajmond Šavrin sta pojasnila celosten potek
pridobitve posameznega MTP in se strinjala, da
so ti postopki predolgi. Do zamikov pride tudi pri
nabavi inkontinenčnega materiala. Oškodovani
so uporabniki, zavarovalnica pa pri tem kar nekaj
prihrani. Prim. Šavrin je poudaril, da mora biti idealen
pripomoček predvsem funkcionalen, estetski in
cenovno dostopen. Visoka cena pa tudi ne zagotavlja
ustrezne kvalitete. Žal je veliko tudi nujno potrebnih
pripomočkov, ki presegajo cenovne standarde ZZZS
in si jih nekateri uporabniki ne morejo privoščiti.

Proslava ob dnevu paraplegikov

Okroglo mizo je vodil Simon Šerbinek.

Delo zveze

Vse večje zaostrovanje zdravstvene zavarovalnice pri
predpisovanju prepotrebnih ustreznih medicinsko
tehničnih pripomočkov je dalo povod za okroglo
mizo, na kateri so sodelovali: generalni direktor
ZZZS Samo Fakin, dr. med., prim. mag. Rajmond
Šavrin, prim. Rajko Turk in Jože Globokar, član
Zveze paraplegikov Slovenije. V času okrogle mize
se je vrtela projekcija slik, ki je nazorno prikazovala
43-letno razvojno pot naše organizacije.

Prim. Rajko Turk je govoril o spremembi načina
življenja invalidne osebe in MTP, ki vplivajo na
njegovo kakovost življenja. Zato je zaradi vsestranske
aktivnosti pomembno, da imajo te osebe na voljo
čim bolj kvalitetne pripomočke. Tudi preprečevanje
je veliko cenejše od zdravljenja, da o bolečinah in
trpljenju sploh ne izgubljamo besed. Jože Globokar
je omenil, da je primerjava med MTP nekoč in
danes skoraj nemogoča. Tudi kvaliteta in estetika
je povsem drugačna. Dotaknil se je tudi načina
življenja paraplegikov in tetraplegikov, ki so nekdaj
imeli na voljo le skromne pripomočke.
Tudi prihodnost na tem področju ni obetavna, saj
naj bi MTP kupovali v skladu z zakonom o javnih
naročilih, ki pa ne zagotavlja primerne dostopnost,
kakovosti in cene, ki bi jo lahko nadzirali. Pravice
se nam na tem področju čedalje bolj krčijo, saj je
za dobre in kvalitetne MTP potrebno doplačilo.
Zadovoljni pa smo, da vsaj sedežno blazino, ki je
naš življenjsko najpomembnejši MTP, dobimo brez
doplačila.
Ob kulturnem programu, ki je potekal v avli inštituta,
je udeležence nagovoril predsednik ZPS Dane
Kastelic in med drugim povedal: »Spoznali smo, da

PARAPLEGIK
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je bilo pred več desetletji finančnih
sredstev dovolj, ni pa bilo ustreznih
medicinskotehničnih pripomočkov.
V današnjem času, ko je tehnologija
zelo napredovala, pa imamo veliko
odličnih in ustreznih pripomočkov,
vendar ti presegajo osnovne cenovne
standarde, ki jih je predpisala naša
zdravstvena zavarovalnica. Paraplegiki
in tetraplegiki pa ostanemo tisti,
ki moramo nositi te paradoksalne
posledice s svojim življenjem na
invalidskem vozičku. Do kdaj in koliko
časa še? Ali se bo z vsesplošnim
zategovanjem pasu najprej varčevalo Slovesna seja upravnega odbora
pri invalidih in MTP? Na ti dve ključni
Dan paraplegikov so zaznamovali tudi športniki
vprašanji danes nismo dobili odgovorov, vendar jih
paraplegiki in tetraplegiki. Na kegljišču in strelišču
bomo zagotovo v bližnji prihodnosti.«
na Malenškovi v Ljubljani so tekmovali kegljači in
strelci, v avli inštituta pa igralci namiznega tenisa.
Ob našem prazniku nam je vse najlepše zaželel
Predstavili so se tudi ročni kolesarji. Najboljšim je
tudi predsednik NSIOS Boris Šušteršič in pripomnil,
predsednik Zveze podelil kolajne. Med kegljači je
da je Zveza paraplegikov Slovenije ena najbolj
prvo mesto osvojil Miran Jernejšek MB, drugo Viktor
prepoznavnih invalidskih organizacij v Sloveniji.
Rupnik LJ, tretje pa Slavko Ivančič. Med strelci sta
bila najboljša naša dva vrhunska strelca Gorazd
V nadaljevanju je paraplegik Igor Plohl z direktorico
Tiršek (CE) in Franc Pinter (MB), na tretje mesto pa se
Založbe Pivec predstavil svojo avtobiografsko
je uvrstil Franci Škrbina (NM).
knjigo Ne domišljaj si, s plesnimi točkami pa se je
predstavila tudi plesna skupina Zebra, ki že dosega
Dodaten pečat praznovanju je s slovesno sejo
lepe uspehe na mednarodnih tekmovanjih. Kulturni
dal upravni odbor Zveze paraplegikov Slovenije
dogodek sta z recitacijami svojih pesmi obogatila
z osrednjo točko dnevnega reda, Pogledi na delo
pesnica Darinka Slanovec iz DP ljubljanske pokrajine
Zveze in pokrajinskih društev.
in pesnik Benjamin Žnidaršič iz DP Istre in Krasa, s
skupinsko razstavo in prikazom slikanja z usti pa
Jože Globokar
popestrili naši slikarji.

Skupinska obnovitvena rehabilitacija 2012

KRIZA ZMANJŠALA SREDSTVA
Tudi v skupinsko obnovitveno rehabilitacijo (SOR) je posegla kriza. Namesto da bi na ZZZS razpisali
javni razpis približno do marca, se je vse za nekaj mesecev zavleklo.
Najprej so morali sprejeti finančni
načrt za tekoče leto, kar je podlaga
za objavo javnega razpisa. Ker
smo prejšnja leta skupinsko
obnovitveno
rehabilitacijo
navadno začeli že v marcu, so nas
letos marca in tudi aprila člani
precej klicali in spraševali, ali letos
ta sploh bo.
Zato smo sprejeli tvegano
odločitev, da začnemo še pred
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začetkom razpisa, čeprav nismo
imeli izhodišč glede sofinanciranja
ZZZS.
S Thermano Laško in Termami
Zreče smo se dogovorili za enake
storitve po cenah, ki so veljale
v lanski sezoni, kajti po ocenah
glede na dejansko stanje v državi
in vsesplošno zniževanje stroškov
se je nakazovalo, da bodo sredstva
za SOR s strani ZZZS zagotovo

nižja kot v letu 2011.
V Termah Čatež se s takimi pogoji
niso strinjali in so kljub temu
zahtevali višje cene. Poleg tega so
sporočili, da naših članov v maju
ne morejo sprejeti, ker imajo vse
kapacitete zasedene predvsem s
tujimi gosti.
Zato smo na začetku maja poslali
prvo skupino samo v Thermano

Javni
razpis
za
izbiro
organizatorjev
skupinske
obnovitvene rehabilitacije je bil
objavljen šele na začetku junija in
predvidevanja so se žal izkazala
za pravilna. Kljub temu da je
kvota za število udeležencev, tako
članov kot spremljevalcev, ostala
nespremenjena, so nam sredstva
v letošnjem letu zmanjšali za tri
odstotke. Navadno so nam za
približno toliko sredstva vsako leto
povečali, tako da se bo ta razlika pri
celoletni realizaciji precej poznala.
Ko to pišem, dogovor s Termami
Čatež še vedno ni dosežen, in
če bodo vztrajali pri pogojih,
ki so jih navedli kot pogajalsko
izhodišče, bodo morali člani, ki
bodo želeli koristiti skupinsko
obnovitveno
rehabilitacijo
v
Čatežu, razliko doplačati, kajti
na Zvezi paraplegikov vztrajamo
pri tem, da morajo zdravilišča za
enako ponudbo terapij ponuditi
tudi enake cene.
Seveda upam na takšen dogovor,
da ne bo potrebnih nikakršnih
doplačil;
če
optimalnega
dogovora ne bo, bodo lahko člani,
ki so se že prijavili v Terme Čatež,
po dogovoru spremenili svojo
prijavo in izkoristili skupinsko
obnovitveno rehabilitacijo v enem
od preostalih dveh zdravilišč.
Pomembna
letošnja
novost
v razpisu je, da bo skupinska
obnovitvena
rehabilitacija
potekala do konca marca 2013.
Ponujeni termini, ki smo jih na
začetku aprila že objavili v dopisu

članom o začetku skupinske
obnovitvene rehabilitacije, bodo
seveda obveljali. Zadnji termin se
po tem razporedu izteče 24. 12.
2012. Zatem bo čez božične in
novoletne praznike kratek odmor,
takoj ko bo po novem letu mogoče,
pa bomo nadaljevali vse do konca
marca. Sicer termini ostajajo enaki
kot lani, se pravi 14- in 17-dnevni.
Prijavnico je mogoče najti tudi na
spletni strani http://www.zvezaparaplegikov.si/.
Zveza paraplegikov kot izvajalec
omogoča
udeležbo
vsem
paraplegikom in tetraplegikom, ki
se bodo odzvali na razpis, ne glede
na članstvo v organizaciji.
Kljub številnim usklajevanjem
vsem članom terminsko ali kako
drugače ne moremo ustreči, tako
da morajo nekateri odpovedati
svoj termin zaradi objektivnih
razlogov,
ki
onemogočajo
obnovitveno
rehabilitacijo
v
določenem terminu. Tako član
takrat navadno prosi za poznejši
termin ali pa se v koledarskem letu
popolnoma odpove obnovitveni
rehabilitaciji, zato bo dobrodošla
novost, da bo obnovitveno
rehabilitacijo mogoče izkoristiti
tudi v mesecih po novem letu, od
januarja do marca.
Zveza paraplegikov kot organizator skupinske obnovitvene rehabilitacije opravlja vsa organizacijska
dela glede usklajevanja in vodenja obnovitvene rehabilitacije, kar
vključuje sprejem prijav, razporeditev skupin (tu je pomembno
upoštevanje vseh specifičnih potreb posameznikov), pisne in ustne
dogovore z izvajalci skupinske
obnovitvene rehabilitacije, zagotovitev ustreznih spremljevalcev,
napotitev skupin, stalne stike z
zdravniki in zdravstvenim osebjem
zdravilišča, realizacijo medsebojnih in finančnih obveznosti.

vajanje obnovitvene rehabilitacije
z namenom ohranjanja preostalih
sposobnosti oziroma preprečevanja posledic invalidnosti, ki paraplegika nenehno spremljajo (kontrakture sklepov, atrofije, mišična
oslabelost, izboljšanje prekrvitve
...). Vsakogar obravnavajo individualno, prav tako mu predpišejo
terapijo (vsak ima povprečno tri
terapije).
V tem sklopu je zagotovljeno izvajanje kolektivnih in individualnih
terapij, kar ima za cilj kompleksno
psihosocialno rehabilitacijo oseb
s paraplegijo, tetraplegijo, paraparezo, tetraparezo, ki so vzrok za
priklenjenost na invalidski voziček
in ki povzročajo inkontinenco blata in urina.
V okviru skupinske obnovitvene
rehabilitacije so zagotovljeni medicinska obravnava posameznika,
terapije, družabne, kulturne in interesne dejavnosti, šport in rekreacija, predavanja in predstavitvene
novosti pripomočkov in njihove
uporabe ter obiski strokovnih rehabilitacijskih delavcev.

Delo zveze

Laško, z naslednjim terminom pa
tudi v Terme Zreče.
Konec
maja
smo
prejeli
sporočilo g. Dušana Černeta,
direktorja hotelov v Čatežu, da
ob morebitnem dogovoru tudi
junija skupinska obnovitvena
rehabilitacija v Termah Čatež ne
bo mogoča, predvidoma zaradi
obnovitvenih del in posledično
manjših hotelskih kapacitet.

Skupinska obnovitvena rehabilitacija se izvaja z namenom ohranjanja preostalih sposobnosti, ki so
še ostale po poškodbi ali bolezni,
oziroma za preprečevanje nezaželenih zdravstvenih posledic, ki
spremljajo para- in tetraplegike.
Vsakogar obravnavajo individualno, predpišejo mu terapije, ki najbolj ustrezajo posameznikovim
potrebam. Terapije temeljijo na
fizikalnih metodah z individualno
pomočjo, in skupinskih vajah pa
tudi na aktivnih vadbah za člane,
ki zmorejo takšno terapijo.
Janko Zupan

V zdraviliščih je zagotovljeno iz-
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Letošnji kongres Evropske zveze paraplegikov

DOBRO MEDSEBOJNO SODELOVANJE
Tako kot vsako leto je tudi letošnji kongres Evropske zveze paraplegikov (ESCIF) potekal v maju. Člani
upravnega odbora ESCIF-a kongres uporabimo tudi za redni letni sestanek, tako da smo se sami člani
UO dobili že dva dneva pred uradnim začetkom kongresa. Tako smo izvedli dvodnevni sestanek.

Delo zveze

Bistven poudarek je bil na usklajevanju zadnjih
podrobnosti v zvezi s samo organizacijo kongresa.
Italijanski organizatorji so se izkazali s tehnično
izvedbo kongresa, vendar se je pri organizaciji
dalo občutiti mediteranskega duha, za katerega je
značilna tudi bolj »sproščena« organizacija. Tako
sem se tudi sam vključil kot prevajalec iz italijanskega
načina razmišljanja v danskega. Na koncu menim, da
nam je z združenimi močmi uspelo organizirati še en
kvaliteten kongres na evropski ravni.
Več o vsebini kongresa si lahko preberete v članku
našega strokovnega sodelavca z Inštituta za
rehabilitacijo. Tudi pri takih dogodkih se vidi dobro
sodelovanje Zveze in inštituta, kar so opazili tudi
predstavniki drugih evropskih držav. Marsikatera
zveza paraplegikov iz drugih držav nima možnosti
za takšno sodelovanje stroke ter uporabnikov.
Doktor Globokar se je sam večkrat aktivno vključil v
razpravo in tudi pripomogel k večji prepoznavnosti
slovenskih paraplegikov v evropskem prostoru.
Na sestanku smo pregledali tudi finančno poslovanje
in enotno ugotovili, da racionalno razpolagamo
s precej skromnimi finančnimi sredstvi. Sama
organizacija se financira iz članarin posameznih članic,
prihodka od kongresa ter sponzorskih in donatorskih
sredstev. Tako v letošnjem letu pričakujemo donacijo

Upravni odbor Escif-a
fundacije švicarskih paraplegikov ter sponzorstvo
Coloplasta in Holisterja. Več informacij si lahko
ogledate na spletni strani escif.org, na kateri so tudi
predstavitve posameznih govornikov na kongresu.
Seveda pa poleg delovnih sklopov ostane tudi nekaj
časa za neformalno druženje. Tudi mi smo utrdili dosedanje neposredne povezave s posameznimi zvezami in navezali nekaj novih kontaktov. Tako pričakujemo, da bomo letos sodelovali v več mednarodnih
projektih.
Jani Trdina

Italijanski organizatorji so se izkazali s tehnično in sploh celotno izvedbo kongresa.
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Sprememba Pravilnika o kompenziranju invalidnosti

POMEMBNO OBVESTILO
Ker je pravilnik usklajen z novo socialnovarstveno
zakonodajo, je v njem nekaj sprememb, o katerih vas
obveščamo, da boste lažje ravnali pri oddaji vloge
za pomoč pri kompenziranju invalidnosti. Predmet
obravnave po pravilniku je tisto, zaradi česar imamo
večje stroške zaradi invalidnosti. Torej, če boste doma
urejali kopalnico, boste po pravilniku upravičeni do
pomoči pri širjenju vrat, urejanju dostopa, vgradnje
primerne kadi ali tuš kabine ipd., ne pa tudi do novih
kopalniških ploščic, umivalnika, zaključnih letvic idr.
Nova zakonodaja predvideva, da je vsak dohodek
na vaš račun sledljiv, kar lahko privede do prenehanja prejemanja vaših tako potrebnih socialnih
in drugih transferjev. Zaradi tega se vse pomoči ne
smejo izplačevati, ampak bo Zveza izvajalcu storitev,
podjetju ali trgovini, pri katerem boste sredstva uveljavljali, poslala naročilnico v vrednosti, ki vam je bila
po pravilniku ugodena. Kar pomeni, da so obvezne
priloge vlogi ponudbe oz. predračuni.
Če boste prosili za pomoč pri doplačilu ustreznega
medicinskega pripomočka (vozička ipd.), pošljite vlogo
in predračun na Zvezo, takoj ko boste pripomoček
naročili. Takrat boste namreč že lahko prejeli ponudbo
oz. predračun od posrednika proizvajalca, komisija
na Zvezi pa bo imela dovolj časa, da obravnava vašo
vlogo.

Zaradi same transparentnosti reševanja vlog se
bo komisija sestajala enkrat na mesec, o odločitvi
komisije in sklepu upravnega odbora pa boste pisno
obveščeni.
Kratka obrazložitev pomembnejših postavk, ki so
predmet obravnave po pravilniku:
Za KI lahko prosilec prosi, kadar se znajde v stiski oz.
kadar ta pomoč zares pomeni kompenziranje invalidnosti, in sicer:
• če si ne more zagotoviti medicinskotehničnega
pripomočka ali zdravljenja (če ga je odobril ZZZS
in ga je treba doplačati);
• če je predmet obravnave tehnični pripomoček,
namenjen uporabi informacijske tehnologije (IKT);
• če ne more prilagoditi svojega bivalnega okolja;
• če je predmet KI nakup vozila z avtomatskim menjalnikom, katerega vrednost ne presega 12.500,00
EUR;
• če je predmet KI nakup kombiniranega vozila,
katerega vrednost ne presega 18.000,00 EUR;
• če je predmet KI predelava vozila (na ročno upravljanje, klančine, dvigala …);
• izredna KI (nepredvidena stiska), ki je dokazljiva.

Delo zveze

Na 6. seji Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, je bil 26. 2. 2012, je bil sprejet nov PRAVILNIK O
KOMPENZIRANJU INVALIDNOSTI (KI), ki je nadomestil doslej veljaven Pravilnik o socialnih pomočeh.

Pravilnik je dostopen na spletni strani Zveze: www.
zveza-paraplegikov.si
Pripravila:
Barbara Slaček

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ
Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih
z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru,
če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni
imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali
za obdobje od 3 do 6 mesecev.
Samski osebi, ki je upravičena do varstvenega
dodatka, ali družini, v kateri sta dva družinska člana
upravičena do varstvenega dodatka, se dodeli le

za namen, ki je različen od namena dodelitve
varstvenega dodatka.
Višina na mesec:
- po interventnem zakonu (velja v letu 2012): največ
260,00 evrov za samsko osebo ali največ 780,00
evrov za družino (na primer za štiričlansko družino z
dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve),
- po ZSVarPre: največ 288,81 evrov za samsko
osebo ali največ 808,67 evrov za družino.
Vir: www.mddsz.gov.si
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Socialno področje

PREDSTAVITEV NAŠIH ZAPOSLENIH

Delo zveze

NINA BERNARD
V letu 2004 sem končala študij sociologije na fakulteti za družbene vede in se po diplomi zaposlila
na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ). Naključje in iskanje novih delovnih izzivov
me je pripeljalo na Slovensko združenje za duševno
zdravje (ŠENT), kjer sem dobila priložnost delati pri
edinstvenem projektu slovenskega socialnega prostora, tj. ekosocialni kmetiji na obrobju Ljubljane. V
programu, ki je združeval ekološko kmetovanje in
socialni program, sem kot vodja zaposlitvenega centra delala na področju zaposlovanja oseb s težavami
v duševnem zdravju in spoznala, kako pomembno je
vključevanje invalidov v delovno okolje za razvijanje
socialnih veščin, samozavest, neodvisnost in kakovost življenja.
Januarja letos sem se kot strokovna delavka za čas
nadomeščanja porodniškega dopusta zaposlila na
Zvezi paraplegikov Slovenije in se srečala s pestrim
repertoarjem socialnih programov ter aktivno društveno dejavnostjo. Delo na Zvezi je vsekakor dragocena izkušnja, ne le na moji poklicni poti, ampak je
tudi tista prava »enajsta šola«.
Nina Bernard

Nina Bernard

HANA ERMENC
Sem Hana Ermenc, univ. dipl. socialna delavka. Diplomirala sem konec avgusta 2011. Na Zvezi sem se
kot pripravnica v socialnem varstvu za določen čas
enega leta zaposlila z novembrom. Zaposlena sem
prek projekta Socialne zbornice Slovenije in Evropskega socialnega sklada »Spodbujanje zaposlovanja
iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki«. Na Zvezi sodelujem pri urejanju
prijav na razpise in poročanju sofinancerjem ter pomagam strokovni delavki.

Hana Ermenc
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Kot prostovoljka sem dve leti pomagala v dnevnem
centru za brezdomce, eno leto v romskem naselju, že
drugo leto pa sem aktivna prostovoljka pri Društvu
za nenasilno komunikacijo. Ob delu sem izredna študentka podiplomskega študijskega programa Inkluzivna pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze na
Primorskem.
V družbi sodelavcev in članov na Zvezi se odlično počutim. Obiščite me kaj!
Hana Ermenc

Brošura, namenjena ohranjanju zdravja paraplegikov in tetraplegikov

KORISTNI NASVETI
Ministrstvo za zdravje je marca 2011 v UrL RS, št. 22/2011 in 24/2011 – popravek, objavilo Javni
razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letu 2011 in 2012.

Z vajami, ki so opisno in slikovno predstavljene v
brošuri, želimo spodbuditi in izobraziti paraplegike
in tetraplegike za zdravo življenje z invalidnostjo in
hkrati:
- preprečevati negativne posledice invalidnosti (vnetja kože, uroinfektov …),
- zmanjševati ponovne hospitalizacije in
spodbujati deinstitualizacijo,
- skrbeti za ohranjanje motoričnih in senzornih sposobnosti,
- vzpostaviti pozitiven odnos do zdravja in
telesa,
- povečevati kvaliteto življenja paraplegikov
in tetraplegikov.

Brošura je sestavljena iz 36 strani in izdana v nakladi
2000 izvodov. Vsebuje slikovni in besedilni prikaz
vaj za ohranjevanje zdravja, kontaktne podatke Zveze paraplegikov Slovenije in pokrajinskih društev,
kratko predstavitev Zveze paraplegikov Slovenije in
predstavitev posebnih socialnih programov Zveze in
nastanitvenih kapacitet.
Vaje Naredi nekaj zase so namenjene krepitvi zdravega življenjskega sloga in preprečevanju negativnih
posledic invalidnosti. Razdeljene so v sklope: dihalne
vaje, vaje za večjo gibljivost vratnega dela hrbtenice,
vaje za krepitev vratnih mišic – vaje napenjanja, vaje za
večjo gibljivost mišic ramenskega dela in ramenskega
sklepa, vaje za večjo gibljivost spodnjega dela hrbtenice, vaje za gibljivost sklepov nog, vaje za krepitev
trebušnih, hrbtnih mišic in vzdrževanje gibljivosti, vaje
za moč, vaje vzdržljivosti ter vaje za spretnost. Brošura
vsebuje tudi dva oglasa naročnika.
Barbara Slaček

Delo zveze

Zveza paraplegikov Slovenije se je na razpis prijavila s programom Promocija ohranjevanja zdravja
paraplegikov in tetraplegikov. Del programa je tudi
priprava istoimenske brošure, ki je izšla v aprilu
2012.

Brošura, ki je namenjena ohranjanju zdravja paraplegikov in tetraplegikov.
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Belokranjski sadjarji urejali učni vrt dr. Viktorja Derganca

KMALU BOMO OBIRALI PRVE PLODOVE
Predsednik Društva belokranjskih sadjarjev Stanislav Muhič je 2. aprila 2012 povabil člane društva
na prikaz rezi, sajenje sadnega drevja in ureditev učnega vrta dr. Viktorja Derganca, ki se razprostira
ob našem domu v Semiču.

Delo zveze

V vabilu je zapisal: »Prosimo, da
s seboj prinesete orodje za rez
(škarje) in sajenje sadnega drevja
(lopata, vile ...) ter ureditev vrta
(motika, grablje …).« In res so člani
prišli v polnem številu.
Jani Gačnik je strokovno razložil
in praktično pokazal, kako se
pravilno obreže sadno drevje, da
se bo drevo oblikovalo v pravilno
krošnjo in da bo tudi bogato rodilo.
Belokranjski sadjarji so prve
sadike avtohtonega sadnega
drevja posadili 15. aprila 2009, vse
zasluge za to pa imata takratni
semiški župan Janko Bukovec in
predsednik Zveze Dane Kastelic.
Naslednje leto so nasadili še nekaj
sadik in jagodičja. Z delovno akcijo,
ki so jo izvedli tokrat, pa je učni vrt
bogatejši še za nekaj dodatnih
sadik in okrasnega grmičevja.
Jože Globokar

Prikaz pravilne rezi

IZKORISTITE POČITNIŠKE KAPACITETE ZVEZE PARAPLEGIKOV
Dom v Semiču in hiške v
Termah Čatež so vam na
voljo vse leto. Za pogoje
najema in proste termine
nas pokličite ali pišite na:
01 43 27 138 ali
051 61 88 03
info@zveza-paraplegikov.si
Terme Čatež
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Dom Semič

Escif, Lucignano, Italija

Vpliv ekonomske krize na življenjE
ljudi s poškodbo hrbtenjače v Evropi
Kongres je bil namenjen opredelitvi vplivov
ekonomske krize na zdravstveno in rehabilitacijsko
obravnavo ljudi s poškodbo hrbtenjače v državah
EU. Bralcem revije predstavljam kratke izvlečke
prispevkov kongresa ESCIF.

Ocenjeno je, da je v Evropi 300.000 ljudi s poškodbo
ali obolenjem hrbtenjače s povprečno starostjo 33
let; narašča delež bolnikov z nepoškodbeno okvaro
hrbtenjače, skrb vzbujajoč je tudi delež starajočih
ljudi s paraplegijo in tetraplegijo.

Maria Giulia Marini je v svojem prispevku prikazala
rezultate široko zasnovane raziskave fundacije
ISTUD v sodelovanju z ESCIF-om in združenjem
paraplegikov Italije. Raziskava je imela namen
opredeliti vplive trajajoče ekonomske krize dežel
EU na zdravstveno in rehabilitacijsko oskrbo ljudi
po poškodbi hrbtenjače ter izvesti primerjavo z
državami Evropske unije. V raziskavi so sodelovala
združenja Nizozemske, Švice, Velike Britanije,
Irske, Španije, Norveške, Italije, Belgije in Slovenije.
Pridobivanje podatkov je potekalo v obliki
strukturiranega vprašalnika in dodatnega intervjuja
s posamičnim združenjem. Raziskava je potrdila
precejšnje razlike v načinu plačevanja zdravstvenih
in rehabilitacijskih storitev ter socialnih transferjev.

Naslednji dan se je začel z izkušnjami štirih članic
ESCIF-a, Nizozemske, Španije, Češke in Italije.
Posebej naj omenim predstavitev Fransa Pennixa iz
Nizozemske, predsednika organizacije Per saldo, ki
združuje več kot 25.000 ljudi z »osebni računom«.
Ideja osebnega računa je, da oseba z oviranostjo
prejme glede na svoje potrebe določeno vsoto
denarja, s katero organizira svoje življenje glede
na svoj življenjski slog, kar lahko vključuje tudi
zaposlitev osebnega asistenta. Žal pa je ekonomska
kriza pokazale zobe tudi na Nizozemskem, tako da se
vsota in število uporabnikov znižujeta.

Strokovno

Petčlanska ekipa iz Slovenije – Jani Trdina, Barbara Trdina, Mirjam Kanalec, Matjaž Planinc in Daniel Globokar – se je udeležila 7. kongresa ESCIF-a, ki je potekal v italijanskem Lucignanu med 23. in
25. majem 2012.

Dr. Abel Rainer iz rehabilitacijske klinike Bayreuth v
Nemčiji je prikazal razmere za delo v rehabilitacijski

Udeleženci kongresa ESCIF v italijanskem Lucignanu
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Strokovno

kliniki, ki je v Nemčiji ena največjih, saj na leto
ambulantno ali hospitalno celostno obravnavajo do
500 poškodovancev ali obolelih z okvaro hrbtenjače.
Poudaril je vtis zdravstvenih strokovnjakov, da
učinki ekonomske krize v bolnišnični in ambulantni
obravnavi za zdaj na srečo še niso vidni oziroma
izraziti.
V nadaljevanju smo udeleženci kongresa sodelovali
pri diskusiji odprtega omizja. Obravnavali smo
zanimive teze in razmišljanja o drugačnosti oziroma
prizadetosti in oviranosti, vključevanju, enakih
možnostih ter zagotavljanju temeljnih človeških
pravic. Pomenljiv je podatek, da po raziskavah
Svetovne zdravstvene organizacije le dva odstotka
ljudi, ki so prizadeti in ovirani zaradi posledic
poškodbe ali obolenja, prejme ustrezno zdravstveno
oskrbo in je deležnih ustrezne rehabilitacije.
V nadaljevanju nam je predstavnik podjetja Guido
Simplex, glavnega pokrovitelja kongresa, predstavil
vizijo znanega proizvajalca sistemov za upravljanje
vozil za ljudi z oviranostjo in prizadetostjo. Guido
Simplex je uradni opremljevalec prilagoditev vozil
znamk Fiat, VW, sodeluje tudi s podjetjem Mercedes
Benz, prodrli pa so tudi v ZDA s sodelovanjem z
General Motorsom.
Dr. Adolf Ratzka z Inštituta za neodvisno bivanje
Stockholm (Švedska) je v svojem prispevku opredelil
organiziranost in možnosti zagotavljanja osebne
asistence na Švedskem. V državi z devetimi milijoni
prebivalcev storitve osebne asistence uporablja
16.000 uporabnikov, ki jo zagotavlja okoli 1000
izvajalcev.
Maria Theresa Agati je v svojem prispevku
predstavila osnove predpisovanja pripomočkov
za bolj neodvisno bivanje in gibanje ljudem v
Italiji. Napredek v tehnologiji in večja dostopnost
omogočata opremo s pripomočki za gospodinjstvo,
prilagoditve bivalnega okolja, osebno mobilnost;
hoja, vožnja IV, vožnja avta, sporazumevanje, osebno
nego in zaščito.
Predstavnik podjetja Medicaline Rehab, ki je
bilo tudi eno izmed sponzorjev kongresa, nam
je predstavil tehnološke novosti in pripomočke
predvsem na področju nevrorehabilitacije. V obliki
videokonference smo si ogledali vadbo hoje pod
nadzorom fizioterapevta z robotskim sistemom v
največji rehabilitacijski kliniki v Italiji v Milanu.
Kapka Panayotova nas je navdušila z vizijo in
organiziranostjo združenja ENIL, ki je usmerjeno
v promocijo neodvisnosti, povezovanje ljudi z
različnimi stopnjami odvisnosti in oviranosti,
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predvsem pa spreminjanje miselnosti ljudi v smislu
mobilizacije, humanizacije, personalizacije in
profesionalizacije.
Na koncu drugega dne kongresa so delegati
poročali o različni obravnavi ljudi s paraplegijo in
tetraplegijo v posameznih državah Evropske unije. V
diskusiji se je izkazalo, da žal obstajajo velike razlike
v standardih obravnave, dostopnosti do posamičnih
pripomočkov, organiziranosti in razmerah za delo
v posameznih združenjih. Države vzhodne Evrope
in južnega dela Sredozemlja ostajajo žal v slabšem
položaju v primerjavi z razvitejšimi deželami severne
Evrope in Skandinavije.
Tretji dan kongresa se je začel s skupščino
ESCIF-a, ki je potrdila poročila in sprejela nekaj
sprememb statuta, od katerih je treba poudariti
spremembe glede mandatov članov upravnega
odbora in članstva posamičnih organizacij. Prva
sprememba tako ne omejuje več trajanja mandatov
posameznikov upravnega odbora na dva mandata,
druga pa dopušča članstvo več kot ene organizacije
iz posamezne države, kar vodi tudi v spremembo
števila glasov skupščine iz enega na štiri iz posamezne
države. Za blagajnika ESCIF-a je bil spet enoglasno
potrjen Janez Trdina za obdobje nadaljnjih štirih let.
Zaradi neplačevanja članarine je skupščina ESCIF-a
izključila Albanijo.
Zadnji del kongresa je bil posvečen delu in
poročanju delegatov združenja ESCIF. V sklepnih
mislih in predstavitvi projektov za prihodnja leta
je vodstvo ESCIF-a predstavilo priporočila glede
vzpostavljanja in zagotavljanja kvalitetne oskrbe
v zdravljenju in rehabilitaciji ljudi po poškodbi
hrbtenjače v 12 temeljnih točkah. V priporočilih je
opredeljena potreba po obravnavi poškodovancev
v specializiranih rehabilitacijskih enotah, ki naj
bodo akreditirane glede znanja ter razmer za
delo. Smiselno bi bilo tudi dodatno izobraževanje
oziroma pridobivanje specifičnih znanj, ki bi jih
posredovali strokovnjaki združenja ISCOS. Na koncu
je predsedstvo ESCIF-a prestavilo načrt dela in
projektov za bližnjo prihodnost, za naslednje leto je
predviden kongres v juniju 2013, predvidoma spet v
organizaciji združenja paraplegikov in tetraplegikov
iz Švice.
Zvezi paraplegikov Slovenije se zahvaljujem, da mi
je omogočila udeležbo na odlično organizacijsko in
vsebinsko izpeljanem kongresu ESCIF.
Asist. Daniel Globokar, dr. med,
strokovni sodelavec ZPS

Možnosti namestitve mladih in mlajših invalidov po odpustu
iz rehabilitacijskih programov v URI Soča

TEKOČA PROBLEMATIKA MLADIH

PACIENT IN SOCIALNA OBRAVNAVA
Takšno je tudi vodilo socialne obravnave v URI Soča.
V Sloveniji imamo skoraj 50-letno tradicijo socialnega
dela v zdravstvu. Kot socialna delavka se na predlog
zdravnika vključim v multidisciplinarno timsko obravnavo pacienta, ki je v rehabilitacijskem programu.
Predvsem pa se vključim tudi v načrtovanje odpusta
tistih pacientov, ki zaradi posledic poškodb (p)ostanejo odvisni od oskrbe in pomoči. Posebna skupina
pacientov so mladi in mlajši invalidi, ki so zdravstveno
najzahtevnejši in zato ne morejo v svoje domače okolje. Postanejo zaskrbljeni, ko se srečajo tudi problemom, kje bodo živeli po odpustu iz URI Soča.
Koncept pomoči pacientu v okviru socialne obravnave
temelji na tem, da pacient sodeluje pri oblikovanju
rešitve in reševanju problema. Postopek socialnega
dela prilagodim posamezniku, na temelju obojestranskega zaupanja in spoštovanja. Pacienta spodbujam,
da ohrani zaupanje v lastno kompetentnost in v sposobnost za ohranitev odgovornosti za lastno življenje.
Pomembno je, da mu pomagam premagati predsodke
do pomoči in da mu jasno nakažem možne izbire.
Pacient mora (p)ostati odgovoren za svoje življenje.
AKTUALNE MOŽNOSTI V DRŽAVI
Pri urejanju institucionalnega varstva gre na eni strani
za informativno-svetovalno delo skupaj s pacientom
in na drugi strani za sodelovanje, dogovarjanje in
povezovanje z obstoječim sistemom socialnovarstvenih ustanov (javnih domov za starejše, zasebnih
domov za starejše, posebnih zavodov za odrasle). Če
se pacient zaradi posebnih okoliščin ne more vrniti na
svoj dom, zaradi zdravstvenega stanja pa potrebuje
ustrezno nego in oskrbo, je iz tega vidika v ustanovi
zanj primerno poskrbljeno.
Naj posebej omenim, da pri svojem delu vedno

poudarim, da iščem začasno, prehodno rešitev za
posameznega pacienta, vezano na neki časovni okvir.
Nihče namreč ne more zanesljivo predpostaviti, kdaj
in katere okoliščine v pacientovi življenjski situaciji
se bodo po odpustu iz URI Soča še spremenile in mu
s tem omogočile drugačno rešitev. Pomembno pa
je, da je pacient po rehabilitacijski obravnavi v URI
Soča premeščen v varno in spodbudno okolje, ki mu
zagotavlja vse potrebno glede na njegovo zdravstveno stanje, obenem pa tudi možnosti za vključitev v
različne aktivnosti in za oblikovanje socialne mreže.
Obstoječe ustanove zagotavljajo bivanje oziroma
namestitev, vzdrževanje prostorov in oblačil, organizirano prehrano, osebno pomoč, socialno oskrbo in
varstvo, zdravstveno nego ter osnovno zdravstveno
in specialistično konziliarno dejavnost. Temeljna dejavnost domov za starejše (DSO) je zavodska oblika
varstva za starejše od 65 let in drugih oseb, ki zaradi
starosti, bolezni ali drugih vzrokov ne morejo živeti
doma.

Strokovno

O problematiki namestitve mladih in mlajših invalidov, ki po končanih rehabilitacijskih programih ne
morejo na svoj dom, v svoje domače okolje, sem v glasilo Paraplegik že pisala. Predvsem pa že nekaj
časa delujem v smeri iskanja rešitev, čeprav so trenutne družbenoekonomske okoliščine vsekakor slabe.
S problematiko namestitve mladih in mlajših invalidov se na oddelkih, kjer sem socialna delavka,
razmeroma pogosto srečujemo. Iskanje možnosti in rešitev za življenje po odpustu iz rehabilitacijskih
programov ni odvisno le od nas na inštitutu za rehabilitacijo. Reševanje takih življenjskih situacij je odvisno od možnosti, ki so na voljo v naši državi. Predvsem pa sem prepričana, da je tovrstne rešitve edino
mogoče iskati v medsebojnem dialogu udeležencev iz zdravstvenega in socialnega varstva skupaj.

Pri iskanju možnosti za vključitev mladega ali mlajšega invalida v institucionalno varstvo že takoj naletimo
na dejstvo, da naš pacient ne izpolnjuje osnovnega
pogoja – starosti. Postopek sprejema v DSO v naši državi enotno ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Pomembno
je poudariti, da so programi v DSO v resnici namenjeni
potrebam starejše populacije. To pa se izključuje s
povsem specifičnimi potrebami gibalno oviranega
mladega ali mlajšega invalida.
POSVET NA URI Soča
V URI Soča smo v prizadevanju, da bi oblikovali rešitve
za take življenjske okoliščine v marcu 2010 pripravili
posvet na državni ravni.
Namen posveta je bil ne le opozoriti na problematiko,
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temveč smo želeli predvsem poiskati skupne rešitve v
medsebojnem dialogu udeležencev iz zdravstvenega
in socialnega varstva.
Skupna ugotovitev vseh udeležencev posveta je bila:
• da je problematika namestitve mladih in mlajših
invalidov v državi prepoznana kot aktualna, stalna
in pereča ter da je v trenutnih razmerah v državi
smiselno iskati rešitve v okviru obstoječih možnosti;
• demografska struktura prebivalstva kaže, da se
število takih oseb še povečuje – kljub intenzivnemu rehabilitacijskemu programu se povečuje
delež pacientov, ki niso sposobni bivanja v domačem okolju ali pa bi bili sposobni bivati doma, če
bi imeli v domačem okolju urejene razmere;
• skupna ugotovitev vseh udeležencev je bila tudi,
da je treba nadaljevati aktivnosti, in sicer s sodelovanjem vseh akterjev na področju zdravstvenega
in socialnega varstva.

Strokovno

PRIHODNOST OBLIKUJEMO S TEM, KAR NAREDIMO
Posluh za reševanje problematike namestitve mladih
in mlajših gibalno oviranih oseb so pokazali v Zavodu
Prizma Ponikve, s katerim od leta 2008, ko so dobili
novo vodstvo, intenzivno sodelujemo. Člani tima na

Oddelku za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače smo se na podlagi delovnih srečanj in ogleda
možnosti, ki jih ponuja Zavoda Prizma Ponikve, dogovorili za vzpostavitev bivalne enote, namenjene
specifičnim potrebam gibalno oviranih mladih ali
mlajših invalidov. Tudi država je spomladi 2012 za ta
projekt prižgala zeleno luč.
Prav tako spomladi 2012 se je pobudi URI Soča za konkretno reševanje obravnavane problematike odzvala
tudi ustanova Dom starejših občanov Gornja Radgona. Člani tima na Oddelku za rehabilitacijo pacientov
z okvaro hrbtenjače smo imeli delovni sestanek prav v
ustanovi in si tam tudi ogledali možnosti, ki jih ponuja
DSO Gornja Radgona.
Glede na ugotovljena dejstva in možnosti, ki jih ponuja ta ustanova, na URI Soča podpiramo usmeritev DSO
Gornja Radgona za ustanovitev in izvajanje novega
programa strokovne obravnave, nege in celostne
oskrbe mladih in mlajših invalidnih oseb. Naredili smo
vse potrebno, da bo država potrdila nov program. Do
takrat pa smo oblikovali skupen dogovor, na podlagi
katerega bo že možen sprejem za posameznega
našega pacienta s specifičnimi potrebami gibalno
oviranega mladega ali mlajšega invalida.
Vanja Skok

Prehranski nasvet

BOROVNICE
Borovnice sodijo med najbolj zdravo in celo zdravilno delikatesno sadje. Pomagajo pri slabokrvnosti,
urejajo prebavo in vrednost sladkorja v krvi ter vračajo moč in vitalnost vašemu organizmu, saj so
polne vitaminov in mineralov.
Kakor vse vrste jagodičja so tudi
borovnice nizkokalorično sadje.
Jagode vsebujejo veliko pektina, C
vitamina, kalija in antocianozidov.
Pomembne so v dietetični prehrani in domačem zdravilstvu.
Zaradi vsebnosti kislin in aromatičnih snovi, pektinov spodbujajo izločanje sline in pomagajo pri prebavi. Preprečujejo
nastajanje
oblog v
arterijah,
povečujejo odpornost organizma,
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normalno delovanje srca in uravnavajo krvni tlak. Velika vsebnost
kalija v jagodah vpliva tudi na izločanje vode iz organizma. Že dolgo je znano, da uživanje borovnic
lajša težave pri ledvičnih kamnih,
vnetju mehurja, kroničnih črevesnih vnetjih, hemoroidih, griži.
Svež borovničev sok je dobro razkužilo za ustno votlino in grlo. Poseben pomen imajo borovnice v
prehrani in lajšanju težav sladkornih bolnikov. Naravno barvilo mirtilin, ki ga vsebujejo tako jagode
kot listi borovnic, omejuje in znižuje vrednost sladkorja v krvi. Pomagajo zatirati številne povzročitelje
bolezni v črevesju. Pri zdravljenju

sladkornih bolnikov dobro učinkuje tudi uživanje čaja borovničevega listja.
V novejšem času borovnice pogosto izsušujejo za shranjevanje, tako
da jagode po hitrem postopku dehidrirajo, da vsebujejo le od 5 do
15 % vlage, saj so po ponovni ovlažitvi ravno tako napete in ohranjajo značilen okus svežega sadja.
Tudi zmrzovanje jagod je uspešen
način shranjevanja. Razen vitamina C se vitaminska in hranilna vrednost zelo malo spremeni.
Povzela: Tina Pavlovič

Intervju z Janijem Trdina

direktorjem Doma paraplegikov v Pacugu
Trenutno so vsa prizadevanja Janija Trdine usmerjena v dokončno zgraditev doma, kjer je in bo središče našega zdravja in počitnic. Dom sicer sprejema goste, vendar je treba zgraditi še nastanitveni
objekt. Takrat bo glavna naloga direktorja skrb za uspešno poslovanje doma in za to, da bi se gostje v
lepem, mirnem in zelenem kotičku strunjanskega krajinskega parka kar najbolje počutili. Jani je tudi
član upravnega odbora Evropske zveze paraplegikov, zadolžen za finance.
Najprej naj vas spoznamo: kdaj in kako ste pristali
na invalidskem vozičku?
Leta 1988 sem imel prometno nesrečo, v kateri sem
si zlomil hrbtenico ter postal vezan na uporabo
invalidskega vozička.

Direktor Doma paraplegikov sem postal leta 2006,
ko se je Zveza paraplegikov Slovenije odločila za
ustanovitev podjetja Dom paraplegikov, d. o. o., in
vse posle, vezane na gradnjo in delovanje Doma
paraplegikov, prestaviti na omenjeno podjetje.
Dogovori o zaposlitvi so začeli potekati že leta
2005 najprej z današnjim predsednikom (takrat
podpredsednikom) Zveze in pozneje s takratnim
predsednikom Ivanom Peršakom. Potrditi sta me
morala tudi upravni odbor in skupščina Zveze.
Verjetno so me izbrali zaradi izkušenj, ki sem jih v
prejšnjih letih pridobil v zasebnih podjetjih. Moja prva
zaposlitev je bila leta 1991 v podjetju Iskra Terminali,
d. o. o., kjer sem opravljal delo v oddelku za podporne
dejavnosti (izdelava tehnične dokumentacije).
Po dobrem letu sem se zaposlil v manjšem družinskem
podjetju Domex elektronika in opravljal delo vodje
marketinga. V dveh letih službovanja v tem podjetju
sem se dodobra spoznal z mednarodnim poslovanjem,
saj sem sodeloval pri projektih tehničnega varovanja
(rudnik in separirnica diamantov).
Leta 2000 se nas je del zaposlenih v Domex elektroniki
odločil za ustanovitev novega podjetja Event yachting,
d. o. o. – proizvodnja in prodaja plovil. V novem
podjetju sem prevzel naloge vodje marketinga in
ostal na tem delovnem mestu do leta 2002, ko sem
napredoval na položaj direktorja podjetja.
To je odgovorna funkcija. Kaj se vam zdi, kateri del
najbolj terja to odgovornost?
Vsaka funkcija terja odgovornost. Tako tudi moje delo

Intervju

Že kar nekaj let ste direktor Doma paraplegikov v
Pacugu. Kdaj natanko ste dobil to funkcijo in kako
to, da so vas izbrali?

Jani Trdina, direktor Doma paraplegikov v Pacugu
zahteva različne odgovornosti in ne bi mogel izločiti
ene, o kateri bi lahko trdil, da je največja odgovornost.
V času, ko v Domu bivajo naši gosti, je odgovornost,
da poskrbimo za varnost gostov in njihovo prijetno
bivanje. Posebno odgovornost terja tudi skrb za
delovanje vseh sistemov v domu ter ohranjanje
njegove vrednosti.
Zavedamo se, da je celotni objekt kompleksna zadeva,
ki potrebuje vestnega gospodarja. Dodatno pa
moramo biti odgovorni tako do naših predhodnikov,
ki so omogočili, da smo prišli do tako izjemnega
objekta, ter pridobimo sredstva, da Dom v celoti
dokončamo.
Vemo, da je bilo pri gradnji precej zapletov, tožb
od drugih društev. Kako ste obranili našo gradnjo
Doma paraplegikov v Pacugu in kaj vse je to
zahtevalo?
Na Zvezo sem prišel v času burnih zapletov, tožb in
neresničnih podtikanj druge invalidske organizacije.
Menim, da smo takrat v ekipi z Zveze paraplegikov
Slovenije pod vodstvom Daneta Kastelica obrnili
napade v svojo korist in dokazali transparentno
gradnjo in namensko porabljena sredstva.
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Naš dom še vedno ni v celoti zgrajen. Kaj oz. kateri
del še manjka?
Manjka še bistveni del, to je nastanitveni objekt, kjer
bomo pridobili 17 sob ter kongresno in rekreacijsko
dvorano. Poleg tega moramo zgraditi tudi bazensko
dvorano, ki bo omogočila delovanje bazena vse leto.

Intervju

Kdaj bo v celoti zgrajen, če se sploh ve?
Vsekakor si prizadevamo, da bi bila gradnja Doma
čim hitreje končana, vendar v tem trenutku še ne
moremo jasno napovedati konca gradnje. Vsaka
napoved je zgolj domneva. V tem trenutku čakamo
na rezultate razpisa, kjer sodelujemo s projektom
Intersoc – čezmejni center informiranja ter socialnega
podjetništva. Projekt smo prijavili na program
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013
»Evropsko teritorialno sodelovanje 2007–2013« v
okviru javnega razpisa za predložitev standardnih
projektov – sredstva, namenjena ožjemu kopenskemu
območju št. 03/2011. Projekt je plod večletnega
načrtovanja in prepričani smo, da je prav področje
socialnega podjetništva v današnjem času zelo
aktualno.
Ste naš zelo aktiven član. Kako vse usklajujete,
družino in delo? Ste namreč tudi član upravnega
odbora Evropske zveze paraplegikov. Kako vam
uspeva?
Včasih je težko vse uskladiti tako, da bi bili vsi zelo
zadovoljni. Takrat vsak malo stisne zobe, pa nekako
prebrodimo. Drugače pa, ko končam delo, se aktivno
predam družini, tako da ko smo skupaj, vsi poskusimo
preživeti lepe trenutke. Včasih celo ugotavljam, da si
čas, če ga imamo preveč, neracionalno porazdelimo
in dnevi kar zletijo mimo. V trenutkih, ko je treba čas
bolj racionalno izkoristiti, dostikrat preživimo bolj
kvalitetne trenutke. Z ženo poskušava dati otrokoma
na izletih tudi drugačen pogled na svet. Tako med
počitnicami ali prazniki izberemo kakšno zanimivo
mesto z možnostmi ogledov znamenitosti in muzejev.
Potovanja so tudi čas, ko se posvetimo drug drugemu
in se ne ukvarjamo z vsakodnevnimi skrbmi in delom.
Res je tudi, da kar veliko časa porabim za sodelovanje
v Evropski zvezi paraplegikov, kjer sem član upravnega
odbora. Trikrat na leto se fizično sestanemo v
različnih evropskih mestih. Letos smo imeli sestanek
v Köbenhavnu in pred kratkim v Lucignanu. Do konca
leta bomo izvedli še en sestanek, najverjetneje v
Nottwilu. Na teh sestankih me spremlja žena kot
pomočnica, tako da si lahko nekaj časa vzameva tudi
samo zase. Za vse usklajevanja pa sta potrebna tudi
potrpežljivost in medsebojno razumevanje.
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Dogovarjanja in načrti za razvoj našega Doma
Kaj se za letošnjo sezono pripravlja v našem domu
v Pacugu? Prav gotovo imate kakšne načrte?
Letošnja sezona bo potekala podobno kot že leto
poprej. Predvideli pa smo nekaj novosti, predvsem
pri zagotavljanju kvalitetnejšega bivanja. Letos smo
investirali v klimatski sistem, tako da bomo zagotovili
večjo kakovost bivanja v tistih najbolj vročih dneh.
Zagotovili bomo možnost organizacij srečanj, kot so
zaključki športnih prireditev, meddruštvena srečanja,
izvedbo Dnevov kulture, Vračamo se v življenje in
tudi druge redne dejavnosti Zveze paraplegikov
Slovenije, denimo skupščino Zveze. Dejavnost bi
razširili predvsem s podaljšanjem obratovanja tudi
v jesenske tedne. S to širitvijo smo začeli lani in je že
prineslo nekaj rezultatov. V času, ko Dom ni zaseden
z našimi skupinami – predvsem spomladi in jeseni –,
bomo nadaljevali tudi ponudbo delavnic (t. i. team
buildingov) različnim majhnim in srednje velikim
podjetjem.
Kako se finančno podprejo stroški upravljanja
Doma?
Stroške za delovanje Doma pokriva Zveza paraplegikov
Slovenije s sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij. Določen del stroškov,
vezanih neposredno na bivanje gostov, pokrivajo tudi
lokalna društva in posamezniki, denar pa zagotavlja
tudi ponudba zunanjim gostom. Pridobili pa smo
tudi nekaj razpisov (mednarodnega, občina Piran), ki
bodo pokrila del stroškov. Na rezultate dveh razpisov
pa še čakamo.
Vse nas zanima, kaj je vizija našega Doma
paraplegikov v Pacugu oz. vas kot direktorja?
Naše poslanstvo je usposabljati paraplegike in
tetraplegike za kvalitetno življenje in z umnim
gospodarjenjem pozitivno poslovno delovati.

Želimo, da bi Dom postal točka, kjer bi predvsem
zagotavljali kvalitetne storitve na področju
ohranjanja zdravja paraplegikov, tetraplegikov pa
tudi drugih invalidov. Poleg tega pa bomo našim
invalidom omogočili sodobne sprostitvene in
športnorekreativne dejavnosti, ki bi kvaliteto bivanja
še bolj dvignile.
Primarni cilj je organizirati in izvajati programe obnovitvene rehabilitacije, kombinirane z medicinsko,
fizioterapevtsko, psihosocialno, rekreativno in družabno dejavnostjo, in sicer primarno paraplegikom,
v okviru zmožnosti pa tudi preostalim skupinam invalidov.

Dom paraplegikov v času poletne sezone polno zaživi

Intervju s Pietrom Barbierom

Odvisno, v katerem delu Italije živiš

Intervju

Naš namen je ostati kvaliteten partner države
pri ustvarjanju novih, boljših razmer na področju
varovanja zdravja paraplegikov. Vizijo imamo, da
Dom postane inkubator novih idej na področju
življenja in dela paraplegikov in tetraplegikov, s
katerimi bomo naredili življenje za ljudi na invalidskih
vozičkih prijetnejše.
Pripravila: Tina Pavlovič

Pietro Vittorio Barbieri, tetraplegik, Italijan, ki govori angleško, aktiven tako v italijanski invalidski
sferi kot tudi v številnih mednarodnih invalidskih organizacijah, član upravnega odbora Evropske
zveze paraplegikov, ne skriva, da je delovanje na mednarodnem področju njegova strast in da je dan
zanj velikokrat prekratek.
Letošnji tridnevni kongres Evropske zveze
paraplegikov (Europian spinal cord injury federation
- ESCIF) je potekal maja v bližini italijanskega
mesteca Lucignano v provinci Arezzo. Gostila
nas je italijanska nacionalna zveza paraplegikov
(Federazione dei associazione paraplegici – FAIP),
ki je organizirala nastanitev in kongres v idiličnem,
malo odmaknjenem hotelu Girasoli, ki je popolnoma
prilagojen za osebe na vozičkih. Ima tudi bazen,
opremljen z dvigalom (ki sem ga gledala le od daleč,
saj nam naporen urnik ni dopuščal namakanja) in
dostopne bungalove ter je lahko krasna izhodiščna
točka za raziskovanje toskanskih znamenitosti.
Sončnic resda nisem videla, so pa bili toskanski grički
prekriti z rdečim makom, nasadi oljk in zametki
vinskih trt. Pietro Vittorio Barbieri je italijanski
delegat ESCIF-a in član upravnega odbora ESCIF-a že
vrsto let. Prosila sem ga za pogovor in že prvi večer
sva poklepetala o tem in onem.

Pietro Barbieri
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Pietro, prosila bi vas, da se predstavite za bralce
Paraplegika.
Sem tetraplegik, že 25 let na vozičku. Poškodoval sem
se pri skoku v plitvo vodo blizu Rima. Star sem 45 let,
rojen v Milanu, ločen, trenutno živim s partnerko v
Rimu. Zaposlen sem v centru za neodvisno življenje
v Rimu (Centro per l´autonomia – CpA), hkrati pa
sem tudi njegov predsednik. Združenje na podlagi
pogodb ponuja razne storitve tudi lokalnemu
združenju paraplegikov v Rimu ter nacionalni zvezi
para- in tetraplegikov.

Intervju

Kako ste se vključili v invalidsko srenjo?
Začel sem kot prostovoljec v lokalnem združenju
para- in tetraplegikov v Rimu, nato sem bil izvoljen
v nacionalno organizacijo paraplegikov FAIP, ki
združuje 24 lokalnih društev paraplegikov in je
članica ESCIF-a. Pozneje smo se s predstavniki drugih
invalidnosti združili in leta 1994 ustanovili krovno
organizacijo vseh invalidnost FISH – Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap, saj
smo se zavedali, da ima za uveljavljanje pravic in
vplivanje na politiko širše in močnejše gibanje večjo
težo. Leto zatem sem bil izvoljen za predsednika
te organizacije, ki združuje 32 organizacij različnih
invalidnosti in 14 regionalnih krovnih organizacij,
sestavljenih iz različnih invalidnosti. Zdaj nimam več
funkcije v FAIP-u, ker sem se odločil, da je to zame
preveč, vendar še vedno sodelujem z njimi.
Italija je zelo velika država s 60 milijoni prebivalstva
in lokalna raven je izjemno pomembna za pomoč
posamezniku.

organizacijo paraplegikov. Predsednik FAIP-a
Raffaele Goretti je želel sodelovati in prispevati k
rasti ESCIF-a tudi tako, da bi postal član UO ESCIF-a,
vendar je bilo zaradi njegovega neznanja angleščine
vse skupaj izredno težko. Po nekem času je Raffaele
spoznal, da je jezikovna ovira prevelika in tako sem
postal edini italijanski delegat na kongresih ESCIF-a.
ESCIF je ustanovil delovne skupine in začel sem delati
v skupini za vrstniško pomoč (peer-counsulting
group). Sprva smo delovali le po elektronski pošti,
vendar sem našel sponzorje in gostil člane delovne
skupine v Rimu. Znanje in izkušnje iz italijanske sfere
sem želel prenesti na mednarodno raven. Lani sem
se odzval povabilu za članstvo v upravnem odboru
ESCIF-a. Jane me je vprašala, ali bom poleg vseh
obveznosti res našel čas še za ESCIF.

Dejavni ste tudi na mednarodnem področju.
V evropsko sfero sem se vključil kot član nekaterih
delovnih skupin Evropskega invalidskega foruma
(European disability forum – EDF); še vedno sem
njihov član. Aktiven sem tudi v svetovnem združenju
Disabled People´s International – DPI, ki združuje
organizacije vseh celin z različnimi oviranostmi, ta
pa je članica zveze International Disability Alliance,
ki vključuje osem globalnih in štiri regionalne
organizacije z različnimi invalidnostmi. Sodeloval
sem tudi na raznih mednarodnih konvencijah.
In ESCIF?
V času, ko je švicarska zveza paralegikov poslala
povabilo za ustanovitev evropske mreže oseb s
poškodbo hrbtenjače, sem bil podpredsednik
nacionalnega združenja paraplegikov. Zaradi
mojega znanja angleščine in interesa za delovanje v
mednarodnem merilu sem bil poslan na prvi kongres
v Nottwilu, da zastopam italijansko nacionalno
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Pietro po vegastih ulicah Lucignana
Kako je financirana vaša organizacija paraplegikov?
Nacionalna FAIP je skoraj tako kot ESCIF, nima
velikega proračuna, večinoma je financirana iz
članarin, sponzorjev, npr. Coloplasta, Guidosimplexa
in podobno, nekaj denarja pa dobi od države, okvirno
30.000 evrov na leto, za katere moramo vsako leto
prositi in poročati o porabi. FAIP-ov proračun je
sestavljen iz 20 % sredstev države, preostalo pa so
sponzorska in donatorska sredstva.
Lokalne organizacije imajo večje proračune.
Financirajo jih večinoma s posameznimi projekti,
npr. o dostopnosti. Seveda so tudi tu pomemben
del donacije, letos je FAIP dobil 75.000 evrov v obliki
donacij, kar pa se lahko vsako leto spreminja.

Imamo veliko bolnišnic in ustanov, kjer zdravijo
poškodbe hrbtenjače, in lokalna društva delujejo
večinoma kar tam. To je glavno delo. Včasih izvajajo
projekte o dostopnosti in za PBG (Personal budget),
odvisno od lokalnega področja. Najrazvitejša so
v Milanu, Rimu in Furlaniji, preostala so manjša,
vendar prav tako delajo dobro. V Firencah, kjer je
bila ustanovljena prva bolnišnica za zdravljenje
poškodb hrbtenjače, se veliko ukvarjajo s političnim
področjem, lobirajo, demonstrirajo, zasedejo mestni
svet ... Podobno je v Rimu, Milanu, Genovi, Torinu.
Kaj pa nacionalna organizacija paraplegikov?
Nacionalna organizacija deluje predvsem na nivoju
politike in na področju raziskav, kar je novost zadnjih
štirih let. Določili smo poseben dan, posvečen
paraplegiji, ki je 4. april. Ta dan je posvečen predvsem
medijskim predstavitvam, da pridobimo nekaj
denarja, namenjenega raziskavam. Sponzoriramo
štiri laboratorije v Italiji.
V Sloveniji zveza in lokalna društva izvajajo razne
programe – prevoze s kombiji, osebno asistenco,
socialno pomoč, informirajo, ponujajo vrstniško
pomoč ... Kako je to urejeno pri vas?
Podobno vsebino, kot jo izvajate v Sloveniji, izvajamo
za člane brezplačno tudi v Rimu, Milanu in Furlaniji.
Preostale lokalne organizacije niso zmožne pridobiti
financ, organizirati dejavnosti in podobno. V Rimu
je združenje za neodvisno življenje CpA nastalo iz
projekta lokalnega društva, ki je prerasel in postal
samostojna organizacija, kjer je zdaj zaposlenih
60 ljudi, letni proračun pa znaša milijon evrov.
Pripravljamo ravno take programe kot pri vas,
vrstniško pomoč, informacije, izmenjavo izkušenj,
psihološko pomoč, socialno pomoč, storitve
arhitekta, pomoč delovne terapevtke pri izbiri
tehničnih pripomočkov ... Storitev je za uporabnike
brezplačna.

novega. Limit, ki ga plača zdravstveno zavarovanje
za voziček skupaj s sedežno blazino, je okvirno 3000
evrov. Če je znesek višji, moraš sam doplačati razliko.
Kako je s prevozi para- in tetraplegikov pri vas?
Odvisno od tega, kje živiš. Velike razlike so od mesta
do mesta, od področja do področja. Ne morem
govoriti na splošno. Lokalna društva ne izvajajo
prevozov s prilagojenimi kombiji. Nekatera mesta
imajo prilagojene kombije za prevoz in ponujajo
take storitve. Je pa res, da so v Rimu ali Milanu skoraj
vsi avtobusi dostopni za vozičke. Če potrebuješ
posebni prevoz in ne moreš uporabiti avtobusa,
lahko prosiš za poseben prevoz, ki je brezplačen za
tiste, ki so revni, za zaposlene pa je storitev plačljiva.
V Rimu znaša 20 evrov na opravljen prevoz, kar pa je
približno cena običajnega prevoza s taksijem.
Kako je v Italiji urejena osebna asistenca? Omenili
ste PBG – Personal budget. Kaj je to?
Pri nas osebne asistence ne opravlja naše združenje.
To pa zato, ker večina mest in lokalnih občin severno
od Rima oziroma v severnem delu Italije navadno
zagotavlja oziroma financira pomoč za neodvisno
življenje. Na primer, mesto Rim mi daje osebni
proračun v višini 2500 evrov na mesec, ki jih porabim
za pomoč pri osebni asistenci in mi zagotavlja
neodvisno življenje. Osebnega asistenta sem zaposlil
sam, njegov delodajalec sem jaz, organiziram njegov
delavnik in določim glede na potrebe vrsto in obseg
pomoči.

Intervju

Kaj delajo lokalna društva paraplegikov?

Vsak mesec moram seveda poročati mestu, kako
in zakaj sem porabil dana sredstva. Samo v Rimu
tako 3500 ljudi pomaga osebam z invalidnostjo ali
pa so zaposleni v drugih podjetij, ki zagotavljajo
pomoč osebne asistence in jih plača mesto. Problem
drugih krajev je ta, da ne dobijo enako kakovostne
storitve. Res je zelo odvisno od tega, kje živiš. Če živiš
v majhnem kraju, ki nima dovolj sredstev, si breme

Kakšno je zdravstveno varstvo v Italiji?
Imamo nacionalni javni zdravstveni sistem, ki deluje
precej dobro. Italija je dejansko razdeljena na dve
območji, eno severno od Rima, kjer sistem deluje
dobro, in južno od Rima, kjer sistem ne deluje oziroma
ne tako dobro. Vse leto imaš pravico do rehabilitacije,
tako fizične kot psihične. Vedno, ko potrebuješ take
vrste pomoč, si lahko sprejet v oddelek bolnišnice
za spinalno poškodbo. Pri medicinskotehničnih
pripomočkih imaš pravico do invalidskega vozička
vsakih pet let, razen če je voziček pokvarjen in ga ni
mogoče popraviti – potem lahko kadar koli dobiš

Omizje italijanskih gostiteljev kongresa ESCIF-a
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matere, žene, svojcev, prostovoljcev. Če tudi to ni
mogoče, pristaneš v domu za ostarele; to se dogaja
predvsem na jugu Italije. Nekatere lokalne skupnosti
imajo prilagojene objekte z več stanovanji, kjer
stanovalcem zagotavljajo osebno asistenco in drugo
pomoč.

vetra, dežja, morske vode. Je pa res, da lahko prideš v
Benetkah povsod z vodnim taksijem, ki je za invalide
dostopen in brezplačen, spremljevalec pa mora
plačati.

Kdo plača bivanje v domovih?

Odvisno. Včasih je tudi zastonj. Imaš pa povsod prednost, če si na vozičku. Če greš na nogometno tekmo,
plačaš najcenejšo vstopnico. Če greš na vlak ...

Imamo nacionalni zdravstveni sistem, ki ga vodi
regionalna oblast. Del stroškov bivanja v domovih
je krit iz zdravstvenega sistema, od 50 do 70 %,
preostalo pa gre iz sredstev občine ali mesta. Če si
zmožen plačila, plačaš delež občine, če si reven,
plača mesto.

Intervju

Koliko ljudi v Italiji s poškodbo hrbtenjače je
zaposlenih?
Večina ljudi v osrednjem in severnem delu Italije
najde službo in dela poln delovni čas. Popolnoma
drugače je, če si se poškodoval pri delu. Osebe, ki
so se poškodovale pri delu, dobijo visoko pokojnino
in ne delajo več. Imamo posebno državno javno
zavarovanje, v katerega zaposleni vsak mesec
vplačujejo za morebitno poškodbo pri delu. To
zavarovanje v celoti krije medicinskotehnične
pripomočke, osebno asistenco, prilagoditev
avtomobila ... Drugi, ki so se poškodovali zunaj dela
ali sploh niso bili nikoli zaposleni, dobijo 280 evrov
pokojnine mesečno. To je res mizerno. Vendar pa si
lahko delno zaposlen in v pokoju.
Kakšna je v vaši državi dostopnost za invalide?
Italija je zelo hribovita dežela, zato dostopnost ni
najboljša. V ravninskih mestih je dostopnost boljša.
Imamo dva državna zakona, ki urejata dostopnost za
osebe z oviranostjo. Prvi je o javnih zgradbah, drugi
pa o zasebnih stavbah. Prvi zakon pravi, da mora biti
vse dostopno. Ampak ni!
Kakšni so ukrepi, če zgradba ni prilagojena?
Pri javnih zgradbah jih skoraj ni. V zasebnem
sektorju pa je stvar drugačna. Lastnik stavbe ali
zasebno podjetje, ki nima dostopne zgradbe, dobi
visoko kazen. Prav tako je kaznovan tudi arhitekt.
Zdaj imamo antidiskriminacijski zakon, na podlagi
katerega smo vložili na sodišče ogromno zadev, in
počasi se bodo stvari urejale. V Benetkah smo se
pred šestimi leti srečali s primerom, da je bil po 600
letih zgrajen nov most, pa ni bil dostopen za vozičke.
Naknadno so vgradili neko dvigalo, ki potrebuje pol
ure, da te prepelje na drugo stran reke. Začenjali so
tudi postavljati dvigala na druge mostove, vendar so
se žal ustavili, saj so se dvigala stalno kvarila zaradi
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Kako je pri vas glede plačila vstopnic?

Je vlak dostopen za invalide na vozičkih?
Ja. No ja, v večjih mestih. Pri tem potrebuješ posebno
storitev, da te z dvigalom dvignejo na vlak. V vlaku
sta tudi dve mesti rezervirani za invalide na vozičkih.
Moraš pa sporočiti 24 ur prej, da bo oseba uporabila
vlak. Toda tudi če greš uro ali dve prej, bodo
pomagali, skoraj vedno. Jaz veliko potujem z vlakom,
skoraj enkrat na teden; od Milana do Rima na primer
traja potovanje z vlakom 3,5 ure. Na Sicilijo pa ne bi
nikoli šel z vlakom, ker bi mi potovanje vzelo ves dan.
Ne potujem pa rad z avtom, le na krajše razdalje.
Naša majhnost je prednost. Lahko se pohvalimo,
da imamo v Sloveniji nacionalni register oseb s
poškodbo hrbtenjače. Kolikor mi je znano, ga vi
nimate.
Poskušali smo z državnih zdravstvenim zavarovanjem,
vendar smo zelo slabo sodelovali z Berlusconijevo
vlado. Zdaj je malo boljše. Naslednje leto imamo
državne volitve, vendar ne vem, ali bomo pripravljeni
na kaj takega. To je tudi zato, ker državni zdravstveni
sistem deluje na avtonomnosti regijskih agencij. Če
želiš sestaviti nacionalni register, moraš sodelovati z
20 regionalnimi agencijami, da bi ti uspelo. Potreben
je čas.
Pa imate kakšne ocene, koliko je v Italiji oseb s
poškodbo hrbtenjače?
Imamo izračune in veliko raziskav, na podlagi katerih
lahko ocenimo, da je v Italiji okvirno 80.000 oseb s
spinalno poškodbo. Taka je naša ocena, vendar v
resnici ne vemo.
Pietro, zahvaljujem se vam za poučen pogovor. Želim
vam še mnogo uspešnih projektov, tako v osebnem
življenju kot tudi v mednarodnem merilu, predvsem
pa energije, da jih izpeljete, saj vam dneva žal ne
morem podaljšati.
Mirjam Kanalec

Letno srečanje Koordinacijskega odbora društev za pomoč gibalno oviranim

PREJEMNIKI ZLATEGA PRIZNANJA
Srečanja smo se z Zdenkom Šibavom, koordinatorjem
za obmejni občini Šempeter - Vrtojba in Nova Gorica ,
udeležili tudi predstavniki našega društva.
Na srečanju je sodelovalo približno 250 predstavnikov in članov društev, invalidskih in prostovoljskih
organizacij, invalidov in njihovih svojcev, sponzorjev,
zdravstva ter politični predstavniki vseh štirih pokrajin
– Trsta, Pordenoneja, Tolmezza in Gorice.
Srečanje je vodil predsednik koordinacijskega odbora za goriško regijo dr. Mario Brancati. V razpravi
so sodelovali najvišji predstavniki oblasti na čelu s
predsednikom Furlanije, Benečije in Julijske krajine
Renzom Tondom, predsednikom goriške pokrajine
g. Gherghetto, županom mesta Gradež, županom
mesta Gorice in drugi.

njihovo nesebično pomoč oslabelim in invalidom v
letu 2012 ter podelili priznanja najzaslužnejšim, tudi
našemu društvu za razvoj in več deset let sodelovanja
s sorodnimi organizacijami paraplegikov in tetraplegikov v pokrajini Benečija in Furlanija - Julijska krajina.
Vse to nam seveda uspeva zaradi našega dolgoletnega člana, zamejskega Slovenca Valterja Zavadlava iz
Štandreža pri Gorici.
Zlato priznanje »premio regionale solidarieta« nam je
v znamenje dolgoletnega sodelovanja podelil regijski
poslanec g. Valenti.
Priznanja smo veseli in nanj tudi ponosni, saj
potrjuje naše dolgoletno prizadevanje za boljši, predvsem pa enakopravnejši položaj gibalno oviranih ljudi s specifično invalidnostjo.

Ob koncu srečanja so se zahvalili vsem navzočim za

Danilo Bajc

DP severne Primorske

13. maja je v Kongresnem centru obmorskega letovišča Gradež – Grado v Italiji potekalo letno srečanje Koordinacijskega odbora društev za pomoč gibalno oviranim, pa tudi vsem preostalim pomoči
potrebnim ljudem v sosednji mejni italijanski pokrajini Furlaniji - Julijski krajini.

DP severne Primorske je prejelo zlato priznanje »premio regionale solidarieta«.
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Vplivajmo na svoje okolje in
zgradimo boljšo prihodnost

DP Jugozahodne Štajerske

Namesto uvoda si bomo tokrat izposodili kar besede njegove svetosti dalajlame: »Tudi predstavniki
majhnih narodov imamo priložnost (in hkrati dolžnost) spremeniti svet. Če le imamo vizijo. Tudi če
mislimo, da nimamo vpliva na okolje, se motimo. Ravno mi lahko nanj najbolje vplivamo. Najprej nase,
nato na bližnjo okolico in ne nazadnje na državo in svet. In tako lahko zgradimo boljšo prihodnost.«
V preteklem tednu smo se člani gibanja Še vedno
vozim – vendar ne hodim udeležili predavanja njegove svetosti dalajlame, ki je že drugič obiskal Slovenijo. Predavanje z naslovom Ohranjanje duševnega miru
nam je dalo misliti, prav uvodoma zapisane besede
pa so nam dale nov zagon in željo po uresničevanju
novih idej in projektov, predvsem pa še večjo željo po
uresničevanju našega poslanstva in vizije.
Z osebnimi izkušnjami še vedno seznanjamo dijake v
srednjih šolah, čedalje pogosteje pa tudi učence zadnje triade osnovnih šol. Po interaktivnem predavanju,
ki smo ga opravili na OŠ Olge Meglič na Ptuju, smo
se odzvali na pobudo Sveta za preventivo in varnost
v cestnem prometu Mestne občine Ptuj in obiskali še
vse druge osnovne šole v mestu in okolici. Tako smo
o pomenu varne vožnje in doslednem upoštevanju
cestno-prometnih predpisov ozavestili skupaj 792
učencev med 7. in 9. razredom.
Po odličnih odzivih učencev in učiteljev ptujskih šol so
nas povabili še na OŠ Destrnik – Trnovska vas. Na predavanju so zbrali kar 110 učencev od 6. do 9. razreda,
ki jim je svojo osebno izkušnjo predstavil Jože Ovčar,
nato pa učencem prikazal še, kako lahko samostojno
upravlja avtomobil, prilagojen za invalide. Nalogo je
opravil več kot odlično.
Takoj po predavanju smo namreč prejeli zahvalo
organizatorke predavanja: »Danes smo poslušali
predavanje gospoda Jožeta. Moram reči, da nas je njegova življenjska izkušnja res ganila. Predavanje je bilo
odlično pripravljeno in izvajano. Tudi iz metodološkopedagoškega vidika vzorno načrtovano (uvod, razgovor,
slike, animacija ...). Gospod Jože je predaval s takšnim
žarom, izbranimi besedami in prijetnim tonom, da
je k poslušanju pritegnil vse učence. Človek je ob njegovem poslušanju dobil občutek , da je že veliko let v
pedagoškem ali kakšnem drugem podobnem poklicu.
Učencem je bilo tudi všeč, da so lahko videli predelan
avtomobil in način vstopa in izstopa invalidne osebe iz
avtomobila.«
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Prikaz uporabe predelanega avtomobila
Poleg Ptuja in okolice pa smo s predavatelji obiskali
kraje po vsej Sloveniji. Bili smo v Kočevju, Ljutomeru,
Novem mestu, Petrovčah, Škofji Loki, Ljubljani,
Mariboru, Kranju, Celju, Velenju, v sodelovanju s
Prometno-varnostnim centrom iz Murske Sobote pa
smo se mudili tudi na poligonu v sosednji Avstriji,
v Lebringu. Na enem od predavanj v Ljubljani smo
gostili tudi Ljuba Zajca, direktorja sofinancerjev naših
programov, Javne agencije RS za varnost prometa.
Predavanje je bilo namenjeno dijakom prvih in tretjih
letnikov programov PTI Srednje poklicne in strokovne
šole Bežigrad, ki že opravljajo izpite oz. jih po večini že
imajo, po besedah organizatorke predavanja pa imajo
tudi s prometnimi nesrečami že kar nekaj izkušenj.
Naš odlični predavatelj Borut Pervanja je predavanje
suvereno opravil, g. Zajca pa spomnil na začetek
njegove poklicne poti. Prav na območju, kjer je imel
Borut usodno prometno nesrečo, je namreč začel
kariero policista na motorju. Po predavanju je k Borutovi dodal še svojo izkušnjo: »Imel sem zelo veliko
srečo, da nisem imel nobene prometne nesreče, kljub
nekaterim prekrškom, ki sem jih naredil. Sem pa videl
ogromno različnih izidov prometnih nesreč – veliko
se jih je zgodilo prav na tem ovinku, ki je bil usoden
tudi z Boruta. V srce vam polagam, da cesta ni igrišče,
kjer bi lahko preizkušali svoje sposobnosti. Naj se taka
zgodba ne ponovi tudi vam.«

Predavanje na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad (v
ospredju predavatelj Borut Pervanja, skrajno desno Ljubo
Zajc, direktor Javne agencije RS za varnost prometa, poleg
njega Anja Zagomilšek, članica gibanja Še vedno vozim –
vendar ne hodim, ter dijaki in profesorji)
Ponosni smo prav na vse člane gibanja Še vedno vozim
– vendar ne hodim, ki s svojim delom pripomorejo k
večji ozaveščenosti mladih, spreminjajo njihovo srce
in ustvarjajo vrednoto varne vožnje, še prav posebej
ponosni pa smo na našega člana Petra Planinška.
Petru, sicer tetraplegiku, ki v gibanju deluje že od
skoraj samega začetka, je Javna agencija RS za varnost prometa podelila bronasti znak AVP za njegovo
dolgoletno prizadevanje in delovanje na področju
preventive, vzgoje in varnosti prometa.
Javna agencija RS za varnost prometa je najzaslužnejšim
predstavnikom za njihova prizadevanja k večji varnosti
v prometu v obliki bronastega, srebrnega ali zlatega
znaka AVP podelila na naslednjih področjih:
za razvijanje preventivnega in pedagoškega
dela;
• za dolgoletno uspešno delo v organizacijah,
ki vodijo delo, spodbujajo akcije ali sodelujejo
na področju preventive in vzgoje v prometu;
• za izjemne dosežke na raziskovalnem in razvojnem področju;
• za publicistično delo;
• za izjemne dosežke in inovacije na drugih
področjih, ki so pomembni za varnost v
prometu.
Prizadevanja Petra Planinška so odgovorni na AVP
spoznali na podlagi predloga Društva paraplegikov
JZ Štajerske in Zavoda VOZIM, sicer nosilcev gibanja
Še vedno vozim – vendar ne hodim:
•

Petra Planinška prijavljamo v okviru njegovega delovanja v gibanju Še vedno vozim – vendar ne hodim, nosilcev
Društva paraplegikov JZ Štajerske in Zavoda VOZIM,
zaradi njegovega močnega prizadevanja, vztrajnega
dela in spodbujanja mladih k odgovorni, strpni vožnji in
doslednemu upoštevanju cestnoprometnih predpisov, s
tem pa aktivnemu sodelovanju na področju preventive
in vzgoje v cestnem prometu.

Težko osebno obdobje, ko se je moral sprijazniti s svojo
usodo, je najprej nadgradil tako, da se je naučil samostojno upravljati računalnik s posebej prilagojenimi
pripomočki, nato pa se jeseni leta 2008 pridružil lokalnemu projektu Še vedno vozim – vendar ne hodim
in začel z aktivnim ozaveščanjem javnosti o posledicah
prometnih nesreč.
Peter pa ni le prispeval k rasti projekta, ki je iz lokalnega
prerasel v nacionalno gibanje. S predavanji o svoji osebni
zgodbi mladostnikom – ki jih je bilo več kot 2500 – je
šel skozi notranji psihoterapevtski proces, se osvobodil
veliko strahov in zadržkov, kljub svoji težki invalidnosti
pa spet postal, kot pravi sam, »koristen in pomemben za
družbo«. Vse skupaj se izraža v njegovi pozitivni samopodobi in njegovem pozitivnem odnosu do življenja,
zato ga sprejema okolje, celotna ekipa v gibanju Še
vedno vozim – vendar ne hodim in slušatelji, ki so slišali
njegovo zgodbo, pa ga izjemno spoštujejo in cenijo.
Čeprav bi si za svoje delovanje in aktivno vključevanje
skupine z manj priložnosti v širšo skupnost in družbeno
koristnost zaslužili priznanje vsi posamezniki v gibanju
Še vedno vozim – vendar ne hodim, smo se člani enotno
odločili, da za priznanje predlagamo Petra, saj je zelo
prizadeven član, zmeraj pripravljen na nove naloge

DP Jugozahodne Štajerske

Peter Planinšek je zaradi prometne nesreče, ki jo je
pred enajstimi leti povzročil vinjen voznik, utrpel hudo
poškodbo hrbtenjače v vratnem predelu. Zaradi nje je
postal tetraplegik, priklenjen na električni invalidski
voziček, ki ga upravlja le s premikanjem glave. Odvisen
je od 24-urne pomoči in podpore, ki jo, vse od nesreče,
izvaja njegova žena Karmen.

Podelitev bronastega znaka AVP na letnem srečanju
Društva paraplegikov JZ Štajerske (iz leve proti desni: David Razboršek, vodja gibanja Še vedno vozim – vendar ne
hodim, Peter Planinšek, prejemnik bronastega znaka AVP,
in Franc Ivenčnik, podpredsednik Društva paraplegikov
JZ Štajerske in član gibanja Še vedno vozim – vendar ne
hodim)
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Delovanje DP jugozahodne Štajerske

Z NOVIMI MOČMI V NOV MANDAT

DP Jugozahodne Štajerske

Občni zbor prinesel kar nekaj novosti v upravnem odboru društva

Peter Planinšek, prejemnik bronastega
znaka AVP
in podvige (čeprav so nekateri zanj
zelo naporni); njegovi rezultati so
več kot izjemni, njegova učinkovitost
nedvomna.
Priznanje smo mu podelili na letnem srečanju članov Društva paraplegikov JZ Štajerske. Člani društva
in gibanja Še vedno vozim – vendar ne hodim smo zelo ponosni,
da je med nami. S svojo voljo do
življenja in večnim optimizmom
nam namreč vsak dan sporoča, kako
pomembno je, da se ne predaš,
ampak svojo »hibo« izkoristiš – tudi
za ozaveščanje drugih.
Vse podrobnosti o našem delu lahko spremljate na spletnem mestu
www.vozim.si.

9. marca smo v Šempetru v Savinjski
dolini organizirali redni letni občni
zbor, ki je bil za naše društvo tudi
volilen. Zbralo se je 55 delegatov. Po
izvolitvi organov občnega zbora so
bila predstavljena vsa poročila (poročilo o delovanju, poročilo nadzorne komisije …) za leto 2011 in bila
po krajši razpravi soglasno sprejeta.
Svoj program za leto 2012 in svojo
ekipo je predstavil edini kandidat za
predsednika Janez Hudej, ki je bil na
javnem glasovanju izvoljen za nov
štiriletni mandat. Prav tako je bil
izvoljen nov podpredsednik Franc
Ivenčnik in nov upravni odbor.
Izvoljeni so bili tudi predstavniki
društva v organih Zveze in člani
preostalih komisij društva (nadzorna, disciplinska komisija …). Potrjen
je bil tudi načrt dela za leto 2012.
Gost občnega zbora je bil tudi predsednik ZPS Dane Kastelic. Pozdravil
je delegate in predstavil glavne
dejavnosti Zveze ter odgovarjal na
vprašanja delegatov. Nov upravni
odbor se je takoj lotil dela in se v
marcu in aprilu že dvakrat sestal.
Člani so si razdelili naloge in določili
smernice bodočega delovanja društva. Socialna delavka bo po novem
Vesna Novak, blagajnik Boris Hebar,
športni referent še naprej ostaja
Rudi Centrih. Izvoljeni so bili tudi
novi socialni poverjeniki.

Nov upravni odbor na prvi seji
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Pri tem bi se rad zahvalil Barbari Slaček, Gordani Kitak, Mladenu Fabjanu in Mirku Temniku za dolgoletno
požrtvovalno delo v našem društvu.
Na športnem področju so spomladanski meseci še posebej pestri.
Organizirali smo že 12. Memorial
Petra Zdovca v kegljanju, kjer smo
bili zelo uspešni, saj smo osvojili
1. mesto med ekipami, zmagal pa
je tudi naš Roman Hrženjak med
paraplegiki. Kegljači so tekmovali
še na Grnjakovem memorialu, meddruštvenem tekmovanju v Novi
Gorici, odprtem prvenstvu občine
Domžale, štirje najboljši pa tudi na
državnem prvenstvu v Celju. Košarkarji imajo za sabo najuspešnejšo
sezono v zadnjih letih. Osvojili so 2.
mesto v državnem prvenstvu in 1.
mesto na turnirju za pokal ZPS. Še
bolj pohvalno pa je, da se jih čedalje
več zbira na treningih. Tudi šahisti
pridno trenirajo vsak teden, kar se
prav tako pozna pri rezultatih.
Posebej moramo omeniti še našega
strelca Gorazda Tirška, ki je na strelskem tekmovanju v Turčiji postavil
nov svetovni rekord in osvojil 1.
mesto. Sezona zimskih športov se
z majem poslavlja, začenjajo se
tekmovanja v atletiki, ribolovu in še
čem, a o tem več v naslednji številki.
Aleš Povše

33. občni zbor Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije

STANKO NOVAK, IZVOLJENI PREDSEDNIK
V torek, 27. 3. 2012, smo imeli na DP Prekmurja
in Prlekije 33. občni zbor, ki se je začel ob 10. uri.
Prišli smo v velikem številu, saj je bil to tudi volilni občni zbor. Člani in vodstvo društva smo polemizirali o dosedanjem delu, pa tudi o delu in
načrtih za prihodnost. Sprejeli in potrdili smo pomembne sklepe za nadaljnje dobro delovanje.
Nekdanja predsednica društva Marija Magdič je pripravila vsebinsko poročilo za vsa štiri leta, kot je trajal njen mandat. Občnega zbora se je udeležil tudi
predsednik ZPS Dane Kastelic. Poročal je o delu ZPS,
o novostih na področju zdravstva, obnovitvene rehabilitacije in programov socialnega varstva (SV). Volitve so potekale tajno, zaradi česar je bilo čutiti več
napetosti.
Volilo je 37 članov društva. Za predsednika oz. predsednico so kandidirali Stanko Novak, Marija Magdič
in Franc Jožef. Po razglasitvi rezultatov volilne komisije je bil za novega predsednika DP Prekmurja in
Prlekije z veliko večino izvoljen Stanko Novak iz Pristave. Za člane ni bil presenečenje, saj je že v prejšnjem mandatu deloval kot podpredsednik našega
društva. Njegov cilj je društvo v teh kriznih časih
ohraniti finančno stabilno, hkrati pa poziva vse člane
k proaktivnosti pri dodatnem pridobivanju sredstev
za razne socialne programe, športne dejavnosti ipd.
Še posebej je poudaril željo po čim večjem aktivnem
delovanju in druženju, pri čemer bi bilo društvo za
nas skupno domovanje.

Drugi člani, ki so bili izvoljeni za prihodnje štiriletno
mandatno obdobje v organe DPPP, so:
- Matija Merklin, podpredsednik
- Anita Trebše, blagajničarka
- Franc Borovnjak, športni referent
- Jožica Zadravec, referentka aktiva žena
- Benjamin Krč, nadzorni odbor
- Anita Trebše, referentka za socialo
Člani, ki so bili izvoljeni v upravni odbor društva:
- Stanko Novak
- Matija Merklin
- Slavko Dunaj
- Ladislav Kepe
- Silvester Križanič
- Franc Borovnjak
- Anita Trebše

DP Prekmurja in Prlekije

Kot vsa druga društva ima tudi naše društvo izvoljene organe za štiriletno mandatno obdobje. Po tem
obdobju se sestane volilni občni zbor, na katerem člani in članice s tajnim ali javnim glasovanjem izvolijo
nove kandidate v organe društva za prihodnja štiri leta. Letošnje leto je bilo torej leto ponovnih volitev.

Naš novi predsednik društva Stanko Novak med posvetom
Predsedniku Stanku Novaku čestitamo za uspešno kandidaturo. Prepričani smo, da nam bo uspelo v prijateljskem duhu krmariti še dolgo časa!
Ob tej priložnosti se dosedanjim organom društva v
imenu vseh članov še enkrat zahvaljujemo za delo,
ki so ga opravljali v prejšnjem mandatnem obdobju,
hkrati pa izrekamo dobro popotnico novoizvoljenim.
Volilni občni zbor Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije

Anita Trebše

PARAPLEGIK

29

Zahvalno srečanje za dosedanje delo na društvu

PRIJETNO S KORISTNIM

DP Prekmurja in Prlekije

Na predpraznično soboto, 28. aprila, smo se v velikem številu odzvali na srečanje v zahvalo dosedanjim organom za delo v društvu in v spodbudo ter popotnico novoizvoljenim pri nadaljnjem delovanju.
Predsednik Stanko Novak se je vsem članom in
članicam, ki so se vabilu odzvali v velikem številu,
zahvalil in jih obenem povabil, da smo opravili še
nekatere formalne zadeve. Izvolili smo še sedmega
člana upravnega odbora in namestnika športnega
referenta ter določili kraje za izlet ipd.
Med dvema kandidatoma – Jožico Zadravec in
Silvestrom Križaničem – so se člani in članice odločili
za slednjega. Namestništvo športnega referenta je
sprejel predlagani član, Bojan Ciman. Vse formalnosti
so potekale tekoče in v sproščenem ozračju. Ob
koncu je predsednik Stanko Novak povabil vse na
pomembni športni prireditvi, ki bosta potekali maja,
in sicer:
- Peršakov memorial v košarki na vozičkih, ki bo 12.
maja 2012 v športni dvorani ŠIC v Ljutomeru, in
- Maraton treh src ob 10. uri v Radencih.
Vse navzoče je predsednik Stanko seznanil s tem, da
bo društvo organiziralo prevoz, in člane ter članice
povabil, da se dogodka, na katerem bodo lahko
športno navijali, udeležijo v čim večjem številu.
Preostanek srečanja smo se družili ob dobri glasbi,

V prijetni senci smo kramljali.
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Dogovorili smo se še o nekaterih formalnostih.
hrani in športnih igrah. Bilo nam je prijetno in toplo
ob sončnih žarkih. V mislih smo bili tudi s tistimi člani,
ki se srečanja zaradi različnih vzrokov niso mogli
udeležiti, čeprav bi si to želeli. Prepričani pa smo, da
bodo še priložnosti.
Mnogi so se družili in kramljali vse do poznih
popoldanskih ur. Bil je dan, ko smo združevali
prijetno s koristnim.
Anita Trebše

Letni občni zbor

Kot vsako leto smo v prostorih Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja sklicali redni
letni občni zbor. Poleg naših članic in članov ter njihovih svojcev so bili tam tudi dva predstavnika
Zveze paraplegikov Slovenije, strokovna delavka Nina Bernard in predsednik Dane Kastelic.
Vse navzoče člane in njihove svojce je lepo pozdravil naš predsednik
Jože Okoren. Posebej je pozdravil
predsednika ZPS Daneta Kastelica
in strokovno delavko na ZPS Nino
Bernard, ki nadomešča Špelo Šušteršič na porodniškem dopustu.
Občni zbor se je začel z izbiranjem
organov delovnega predsedstva.
Določili smo:
• predsednico delovnega predsedstva Zdenko Sintič
• člana delovnega predsedstva:
Bernardo Zorko in Francija
Škrbino
• verifikacijsko komisijo: Martina Gorenca, Jožeta Simončiča
in Primoža Jeraliča
• overovatelja zapisnika: Anico
Radej in Mirka Sintiča
• ter zapisnikarja: Martino Glavič

vse člane lepo pozdravila. Nato je
predlagala, da kar začnemo delo.
Sledilo je poročanje naših članov o
delu društva v letu 2011. Referenti
so poročali, da smo izvedli vse programe, kar smo si jih zadali po različnih področjih (prevozi paraplegikov, ohranjevanje zdravja, šport
in rekreacija, medicinskotehnični
pripomočki, izobraževanja, interesne dejavnosti, usposabljanje za
aktivno življenje in delo, kulturne
dejavnosti ...), čeprav se je finančno stanje v prejšnjem letu močno
spreminjalo iz meseca v mesec.

Po poročanju naših članov je za
besedo prosil predsednik ZPS
Dane Kastelic. Vse navzoče je lepo
pozdravil tudi v imenu sodelavcev.
Naše društvo je izredno pohvalil,
da smo glede na poročila, ki jih
prejmejo, zelo aktivni in uspešni,
Kandidati delovnega predsedstva kar sklepa tudi po število prevozov
smo bili soglasno sprejeti in smo in številu športnikov na društvu.
zasedli svoja mesta. Kot predse- Izvedba programov na ZPS je bila
dnica delovnega predsedstva se 100-odstotna kljub finančnim teje Zdenka zahvalila za zaupanje in žavam, ki so jih imeli vse leto, Kastelic pa upa, da
se ta slika ne bo
ponavljala,
saj
je sedmica prinesla nekoliko
več sredstev. V
letošnjem letu je
na plačilno listo
ZPS prešel tudi
naš asistent Joško Mittag. Lani
je bilo v vseh
društvih skupno
sprejetih 42 novih članov, 28 se
Organi delovnega predsedstva: na sredini predsednica
jih je poslovilo.
Zdenka Sintič, levo zapisnikarica Martina Glavič, desno
Mogoče bi bil ta
članica Bernarda Zorko.
podatek zanimiv

za Agencijo za varnost na cesti.
Predsednik ZPS je zelo pohvalil
dejstvo, da imamo prostore odprte štirikrat na teden, in tudi upravičenost prostorov, za katere smo
se nagarali.
Povedal je tudi, da obnovitvena rehabilitacija za leto 2012 bo, vendar
še ni razpisa, ker ZZZS še ni sprejel
finančnega načrta. Razpis je predviden v drugi polovici aprila. Nenehno opozarjajo, da ne sme priti
do krčenja medicinskotehničnih
pripomočkov. S 1. 1. 2012 so odobreni hidrofilni katetri, potekajo
pa tudi dogovori, da se bo dvignil
cenzus za invalidske vozičke.
O programu dela za leto 2012 je
poročala Martina Glavič. Povedala je, da so programi zelo podobni kot prejšnje leto, spet se izvaja
tudi program Osebna asistenca. V
ta namen imamo letos na javnih
delih znova zaposleno osebno asistentko Tatjano Pucelj, ki pomaga
članom, ki trenutno najbolj potrebujejo njeno pomoč, pomagala pa
bo tudi na društvu predvsem ob
večjih srečanjih, ko je navzočih več
članov.

DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja

SOGLASNO SPREJETO

Zdenka Sintič je povedala, da se
obravnava predlog članov društva
za organe in funkcije ZPS za mandatno obdobje 2012–2016. Besedo je predala Jožetu Okornu, ki je
naštel predloge upravnega odbora
za kandidate iz našega društva za
organe Zveze paraplegikov Slovenije. Kandidatov za vse funkcije še
niso izbrali, ker ob zadnjem upravnem odboru še ni bilo razpisa na
ZPS, bi pa o preostalih kandidatih
odločali na naslednjem upravnem
odboru. Zato predlaga občnemu
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zboru, da pooblasti upravni odbor,
da dopolni kandidatno listo. Načeloma pa podpiramo sedanje vodstvo ZPS.

DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja

- Za člane skupščine ZPS: Zden-

ka Sintič, Primož Jeralič in Jože
Okoren (po funkciji)
- Za upravni odbor: Jože Okoren
(po funkciji)
- Za nadzorni odbor: Zdenka
Sintič
- Za disciplinsko komisijo: Primož Jeralič
Občni zbor se je s tem strinjal in
predlagano sprejel.
Na koncu je predsednica delovnega predsedstva povabila vse
navzoče, da dajo svoje pobude in

vprašanja. Nekaj
naših članov se
je zahvalilo društvu in Jožetu
Okornu za vse
prevoze, ki jih
sami ne morejo
opraviti. Bilo je
tudi vprašanje
glede letovanja
v Pineti.
Odgovoril
je
Dane Kastelic, Člani in svojci na občnem zboru
da se v tem trenutku delajo nova okna za hišo v Nato se je Zdenka Sintič vsem zaPineti, nekaj bo prenovljeno tudi v hvalila za udeležbo in sodelovanje
notranjosti, bo pa hiša dobila novo ter jih povabila na zaključno neufasado. Nekaj stvari se bo obnovilo radno srečanje.
tudi v hiši v Semiču in v hiškah na
Čatežu.
Franci Škrbina

Sestanek Rotary kluba Novo mesto

MEDSEBOJNO SODELOVANJE
Rotary klub Novo mesto je imel v dobrih dveh letih že drugič svoj redni tedenski sestanek v prostorih
našega Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Ustanovljen je bil sicer leta 1993 s sedežem na
Otočcu. Poslanstvo kluba je predvsem humanitarne
narave, to je zbiranje sredstev, ki jih namenijo tja, kjer
je to potrebno, in tudi tja, kjer odpove sistem.
Po zaslugi njihove moralne in finančne pomoči je
bilo našemu društvu veliko lažje izvesti prenekatero
dejavnost. Ne nazadnje so veliko pripomogli h
gradnji naših prostorov in pridobitvi stanovanja.

Sestanek Rotary klub Novo mesto v prostorih društva
Na omenjenem srečanju v našem društvu smo jim
predstavili naše poslanstvo v zadnjih letih in načrte
za v prihodnje. Po mnenju predsednika društva
Jožeta Okorna se marsikatera socialnovarstvena
pravica krči in je tako vsakršna druga pomoč nadvse
dobrodošla.
Rotary klub Novo mesto
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Franci Škrbina

Renault Kangoo Tech

Naše društvo združuje invalidne osebe z diagnozo tetraplegija, paraplegija, tetrapareza in parapareza.
Smo skupina, ki dokazuje, da se lahko usoda poigra z vsakim, še tako zdravim in aktivnim človekom.
Trenutek, ki spremeni življenje – naj bo to nesreča ali bolezen … – in pristaneš na vozičku. Vendar gre
življenje naprej in tudi z invalidskim vozičkom je mogoče premagati marsikatero oviro.
Na Renaultovem oddelku Tech izdelujejo posebno predelana vozila
za prevoz invalidov, s katerim so
nas obiskali na društvu. Njihova
ekipa nam je želela predstaviti avtomobil in poslušati naše mnenje
o njegovi funkcionalnosti.
Vozilo znamke Renault Tech je na
cesti videti kot čisto navaden kangoo, ko pa pogled usmerimo v
zadek vozila, vidimo napis tech in
nalepko z invalidskim simbolom.
Oznaka tech pomeni, da ima avtomobil prirejen zadnji odbijač za
spust vstopne klančine. Poudarjeni elementi predelave vozila so:
ustrezna vstopna klančina, primerna sidrišča za pritrditev vozička,
prilagojen varnostni pas in vrtljivi
oziroma izstavljivi sedeži za lažje
presedanje. V vozilu se invalidni
osebi ni treba presedati, saj lahko
sedi v svojem vozičku in je za varnost pripet s tritočkovnim varnostnim pasom.

Pogled v notranjost po klančini
ktrični voziček in se je zaradi njegove teže vedno srečeval s težavami pri prevozu. Odvisen je bil od
društvenega kombija in seveda Jožetov, ki sta mu večkrat priskočila
na pomoč. Kot vsak človek je tudi
Na društvo je prišel tudi naš član Jože želel biti samostojen, zato je
Jože Simončič, ki že ima predela- na pobudo predsednika društva,
nega kangooja. Jože uporablja ele- Jožeta Okorna, lani stekla akcija
zbiranja sredstev
za nakup novega primernega
avtomobila. Zdaj
se lahko sam z
vozičkom zapelje
po klančini v vozilo in iz njega. Z
veseljem pove,
da je z vozilom
zelo zadovoljen
in da so se mu
zaradi njega »odprla marsikatera
vrata, ki so bila
Vstop z vozičkom po klančini v prilagojen Kango.
prej zaprta«.

Pritrditev vozička spredaj

DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja

avtomobil, prilagojen invalidom

Pritrditev vozička zadaj

Jože Simončič s svojim prilagojenim
kangoojem.
Na društvu smo zelo veseli, da so
nam predstavili vozilo in navdušeni smo nad njegovo predelavo.
Osredotočili so se na vsak detajl iz
funkcionalnega in estetskega vidika ter naredili odličen avtomobil,
prilagojen za potrebe invalidov.
Franci Škrbina
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»London 2012« – motorist invalid Mile Stojkoski iz Makedonije

DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja

AKTIVNO VKLJUČEVANJE INVALIDOV ZAČETNIKOV
Mile Stojkoski iz Prilepa, Republike Makedonije, je leta 1996 doživel hudo nesrečo in je od takrat na
invalidskem vozičku. Kot invalidna oseba največji del svojega prostega časa posveti športu, predvsem
atletiki, namiznemu tenisu in streljanju. Ravna se po svojih načelih, ki jih sporoča tudi drugim. Je član
društva in z vsemi močmi mu skuša pomagati. Največji poudarek namenja invalidom začetnikom,
ki jih je treba aktivno vključiti v vsakdanje družbeno okolje, jim pomagati rešiti ekonomske ovire ter
ponazoriti, kaj vse zmore invalid.
Miletov osnovni cilj je prenesti
sporočilo miru in volje s športom
in olimpijskim duhom. Njegovo
maratonsko življenje se je začelo
leta 2004 z nazivom »704«, od mesta Prilep do končnega cilja v Atenah. Ta maraton in vse kilometre je

premagal s čisto navadnim invalidskim vozičkom. Tudi leta 2008
je odšel proti olimpijskim igram
v Peking s projektom Evroazija in
prevozil 31 držav. V letošnjem letu
izvaja projekt Brief od Kruševa in
vse do olimpijskih iger v Londonu.

Mile Stojkovski iz Republike
Makedonije

Njegova pot vodi tudi skozi Slovenijo, zato nas je v sredo, 25. aprila,
obiskal na Društvu paraplegikov
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Sprejeli smo ga z odprtimi rokami
ter mu čestitali za tako veliko voljo
in ogromno prevoženih kilometrov. Povabili smo ga v naše prostore in mu jih razkazali. Povedali
smo, da se tu zbiramo, družimo,
imamo predavanja, delavnice, srečanja ... Zelo je bil presenečen in
vesel, da smo tako zelo dejavni na
vseh področjih. Nato nam je Mile

V društvu nas je obiskal Mile
Stojkovski.
pojasnil svoje poslanstvo in cilje:
čim več ljudi želi ozavestiti o problematiki in ovirah invalidov. Povabil nas je, naj se mu pridružimo na
njegovi poti proti Londonu.
Miletu želimo veliko sreče pri njegovih nadaljnjih podvigih.
Franci Škrbina

Ročna dela

ŠIVANJE VIZITK
V našem društvu se dogaja marsikaj, zato je vedno pestro in veselo. Vsak član si lahko najde kaj za
svojo dušo, telesno zdravje in energijo, le poskusiti in želeti si mora.
Jaz imam kar nekaj dejavnosti, ki jih rada počnem
(šah, rekreacijo, vožnje z avtomobilom, interne dejavnosti), tudi zato, da se kaj dogaja. Trenutno se veliko ukvarjam z ročnimi deli (kvačkam, pletem, šivam
vizitke …). To delo je zelo pestro in nikoli ni dolgčas.
Zdaj že kar nekaj let šivam vizitke z različnimi motivi
za različne priložnosti (novoletne, božične, velikonočne praznike, za osebne praznike in še polno drugih motivov).
Na naši OŠ sem imela četrto leto krožek za otroke s
šivanjem vizitk. Odziv pri fantih in dekletih je bil kar
velik, pa tudi tovarišice so se učile in pokazale svojo
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spretnost pri šivanju. Mislim, da sem bila kar uspešna, saj je bilo veliko lepih izdelkov, ki so jih šolarji
naredili sami. Pokazalo se je, da so izdelki zelo lepi,
praktični in uporabni. Prav zato sem imela kar nekaj
delavnic, na katerih sem delila to svoje znanje. Bila
sem tudi na drugih OŠ, na aktivih kmečkih žena, na
društvu celjske in prekmurske regije in tudi nekaj
posameznikov je bilo, ki so že prišli k meni domov.
Še vedno iščem nove motive, naredim in zbiram jih v
svojem albumu. Tako jih lahko potem pokažem tudi
drugim, ki jih to zanima.
Anica Radej

Dan Zemlje v Novem mestu

20. aprila 2012 je komunala Novo mesto v sodelovanju z mestno občino, podjetjem CeROD, dolenjskimi
osnovnimi šolami in nekaterimi drugimi ustanovami pripravila že sedmo prireditev ob dnevu Zemlje.
Letošnja prireditev se je dogajala na Glavnem trgu v Novem mestu, kjer je med številnimi stojnicami
stala tudi naša.
Ob odru na stojnicah so potekale predstavitve dolenjskih šol, eko iger, eko bazarja, eko delavnic, ekološke tržnice z degustacijami, DRPD, Društva paraplegikov NM, Zavoda za gozdove, Čebelarstva Kapš,
tabornikov, Društva za razvijanje idej, Založbe Goga,
šlosarjev, Hop kluba, Revoza ...

Glavni trg v Novem mestu
Na odru so svoje predstavitvene točke izvedle
osnovne šole, vrtec Pedenjped in Društvo interesnih
dejavnosti upokojencev Novo mesto (Daisy girls). Slišali smo pozdrave gostov, med njimi Alojza Muhiča
(župana MO Novo mesto), Rafka Križmana (direktorja Komunale Novo mesto) in Alojza Turka (direktorja
Centra za ravnanje z odpadki). Sledila je podelitev
plaket sodelujočim osnovnim šolam, za popestritev
na odru pa so poskrbeli vsi nastopajoči, poleg otrok
tudi plesni studio Novo mesto in raper Zlatko.

DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja

EKOLOŠKO OBARVANO

Desno Alojz Muhič (župan MO Novo mesto), Rafko
Križman (direktor Komunale Novo mesto)
Na naši stojnici smo predstavili ročne spretnosti,
ustvarjali voščilnice in izdelovali cvetje iz perlic. Naša
slikarka Jožica Ameršek je na ogled postavila nekaj
svojih slik. Zainteresirani so se z Dušanom Ruparjem
podali po Novem mestu, kjer jih je opozoril na težave
in arhitekturne ovire, s katerimi se paraplegiki srečujemo po mestu. Da je čas hitreje minil, pa smo odigrali tudi nekaj partij šaha.
Prireditev je bila zelo ekološko obarvana in prav tako
odlično obiskana. Upam, da bomo s takimi dogodki
ozavestili vse ljudi o pomembnosti ohranjanja naše
lepe zemlje.
Stojnica DP Novo mesto

Franci Škrbina

PARAPLEGIK

35

Aktivnosti društva

UTRINKI DP LJUBLJANSKE POKRAJINE

DP ljubljanske pokrajine

DRUŠTVO BO ŠE NAPREJ VODIL
GREGOR GRAČNER
Člani DP ljubljanske pokrajine smo
28. marca 2012 na volilnem občnem zboru razrešili in spet izvolili
upravne organe društva. Naslednja štiri leta bosta društvo znova vodila dosedanji predsednik
Gregor Gračner in njegova namestnica Mirjam Kanalec. Izvolili
smo tudi nove člane upravnega in
nadzornega odbora, disciplinske
in kandidacijske komisije ter predstavnike, ki bodo društvo zastopali
v upravnih organih Zveze paraplegikov Slovenije.
Po izvolitvi delovnega predsedstva
in drugih formalnostih smo prisluhnili vsem poročilom in programom, nato pa jih po razpravi tudi
potrdili. V razpravo se je vključil
tudi predsednik Zveze Dane Kastelic, ki je predstavil smernice in vizijo programov ZPS. Odgovarjal je
tudi na zanimiva vprašanja članov
našega društva in pohvalil vodenje
društva, ki je tako malo odvisno od
stalnih virov financiranja.
Udeležence občnega zbor je z odlomkom monokomedije Moja nit
je rdeča navdušila znana klovnesa
Eva Škofic Maurer. Bila je čudovita, enkratna in nepozabna. Zatem
smo se ob glasbi, za katero je skrbel Marino, zadržali še na večernem družabnem srečanju.

Člani društva na volilnem občnem
zboru
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ŽUPANI PRISLUHNILI TEŽAVAM
PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je 21. maja 2012 v Grosupljem pripravilo medobčinski
delovni sestanek s predstavniki
občin Grosuplje, Ivančna Gorica,
Škofljica in Ig ter člani društva, ki
živijo v teh občinah. Sestanka so se
udeležili župani Peter Verlič, Dušan
Strnad, Ivan Jordan, Janez Cimperman, predstavniki CSD Grosuplje
ter Ljubljana Vič - Rudnik, Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Policijske postaje Grosuplje,
Zveze paraplegikov Slovenije ter
16 članov našega društva skupaj z
dvema socialnima poverjenikoma.

IRENA LAVRIČ – STROKOVNA SODELAVKA DRUŠTVA
Na Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine bo do konca leta
prek programa Javnih del Zavoda
za zaposlovanje zaposlena univ.
dipl. soc. delavka Irena Lavrič. Naše
društvo je daleč največje od vseh
pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije, zato ugotavljamo, da pri izvajanju posebnih socialnih programov in pridobivanju
finančnih sredstev potrebujemo
tudi strokovno pomoč.

Strokovna sodelavka, univ. dipl. soc.
delavka Irena Lavrič
PROJEKT RAZLIČNOST JE ZAKON
SE NADALJUJE
S policisti so govorili o parkirnih mestih
za invalidne voznike, na katerih velikokrat parkirajo neinvalidni vozniki.
Ob predstavitvi poslanstva in dejavnosti društva so razpravljali o
vseh težavah, s katerimi se naši
člani v svojih občinah vsak dan srečujejo – od dostopnosti občinskih
objektov do zagotavljanja parkirnih mest za invalide ter nadzor nad
njihovo uporabo. Župani in drugi
predstavniki občin so obljubili,
da se bodo zavzeli za čimprejšnje
rešitve in s tem omogočili kakovostnejše življenje tudi invalidnim
občanom.

V letošnji pomladi je ekipa DP ljubljanske pokrajine, ki po osnovnih
in srednjih šolah mladim predstavlja projekt Različnost je zakon,
obiskala pet osnovnih in eno srednjo šolo: marca OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah, aprila OŠ
narodnega heroja Maksa Pečarja
v Črnučah, maja OŠ dr. Ivana Prijatelja v Sodražici, maja še enkrat OŠ
Primoža Trubarja (za učence višjih
razredov), in še srednjo PTT šolo.
Učencem, dijakom in njihovim
pedagogom smo predstavili in s
projekcijo slik popestrili celostno
dejavnost društva ter delo in življenje paraplegikov in tetraplegikov.
Učenci so se lahko tudi sami preiz-

tar, ki ima resnično bogato znanje s tega področja.

Učenci praktično spoznajo, kako premagujemo različne
arhitekturne ovire
kusili v ročnih spretnostih, slikanju s čopičem v ustih,
igranju košarke na invalidskih vozičkih ali namiznem
tenisu ter premagovanju arhitekturnih ovir.
Glavni namen teh predstavitev pa je opozarjanje
na vzroke, ki so nas pripeljali na invalidski voziček,
in njihove hude posledice. Ob teh priložnostih jih še
posebej opozarjamo na prometne nesreče, ki obsegajo več kot tretjino vseh vzrokov naših poškodb.
Menimo, da so te predstavitve tudi naša moralna
dolžnost, saj opozorila lahko preprečijo morebitno
nesrečo Prepričani smo, da je to za učence nekakšna
življenjska izkušnja, prav gotovo pa koristen in poučen napotek za varnejše življenje.
SPOZNAVANJE EXCELA
V prostorih društva je bilo že kar nekaj tečajev računalništva. Pripravil in vodil jih je naš član Dušan Stri-

Tečajniki z mentorjem Dušanom Stritarjem (na sliki desno)
Dušan je za sedem tečajnikov, ki so imeli zelo različno
predznanje, pripravil pisno in slikovno gradivo in s
tem zadovoljil potrebe vsakogar od njih. Vsak dan
so najprej pregledali domače naloge ter ponovili
in utrdili pridobljeno znanje. Skoraj neverjetno je,
koliko znanja o Excelu so slušatelji pridobili v tem
kratkem času.

DP ljubljanske pokrajine

Doslej so slušatelji na tečajih pridobivali osnovno
znanje računalništva ali pa se posvečali pisanju
besedil v Wordu. Na tokratnem tečaju, ki se je končal
27. marca, pa so dali poudarek spoznavanju Excela,
ki je namenjen predvsem urejanju tabel in izračunov
ter risanju različnih grafikonov.

Utrinke pripravil: Jože Globokar

ZAHVALA SPONZORJEM IN
DONATORJEM
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine se
Vam zahvaljuje za Vaš prispevek ob izvedbi 32.
Pogačnikovega memoriala in 16. mednarodnega
turnirja v košarki na vozičkih, ki bo potekal od 4.
do 6. maja 2012, v športni dvorani Zgornji Kašelj v
Ljubljani.
Z Vašo naklonjenostjo do košarke na invalidskih
vozičkih nam bo uspelo izpeljati mednarodni projekt
v organizacijskem in finančnem pogledu. Hvala Vam,
ker ste prireditev finančno ali materialno podprli.
Vsi sponzorji in donatorji prireditve ste navedeni v
biltenu.

Potek prireditve boste lahko spremljali v dnevnem
časopisju, na radijskih postajah, spletu in posnetkih
na TV Slovenija.
Omejeni turnir je srečanje ekip, ki igrajo košarko
na vozičkih na širnem prostoru regije Alpe-Jadran.
Ker želimo zadržati kvaliteto in ugled dobrega
organizatorja na tem področju, Vas vabimo, da se
tudi naslednje leto tako nesebično odzovete in
prireditev podprete.

H V A L A!
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S totega konca

V PRVEM ŠTIRIMESEČJU

DP severne Štajerske

Leto se je začelo delovno in plodno. Predsednik se trudi na svojem področju in se seveda najbolj
bori za pridobitev finančnih sredstev, brez katerih društvo pač ne more uspešno delovati. Športniki
košarkarji uspešno trenirajo in tekmujejo, prav tako tudi kegljači, trudijo se socialni referenti, skratka,
ustvarja se na vseh koncih.
Letos smo dobili znatno pomoč. Trenutno imamo kar
pet zaposlenih. Srečo smo imeli pri izboru šoferja, ki
je zelo delaven in prijazen. Zna tudi dobro pohoditi
plin, toda ob njegovi vožnji se počutimo varne, ker
vidimo, da svojo stroko dobro obvlada. Vedno pa je
tudi pripravljen priskočiti na pomoč našim članom.
Kadar nima voženj, pridno opravlja zunanja ali notranja dela v Oseku, kar se zelo pozna na našem domu.
V pisarni na sedežu društva se s kupi papirja in pošte vsak dan trudi Karolina, Renata in Doroteja pa si
prizadevata na terenu. Pomagata našim članom na
domu. Tukaj obveščam člane, da lahko za njuno pomoč pokličejo na sedež društva. Skupaj s šoferjem
opravljata razna dela v Oseku. To se takoj pozna, saj
je okolica lepo urejena, čista in trata pokošena, brez
smeti in razne šare in pogled na naš dom in okolico
je zelo prijeten. Še ena naša delavka pa neguje najtežjega invalida.
Menda se v Ankaranu ureja kontejner. Upam, da se
bodo popravile napake, narejene lani. Po pripovedovanju predsednika bo zdaj pravi mali hotel. Videli
bomo, ali bodo tako zadovoljni tudi člani, ki letujejo
v Ankaranu. Seveda upam,da bodo pazili na naš mali
domek kot na svojo lastnino.
V Oseku sta bili letos že dve čistilni akciji. Žal na teh
akcijah vidim le ene in iste ljudi. To so pač tisti, ki so

aktivni tudi na drugih področjih. Mislim, da bi se lahko pridružili tudi tisti, ki radi le kritizirajo delo društva
in druge člane (na primer športnike).

Pri čistilnih akcijah pridno delajo tudi naši zaposleni na
društvu.
Take akcije so koristne tudi zaradi druženja in srečanj
med paraplegiki in so lahko prav zabavne. Akcije potekajo v sproščenem ozračju, saj so udeleženci po
navadi nasmejani in se slišijo sproščene debate in
razne šale. Na teh akcijah utegne biti prav prijetno.
Poskusite se jih kdaj udeležiti. Predsednik vedno poskrbi, da takrat nismo žejni in lačni. V marcu nismo
pozabili na naše članice. Za osmi marec smo jim pripravili krajši kulturni program in skromno zakusko
ter jih obdarili s cvetjem.
Pod streho smo spravili tudi zbor članov. Čeprav se
je predsednik društva zahvalil za številno udeležbo,
je bil zbor bolj skromen. Komaj smo bili sklepčni! Na
veliko zadovoljstvo članov je bil tokrat z nami tudi
predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic. Najbolj me je prizadelo to, da na zboru ne bi
smel govoriti, saj mi je predsednik zbora nenehno
grozil, da mi bo odvzel to pravico, čeprav sem podal
le poročilo o kegljanju in postavil nekaj vprašanj (na
katera žal nisem dobil zadovoljivih odgovorov). Še
dobro, da te pravice ni odvzel predsedniku Zveze, ki
je govoril veliko več kot jaz.

Čistilna akcija v našem domu Oseku
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No, zbor se je vseeno hitro končal, tako da so tisti,

Zdaj ko imamo odličnega šoferja, nam je odpovedal
kombi. To se je pripetilo na jugu države, ko so naši
člani skupaj s predsednikom urejali bivalni kontejner. Na pomoč so nam priskočili DP Istre in Krasa, ki
so s svojim kombijem pripeljali naše člane domov.
Društvo Sonček nam je posodilo kombi za prevoz
kegljačev v Novo Gorico na tekmo. Zveza paraplegikov nam je posodila enega svojih kombijev, tako
da prevozi skoraj nemoteno potekajo. Upamo, da bo
naš kombi kmalu popravljen. Predsednik društva mi
je zagotovil, da bo kmalu, čeprav bo popravilo salamensko drago.
Društvo načrtuje še nekaj akcij. Dela v Oseku tako
nikoli ne zmanjka. Vedno se kaj ureja in s tem tudi
izboljšuje. V kratkem bo na vrsti elektrika. Mislim, da
je zdaj, ko berete ta članek, delo že končano. Povem
vam, da je Osek vse bolj urejen. V domu se da čedalje prijetneje bivati. Urejeni so sanitarije, topla voda,
tuši, ogrevanja pa poleti tako ne potrebujemo. Okolica je lepo urejena. Našim članom priporočam, da

Gasilska fotografija
dom pogosteje uporabljajo. V njem si lahko omislijo
tudi dopust in preživijo nekaj dni na deželi in na svežem zraku, posebno tisti, ki so doma v mestu.
Opisal sem nekaj o delu v Društvu severne Štajerske
v prvem četrtletju. Kaj je bilo novega in kaj smo počeli v dolgem vročem poletju, pa bom napisal jeseni,
ko se bo poletje končalo in se bo medtem zgodilo
marsikaj zanimivega.
Lep pozdrav vsem našim članom in tudi vsem članom preostalih regij.
Za DPSŠ
Miran Jernejšek

DP severne Štajerske

ki so čakali le kosilo, kmalu prišli na svoj račun. Večkrat sem že omenil (ne samo jaz), da občni zbor ni ob
primernem času. Dogaja se čez teden, in to ob desetih dopoldne Nekateri člani so v službah ali pa so v
službah njihovi sorodniki, ki bi jih na zbor pripeljali.
To ugotavljajo tudi drugi člani, pa si tega ne upajo
povedati na glas in na pravem mestu. Upam, da bo
v prihodnje drugače in da bo zbor vodil prijaznejši in
kulturnejši predsednik zbora.

Obisk pri dolgoletnem članu

INOVATOR MAKS
Dišalo je že po pomladi, a je bil kljub temu še lep zimski dan. Ravno na praznik žena, 8. marca,
sva z Barbaro Slaček, podpredsednico Zveze paraplegikov Slovenije, na domu obiskala našega
dolgoletnega člana Maksa Zorčiča iz Spodnje Senarske 22 v občini Sveta Trojica.
Tako smo se v dopoldanskem
času s kombijem našega društva
odpravili proti njegovemu domu.
Po predhodnem klicu nas je Maks
že pričakal na ležečem vozičku
skupaj s svojo sestro Tončko.
Prisrčen pogovor je ob kavici in
soku stekel izredno hitro. Z Barbaro
sva bila kar malce radovedna in
vprašanjem ni bilo konca.
Maks Zorčič se je poškodoval
21. septembra leta 1964 na jezu

reke Drave v Melju pri vlivanju
betona v opaž. Takoj po poškodbi
je bil mesec dni hospitaliziran
v današnjem UKC Maribor in
nato eno leto v takratni Soči na
Linhartovi 51 v Ljubljani.
Po odpustu se je takoj upokojil,
saj zaposlitve s takšno poškodbo
takrat ni bilo mogoče dobiti. V
tistih časih z diagnozo paraplegika
in daleč od mestnega vrveža
s podobno poškodbo ni bilo

nikogar. Ta diagnoza je bila takrat
nekaj posebnega, vendar se je
Maks počasi rehabilitiral in kmalu
spoznal, da še ne bo hitro hodil
oziroma da ne bo nikoli več shodil.
Uredil si je primerno domovanje,
prirejeno za invalidski voziček.
Za odškodnino, ki jo je prejel od
zavarovalnice, si je kupil majhno
hiško na Senarski 22 in jo počasi
dograjeval, tako da je postala
primerna za bivanje. Zdaj pravi,
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DP severne Štajerske

vprašanje, zakaj leži na posebnem
vozičku. Pojasni, da je pet let po
poškodbi lahko sedel na vozičku
kot večina drugih, se udeleževal
piknikov in tudi srečanja v Rovinju
– takrat Zveza paraplegikov še ni
bila ustanovljena. Po petih letih
paraplegije pa je dobil nekakšno
sklepno bolezen, a ker takrat
zdravniki bolezni niso znali zdraviti,
vse potrebno opravlja leže.

Maks si je uredil dvigalo, ki ga popelje
na podstrešje.
da bi bila potrebna prenove, toda
zaradi njegove nizke pokojnine
in socialne pomoči, ki jo prejema
sestra Tončka, bosta to breme le s
težavo zmogla.
Naš Maks se je, čeprav na
deželi, zaradi njegove pozitivne
radovednosti zmeraj nekako
znašel.
Ob
pripovedovanju
zgodbe se mi naenkrat porodi

Kot sem že omenil, se je Maks
zmeraj zanimal za različne tehnične
stvari. Kljub 40-letnemu ležanju na
posebnem vozičku, ki ga je izdelal
sam, je postal tudi prvi inovator za
takratne električne pastirje, vsem
daleč naokoli je popravljal tudi
televizorje in si uredil dvigalo, ki ga
popelje na podstrešje.

Obisk pri našem dolgoletnem članu
Maksu Zorčiču. Na levi strani je Barbara Slaček, na desni pa Alfred Lasetzky.

Uredil si je videonadzor, s katerim
vidi, kdo prihaja na obisk – vse to
po svoji zamisli. Pri vsem mu je
v veliko oporo in pomoč sestra
Tončka, ki pravi, da drug brez
drugega ne bi mogla živeti.

našo podpredsednico Barbaro.
Ob slovesu smo si obljubili, da
se kmalu spet snidemo, in proti
domu sva se odpravila s polno
vrečo vitaminov.

Čas je ob klepetu hitro mineval
in sestro Tončko sem prosil še
za vrečo nabranega regrata za

Predsednik DPSŠ
Alfred Lasetzky

Maks je zelo sposoben inovator. Izdelal si je prav poseben in prilagojen motor, ki ima več različnih zaščit.
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Dogajanje v DP Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Mi pa smo tudi veseli, ker so zapihale
pomladne sape. Prevetrile so upravni
odbor društva in ta je že pognal kolesa
dela. Lepo bi bilo, če bi lahko izpolnili
vse želje in potrebe vseh članov, vendar se to ne bo moglo nikoli zgoditi.
Naj povem, da tudi naši športniki ne
lenarijo.
Nekateri si niti zimskega odmora niso
privoščili. Tisti pa, ki so si ga, bodo
zdaj toliko bolj garali in – veslali. Tudi
drugi športniki so že precej aktivni. O
njihovih rezultatih bomo pisali takrat,
ko bodo dohiteli tiste naše »stare mačke«, ki so se vpisali med upokojence.
Slikarji nikoli ne počivajo, ker v vsa-

kem letnem času najdejo kaj lepega,
kar lahko prenesejo na platno, poeti
in pisatelji pa tako noč in dan kujejo
svoje rime in povedi, ne glede na to,
ali potem kdaj pride od njih kaj črnega
na belem.
Ne smem pa pozabiti omeniti, da smo
bili za prvi maj pisana skupina v Semiču. Ta dom, ki mu res lahko rečemo
naš dom, nam je odprl vrata kar za šest
dni. V njem smo se počutili kot doma,
saj smo imeli na voljo prav vse ugodje
in tudi vreme nam je bilo naklonjeno. Ko smo se sprehajali po novi poti
sadnega nasada, smo ugotovili, da je
vse zelo lepo, le nova brunarica je še

vedno brez soda in njegove vsebine.
Mogoče se bo tudi to kdaj spremenilo
in nam ne bo treba hoditi k sosedu po
dobro kapljico. Brez te pa v Beli krajini
seveda ne gre. Gorenjci pa tudi ne bi
bili pravi Gorenjci, če ne bi vsaj česa
prinesli domov: to je bila barva, saj
smo se cele dneve nastavljali soncu.
Zdaj se nam približujejo poletni dnevi, ki si jih bomo zapolnili s kakšnim
izletom in seveda piknikom. Veseli
bomo, če se ga boste udeležili v čim
večjem številu, saj bo naročeno tudi
lepo vreme. Do takrat pa vam v imenu
upravnega odbora in svojem imenu
želim veliko sonca in dobre volje. Pa
na svidenje!

Ljubica Jančar

Koroški občni zbor

DP Gorenjske in DP Koroške

Nekateri mislite, da Gorenjci še vedno spimo zimsko spanje, a naj vam povem, da ni tako. Že kar krepko smo
zavihali rokave, saj se je tudi očak Triglav že razodel in le še na nekaterih koncih opazimo njegovo belo zimsko
odelo. Če se ozremo v Karavanke, pa si lahko ogledamo, kako zelenje leze proti vrhovom. Tudi ovce so se razveselile, ko so jih spustili iz zaprtih hlevov v zeleno naravo.

USPEŠNO DELO
Letos je znova potekal občni zbor članov DP Koroške, kjer je bilo predstavljeno dosedanje delo društva ter vse, kar se načrtuje za prihodnje.
Na Koroškem občnem zboru, ki je bil
letos 10. 3. 2012 v prostorih društva, se
je zbralo 18 članov. K nam je prišel tudi
predsednik Zveze Dane Kastelic. Delo
je potekalo po običajnem vrstnem
redu, kot ga je narekoval predlagani
dnevni red. Na sporedu je bilo finančno poročilo predsednika društva Damjana Hovnika, poročilo nadzornega
odbora, referentov itd.
Damjan Hovnik je povedal, da ocenjuje delo društva v letu 2011 kot uspešno, bilo pa je tudi kar nekaj težav, ki
jih v prejšnjih letih ni bilo, saj se recesija takrat še ni tako razplamtela. Lani
je društvo na posebnem TRR zbiralo
donacije (za prilagoditev stanovanja,
dvigalo in avto) ter zbrani denar nakazalo članom. Hovnik je poročal tudi
o realizaciji šestih glavnih programov

DPK za preteklo leto. Predsednik društva je nato predstavil načrt dela za
leto 2012, v katerem ostaja šest socialnih programov kot doslej, vendar se
pričakujejo težave s pridobivanjem
potrebnih sredstev. Omenil je, da so
uspešno izkoristili pomoč, ki so jo pridobili na CSD iz programa Javno koristnih del, in sicer osebno asistentko, ki
je zdaj na razpolago pomoči potrebnim članom društva.
Nato je spregovoril predsednik Zveze
Dane Kastelic. Tudi on je ocenil, da je
bilo delo DPK v letu 2011 uspešno, za
kar ima zasluge vodstvo društva. Pohvalil je tudi delo naših članov v organih Zveze in nam postregel z novicami
o tekočem dogajanju v delovanju Zveze. Omenil je težave pri zagotavljanju
sredstev FIHA, ki pa jih je Zveza sproti reševala, tako da so društva redno

dobivala mesečne dotacije. Podal je
pojasnila tudi glede obnovitvene rehabilitacije, osebne asistence in uspešno zagotovljenih urinskih katetrov s
hidrofilno prevleko. Omenil je, da se
bo za tetraplegike in paraplegike organizirala triažna ambulanta v okviru
urološke klinike, itn. Če se bo vse, kar
je povedal, obrnilo v pravo smer, bo
nadaljevanje leta 2012 zares uspešno.
To bi vplivalo tudi na prihodnost in
imelo za posledico večjo kakovost bivanja za tetra- in paraplegike.
Nam vsem pa ostane, da smo še naprej tako polni optimizma in dobre
volje ter tako – kot z vsem drugim, kar
počnemo v življenju – motiviramo in
navdihujemo drug drugega ter ljudi
okoli nas.

Ivana Gornik
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PROJEKT TeleSCoPE – razvijamo evropski standard storitev

Zdravje na daljavo

Koristna informacija

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je z družbo MKS elektronski sistemi, d. o. o., 22. maja
2012 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije pripravil konferenco o storitvah zdravja na daljavo.
Na konferenci sta sodelovala dva govornika: dr. Drago Rudel, direktor družbe MKS, elektronski
sistemi, je predstavil strokovna izhodišča za nacionalno strategijo zdravja na daljavo, mag. Tine
Jenko, projektni usklajevalec NSIOS-a, pa je predstavil vlogo NSIOS-a pri pripravi evropskega kodeksa
storitev zdravja na daljavo v okviru projekta TeleSCoPE.
Namen konference, pripravljene v
okviru projekta TeleSCoPE (Telehealth Services Code of Practice for
Europe), ki ga sofinancira Evropska
unija v okviru programa Zdravje,
je bil informirati slovenske invalide o področju zdravja na daljavo.
To je v Sloveniji razmeroma slabo
poznano, čeprav se s tovrstnimi
storitvami v nekem smislu lahko
srečujemo vsakodnevno, saj nam
to omogočajo moderne informacijsko-telekomunikacijske tehnologije, npr. internet, mobilni telefoni in številne aplikacije.
S preprostim telefonskim klicem
ali elektronsko pošto se lahko pri
svojem zdravniku npr. naročim za
pregled ali dobim koristen nasvet
za svoje zdravje. Poleg tega lahko z uporabo mobilnih in drugih
aplikacij merimo npr. srčni utrip,
nasičenost krvi s kisikom (oksimeter) ali krvni tlak in nato zbrane
podatke po mobilnem telefonu ali
napravi bluetooth (npr. oksimeter)
pošljemo zdravniku. Pri nas je že
od leta 1992 na voljo storitev »rdeči gumb«, ki jo je v Sloveniji prvi
uvedel dr. Drago Rudel, in druge
storitve, denimo telefon z rdečim
gumbom, detektor padca, delilnik
tablet, detektor navzočnosti v postelji, detektor epileptičnega napada in detektor inkontinence.
Storitve zdravja na daljavo so torej tiste zdravstvene in/ali socialne
storitve, ki se izvajajo na daljavo z
informacijsko-komunikacijskimi
rešitvami; namenjene so ohranjanju oziroma pridobivanju zdravja
in bodo v prihodnje tudi za invali-
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de čedalje pomembnejše. Tovrstne
storitve ohranjajo zdravje in dobro
počutje ter imajo izrazit socialni
značaj, saj so uporabnikom dostopne na domu in jim tako omogočajo več samostojnosti. V okviru
predstavitve področja je dr. Drago
Rudel predstavil tudi strokovna
izhodišča za nacionalno strategijo
zdravja na daljavo. Namen izhodišč je spodbuditi ministrstvo za
zdravje, da pripravi strategijo, saj v
primerjavi z drugimi državami EU
na področju telemedicine in zdravja na daljavo zaostajamo za več kot
10 let.
Namen konference pa je bil tudi
predstaviti projekt TeleSCoPE in
vlogo NSIOS-a pri pripravi kodeksa
storitev zdravja na daljavo v okviru projekta. Tine Jenko, projektni
usklajevalec NSIOS-a, je poudaril,
da se projekt izvaja v skladu s priporočili Evropske komisije, da naj
EU razvija nove zdravstvene storitve, ki temeljijo na informacijskih
in telekomunikacijskih tehnologijah. Namen projekta je vplivati
na pozitiven odnos zaupanja in
sprejemanja zdravja na daljavo v
Evropi.
Glavni produkt projekta je razviti
celovit in standardiziran kodeks
ravnanja storitev zdravja na daljavo, ki bo postavil merila oziroma
standarde kakovosti za regulacijo
teh storitev v državah EU in s tem

prispeval k večjemu zaupanju v
storitve zdravja na daljavo. Za vse
obstoječe in tudi nove ponudnike
tovrstnih storitev bo kodeks postavil referenčni okvir v smislu izpolnjevanja minimalnih zahtevanih
standardov. Kdor bo izpolnjeval te
standarde, bo izvajal kvalitetnejše
storitve zdravja na daljavo.
Poudaril je pomembno vlogo slovenskih invalidov, saj predstavljajo tisto široko družbeno skupino,
ki jim bo uporaba storitev zdravja
na daljavo prinesla številne dobrobiti. Posebno vlogo v projektu pa
ima NSIOS, saj bo kot predstavnik
uporabnikov izvajal oceno osnutka kodeksa storitev zdravja na daljavo. Ker se področje zdravja na
daljavo v Evropi, predvsem pa pri
nas, še razvija, je projekt Telescope
odlična priložnost, da ob osnutku
kodeksa storitev zdravja na daljavo
preverimo in ocenimo, ali in koliko
tovrstne storitve ustrezajo potrebam invalidov.
Na konferenci so udeleženci
postavljali raznovrstna vprašanja
in tako pomagali oblikovati
živahno razpravo, kar je dokaz
živega zanimanja za to področje.
Med drugim je bila izražena tudi
potreba po vključitvi tovrstnih
storitev v zdravstveno zavarovanje.
Tine Jenko

Okrogla miza

ŽIVLJENJE S PLEGIJO
Ko sem lani morala v splošni bolnišnici Celje opravljati praktično usposabljanje pri delodajalcu, so
me dodelili na ginekološko-porodniški oddelek. Tam sem spoznala veliko novih pacientk, med njimi
tudi Barbaro Slaček, ki je bila hospitalizirana zaradi nosečnosti. Najprej sploh nisem vedela, da je
paraplegičarka. Ko pa sem izvedela, nisem mogla verjeti, da ima lahko ženska s tem obolenjem prav
tako otroka. Na to bolezen, ki je poprej nisem poznala drugače kot iz šolskega učbenika, sem začela
gledati v čisto drugačni luči. Ker sem želela izvedeti še več, sem Barbaro seveda vprašala tudi veliko
stvari, ki so me zanimale, in z veseljem mi je povedala ter razložila vsako podrobnost. Mislim, da sem
se iz te izkušnje zelo veliko naučila in izvedela še več o paraplegiji. V tem mesecu pa sem tudi praktično
spoznala takšno življenje, saj sem imela možnost, da sem Barbari veliko pomagala med hospitalizacijo
in spremljala njeno nosečnost.

Zdelo se nam je, da dijaki že tako
premalo vedo o plegijah, če pa bi
o tem slišali tudi življenjsko zgodbo

nekoga, ki se mu je pripetilo nekaj
takšnega, bi mogoče na neke stvari
v življenju gledali v drugačni luči.
Poleg tega bi izvedeli, kaj sploh
pomeni plegija in zakaj nastane.
Preden smo imele predstavitev,
smo na šoli izvedle kratko anketo
o plegijah. Izkazalo se je, da dijaki
o tej temi vedo zelo malo. Ker sem
se takoj spomnila, da bi lahko imeli
super gostjo, ki bi dijake veliko naučila že samo s svojo zgodbo, sem
Barbaro prosila, ali bi lahko prišla.
Seveda se je z veseljem odzvala.

Pri okrogli mizi mi je pomagala,
poslala mi je svoje slike, ki jih je
lahko potem tudi pokomentirala
pred dijaki in jim pobliže prikazala
svoje življenje s paraplegijo.
Videlo se je, da jih je zelo zanimalo,
saj so ob koncu postavljali različna
vprašanja, na katera jim je prijazno
odgovorila. Šola je prejela tudi knjigo o fantu s paraplegijo in dali smo
jo v knjižnico, kjer si jo bodo lahko
vsi sposodili in prebrali ter spoznali še eno življenjsko zgodbo več.

Iz življenja

Ker imamo na celjski srednji zdravstveni šoli zadnji letniki po navadi
okrogle mize, smo se letošnje šolsko
leto s sošolkami odločile, da bomo
pripravile eno od okroglih miz,
na katerih so navadno povabljeni
gostje glede na temo, o kateri se
govori. Dogovoriti smo se morale,
o čem bomo govorile, in beseda je
nanesla na plegije.

Prijazen sprejem z obljubo o nadaljnjem sodelovanju.
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Iz življenja

Življenjska zgodba vedno bolj prepriča kot teorija.
Dijaki, predvsem pa profesorji so bili
nad okroglo mizo zelo navdušeni,
ker se jim zdi prav, da smo to temo
prikazale tudi skozi oči nekoga, ki
jim je prikazal svoje izkušnje s paraplegijo, o njej veliko povedal in dijakom dal nauk, saj vsi vemo, da so
vzrok za plegijo najpogosteje prav
nesreča, prehitra vožnja, neuporaba varnostnega pasu,prisotnost
alkohola med vožnjo in tako naprej.
Mislim, da je bila ideja super in da

smo izbrale temo,
ki je navzoči dijaki
ne bodo kar tako
pozabili. Prav je,
da je takih predavanj in predstavitev čim več;
mislim, da jih je
kar premalo, zato
si tudi želim, da
bi imela kdaj možnost več govoriti
na to temo in ozaveščati ljudi, da
se bodo zavedali
besede plegija.

Jaz sem se veliko naučila že samo
s tem, da sem spoznala Barbaro, še
več pa iz predstavitve na okrogli
mizi. Mislim, da je najboljši učitelj
tisti človek, ki je takšno stvar
doživel v življenju in jo lahko pove
naprej. Tako ve, da je komu postal
vzornik in da je morda komu tudi
spremenil pogled na ta del življenja.
Za konec bom dodala le še eno
misel: »Naše poslanstvo je iz sebe

narediti čim boljšega človeka.«
Monika Grušovnik,
dijakinja 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Celju
Moniki, ki mi je v času svojega
praktičnega usposabljanja nesebično pomagala in se bila pri tem
tudi pripravljena marsikaj naučiti o
paraplegiji, se iskreno zahvaljujem
za vso podporo in fizično pomoč
pa tudi za marsikatero kratkočasno
urico.
Seveda gre zahvala tudi vsem preostalim dijakinjam, ki so pripravile
okroglo mizo Življenje s plegijo
in me povabile, da svojo izkušnjo
delim z dijaki Srednje zdravstvene
šole Celje. Njihovim mentorici, ravnateljici in podravnateljicama pa
hvala za lep sprejem in pogostitev.
Barbara Slaček

Iz življenja

Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš
ostati živ
Javna agencija za varnost prometa je januarja začela akcijo s sloganom Bodi trenutno nedosegljiv,
če želiš ostati živ, s katero želi dvigniti kulturo vožnje ter varnost v prometu. Naslednja poostrena
akcija policistov bo sicer šele decembra, uporabo mobilnih telefonov med vožnjo pa bo nadzorovala
vse leto.
Nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola se večina
ljudi zaveda. Povsem druga stvar pa je ozaveščenost
o telefoniranju med vožnjo. Da je takšno početje res
nevarno, na agenciji dokazujejo z vrsto ugotovitev.
»Dejstvo je, da človek ni sposoben opravljati dveh
miselnih operacij hkrati, zato ga resen telefonski pogovor povsem okupira. Pri tem ni bistvene razlike, ali
voznik uporablja sicer dovoljene naprave za prostoročno telefoniranje.
Najnevarnejše početje pa je pisanje SMS-sporočil.«
Po podatkih agencije kar četrtina Slovencev telefonira med vožnjo, le tretjina med njimi pa uporablja
napravo za prostoročno telefoniranje. Povprečen
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čas pogovora znaša osem minut. Možnost prometne nezgode, če med vožnjo uporabljate mobilni telefon, je zato kar štirikrat večja. Globa, ki znaša 120
EUR, je bore nizka cena v primerjavi s tem, kaj vse
se vam lahko zgodi. Zato naj vam bo zgodba Danila
Branka Bajca, če ne drugače, vsaj v poduk.
Danes 62-letni Danilo iz Šempetra je bil vedno aktiven človek, rekreativni tekač, planinec in dolgoletni
član Športnega društva Mark. Šport je bil del njega.
Dela v komerciali, ki jih je opravljal, so večkrat zahtevala tudi dolge ure vožnje v avtu. In tako je bilo
tudi tistega usodnega dne pred desetimi leti, ko se
je v ranih jutranjih urah odpravil na pot v Metliko.

Med samo potjo sem imel več klicev, na katere prav zaradi varnosti nisem odgovarjal.« Takoj ko je
speljal, se je spomnil, da mora še
nekoga poklicati. »Zdaj se ne bom
več ustavljal. Samo še ta klic opravim,« si je rekel in z roko segal na
sovoznikov sedež, da bi našel telefon. Pas je pripet, menjava prestav,
prva, druga, tretja … In zgodilo se
je v trenutku nepozornosti. Prometna nesreča, v kateri je doživel tako Danilo Bajc pri uporabi mestnega avtobusa
hude telesne poškodbe, da je komaj preživel.
stanju, v kakršnem je, skorajda ne prenese. Problem
Sledilo je 21 dni kome na CIT-u, dva meseca travmaje tudi doma v stanovanju in gibanje v njem. Vrata so
tološkega oddelka v Kliničnem centru in sedem meza dostop z vozičkom preozka. Štiri stopnice, ki vodisecev rehabilitacije v Rehabilitacijskem centru Soča.
jo v njegov dom, z velikimi težavami za zdaj še preDanilo je od takrat naprej tetraplegik. Paralizirane
maguje z berglami. Boji se, kaj bo prinesel čas. »Ne
ima vse štiri okončine. Prizna, da je bil takrat jezen
vem, verjetno bom moral v dom. Denarja za dvigalo
na zdravnike, češ da se ne trudijo dovolj, da bi mu
preprosto ni.«
pomagali. Kot nekdanji športnik je bil prepričan, da
mu bo z vajami uspelo premagati to bolezen. Ko ga
Danilo je kljub svoji invalidnosti in usodi, ki je doje zdravnik fiziater prepričal, da to ni bolezen, temveč
končno zaznamovala njegovo življenje in življenje
stanje, se je šele začel zavedati, da bo to odslej njenjegove družine, ostal veder in pozitiven človek. Čas
gov način življenja. »In kako se počutite danes?«, ga
si krajša tudi v Društvu paraplegikov Severne Primorvprašam. »Enako kot prvi dan. Imam velike bolečine
ske. Ima tri vnuke, s katerimi bi se rad poigral, brcal
in krče, ki jih zelo težko prenašam. Edino, kar ne boli,
žogo, šel na sprehod. Tega ne bo mogel nikoli več
je glava.«
početi. Gleda jih lahko le skozi mrežo na igrišču, kako
se igrajo sami, saj dostop do igrišča z invalidskim voSe bomo kdaj sploh zavedali nevarnosti telefonirazičkom ni mogoč.
nja med vožnjo?
Ko sem odhajala iz njegovega stanovanja, sem sedla
Danilo je zdaj odvisen od pomoči drugih. Sicer ima
v avto, in kot po navadi vzela telefon, da opravim še
električni invalidski voziček, vendar tudi z njim ne
nekaj klicev. V tistem trenutku sem se ozrla na dva
more povsod. Največ mu pomaga žena, občasno
otroška stolčka, ki ju imam v svojem avtu, in pomitudi otroka, ki ga kam zapeljeta, pa sosedje. »Verjaslila, da lahko s svojim početjem povzročim nesrečo,
mete, da tudi sin in hči telefonirata med vožnjo? Res
postanem invalid ali to povzročim drugemu. Razlika
ne vem, kako ljudem dopovedati, kako zelo je to lahmed mano in Danilom je le – v sekundi nepozornosti.
ko nevarno! Nesreča se lahko zgodi prav vsakemu!«
Včasih Danilo uporablja tudi mestni avtobus, vendar
Barbara Škorjanc
sta le dva primerna zanj. Pa še to le poleti, saj zime v
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Iz življenja

Utrujen od vožnje se je skoraj pred
ciljem ustavil na čudoviti razgledni točki na vrhu Gorjancev. Takoj
je pomislil, da je to kraj, kamor bo
naslednjič povabil svoje kolege iz
društva. »Ustavil sem, da se malo
pretegnem. Stopil sem iz avta in v
tistem prekrasnem jesenskem jutru
malo potelovadil.« Niti pomislil ni,
da bo to njegova zadnja telovadba
… »Veste, vedno sem bil proti telefoniranju med vožnjo. In to je tudi
eden izmed razlogov, da sem ustavil.

45

Strelstvo

USPEŠEN MAJ Z NOVIM SVETOVNIM REKORDOM
Strelska reprezentanca invalidov se je v maju udeležila treh tekmovanj, na katerih je nastopila izredno uspešno.

Šport

Prvo tekmovanje, svetovni pokal, je na začetku maja
potekalo v turški Antalyi. Tekmovanja so se udeležili
udeleženci bližajočih se paraolimpijskih iger v Londonu: Franc Pinter, Franček Gorazd Tiršek in Damjan
Pavlin pod vodstvom trenerjev Polone Sladič in Aleša
Kosmača.
Slovenski strelci so nastopili odlično in osvojili dve zlati
in tri srebrne medalje. Najboljši strelec tekmovanja je
bil Franček Gorazd Tiršek, ki je dvakrat zmagal in bil
enkrat drugi, ob tem pa je v disciplini R5 že v osnovnem delu skupaj s še šestimi tekmovalci izenačil svetovni rekord s 600 krogi. V finalu pa je pokazal pravo
mojstrstvo in s finalnim rezultatom 106,8 postavil nov
fantastični svetovni (in s tem tudi evropski) rekord.
Dve drugi mesti je osvojil tudi naš najtrofejnejši strelec Franc Pinter, in sicer z zračno puško stoje in pa v
padajočih tarčah. Dobro pa je nastopil tudi naš tretji
paraolimpijec – Damjan Pavlin.

Novi svetovni in evropski rekorder – Franček Gorazd Tiršek
neinvalidi (prvič so lahko na tekmovanju tekmovalci
v razredu SH1 tekmovali z neinvalidi) niso prinesli
vidnejših uvrstitev, prav tako ne Dušanu Ruparju, ki
je zaradi zdravstvenih težav zaostal za pričakovanimi
rezultati. Zelo pa so se izkazali vsi trije tekmovalci v
kategoriji SH2. Za Veselko Pevec je bilo to prvo mednarodno tekmovanje. V konkurenci zelo izkušenih
tekmovalcev je v disciplini stoje z zanjo odličnim rezultatom 597 krogov zasedla peto mesto. V isti disciplini
se je izkazal Damjan Pavlin, ki je z rezultatom 600 v
osnovnem delu in 105,7 v finalu osvojil drugo mesto.
Prav tako je standardno odlično nastopil Franček
Gorazd Tiršek, ki je zasedel drugo in tretje mesto ter
lepo povečal svojo zbirko medalj.
Majsko turnejo tekmovanj pa so strelci sklenili konec
maja, ko so se udeležili tradicionalnega tekmovanja

Strelska reprezentanca: Sedijo (z leve): Dušan Rupar,
Veselka Pevec, Franc Pinter; stojijo (z leve): Polona Sladič,
Aleš Kosmač, Damjan Pavlin, Franček Gorazd Tiršek
Drugo tekmovanje je sredi maja potekalo v nemškem
Hannovru, kjer so prvič organizirali množično strelsko
tekmovanje za invalide in neinvalide skupaj. Reprezentanci sta se pridružila še preostala člana, Dušan
Rupar in Veselka Pevec. Na tekmovanju je nastopilo
ogromno število strelcev (več kot 500), organizatorju
pa se je poznalo, da nima izkušenj s strelstvom invalidov. Kljub temu to ni oviralo naših tekmovalcev in
tekmovalke pri dobrih nastopih. Franc Pinter je dosegel dobre rezultate, ki pa mu v enotni konkurenci z

46

PARAPLEGIK

Strelci: (z leve) Franc Pinter, Damjan Pavlin, Veselka Pevec,
Franček Gorazd Tiršek, Dušan Rupar

Hessen Pokal v nemškem Bad Orbu. Reprezentanca
je bila v polni sestavi in je po Pinterjevi zaslugi osvojila dve tretji in drugo mesto, Tiršek pa je zmagal v
disciplini zračna puška leže. Dobro sta nastopila tudi
Veselka Pevec in Damjan Pavlin.
Strelci so s tem končali nastope na tekmovanjih pred
letošnjim največjim športnim dogodkom za invalide – avgustovskimi paraolimpijskimi igrami. Zdaj je

že znano, da bodo v Londonu nastopili Franc Pinter,
za katerega bodo to šeste igre, Damjan Pavlin, ki bo
tekmoval na svojih tretjih igrah, in novinec na paraolimpijskih igrah Franček Gorazd Tiršek. Pred strelci
je torej še dolgo, vroče poletje treningov. Upajmo na
uspešen konec poletja!
Polona Sladič

Strelci invalidi na državnem prvenstvu

STRELCI Z ODLIČNIMI REZULTATI
Zveza za šport invalidov Slovenije – POK je na strelišču v Ljubljani 21. aprila 2012 pripravila državno
prvenstvo v streljanju s serijskim in standardnim zračnim orožjem. V skupinah SH1 in SH2 so tekmovali tudi strelci iz šestih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije.

V skupini SH2 je odličen rezultat s 399 dosegel Gorazd
Tiršek (CE), v ženski konkurenci pa je s 393 krogi slavila
edina strelka med tetrapleginjami Veselka Pevec (LJ).
TEKMOVANJE S SERIJSKO PUŠKO
V skupini SH1 je s 369 krogi spet zmagal Franc Pinter
(MB), srebrn je postal Jožef Franc (MS) 362, Zdenko
Lilek (MB) je bil s 352 krogi četrti, Franci Škrbina (NM)
s 346 krogi peti, Jordan Ušaj (GO) s 332 krogi šesti,
Jože Ovčar (MB) s 302 kroga sedmi, Tine Gorenc – DNF
(NM) pa deveti. V ženski konkurenci je Veselka Pevec

(LJ) med desetimi strelkami s 368 krogi znova osvojila
prvo mesto.
V skupini SH2 je s 385 krogi zmagal Gorazd Tiršek (CE),
drugi je bil s 372 krogi Slavko Dunaj (MS), tretji s 365
krogi Leon Jurkovič (MS), Franc Baum (MS) je bil s 341
krogi deveti, Mladen Fabjan (CE) s 323 krogi trinajsti,
Ladislav Kepe (MS) pa s 322 krogi petnajsti.
V ekipni konkurenci so naši strelci v streljanju s serijsko
puško skupini SH2 osvojili prvo in drugo mesto.

Šport

TEKMOVANJE S STANDARDNO PUŠKO
V skupini SH1 je prvo mesto s 398 krogi osvojil najboljši
strelec med paraplegiki Franc Pinter (MB), drugo pa s
376 krogi Dušan Rupar (NM).

Tekmovanje je pod vodstvom glavne sodnice Elvire
Valant potekalo v skladu s tehničnim pravilnikom
za organizacijo in izvajanje tekmovanj v streljanju
Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskim
komitejem.
Povzel Jože Globokar

Naši strelci so dosegli zelo
dobre rezultate.
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Ples na vozičkih

ODLIČNA VELIKONOČNA ŽETEV
Že nekaj let zapored slovenski plesalci invalidi velikonočne konce tedna preživljajo netipično za ta
praznik. Mirne dni v krogu družin in z dobrotami obložene mize zamenjajo za trdo delo dobrih 13.000
kilometrov daleč od doma, v nizozemskem Cuijku. Tam vsako leto na velikonočni konec tedna poteka
za plesalce na vozičkih najpomembnejši dogodek leta, mednarodno tekmovanje v »wheelchair dancingu«.

Šport

Članice in člani plesnega kluba Zebra, prve skupine
tako imenovanega wheelchair dancinga pri nas, so
se po več mesecev intenzivnih treningov, nekaj spuščenih gumah in od piljenja plesnih obratov do krvi
oguljenih prstov (na rokah in nogah) na začetku aprila
odpravili na petdnevno odisejado, da bi svetovnim
konkurentom in predvsem sebi pokazali, kaj lahko
Zebre dajo od sebe, kadar gre zares.
Dejstvo je, da je udobno preplesavanje naučenega v
varnem zavetju znane telovadnice in pred manj kritičnimi domačimi ocenjevalci nekaj povsem drugega
od visokonapetostnega vrhunskega plesnega sveta,
v katerega trčiš v plesni dvorani, polni najboljših plesalcev več desetih držav, enako odločenih, da se pred
strogimi očmi sodnikov pokažejo v najboljši luči. Ob
vsem tem seveda svoje vedro pristavi še trema, ki vedno zahteva svoj oderuški davek. Ne glede na mesece
trdih treningov in dejstvo, da v svoj šport težko vložiš
še več strasti, ljubezni in energije, prepričanje o odličnem pridelku v takšnih trenutkih rahlo zbledi. Vedno
se pač lahko najde nekdo z večjo bučo, kot je tvoja.
Kakor koli že, slovenski pridelek tudi letos ni razočaral.
Naši plesalci vsako leto znova dokažejo, da mladost in
relativna neizkušenost s tekmovalnih plesnih podijev
v primerjavi z dolgoletnimi tradicijami in neprecenljivimi izkušnjami tekmovalcev drugih držav še zdaleč
ne prinašata prednosti slednjim. Ko zaslišiš glasbo,

Skupinska fotografija
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World Cup par – Klemen Pirman in Barbara Šamperl
sodniki izpuhtijo, konkurenti na plesišču pa bodejo
v oko in samozavest le toliko, kolikor je treba, da se
izogneš odbijanju, prevračanju in drugim možnim
za(p)letom. Kadar gre zares, znajo naše Zebre pokazati
prave zobe.
Sloveniji so priplesali lepo bero medalj, čeprav je bila
letos preizkušnja za naše plesalce še posebej zahtevna, saj so skoraj vsi slovenski pari letos prvič tekmovali
v višjih kategorijah kot prejšnja leta in se tako prvič
postavili ob bok še močnejšim konkurentom z večletno plesno kilometrino in precej več izkušnjami z
drugih mednarodnih tekem. Skoraj vsi naši plesalci
so se v dveh tekmovalnih dneh uvrstili v finale svojih
tekmovalnih kategorij, torej med šest najboljših parov
sveta v vsaki kategoriji.
V konkurenci 350 najboljših plesnih parov iz 22 držav
so osvojili dve bronasti in štiri srebrne medalje ter šest
medalj za uvrstitev v finale (tri medalje za 4. mesto,
eno za 5. in eno za 6. mesto). Slovenci smo bili prvič
tudi aktivno del vrhunca tekmovalnih dni, tekmovanja
v kategoriji world cup, kjer tekmujejo kandidati za
paraolimpijske igre. Barbara Šamperl in Klemen

Zebre so tako
tudi letos prelisičile marsikatero pravilo preAnja Krstič in Ana Jurenec
živetja v divjini.
Pravilo večjega in izkušenejšega vsekakor. Mala dežela
na tej lepi strani Alp proti velikim silam sveta, štiri leta

Teuta Imeri in Tina Cerk
tovrstne športne tradicije pri nas proti nekaj desetletni
tradiciji v svetu …
Majhni in gajstni, ali kako bi že rekle naše babice …
Sicer pa tako vsi vemo, kje se skriva strup.
Nina Wabra
Avtor fotografij: Gal Jakič

Šport

Pirman sta se
med 30 pari
uvrstila na čudovito 13. mesto v standardnih plesih, kar
je za njuno mlado, leto in pol
kratko skupno
plesno kariero v najvišjem
tekmovalnem
razredu vsekakor izjemen dosežek.

Ekstremni dosežek

JAKIČ PO HRBTIŠČU VELIKANKE
Slovenski reprezentant v alpskem smučanju za športnike invalide in paraolimpijec Gal Jakič je pred
sobotno tekmo finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici v sodelovanju s Smučarsko
zvezo Slovenije uspešno izpeljal t. i. Projekt X.
Kot prvi športnik invalid se je z zastavo za kandidaturo
Planice za svetovno nordijsko prvenstvo 2017 spustil
po hrbtišču druge največje letalnice na svetu. Pri spustu je dosegel hitrost 118 kilometrov na uro in znova
dokazal, da ekstremni dosežki niso zgolj domena
»zdravih« športnikov.
Jakič bi se poleg aktivne tekmovalne kariere v alpskem
smučanju za športnike invalide in parakajaku rad
uveljavil tudi kot prvi slovenski ekstremni športnik
invalid. Video material, ki so ga ob Projektu X posneli
v Planici, bo uporabljen kot del prvega slovenskega
filma o smučanju invalidov pri nas. Posnet naj bi bil
na začetku leta 2013.
Povzel Jože Globokar
Z monoskijem se po hrbtišču velikanke še nihče ni spustil.
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Tekmuj sam s seboj – vsak je zmagovalec

MARATON TREH SRC
V Radencih se je v soboto, 19. maja 2012, ob 9.25 uri začel tradicionalni, že 32. maraton treh src s sloganom Tekmuj sam s seboj – vsak je zmagovalec.
Odprtje prireditve je bilo v hotelu Radin, združeno
z dobrodelnim koncertom in Tekom srca »Daj, da
ti pomagam«. Zbrana sredstva bodo namenili za
pokrivanje stroškov šole v naravi otrok s posebnimi
potrebami in za premostitev težkega ekonomskega
položaja otrok iz družin Občine Radenci.
Ta športna prireditev je še posebno zanimiva za naše
paraplegike, saj imajo možnost tekmovati v kategoriji
na 21 km z ročnimi kolesi (handbiki). Trasa vodi po ravninskem delu Pomurja, na obeh bregovih reke Mure.

Šport

Naši tekmovalci so dosegli naslednje rezultate:
1. mesto: Stanko Novak 0:40:55
2. mesto: Jože Zajc 0:40:57
3. mesto: Primož Jeralič 0:44:53
Maratona se je udeležilo več članov pokrajinskih
društev Zveze paraplegikov Slovenije. Zmagovalec
Maratona treh src je tokrat Stanko Novak, predstavnik
našega DP Prekmurja in Prlekije. Drugo mesto je pripadlo Jožetu Zajcu, tretje mesto pa je zasedel Primož

Zbor tekmovalcev pred začetkom tekme.
Jeralič, oba iz DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
V imenu Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije
vsem trem tekmovalcem čestitamo za trud in dosežene rezultate!

Stanko Novak je zmagal, Jože Zajc je dosegel drugo mesto, Primož Jeralič pa tretje.
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Anita Trebše

32. memorial Toneta Pogačnika in 16. mednarodni turnir v košarki na vozičkih

EKIPA CASTELVECHHIO PONOVILA LANSKI USPEH
Na 32. memorialu Toneta Pogačnika in 16. mednarodnem turnirju v košarki na vozičkih, ki ga je 5. in
6. maja 2012 v športni dvorani OŠ v Zgornjem Kašlju pripravilo DP ljubljanske pokrajine, je zmagovalni pokal že drugič zapored osvojila italijanska ekipa Castelvecchio iz Gradiške, ki je v finalni tekmi
premagala ekipo organizatorjev. Ob razglasitvi rezultatov sta pokale podelila župan mesta gostitelja Zoran Janković in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic.

Po predtekmovanju so se ekipe v
drugem delu tekmovanja pomerile
za končne uvrstitve. Najprej sta v
tekmi za peto mesto nastopili zadnji
ekipi iz skupine A in B. Boljša je bila
ekipa KKI Zagreb, ki je ekipo KKI Dunav premagala z rezultatom 58:53.
V naslednji tekmi sta se za tretje
mesto borili ekipi KKI Vrbas in RSV
Kärnten. Igralci iz Banjaluke so že na
začetku tekme pokazali, da so boljši, saj so že prvo četrtino končali z
rezultatom 24:10. V nadaljevanju so
podobno igro nadaljevali in tekmo
dobili z visoko razliko v koših, 82:51.
V finalni tekmi, v kateri sta moči in
košarkarsko znanje merili zmago-

valni ekipi obeh skupin, je zmagala
ekipa Castelvecchio, ki je ekipo DP
Mercator Ljubljana ugnala z rezultatom 58:27.
Končne uvrstitve: prva Castelvecchio, druga DP Mercator Ljubljana,
tretja KKI Vrbas, četrta RSV Kärnten,
peta KKI Zagreb, šesta pa KKI Dunav.
Tekme so sodili: Mitja Dečman,
Franc Šafarič in Peter Jakše. Za najboljšega in najkoristnejšega igralca
je bil izbran Slobodan Banjac, največ košev pa je dosegel Izet Sejmeinović (75), oba Castelvecchio.
Ob razglasitvi rezultatov se je
košarkarjem za sodelovanje na
turnirju v imenu organizatorja
zahvalil predsednik društva Gregor
Gračner, vlogo tradicionalnega
Pogačnikovega memoriala je
omenil predsednik Zveze Dane
Kastelic, nato pa sta z županom

Pokal je kapetanu ekipe Castelvecchio
izročil župan MOL Zoran Janković.
(Foto: Drago Perko)

Šport

Na največjem košarkarskem srečanju v regiji Alpe–Jadran so se za
Pogačnikov pokal potegovale ekipe
iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Bosne
in Hercegovine, Srbije in Italije.

Zoranom Jankovićem ekipam
podelila pokale.
Košarkarski športni dogodek je v
odmorih finalnega srečanja navduševala plesno-navijaška skupina
Urška in ob vsakem nastopu požela
bučen aplavz.
V ličnem biltenu so organizatorji
predstavili slovensko prestolnico,
sofinancerja MOL, ekipe, nagovore
župana Zorana Jankovića, predsednika ZPS Daneta Kastelica in predsednika društva Gregorja Gračnerja
ter številne sponzorje in donatorje,
brez katerih tako zahtevne prireditve ne bi mogli pripraviti.
Jože Globokar

Finalno tekmo so brez težav dobili Italijani.
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Ekipa DP jugozahodne Štajerske je prvikrat in nekoliko nepričakovano
osvojila prehodni pokal Zveze paraplegikov Slovenije

PREHODNI POKAL CELJSKI EKIPI
Na eni od sej UO Zveze paraplegikov Slovenije so sklenili, da se vsakoletni košarkarski turnir za pokal
Zveze, ki ga ekipe odigrajo po sezoni, posveti tudi v spomin na prvega in častnega predsednika ZPS
Ivana Peršaka. Ivan je bil namreč zelo dober igralec in kapetan prve košarkarske ekipe, pozneje pa
tudi trener reprezentance, ki je uspešno nastopala doma in v tujini. Tekmovanje so si ogledali tudi
Ivanova žena in sinova.
V športni dvorani ŠIC v Ljutomeru so se 12. maja 2012
na 11. turnirju srečale štiri ekipe – združena ekipa DP
Dolenjske, Bele krajine in Posavja in DP Gorenjske, DP
jugozahodne Štajerske, DP severne Štajerske in DP
ljubljanske pokrajine.

Šport

V uvodni tekmi predtekmovanja je ekipa DP Celje brez
težav premagala ekipo DP Maribor (61:46), naslednja
tekma pa je zmago prinesla združeni ekipi DP Novo
mesto-DP Kranj, ki je z rezultatom 49:41 ugnala ekipo
letošnjih državnih prvakov DP Mercator Ljubljana.
V nadaljevanju srečanja sta se za tretje mesto pomerili
poraženki iz predtekmovanja. Boljšo igro so pokazali
Ljubljančani, ki so v polčasu imeli deset točk prednosti,
nato pa s podobno igro nadaljevali in tekmo končali
z izidom 43:32
V finalni tekmi sta se pod koši srečali zmagovalni
moštvi predtekmovanja. Povedlo je moštvo združenih
ekip DP Novo mesto-DP Kranj, vendar je nadaljevanje
pripadlo moštvu DP Celje, ki je v polčasu doseglo
izid 31:26. V tretji četrtini so Celjani imeli le še točko
prednosti (47:46). Zadnja četrtina je bila polna
preobratov. Moštvi sta se izmenjavali v vodstvu, na
koncu pa so več moči le zbrali Celjani in z rezultatom

Prehodni pokal je prejel kapetan ekipe David Slaček.
63:58 prvikrat in nekoliko nepričakovano osvojili
prehodni pokal Zveze paraplegikov Slovenije.
Tehnični delegat je bil Milan Lukan, sodnika pa Mitja
Dečman in Franc Šafarič.
Ob razglasitvi rezultatov so športnike nagovorili vodja
športa Gregor Gračner, Anita Trebše (DP Prekmurja
in Prlekije) in predsednik Zveze Dane Kastelic.
Omenil je veliko vlogo Ivana Peršaka, ki jo je odigral
pri razvoju športa paraplegikov in tetraplegikov, še
zlasti košarke na invalidskih vozičkih. To je bila namreč
prva kolektivna igra, ki nas je povezala in s katero
smo postajali vse bolj prepoznavni v takratni družbi.
Jože Globokar

V finalni tekmi so bili boljši igralci ekipe DP jugozahodne
Štajerske.
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Konec regionalne lige v Ljubljani

PRVAK LIGE JE ŽE ČETRTIČ ZAPORED KIK SANA (BIH)
Košarkarske ekipe, ki so v sezoni 2011/2012 tekmovale v regionalni ligi, so po rednih kolih in polfinalnih tekmah odigrale še sklepne tekme. Finalno srečanje je 19. maja 2012 v športni dvorani vojašnice
Franc Rozman - Stane pripravila Zveza paraplegikov Slovenije. Naslov prvaka lige je že četrtič zapored osvojila ekipa KIK Sana (BIH), zmagovalni in prehodni pokal ter tri košarkarske žoge pa je kapetanu ekipe podelila Varja Dolenc, direktorica Področja za marketing, segmente strank in razvoj pri Novi
Ljubljanski banki. V imenu glavnega pokrovitelja je igralcu KK Zagreb Božidarju Jancetiču poklonila
tudi dragocen košarkarski voziček, ki ga je delno sofinancirala tudi Soča Oprema.
V uvodni tekmi sklepnega tekmovanja sta se za sedmo
mesto pomerili ekipi Slovenija (SLO) in RSV Kärnten (A).
Boljši so bili košarkarji Slovenije, ki so avstrijsko ekipo
premagali z rezultatom 60:47.

V zadnji tekmi sta se pod koše zapeljali najboljši ekipi
Castelvecchio Nordest (I) in KIK Sana (BIH) ter se potegovali za zmagovalni in prehodni pokal Regionalne
lige v sezoni 2011/2012. Povedla je ekipa iz Sanskega
Mosta in polčas sklenila z rezultatom 33:30. V nadaljevanju tekme so Italijani večkrat izenačili in si ob koncu
tretje četrtine priborili tri točke prednosti. V zadnji
četrtini pa so več moči zbrali igralci iz Sanskega Mosta,
ki so z rezultatom 64:58 zasluženo in že četrtič zapored
osvojili vse lovorike sklepnega turnirja.
Finalne tekme so vodili: Penzo Cristiano (I), Hrvoje
Pencinger (CRO), Damir Kunosić (BiH) in Mitja Dečman
(SLO).

V finalni tekmi so več moči zbrali igralci ekipe KKI Sana.

KKI Sana je že četrtič zapored osvojila prehodni pokal.
Ob razglasitvi rezultatov so udeležence sklepnega
turnirja nagovorili vodja lige in vodja športa pri Zvezi
paraplegikov Slovenije Gregor Gračner, predsednik
Zveze Dane Kastelic in Klemen Prepelič, košarkar
Heliosa.

Šport

Peto mesto je osvojila ekipa KIK Una Sana (BIH), ki je
z rezultatom 63:53 porazila ekipo KIK Veterani (BiH):
igralci iz Bihaća so vso tekmo vodili in ob končnem
sodnikovem pisku zasluženo slavili.
Za bronasto kolajno sta košarkarsko znanje pod koši
pokazali ekipi KK Zagreb (HR) in KKI Vrbas (BIH). Več
znanja in boljšo igro so pokazali Zagrebčani, ki so
Banjalučane ugnali z rezultatom 77:66.

Pokale in kolajne sta ekipam podelila direktorica
Področja za marketing pri NLB Varja Dolenc in predsednik Zveze Dane Kastelic, pokale najboljšim igralcem
MVP (Elvis Tazlič, Ante Štimac, Slobodan Banjac, Elvis
Modronja) in najboljšemu strelcu (Ademir Demirović) pa košarkar Klemen Prepelič. Dolenčeva je ob

Sodoben košarkarski voziček je dobil Božidar Jancetič.
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čestitkah med drugim dejala: »V NLB se zavedamo
svoje družbene vloge in odgovornosti, ki jo imamo
kot največja finančna ustanova v Sloveniji. Kolikor je
le mogoče, še vedno aktivno podpiramo predvsem
humanitarne organizacije pa tudi šport in izobraževanje. Zato smo tudi idejo Zveze paraplegikov spoznali
kot dobro in pomembno. Z veseljem ugotavljamo,
da tekmovanje dosega svoj namen in da se deloma
kakovost košarke na vozičkih tudi z našim sodelovanjem in podporo zvišuje. Ker vemo, da je ustrezna
oprema predpogoj za doseganje dobrih rezultatov,
vsako leto podarimo tekmovalni voziček enemu od
košarkarjev v ligi.«
Zaključni turnir si je ogledal predsednik Evropske
košarkarske zveze na invalidskih vozičkih in član FIBE
Jan Bartheling, spremljali so ga naši mediji, med njimi

tudi medijski pokrovitelj Regionalne lige Kosarka.si –
kjer je košarka doma.
V finalni tekmi so v prekinitvah in odmorih dogajanje
na igrišču popestrile simpatične plesalke plesno-navijaške skupine Urška.
KONČNE UVRSTITVE:
1.
KKI Sana – BiH
2.
Castelvecchio – I
3.
KK Zagreb – CRO
4.
KKI Vrbas – BiH
5.
KIK Una sana – BiH
6.
KIK Veterani – BiH
7.
Slovenija – SLO
8.
Kärnten – A
Jože Globokar

Državno prvenstvo v košarki na vozičkih

Šport

RAZBURLJIVI FINALE
Po odigranem rednem delu slovenske lige v košarki na vozičkih so se na državno prvenstvo uvrstile
štiri ekipe: DP jugozahodne Štajerske, DP severne Štajerske, DP ljubljanske pokrajine in DP Dolenjske,
Bele krajine in Posavja. Prvenstvo je potekalo v soboto, 31. 3. 2012, v Športni dvorani Marof v Novem
mestu. Tekme so bile odigrane po razporedu o državnem prvenstvu.
Prva tekma: DP Novo mesto proti DP Mercator Ljubljana, končni izid 19:56. Druga tekma: DP Maribor
proti DP Celje, 31:46. V tretji tekmi smo se borili DP
Novo mesto za tretje mesto z DP Maribor in izgubili
z rezultatom 33:65. Sledila je zadnja tekma za prvo
mesto med DP Mercator Ljubljana in DP Celje. Po razburljivem finalu so naslov že četrtič zapored osvojili DP
Mercator Ljubljana po podaljšku s košem razlike 55:53.
Rezultati po tekmah:
DP Novo mesto : DP Ljubljana
(6:10, 7:14, 2:21, 4:11)
DP Maribor : DP Celje		
(4:17, 10:11, 7:6, 10:12)
DP Novo mesto : DP Maribor
(12:15, 4:16, 11:17, 6:17)
DP Ljubljana : DP Celje		
(14:16, 7:9, 13:8, 13:14, 8:6)

19 : 56
31 : 46
33 : 65
po podaljšku 55 : 53

1. mesto: Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine (DPLJ)
2. mesto: Društvo paraplegikov jugozahodne
Štajerske (DPJZŠ)
3. mesto: Društvo paraplegikov severne Štajerske
(DPSŠ)
4. mesto: Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja (DPDBP)
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Na levi je predsednik ZŠIS-POK Emil Muri, na desni pa sta
predstavnika KK Krka, Jure Balažič in zraven levo Zoran
Dragič.

Zmagovalna ekipa

Organizacijo polfinalnih tekem so
zaupali KKI Vrbas

POLFINALNE TEKME V
BANJALUKI
Košarkarske ekipe, ki so v sezoni 2011/2012 tekmovale v regionalni ligi, so po treh rednih krogih polfinalne tekme odigrale 14. aprila
2012 v športni dvorani Obilićevo v Banjaluki. Organizacijo srečanja so že ob usklajevanju urnika zaupali KKI Vrbas iz Banjaluke.

Najboljši strelec v letošnji sezoni Janez
Učakar
V letošnji sezoni dr žavnega
prvenstva je najboljši igralec
košarke na vozičkih med mladimi
postal Enis Musič (DPJZŠ), Janez
Učakar (DPG), ki je dosegel 136
točk, pa je najboljši strelec.
Tekmo sta sodila Mitja Dečman in
Nedžad Budimlić. Zapisnik je vodila
Barbare Jakše, časomerilec Roman
Gačnik, vse skupaj pa je nadzoroval komisar, delegat Milan Lukan.
Pokale in medalje so podelili predsednik ZŠIS-POK, Emil Muri ter dva
predstavnika KK Krka, Jure Balažič
in Zoran Dragič.

V uvodni tekmi sta se na parket
zapeljali moštvi KIK Veterani in RSV
Karnten. Učinkovitejšo igro so pokazali igralci moštva KKI Veterani,
ki so Avstrijce premagali z visoko
razliko 90:56. Malo slabši so bili le v
drugi četrtini (19:20).
Druga tekma je zmago prinesla
ekipi Castelvecchio iz italijanske
Gradiške, ki je ugnala domačo
ekipo KKI Vrbas. Ob polčasu sta
bili ekipi povsem izenačeni, saj so
imeli Italijani le točko prednosti. V
drugem delu tekme pa je moštvo
organizatorjev popustilo in tekmo
izgubilo z rezultatom 61:69. Tretjo
polfinalno tekmo so košarkarji
moštev KIK Una Sana in Slovenija
končali z izidom 69:56. Po prvem
polčasu je slovenskim igralcem še
kar dobro kazalo, saj so vodili za
dve točki. Toda v nadaljevanju so
povsem popustili.
V zadnjem srečanju je KIK Sana
brez težav premagala ekipo KK

Zagreb. Ekipa iz Sanskega Mosta je
ob polčasu vodila z visoko prednostjo 47:22, tretjo četrtino izgubila
(20:26), ob koncu pa slavila z rezultatom 88:65.
Tekme so sodili: Damir Kunošić in
Dino Duraković (BiH) ter Dražen
Štrok in Hrvoje Pencinger (HR). Dosodili so tudi tri tehnične napake, ki
so jih dobili: ekipa KIK Veterani zaradi prevelikega števila točk v peterki,
Slobodan Banjac (Castelvecchio) in
KK Zagreb pa zaradi ugovarjanja
sodnikom. Najboljši strelci v skupini
A: Elvir Modronja, KIK Sana, 108,
Aleksandar Jovanović, KIK Veterani,
79, in Izet Sejmenović, Castelvecchio, 72. Najboljši strelci v skupini
B: Ademir Demirović, KKI Vrbas, 131,
Rifat Kozlica, KIK Una Sana, 118, in
Robert Holdering, RSV Kärnten, 88.
Polfinalne tekme so spremljali:
delegat sodnikov Žarko Tomšič,
delegat lige Milan Lukan in vodja
lige Gregor Gračner.
Povzel Jože Globokar

Šport

Najboljši igralec košarke na vozičkih
med mladimi Enis Musič

Franci Škrbina
V ekipi KKI Vrbas igrata tudi dva slovenska igralca Suad Hodžič in Boštjan
Ceglar (drugi in tretji).
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Naši igralci tokrat niso
dosegli boljših uvrstitev

DEVETO
MEDNARODNO
PRVENSTVO V
NAMIZNEM TENISU

Šport

V športni dvorani Tri lilije je od 9. do 13.
maja 2012 potekalo 9. odprto prvenstvu
Slovenije,Thermana Laško 2012, v namiznem tenisu za invalide.

Plavanje naših

DRŽAVNO
PRVENSTVO V
PLAVANJU
Plavalna zveza Slovenije je v sodelovanju s Plavalnim klubom Branik na bazenu v Mariboru 28.
aprila pripravila odprto državno prvenstvo invalidov v plavanju.
Državno prvenstvo je potekalo po vnaprej sestavljeni
štartni listi. Zaradi majhnega števila prijavljenih plavalcev je bilo treba združiti nekaj skupin.

Na močnem mednarodnem turnirju je svoje moči
merilo 265 tekmovalk in tekmovalcev iz 31 držav. Med
njimi so bili pod vodstvom trenerja Damjana Lazarja
tudi slovenski tekmovalci Andreja Dolinar, Barbara
Meglič in Primož Kancler. Žal sta zaradi poškodb svoje
nastope morala odpovedati naša odlična tekmovalka
Mateja Pintar in Bojan Lukežič.

Na prvenstvu so v svojih skupinah in različnih disciplinah tekmovali tudi plavalci paraplegiki in tetraplegiki. Aleš Sečnik, Nino Batagelj in Igor Krisch iz DP
ljubljanske pokrajine ter Aleš Povše in Vinko Hren iz
DP jugozahodne Štajerske.

Naša najboljša tekmovalka na turnirju Andreja Dolinar
je najprej s 3:0 premagala Avstrijko Heike Koller. Sledil
je dvoboj s prvo nosilko turnirja v kategoriji 4 Britanko
Susan Gilroy, ki ga je Andreja dobila z rezultatom 3:2.
Toda naslednji dvoboj je s Srbkinjo Matičevo izgubila
s 3:1 in o četrtfinalistkah so odločali dobljeni seti. Pri
tem pa je Andreja ni imela sreče in z enakim številom
točk je osvojila tretje mesto v skupini.

Povzel Jože Globokar

V svojih skupinah so osvojili prva mesta.

Naši tekmovalci tokrat niso dosegli boljših uvrstitev.
Povzel Jože Globokar

Prizorišče državnega prvenstva
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Ribolov: memorial združen s prvim kolom ZPS

PRVI MEMORIAL IVANA PERŠAKA
Naše društvo je bilo organizator pokala v spomin Ivana Peršaka, saj je prvi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, poleg drugih športnih panog, tudi do ribolova čutil posebno strast.

Dogodka se je udeležil tudi župan občine Tišina,
Franc Horvat, ki je pozdravil in nagovoril vseh 25
tekmovalcev iz različnih slovenskih društev. Čestital je
vsem uvrščenim zmagovalcem. V govoru je naznanil,
da se je v mestnem svetu spremenil pravilnik, ki
je prijaznejši v sofinanciranju invalidskih športnih
dejavnostih.
Vsem uvrščenim je osebno čestital tudi predsednik
našega društva Stanko Novak.
25 tekmovalcev se je pomerilo ekipno in
posamično. Dosegli so naslednje rezultate:

EKIPNO:
1. DRUŠTVO PREKMURJA IN PRLEKIJE
2. DRUŠTVO S ŠTAJERSKE
3. DRUŠTVO ISTRE IN KRASA
POSAMIČNO:
1. SILVESTER KRIŽANIČ
2. FRANC BOROVNJAK
3. ZDENKO LILEK
Po izročitvi pokala je župan Občine Tišina Franc Horvat
namenil nekaj besed v spomin Ivanu Peršaku in vsem
športnikom, predvsem ribičem.
Vsem tekmovalcem v imenu društva čestitamo!
Anita Trebše

Šport

27. 4. je v kraju Gradišče, v občini Tišina, potekal prvi
memorial Ivana Peršaka v ribolovu, združen s prvim
kolom ZPS. Predstavili smo se kot dober organizator
tovrstne športne prireditve.

Pokal v rokah našega društva.
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Državno prvenstvo kegljanju

CVETKA ŠTIRN, VIKTOR RUPNIK,
SLAVKO DUNAJ – DRŽAVNI PRVAKI
Zveza za šport invalidov Slovenije – POK je 19. maja 2012 na kegljišču športne dvorane Golovec v
Celju pripravila državno prvenstvo v kegljanju za invalide. Nastopilo je tudi 19 paraplegikov in
tetraplegikov iz sedmih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije.
Med paraplegiki je v konkurenci
moških državni prvak v bogati kegljaški karieri prvikrat postal Viktor
Rupnik – DP LJ (440), drugi je bil
Tone Kanc – DP NM (435), tretji pa
Anton Simonič – DP MS (428).

Šport

Med kegljačicami je naslov državne
prvakinje osvojila Cvetka Štirn –
DP LJ (422), druga je bila Nataša
Godec – DP MB (324), tretja pa
Marta Janežič – DP MS (308). V

konkurenci tetraplegiki je državni
prvak postal Slavko Dunaj – DP MS
(416), podprvak Slavko Ivančič –
DP LJ (415), tretje mest pa je osvojil
Vinko Hauzer – DP MB (404).
Kolajne je podelil Igor Malič.
Jože Globokar
Viktor Rupnik je bogato kegljaško
kariero kronal z naslovom državnega
prvaka.

Na tradicionalnem kegljaškem turnirju v Kamniku

NAŠIM KEGLJAČICAM IN KEGLJAČEM
VSA PRVA MESTA
Na sodobnem šeststeznem kegljišču v Kamniku je Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine 21.
aprila pripravilo že XIV. tradicionalni kegljaški turnir za pokal Občine Domžale. Nastopilo je 32
tekmovalk in tekmovalcev iz šestih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije, kegljačice in
kegljači društva pa so v vseh kategorijah osvojili vsa prva mesta.
V ekipni konkurenci je prvo mesto s
1837 keglji osvojila naša prva ekipa,
druga je bila ekipa DP severne Štajerske s 1690 podrtimi keglji, tretja
pa naša druga ekipa, ki je podrla
1554 kegljev.
V moški konkurenci se je na prvo
mesto zavihtel Viktor Rupnik LJ
(471), drugo lanski zmagovalec Anton Kanc NM (463), tretje pa Roman
Hrženjak CE (442). V konkurenci
žensk je z najboljšim rezultatom
turnirja zmagala Senka Ivanišević LJ
(481), drugo mesto je kljub poškodbi roke osvojila Cvetka Štirn LJ (409),
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zer MB (404), tretji pa spet kegljač
našega društva Hasan Čaušević
(338).

Kegljači društva so na turnirju osvojili
vsa prva mesta.
tretje pa Nataša Godec MB (237).
Tekmovanje kegljačev tetraplegikov in veteranov so organizatorji
združili v eno skupino. Največ
kegljev je podrl naš kegljač Slavko
Ivančič (449), drugi je bil Vinko Hau-

Pokale so zmagovalcem podelili župan Toni Dragar, ki je bil že desetič
z nami, svetnica Občine Domžale
Vera Vojska in direktor Zavoda za
šport Domžale Janez Zupančič.
Za pravilen potek tekmovanja so
skrbeli sodniki Slavko Tomc, Franci
Grubar in Grega Grubar, turnir pa so
podprli številni pokrovitelji.
Jože Globokar

Šahovski turnir

17. RADEJEV MEMORIAL
V prostorih našega Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja smo 10. maja 2012 pripravili že sedemnajsti šahovski turnir v spomin Jožetu Radeju. Jože je bil naš prvi predsednik, hkrati
pa velik ljubitelj in igralec kraljevske igre na črno-belih poljih. Zato je popolnoma razumljivo, da smo
tradicionalno šahovsko tekmovanje posvetili njemu v spomin.

Po dobrodošlici našega predsednika društva Jožeta Okorna je
arbiter Ludvik Cvirn pred začetkom
vse tekmovalce seznanil s pravili
tekmovanja, nato pa so šahisti v posamični konkurenci odigrali sedem
kol po švicarskem sistemu. Igralci
so za posamične »partije« imeli
za razmišljanje in poteze na voljo
deset minut, težje gibalno ovirani
tetraplegiki pa dvanajst. Igrali so
po pravilih FIDE – z dodatkom za
pospešeni hitropotezni turnir.
Po tekmovanju je vsem udeležencem spominskega turnirja za
osvojena mesta čestital naš športni

Na levi drugouvrščeni Aleksander Kandorfer, desno tretjeuvrščeni Jakob Škantelj,
na sredini zmagovalec turnirja Edo Planinc
referent Mirko Sintič in jim podelil
praktične nagrade. Najboljši trije pa
so od vodje športa in sodnika prejeli
tudi lične kolajne, zmagovalec pa
prehodni pokal.
Prvo mesto je osvojil najboljši šahist
med paraplegiki in tetraplegiki
Edo Planinc (6,5 točke), Ljubljana,
drugi je bil Aleksander Kandorfer
(6 točk), Celje, tretji pa mladi šahist

Radejeva soproga Anica

Šport

Na tokratnem turnirju se je pomerilo 19 šahistov iz petih pokrajinskih
društev. Za naše društvo so igrali
Toni Miklavčič, Mirko Sintič, Alis
Nukić, Jože Kermc in Radejeva soproga Anica.

Jakob Škantelj (5 točk), Ljubljana.
Naši tekmovalci so se uvrstili takole:
Alis Nukić (4 točke), na peto mesto,
Mirko Sintič (4 točke), na osmo,
trinajsti je bil Jože Kermc (3 točke),
šestnajsta Anica Radej (3 točke) in
devetnajsti Toni Miklavčič (1 točka).
Vsem šahistom iskreno čestitamo in
jim želimo še veliko uspehov.
Franci Škrbina

Šahovski turnir
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Šah

EDO PLANINC ZASLUŽENO PRVI
DRŽAVNI PRVAK
V prostorih Planeta Tuš v Celju je DP jugozahodne Štajerske ob podpori Zveze paraplegikov Slovenije
31. maja pripravilo prvo državno prvenstvo v šahu.

Šport

Šahisti in šahistke so tekmovali v posamični in ekipni
konkurenci. Med dvajsetimi igralci iz petih pokrajinskih društev Zveze je naslov prvega državnega prvaka
osvojil najboljši šahist med paraplegiki in tetraplegiki
Edo Planinc (7 točk), DP LJ, drugi je bil Danilo Jakomin (5,5 točke), DP IK, tretji pa Aleksander Kandorfer
(5 točk), DP CE. Šahisti so sedem krogov odigrali po
švicarskem sistemu, za razmišljanje, vlečenje potez in
ustavitev ure so imeli na voljo 10, težje gibalno ovirani
tetraplegiki pa 12 minut.

(od leve) Državni prvak Edo Planinc, sodnik Darko
Plahuta in podprvak Danilo Jakomin

V ekipni konkurenci je prvo mesto osvojila ekipa DP
ljubljanske pokrajine, drugo ekipa DP Istre in Krasa,
tretje ekipa DP jugozahodne Štajerske, četrto pa ekipa
DP severne Štajerske.
Tekmovanje je vodil šahovski sodnik Darko Plahuta, ki
je ob razglasitvi zmagovalcem v posamični konkurenci
podelil kolajne, ekipam pa pokale.
Jože Globokar
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Razstava slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami

RAZSTAVA NA TEMO VELIKA NOČ
Založba UNSU je 30. marca 2012 v prostorih Galerije Družina v Ljubljani odprla zanimivo razstavo
na temo velike noči. Na stenah galerije so visela dela Vojka Gašperuta, Benjamina Žnidaršiča, Silva
Mehleta, Željka Vertlja, Dragice Sušanj, Tine Pavlovič, Jožeta Voduška in Nevenke Gorjanc, ki slikajo
z usti, ter Angele Medved, Neje Zrimšek Žiger in Erika Pibernika, ki slikajo z nogami. Vsi omenjeni slikarji so člani elitnega Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami (VDMFK).

Ob predstavitvi slikark in slikarjev
je omenila, da so se naši umetniki z
velikim veseljem odzvali in v svojih
delih izrazili košček svojega doživetja in videnja velike noči. Zato so
tudi nastala tako lepa in prisrčna
dela. Nekatere je pritegnila prebujajoča se in cvetoča narava, druge
tihožitja, tretje pa biblični prizori, vsi
pa simbolizirajo in nakazuje lepoto
praznikov. Skratka, razstava, na
kateri je več kot trideset del, je bila
pestra in sporočilno bogata.
Pri tem ima veliko zaslug tudi Založba UNSU, ki je stalna spremljevalka
in organizatorka razstav naših slikarjev. Založba se pod vodstvom
skrbne direktorice Klare Soós že
enajst let trudi za razmah in približevanje tovrstne umetnosti slovenskemu in mednarodnemu prostoru.

Organizatorjem
se je v imenu
razstavljavcev
zahvalil slikar in
polnopravni član
VDMFK Benjamin
Žnidaršič.
Med drugim je
dejal: »Pri vzpostavljanju harmonije med obema
svetovoma imajo
pomembno vlo- Slikarsko delavnico so si ogledali tudi dijaki Srednje
go komunikacije, trgovske šole v Ljubljani.
saj z njihovo pomočjo lažje sprejemamo različnosti Slikarji, ki se predstavljamo, smo
ljudi in njihovih navad. Kot sredstvo vsak po svoje spoznali slikarstvo
in možnost za komunikacijo lahko in življenje, druži pa nas skupni
vzamemo tudi likovna dela, ki smo imenovalec, da slikanje skozi svojo
jih naredili slikarji z usti in nogami. drugačnost doživljamo kot smisel
življenja.
Mednarodnemu združenju slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, in Kljub svoji invalidnosti hočemo biti
naši Založbi UNSU se zahvaljujemo drobec, ki sestavlja mozaik svetovza to možnost komunikacije z vami, nih kultur z veliko željo, da tudi vam
vam pa, da ste to možnost sprejeli omogočimo, da se skozi naša likovin nas počastili s svojim obiskom.
na dela in našo umetnost pomešate
med nas in za hip postanete del
nas. Da si ob pogledu na naše delo
predstavljate, da ste na mestu, ki ga
sicer ne bi imeli možnosti obiskati.
Da v nas vidite ljudi, ki vas lahko
popeljejo v svet, ki ga drugače ne
bi nikoli spoznali. S tem pa želimo
širiti strpnost in razumevanje drugačnosti.«

Slikarke in slikarji z nadškofom dr. Antonom Stresom

Kultura

Odprtje razstave, ki so se je udeležili
številni ljubitelji likovne umetnosti,
je povezovala Polona Škodič, kot
umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka pa je tudi ocenila dela
omenjenih slikarjev.

Razstavi je poseben pečat dal ljubljanski nadškof in metropolit msgr.
dr. Anton Stres, ki je ob odprtju razstave med drugim povedal: »Umetnost je sad dvojega; z ene strani
nadarjenosti, talenta in genialnosti,
z druge pa osebnega truda, napora
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in dela. Prvo je prirojeno, drugo je pridobljeno. In če je
res, da pri tem daleč največji delež zajemajo trud, volja
in delo, se postavlja vprašanje, kolikšen šele mora biti
ta občudovanja vredni delež pri vas, ki slikate z usti ali
nogami. Zato je poleg tistega običajnega občudovanja, ki ga dolgujemo vsakemu lepemu likovnemu delu,
tu še posebno občudovanje. Slikarjem smo dolžni dati
priznanje za vzgled vztrajnosti in postoterjene mere
truda, ki je bil potreben, da so te slike nastale.«
Večina avtorjev razstavljenih slik je v dopoldanski
slikarski delavnici v galeriji predstavila svoj način in

tehniko slikanja, ogledali pa so si jo tudi učenci OŠ
Orehek pri Kranju in dijaki Srednje trgovske šole v Ljubljani. Lep kulturni dogodek je popestril in obogatil
mladinski pevski zbor OŠ Ketteja in Murna, s katerim
je kot solistka prepevala tudi vsestransko nadarjena
slikarka Neja Zrimšek Žiger, ki slika z nogami.
Ob odprtju razstave je Založba UNSU nadškofu poklonila Gašperutovo sliko, ki bo krasila njegove pisarniške
prostore.
Jože Globokar

Projekt za usposabljanje invalidov na kulturnem področju

KNJIGA ZA VSE

Kultura

Knjiga za vse je projekt, namenjen usposabljanju invalidov za izboljšanje možnosti zaposlitve in za
aktivnejše sodelovanje na področju kulture. Usposabljanja se, kot že naziv projekta pove, vrtijo okoli
literarne dejavnosti.
Projekt Knjiga za vse se literature loteva precej na
široko. Leto dni trajajoč projekt sestavlja kar sedmih
različnih usposabljanj, ki zajemajo celoten proces nastanka knjige – od pisanja in interpretacije ter tehnične
obdelave vsebin pa vse do končne objave.
Projekt je namenjen vsem invalidom, ne glede na
obliko ali stopnjo njihove invalidnosti. V različnih usposabljanjih tako skupaj sodelujejo gibalno ovirani,
slepi, gluhi, pa tudi nekateri z duševnimi težavami.
Predavanja in praktične vaje so temu prilagojena:
po potrebi potekajo s pomočjo tolmača znakovnega
jezika, s posebej oblikovanimi gradivi ali s sodelovanjem asistentov – pomembno je, da noben udeleženec
ni prikrajšan pri usvajanju novega znanja.
Tako kot se usposabljanj udeležujejo različni invalidi,

Pesnica Vida Mokrin Pauer je udeležence usposabljanja
ustvarjalnega pisanja spodbujala k iskanju pesniških rim.
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Udeleženci fotografske in video delavnice so pridobljeno
znanje preizkusili tudi v praksi.
bodo tudi rezultati projekta kar najbolj namenjeni
vsem. Skupaj skušamo poiskati načine, da knjigo res
naredimo dostopno »za vse« – tako pri njenem pisanju, pripravi in na koncu pri branju. Pri tem spoznavamo
omejitve in posebne potrebe, ki jih imamo različni
invalidi, in skupaj skušamo poiskati načine, kako
ustvarjalno delo omogočiti vsem, ne le posamezni
skupini invalidov.
Kadar govorimo o knjigi, je seveda najpomembnejša
njena vsebina; nastajanje knjige se začne s pisanjem
besedila. Najobsežnejša delavnica v projektu Knjiga za
vse je tako namenjena prav tistim, ki jih veseli pisanje.
Trimesečno usposabljanje ustvarjalnega pisanja, ki
poteka v prostorih Zveze paraplegikov v Ljubljani, zajema tako veščine pisanja člankov, poročil in reportaž
kot tudi ustvarjanje umetniških literarnih zvrsti. Pet-

najst udeležencev delavnice se med
vsakotedenskimi srečanji preizkuša
tako v prozi kot v poeziji – pri čemer
je na dan privrel marsikateri skriti
talent!

predstavili na nekaj prireditvah po
Sloveniji. Namen teh »literarnih
večerov« ni samo, da se pohvalimo
s svojimi izdelki, temveč tudi povabilo k branju vsebin, ki bodo po
projektu objavljene na spletnem
portalu www.knjigazavse.si.

Nastala besedila smo med projektom skušali interpretirati na
več načinov. Poleg natisnjenega
besedila smo vsebine oblikovali
kot zvočni zapis, primeren za slepe
»bralce«, ter jih skozi kombinacijo
plesnega giba in znakovnega jezika
približali tudi gluhim.

tako da jih bo mogoče objaviti na
spletnih straneh ali jih do bralcev
posredovati na druge načine, ki jih
ponuja sodobna tehnologija.

Projekt delno financirata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada,
iz Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–
2013, razvojne prioritete »Enakost
možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti« in prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na področju
kulture in podpora njihovi socialni
vključenosti«.

Udeleženci usposabljanj v projektu
Knjiga za vse bomo v poletnih in
jesenskih mesecih svoje ustvarjanje

Besedilo in fotografije:
Aleksander Grum

Predvsem poezijo je mogoče predstaviti
tudi skozi plesne gibe.

Kultura

Na bolj tehnično usmerjenih usposabljanjih so udeleženci spoznavali
tehnologije in pridobivali spretnosti, potrebne za to, da različne prikaze literature ustrezno posnamejo
in ponudijo bralcem. Delavnica foto
in video produkcije je temelj za
ilustriranje besedil in za snemanje
gibalne predstavitve literature. Usposabljanje na področju tehnologije zvočnega snemanja je osnova za
pripravo »zvočne knjige«. Delavnica
multimedijskih tehnologij je zajemala znanja za pripravo besedil
in posnetkov v različnih oblikah,

Predvsem pa želimo širši javnosti
sporočiti, da literarna umetnost ni
namenjena samo nekaterim, ampak
imamo do nje pravico tudi različni
invalidi – kot ustvarjalci in kot bralci.

Odprtje razstave grafika in risba za zlato paleto

ŠTERU CERTIFIKAT KAKOVOSTI
Zveza likovnih društev Slovenije je 31. marca 2012 v knjižnici v Šmartnem pri Litiji odprla razstavo
Grafika in risba.
Po izboru strokovne komisije, ki ji je predsedoval mag.
Zoran Poznič, so se na glavno razstavo s svojimi deli
uvrstili tudi člani Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije – Zorica Razboršek, Jožica Ameršek,
Branko Rupnik, Damjan Rogelj in Boris Šter. Od 145
del, ki so prispela na natečaj, se je na glavno razstavo
uvrstilo 27 grafik.
Na odprtju razstave je predsednik društva ZLDS Robert Ahlin najboljšim podelili priznanja in certifikate.
Med njimi je certifikat kakovosti za delo z naslovom
Fehtar prejel tudi vodja kulturne dejavnosti pri ZPS
in uspešen slikar Boris Šter. Njegova grafika ostaja v
konkurenci za zlato paleto, kar na slikarskem področju
pomeni najvišji naslov v Sloveniji.
Povzel Jože Globokar

Nagrajena grafika
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Dragica Sušanj

RAZSTAVA OLJ NA PLATNU
»Prava umetnost najprej nastane v srcu in se širi v vsak delček umetnikovega telesa, dokler ne izbruhne in se ustvari tudi za druge gledalce in poslušalce.«
S temi besedami je osnovnošolka Petra Valenčič odprla mojo razstavo v bistriškem Baru Oranž, kjer sem
na ogled postavila predvsem svoja tihožitja. Do zdaj
sem imela svoje umetnine razstavljene že na dvajsetih
skupnih in samostojnih razstavah.

Kultura

Razstava je potekala v sodelovanju z Območno organizacijo Rdečega križa in je bila izvedena v okviru
aktivnosti ob tednu Rdečega križa. Kulturni programu
so sooblikovali učenci iz bistriške osnovne šole. Udeležencem so prebrali nekaj poučnih basni in podali
svoja razmišljanja na temo humanitarnih dejavnosti
ter ljubezni, ki je vedno prisotna in edina, ki šteje v
odnosih z ljudmi.
Učenke pa so dogodek popestrile tudi z glasbenimi
vložki. Razstava v baru Oranž bo na voljo ljubiteljem
slikarstva dlje časa, saj bom slike pustila na ogled vse
leto. Prav tako pa si lahko olja na platnu ogledate v
Knjižnici Makse Samsa, kjer so razstavljena tudi dela
članov likovnega društva Franceta Pavlovca, katerega članica sem postala pred letom dni. In še besede
ob koncu prireditve: »Z razstavo sem hotela podeliti
svojo srečo in radostne trenutke, ki sem jih začutila
ob ustvarjanju, vnesti tudi med ljudmi optimizem in

Odprtje razstave Dragice Sušanj so z glasbenimi vložki
popestrile učenke bistriške osnovne šole.
ljubezen, ki sem ga začutila. Ni pomembno, kaj ustvarimo, niso pomembne materialne vrednote, moje slike
so le končni izdelek, ki je prepleten z lastnim veseljem,
z doživljanjem pristnih ljubečih čustev, z lastnim bojem, da kljub invalidnosti zaživim kakovostno življenje.
Hvala, da sem smela z vami podeliti te srečne trenutke.«
Dragica Sušanj

SKUPINSKA RAZSTAVA V ILIRSKI BISTRICI
Občina Ilirska Bistrica, JSKD, izpostava Ilirska Bistrica,
knjižnica Makse Samsa ter Likovno društvo France
Pavlovec so v četrtek, 10. 5., postavili na ogled slike
svojih članov.
Razstavljala je tudi domača umetnica Dragica Sušanj
s svojimi tihožitji. V kulturnem programu so nastopali
MPZ Fantje spod Karlovce Pregarje ter ŽPS Kalina iz
Ilirske Bistrice.
Množica obiskovalcev je izrazila navdušenje nad
ustvarjenim motivi, ki so jih člani likovnega društva
ustvarjali med letom.
kronist
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Dragica Sušanj

Likovna kolonija Semič 2012

SODELOVANJE NA ZLATI PALETI
Slikarji Likovne sekcije so ob podpori Zveze paraplegikov Slovenije in Javnega sklada za kulturne
dejavnosti Republike Slovenije od 9. do 12. maja v Domu paraplegikov v Semiču sodelovali na likovni
koloniji.
Usposabljali so se v akrilu, ki je ena
od tehnik za natečaj Zlate palete.
Svetovalca sta bila Ljudmila Turk
in Stojan Rutar, svoje znanje pa
so nadgrajevali Zorica Razboršek,
Jožica Ameršek, Ljudmila Turk, Miran Jernejšek, Branko Rupnik, Dam-

jan Rogelj, Benjamin Žnidaršič in
Boris Šter. Kot gostje so sodelovali
tudi trije slikarji (Rezka Arnuž, Ana
Šter, Stojan Rutar) iz Zveze slepih

Branko Rupnik z nagrajeno sliko

Miran se je posvetil rezbarjenju.
in slabovidnih Slovenije. Nekatera
ustvarjena dela bodo v okviru
Zlate palete razstavljena v galeriji

na velenjskem gradu. V Velenje
smo odpeljali tri slike Benjamina
Žnidaršiča, Borisa Štera in Branka
Rupnika, ki se je uvrstil na glavno
razstavo.
Foto in tekst:
Boris Šter

Kultura

Zorica med čolni

Festival enakih možnosti v Zagrebu

MEDNARODNO SODELOVANJE V KULTURI
Letošnji festival enakih možnosti je tradicionalna mednarodna manifestacija urbane kulture, ki so
jo letos priredili na zagrebškem Trgu bana Josipa Jelačića. Prireditve so potekale od 22. do 24 maja.
Program festivala so izvajale osebe
z invalidnostjo, pridružili pa so se
jim tudi drugi glasbenoscenski in
likovni umetniki. Na uličnem festivalu, kjer sem sodelovala tudi sama,

Prikaz slikanja slikarjev, ki slikajo z
usti.

je nastopalo več
kot 900 izvajalcev iz Hrvaške in
tujine. Približno
600 je bilo invalidov. V timu organizatorjev je bilo
20 strokovnjakov
in 130 prostovoljcev – v glavnem študentov
z zagrebških
fakultet. Obiskal
nas je glavni or- Del udeležencev letošnjega festivala enakih možnosti v
ganizator festiva- Zagrebu.
la Milan Ožegović
in se z nami v spomin na dogodek ki nas je varno prevažal po cestah.
tudi fotografiral. Na koncu bi se zaDragica Sušanj
hvalila tudi našemu vozniku Sergu,
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Likovna delavnica v Podcerkvi

V USTVARJALNEM DUHU
Na domačiji našega slikarja Benjamina Žnidaršiča smo se spet zbrali slikarji Likovne sekcije pri Zvezi
paraplegikov Slovenije.
V Podcerkvi v Loški dolini smo se
30. aprila 2012 na mesečni likovni
delavnici srečali slikarji invalidi,
ki se sicer v aprilu zbiramo v Tol-

ki je potekala v ustvarjalnem duhu.
Narejene slike bomo ob priložnosti
v dvorani, kjer smo delali, tudi
razstavili. Domačijo je z veliko
okusa oblikovala Benova hči, ki je
doštudirala arhitekturo.

V ustvarjalnem duhu …

Kultura

Del domačije Podcerkev
minu, vendar zaradi bolezni slikarja
Klavdija Lebana tokrat to ni bilo
mogoče. Tolminske pejsaže smo
zamenjali za notranjsko pokrajino,
ki nam je bila navdih in motiv za
ustvarjanje. Zveza paraplegikov
Slovenije in Zavod Ars Viva sta
poskrbela za organizacijo srečanja,

Župan občine Loški Potok, Benjamin
Žnidaršič in nekdanja sodelavka Zveze.
Obiskal nas je tudi župan občine
Lošk a dolina Janez Komidar,
podpredsednik društva Srečko
Petkovšek in številni domačini, ki
so pomagali pri pripravi srečanja.

Likovne delavnice so se udeležili:
Tina Pavlovič, Dragica Sušanj, Sonja
Pouhe, Ana Šter, Silvo Mehle, Metod
Zakotnik, Branko Rupnik, Stojan Rutar, Boris Šter in gostitelj Benjamin
Žnidaršič. Za pomoč pri slikanju pa
sta bila navzoča oba mentorja, s katerima sodelujemo, Rasso Causevig
in Jože Potokar.
Foto in tekst: Boris Šter

Spomladanska delavnica slikarjev

OBISK UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI
V ponedeljek, 2. aprila 2012, smo v prostorih DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja pripravili slikarsko
delavnico. Dogodka se je udeležilo kar lepo število slikark in slikarjev, med katerimi so bili tudi člani
Mednarodnega združenja slikarjev, ki ustvarjajo z usti ali nogami.
Pod vodstvom mentorja Rassa
Causeviga so se skupaj izpopolnjevali v olju na platno, akrilu,
risbi, akvarelu in grafiki. Slikarke
in slikarji so se letos že srečali v
Domu paraplegikov v Semiču na
nekajdnevnih kolonijah, načrtujejo
pa tudi delavnice še na Tolminskem,
Gorenjskem in Štajerskem.
Umetniki namenjajo velik poudarek
slikarski koloniji, ki poteka vsako
leto na enotedenskih kulturnih
dnevih v Domu paraplegikov v
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Pacugu. Aktivnosti so prišli obiskat
učenci s posebnimi potrebami iz

OŠ Dragotina Krtteja in z lokalne
TV (Vaš kanal). Naredili so nekaj
intervjujev in posneli zelo lepe
slikarske umetnine.
Naše društvo je med drugim
poskrbelo tudi, da likovni umetniki
v tako lepem, sončnem pomladanskem dnevu niso bili lačni in žejni.
Franci Škrbina

Obisk učencev s posebnimi potrebami
iz OŠ Dragotina Ketteja

Želite postati prostovoljec?

BAZA PODATKOV ČLANSTVA

Zveza paraplegikov Slovenije išče prostovoljce za
področja sociale, športa, zdravstva in nege, kulture
in izobraževanja. Prijavite se na:

Da bo podatkovna baza ostala ažurna, nam
spremembe svojih podatkov sporočajte na
01 43 27 138
051 61 88 03
info@zveza-paraplegikov.si

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine
Dunajska 188, 1000 Ljubljana
Tel: 01/56 91 123
Predsednik: Gregor Gračner
Društvo paraplegikov severne Štajerske
Lackova c. 43, 2000 Maribor
Tel: 02/61 42 083
Predsednik: Alfred Lasetzky
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske
Opekarniška 15a, 3000 Celje
Tel: 03/54 11 993
Predsednik: Janez Hudej

Obvestila

01 43 27 138
051 61 88 03
info@zveza-paraplegikov.si

Društvo paraplegikov Gorenjske
Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj
Tel: 04/23 54 550
Predsednik: Peter Robnik
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja
Šegova ulica 119, 8000 Novo mesto
Tel: 07/33 21 644
Predsednik: Jože Okoren
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
Noršinska ulica 14, 9000 Murska Sobota
Tel: 02/53 21 347
Predsednica: Stanko Novak
Društvo paraplegikov severne Primorske
Ledine 101b, 5000 Nova Gorica
Tel: 041/651 218
Predsednik: Boris Lipicer
Društvo paraplegikov Istre in Krasa
Fornače 37, 6330 Piran
Tel: 05/67 32 235
Predsednik: Željko Geci
Društvo paraplegikov Koroške
Ronkova 6, 2380 Slovenj Gradec
Tel: 02/88 31 696
Predsednik: Damjan Hovnik
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UMRLI
Dorica VEDLIN,
članica DP jugozahodne Štajerske,
rojena 11. 4. 1943

V spomin, zahvale, oglas

Jože MIKEC,
član DP Dolenjske, Bele krajine
in Posavja,
rojen 10. 10. 1938

OGLAS
PRODAM štirikolesni električni
nerabljen skuter Invacare, model
LEO, temno modre barve. Kupljen
pri Ortosani Trzin. Z vso obvezno
opremo.
Zložljiv, zavzame malo prostora.
Dimenzije š/v/d: 122/50/104 cm.
Teža uporabnika do 136 kg. Prevozi
36 km brez polnjenja. Možnost
dodatnega nakupa klančine 170
cm.

ZAHVALE
Ob nesreči, ki se mi je zgodila konec leta 2011, in veliki finančni stiski se zahvaljujem Zvezi paraplegikov Slovenije kot tudi Društvu
paraplegikov severne Štajerske, ki
sta mi priskočila na pomoč in mi s
finančno pomočjo pomagala prebroditi krizo. Hvala!
Franc Pinter
Sporočam, da sem prejel nakazilo
pomoči ob prilagoditvi vozila in se
še enkrat lepo zahvaljujem.
Dani
Upravnemu odboru Zveze paraplegikov Slovenije se zahvaljujem
za posluh in podporo, ki sem je
bila deležna v času izobraževanja.
Anita Trebše

Zahvaljujem se vam za vaš trud
pri urejanju pomoči, ki sem je bil
deležen.
Andrej Klemenčič
Iskreno se vam zahvaljujem za
denarno pomoč, ki ste jo nakazali
na moj račun.
David Černigoj
Zahvaljujem se Zvezi paraplegikov Slovenije pa tudi Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine
za denarno pomoč pri prenovi
kopalnice. Iz srca še enkrat prav
lepa hvala in lepo pozdravljeni.
Bernardka Osolin

Gsm: 031 705 540, Darja Jerala

šALE IN SMEŠNICE
LESTEV
Dva policista sta merila lestev.
Eden jo drži, drugi pa zleze nanjo
in meri. Mimoidoči ju opomni:
• Sta pa res butasta. Lestev
položita na tla in jo izmerita,
koliko je dolga.
Policist , ki je bil na lestvi se zadere:
• Butec neumni! Saj naju ne
zanima koliko je dolga, ampak
koliko je visoka.
ŽOGA
Mujo pride k Janezu na obisk in
skupaj se odpravita na nogometno
tekmo. Usedeta se na svoja sedeža
in tekma se začne. Napovedovalec
začne napovedovati:
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• Žoga je na polovici igrišča, žoga
je pri igralcu številka enajst,
žoga je pred golom, žoga je …
Mujo nekaj časa z zanimanjem
posluša napovedovalca, potem pa
se obrne k Janezu in reče:
• Dobar je ovaj Žoga, stalno je
negdje blizu lopte.
VINO
Policisti ujamejo pijančka, ki je
ukradel sod vina. Pripeljejo ga
pred sodnika in sodnik ga vpraša:
• Ali ste ukradli sod vina?
• Sem.
• In kje je sedaj vino?
• Popil sem ga.
• Pa menda niste v tako kratkem

času popili soda vina?
• Nisem popil celega soda vina,
samo polovico.
• In kje je druga polovica?
• Prodal sem ga.
• In kje imate denar?
• Zapil sem ga.
KLJUČAVNICA
Ključavnicar vpraša možakarja,
ki mu je prejšnji dan na vhodnih
vratih zamenjal ključavnico:
• In kako ste zadovoljni z novo
ključavnico?
• Izredno! Včeraj smo morali
prespati v hotelu, ker nismo
mogli odkleniti vrat.

Možakar si misli:
• Vedeževalka mi je napovedala,
da bom v prihodnosti
povzročil veliko smrti. Zakaj
pa ne bi sedaj rajši rešil tega
fantka, ki se hoče ubiti?
In res. Fantek skoči skozi okno,
možakar ga ujame in mu reši
življenje, potem pa ga vpraša:
• Ja, fantek, kako pa je tebi ime?
Fantek ga jezno pogleda in reče:
• Adolf Hitler.
TELEFON
Skupina bogatih možakarjev
igra poker za mastne denarje, ko
naenkrat zazvoni mobilni telefon:
• Si ti, dragi?
• Ja, draga.
• Veš, kaj se mi je pravkar
zgodilo? Šla sem mimo
izložbe in videla čudovit
krznen plašč. Srebrna lisica. Pa
še na razprodaji je.
• Koliko pa stane?
• 3000 evrov.
• Ni problema, ti ga kar kupi.
• Hvala dragi, ti si najboljši.
Ampak, veš kaj? Šla sem tudi
mimo trgovine z mercedesi.
Veš, da so dobili kupeja? Ga
lahko kupim?
• Seveda draga, koliko pa
stane?
• 90.000 evrov.
• Ni problema, ti ga kar kupi.
• Dragi, ali se spomniš, da sva
rekla, da bova kupila hišo z
bazenom na Azurni obali?
Eno sem pravkar videla v
agenciji. Ali ne bi bilo lepo, da
pobegneva s tega mraza, se
okopava v topli vodi in malo
posončiva?
• Tako je draga. Koliko pa
hočejo imeti za to hišo?

•
•
•

•
•
•

2.100.000 evrov.
Dogovori se za dva milijona in
jo kupi.
Hvala dragi, ti si res najboljši.
Sploh ne veš, koliko mi vse
to pomeni. Danes ti bom
pripravila enkraten večer. Čao!
Čao, draga!
Možakar prekine zvezo na
mobilnem telefonu, dvigne
roko in vpraša:
Čigav je ta mobilni telefon?

IGRICA
Mlada punca se je utrujena, od
dolgega sprehoda 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.
LISTEK
Mož pride domov iz službe in na
mizi najde listek:
• Dragi možek. Šla sem v
trgovino. Pridem tiktak
domov.
Ko se žena vrne iz trgovine po
nekaj urah, na mizi najde listek, ki
ga je napisal mož:
• Draga žena. Šel sem v bife.
Pridem cikcak domov.
KAZNJENEC
Kaznjenec vpraša sojetnika:
• Zakaj pa ti sediš?
• Noge me bolijo.

nas se poročamo samo znotraj
družine. Na primer: dedek je
poročen z babico, mamica z
očkom …
POLICAJSKA
Zakaj ima policist časopis v
hladilniku?
Zato, da so novice bolj sveže.
PIJANI
Mama je na obisku pri svoji hčerki
in se jezi:
• Hči, poslušaj! Če bo še enkrat,
ko pridem k tebi na obisk, tvoj
mož pijan ko čep, se bom pri
priči obrnila in me ne bo nikoli
več k vam.
• Mama, ne govori tako glasno!
Če te bo moj mož slišal, ne bo
nikoli več trezen.
UČITELJSKA
Janezek, kdaj boš popravil
enko iz matematike?
• Saj bi, pa učitelj redovalnice
sploh ne da iz rok!

•

Razvedrilo

VEDEŽEVALKA
Možakar gre k vedeževalki in ta
mu prerokuje, da bo v prihodnosti
povzročil veliko smrti. Mož je zelo
zaskrbljen zaskrbljen in ne ve, kaj
naj stori. Nekega dne gre po cesti
in zagleda fantka, ki hoče skočiti
skozi okno petega nadstropja.

SKOK
Pogovarjata se buldog in nemški
ovčar. Nemški ovčar je bil na
balkonu v tretjem nadstropju,
buldog pa na dvorišču. Buldog
vabi nemškega ovčarja:
• Pridi dol!
• Ne morem!
• Kako da ne?
• Zaprt sem na balkonu!
• Skoči!
• O, to pa ne!
• Zakaj pa ne?
• Zato, ker nočem imeti tako
potlačenega nosa kot ti!

V DRUŽINI
Fantek in deklica se pogovarjata.
Kar naenkrat fantek reče resno:
• Poslušaj, Marjetka, ko bom
velik, se bom poročil s teboj!
• Nemogoče, Janezek! Veš, pri
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Pri vsaki številki so navedeni trije odgovori. Odločite se za pravilnega in s črko, ki je pri
njem, povsod v liku nadomestite tisto številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo
slovenski pregovor.
1. Najstarejša
slovanska pisava je:
A - cirilica
Č - glagolica
F - bohoričica
2. Katera gora se imenuje
tudi Veliki klek?
I - Grossglockner
C - Matterhorn
U - Mont Blanc
3. Kaj ni moško
telovadno orodje?
B - drog
Ž - krogi
A - gred
4. Kateri medved živi v
Aziji?
Č - koala
E - panda
H - grizli
5. Kdaj je bil prvi festival
Slovenska popevka?
O - l. 1960
L - l. 1962
I - l. 1965

6. Katero število
zapišemo z največ
rimskimi števili?
U - 85
K -1151
M - 2110

11. Kaj uporablja kaligraf
pri svojem delu?
D - pero
L - glasbeni instrument
R - računalnik

7. Kje po navadi raste
največ dreves?
B - v tajgi
N - v stepi
Č - v tundri

12. Viktorja za
življenjsko delo za
leto 2011 je dobil:
N - Tone Vogrinec
J - Mito Trefalt
U - Lado Leskovar

8. Robbov vodnjak v
Ljubljani predstavlja tri
reke:
T - Savo, Soro, Ljubljanico
D - Savo, Dravo, Ljubljanico
V - Savo, Sočo, Ljubljanico

13. Katero filmsko
nagrado podeljujejo
v Berlinu?
D - Zlata palma
O - Zlati lev
S - Zlati medved

9. Kdo je skladatelj opere
Teharski plemiči?
K - Benjamin Ipavec
Z - Radovan Gobec
E - Danilo Švara

14. Kaj je kokorček?
V - ciklama
J - veliki zvonček
P - avrikelj

10. Poznana slovenska
klovnesa je:
G - Vita Mavrič
S - Violeta Tomič
P - Eva Škofic Maurer

15. Kdo je napisal roman
Petintrideset minut?
A - Ivo Zorman
Z - Vitan Mal
R - Drago Jančar

Rešitev kviza iz 128 številke:
V PRVI POLOVICI ŽIVLJENJA ČLOVEK KVARI ZDRAVJE, V DRUGI POLOVICI PA GA POPRAVLJA.
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Albin Rožman

Razvedrilo
Pravilno geslo križanke iz št. 128 se glasi: Geslo: VELIKONOČNO PIŠČE, PIRH
Nagrajenci križanke iz Paraplegika štev. 128: Florjan SLAK, Kolonija 1. maja 15, 1420 TRBOVLJE, Marija
MIKLAVČIČ, Gradnikove brigade 39, 5000 NOVA GORICA, Emil FILIPIČ, Dolnji Zemon 82, 6250 ILIRSKA
BISTRICA. Vse tri nagrade so v vrednosti 20,00 EUR.
Pravilno geslo križanke napišite na dopisnico in pošljite najpozneje do 20. avgusta 2012 na naslov: Zveza
paraplegikov Slovenije, p.p. 5714, 1001 Ljubljana.
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Je že čas za dopust?
Odgovor je kot na dlani. Vedno je čas za dopust.
V našem Domu v Pacugu se je začela sezona.
Bazen je odprt in pripravljen na kopalce.
Še vedno je nekaj prostih terminov. Za rezervacijo
ali dodatne informacije pokličite na mobilni številki:
Jani Trdina 041 718 797 ali
Iztok Kampos 041 706 203
Dom paraplegikov
info@domparaplegikov.si

