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Četrtina članov potrebuje osebno 
asistenco

Hana Ermenc
Zveza paraplegikov Slovenije je z an-
keto, izvedeno v letih od 2010 do 2012, 
zbrala podatke o svojem članstvu. Na 
podlagi tega želi izboljšati svoje delo-
vanje ter delovanje društev.

8

Vozički bodo še lažji
Jani Trdina

V Duesseldorfu je med 10. in 13. okt-
obrom potekal 23. mednarodni sejem 
RehaCare, kjer se predstavijo proizva-
jalci in prodajalci invalidskih pripomoč-
kov, opreme in storitev, povezanih z 
življenjem invalidov.

16

Debelost po okvari hrbtenjače
asist. Nataša Puzić, dr. med, 

specialistka fizikalne in rehabilitacij-
ske medicine
Debelost je vse večji problem tudi v 
skupini ljudi z okvaro hrbtenjače (OH), 
kjer je prevalenca lahko od 2 do 4-krat 
višja kot v splošni populaciji. Bolj so 
ogrožene osebe z višjim nivojem okva-
re hrbtenjače in osebe, ki so stalno ve-
zane na uporabo invalidskega vozička.

34

Kriza človeških pravic
Mirjam Kanalec

Evropski parlament je 5. decembra go-
stil Evropski invalidski forum (EDF), ki so 
se ga ob mednarodnem dnevu invali-
dov v Bruslju udeležili tudi predstav-
niki slovenskih invalidskih organizacij. 
Slovensko delegacijo sta naslednji dan 
sprejela evropska poslanca Ivo Vajgl in 
Zofija Mazej Kukovič.

41 Delo društev
Dopisniki društev

Jesenske mesece so društva izkoristila 
za številne aktivnosti. Preberite, kaj so 
delali karantanski knezi, ljubljanski zma-
ji, celjski grofi, kaj se je dogajalo na Obali 
in Krasu, na "totem" koncu, v deželi cvič-
ka, na panonskih ravnicah, v dolini Soče 
in kaj je teklo v gorenjskih kapljicah.

46

Naslednje leto tudi v drugih 
zdraviliščih?
Janko Zupan

Zveza paraplegikov vidi v skupinski 
obnovitveni rehabilitaciji poleg velikih 
zdravstvenih učinkov tudi psihološki in 
socialni moment. Odločila se je, da pošlje 
razpis za sodelovanje vsem slovenskim 
zdraviliščem, zato v naslednjem letu lah-
ko pričakujemo obnovitveno rehabilita-
cijo tudi v drugih zdraviliščih, potekala pa 
bo tudi v Domu paraplegikov v Pacugu.

12

Per aspera ad astra
Simon Šerbinek

Multimedijski spektakel za invalide 
z naslovom PER ASPERA AD ASTRA 
(Preko trnja do zvezd) v produkciji Dru-
štva paraplegikov severne Štajerske in 
koprodukciji Maribor 2012 – Evropska 
prestolnica kulture se je odvijal 19. no-
vembra na Velikem odru v Lutkovnem 
gledališču Maribor.

74
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Preživela sem svojo prvo izdajo 
Paraplegika! A komaj sem zadi-
hala, že je tu prednovoletna iz-

daja. Ko sem spraševala bralce o prvih 
vtisih ... Debel je in obsežen, so bili vsi 
enotni, kakšnih drugih pripomb ni bilo, 
tu pa tam kakšna pohvala. Ja, res je, so 
bili moji odgovori na pripombe, am-
pak naslednja bo tanjša, saj ne more v 
tako kratkem času nastati toliko novic! 
Kaj pravite na to, dragi bralci, da spet 
jemljete v roke zajetnega Paraplegika?! 
Ne vem, kaj se dogaja ... Je v zadnjem 
času več novic? So dopisniki bolj vneti 
in zagnani? Ali sem jaz tista, ki »teži« lju-
dem, naj pišejo o tem in onem: nič se 
ne sme izmakniti ... Ne vem, presodite 
sami, vendar upam, da ste in boste na-
šli tudi kakšno gradivo zase. 

No ja, bilo je tudi nekaj graje, pred-
vsem pripombe na to, kaj moram kot 
urednica objaviti in česa ne. Paraple-
gik gre vendar na 1900 naslovov, in ne 
samo članom – tudi na razne instituci-
je in ministrstva, kjer vendar ne morejo 
brati, kako Špik piše o kuloarnih peri-
petijah ... Urednik vendar mora vedeti, 
kje so meje dobrega okusa! Ne vem ... 
Vrsto let sem urejala društveni časopis 
Izziv, kjer so bile omejitve o primernosti 
vsebine bolj široke, svobodne in lahko-
tne. In menim, da mora biti v Paraplegi-
ku poleg resne vsebine tudi malo šale. 
Mogoče se motim – ocenite sami! 

V samoti ...
V samoti zbudijo se misli.
V samoti nastajajo pesmi.
V samoti se človek rodi.

Samota ponuja rešitve.
Samota razkriva resnice.
Samota v resnici prav nič ne boli.

Šele ko si sam, opaziš lepoto.
Šele ko si sam, prevzame te mir.
Šele ko si sam, se srečaš s seboj.
In ko si sam, se samote ne boj.

A kadar si sam med gručo ljudi,
šele takrat občutiš praznino.
In ni več lepote, ne pesmi, ne tebe ...
Šele takrat samota boli!
(platanas)

Smo v slovesnem vzdušju, v evforiji 
nakupovanja daril, načrtovanja novole-
tnega praznovanja ... Toda ta čas ni za 
vse prijeten. Prenekateri, ki živijo sami, 
brez družine, prav v tem obdobju ob-
čutijo največjo žalost, osamljenost in 
brezup. Njihova samota je v teh dneh 
neznosna. Prerašča v osamljenost, ki 
ima tisoč obrazov. Vsakdo od nas se 
kdaj sreča s katerim od njenih pogle-
dov. Lahko je nekaj trenutnega, kot be-
žni sprelet, lahko trajno počutje, ki nas 
vleče v brezno. Občutek osamljenosti 
je v jedru človekovega bivanja, preži v 
globinah in vsi se ga bojimo. 

Človek naj bi bil socialno bitje, ki po-
trebuje družbo in pozornost. Pa vendar 
vsak potrebuje samoto, mora znati biti 
sam, da lahko spozna sebe in druge. 
Sicer sta biti sam ali biti osamljen po-
polnoma različni stvari – torej, lahko si 
osamljen tudi v gruči ljudi. Raziskave 
celo kažejo, da so osebe, ki so veliko 
časa same, bolj sočutne od tistih, ki so 
ves čas z drugimi.

Med prazniki močneje začutimo 
osamljenost, ki se kaže v depresiji in 
brezvoljnosti. Pražnji čas ustvarja pre-
cejšen kontrast med tem, kar doživlja-
mo znotraj sebe, in tistim, kar nas ob-
daja. Čut osamljenosti je večji, kadar 
vidimo druge, da se družijo in so srečni. 

Zavistni smo jim in sram nas je, da smo 
sami. Osamljenim je sreča drugih kot 
sol na rano. A zadovoljstvo se lahko 
le predpostavlja, je le videz, a zato nič 
manj ne boli. Tudi če celo leto uživa-
mo v samoti, jo cenimo in smo srečni, 
je praznični čas tisti, ki vse spremeni. 
Smilimo se sebi in ne vidimo izhoda. 
K občutku osamljenosti prispeva tudi 
popularna kultura. Med prazniki so 
filmi in reklame, polni podob srečnih 
družin in blagostanja. Praznični ideal, ki 
povsem neopazno živi v kulturi in vsa-
kem posamezniku. 

Kaj pa druga plat medalje? Ne po-
zabite, da so idilična silvestrovanja ve-
likokrat precenjena in njihov sijaj živi 
le v glavah in srcih osamljenih (in po 
televiziji), ki bi radi samoto zamenjali s 
čimerkoli in komerkoli. Pomislite na vse 
tiste prepire pred novoletno zabavo, ko 
žena pripravlja slavnostno večerjo, mož 
leži na kavču in uživa v brskanju po TV 
s športno vsebino, otroci pa se v svojih 
sobah igrajo na računalniku. Pomislite 
na mučno čakanje, da odbije polnoč, 
ko si formalno voščimo, brez resnične 
vsebine izrečenih želja ... 

Vam je res hudo, ker ste sami? Ali 
vsaj veste, s kom ste – sami s seboj! 
Nazdravite si, zaželite vse najlepše in se 
zavedajte, da boste dobili iskreno vo-
ščilo. Cenite samoto in poskrbite, da ne 
boste osamljeni!

... in to so tudi moje novoletne želje 
vsem vam!

Mirjam Kanalec

Kolumna urednice

SAMOTA IN OSAMLJENOST
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Dragi prijatelji in sodelavci Zve-
ze paraplegikov Slovenije! Pre-
tekla številka našega skupne-

ga glasila je z drugo urednico prinesla 
novo svežino. In ena izmed osvežitev je 
tudi ŠPIK, ki se je nenajavljeno pojavil 
ter po svoji navadi razgibal interakcijo 
med nami. Koga se bo dotaknil v tej 
številki, pa bomo prebrali, a ne?

Zveza in društva smo od zadnje iz-
daje na polno zagrizli v razpis FIHO in 
ga s skupnimi napori uspešno oddali 
po novi izboljšani metodologiji, ki je 
nadgradila prejšnje spletne prijave. V 
času izida Paraplegika bo že znan naš 
uspeh na omenjenem javnem razpisu. 
Upam, da bodo pričakovanja v največji 
meri izpolnjena, saj v nasprotnem pri-
meru nas čakajo pri programih v letu 
2013 redukcije. Podobno, kot se je letos 
zgodilo s programom Prevozi, ko Mini-
strstvo za delo iz nam neznanega vzro-
ka ni razpisalo ustaljenega razpisa za 
prevoz invalidov. Prevoz je za društva 
paraplegikov primarnega značaja, kar 
člani sami najbolje veste. Vse invalidske 
in humanitarne organizacije kot tudi 
Vlada RS se globoko zavedamo, da je 
na področju invalidskega varstva v tem 
trenutku edini stabilni vir financiranja 
naših programov in razvoja Fundacija 
invalidskih in humanitarnih organizacij 
– FIHO, v katero se steka del sredstev 
Loterije Slovenije. Omenjena fundacija 
financira skoraj 1000 posebnih social-
nih programov invalidskih in humani-
tarnih organizacij. Žal pa se pojavljajo 
veliki pritiski in poizkusi diskreditacije 
FIHA z različnim namenom in interesi, 
da bi se sredstva preusmerila in nato 

poniknila neznano kam ali pa se preli-
la v državni proračun ter se izgubila v 
masi različnih potreb. S takim dejanjem 
bi država legalno ustavila razvoj inva-
lidskega varstva v RS.

Z zadnjim dnem letošnjega decem-
bra se vsem našim asistentom izteče 
delovni staž, in to po projektu Asistent 
bom kot tudi preko javnih del. Na de-
lovnem sestanku konec novembra so 
se na Zvezi zbrali vsi asistenti, preko tri-
deset jih je, in ocenili svoje delo. Hkrati 
smo izmenjali izkušnje, tako je vodstvo 
Zveze dobilo neposredno povratno 
informacijo, kaj bi bilo še potrebno 
izboljšati. Seznanjeni so bili z novim 
razpisom za Asistent bom II, ki ni izpol-
nil naših pričakovanj, saj nismo smeli 
veliko širiti programa glede na potre-
be, ravno tako asistenti ne bodo smeli 
opravljati del, ki posegajo na področno 
zdravstveno zakonodajo. Podrobnosti 
iz tega niso jasne, saj ustrezno Pogod-
bo o izboru še pričakujemo. Nekateri 
člani izražajo ogorčenje nad tem, da 
asistenti ne bodo smeli opravljati del 
iz naslova nege, saj pravijo, da potem 
asistence pač ne potrebujejo. Seveda 
to presojo prepuščam njim, vendar če 
tega razpisa ne bi bilo, bi glavnina čla-
nov ostala brez asistence, ki je za njih 
življenjskega pomena. Upam, da bomo 
preostalo potrebo po asistenci v naj-
večji meri pokrili iz programov aktivne 
politike zaposlovanja preko Zavoda za 
zaposlovanje, t.i. javnih del.

Na Zvezi paraplegikov upravičeno 
pričakujemo, da bo v prihajajočem letu 
Ministrstvo za delo razpisalo razpisa za 
Osebno asistenco in Prevoz invalidov 
ter s tem omililo podhranjeno stanje 
na tem področju. Prav tako v nasle-
dnjem letu pričakujemo premike v 
smeri implementacije ZIMI in Zakona 
o osebni asistenci. Predlog slednjega 
je bil spisan pred tremi leti v soglasju 
z vsemi zainteresiranimi invalidskimi 
organizacijami. Nimamo vseh sistem-
skih rešitev na ravni države. Zato se v 

praksi dogaja, da hočemo v ospredje 
postavljati invalida in invalidnost, kadar 
hočemo tudi parcialno nekaj doseči za 
določeno skupino invalidov. Vsi skupaj 
se premalo zavedamo, da je postop-
ke dolžna speljati država ali lokalna 
skupnost v sodelovanju z invalidi ter 
njihovimi reprezentativnimi organiza-
cijami, saj je Slovenija ena izmed prvih 
podpisnic Konvencije OZN o pravicah 
invalidov. A invalidi moramo pri tem 
upoštevati, da so naše pravice omeje-
ne s pravicami drugih!

Do konca redakcije Paraplegika 
bova skupaj z glavno računovodkinjo 
Zveze z namenom svetovanja obiskala 
vsa društva ter iz prakticuma ugotovila, 
kako so se v društva neposredno pre-
nesla triletna zaporedna izobraževanja, 
ki smo jih pripravljali na Zvezi z različni-
mi strokovnjaki. 

Drage članice in člani, prijatelji in 
znanci, spoštovane bralke in bralci! Naj 
vam misli v teh dneh pričakovanja prine-
sejo notranji mir in osebno zadovoljstvo. 
S tako popotnico bo leto, ki prihaja, prija-
zno in uspešno. Verjamem, da se človek, 
kadar pomisli še na koga drugega, bolje 
počuti. Da le ni sam. Zato vsem bralcem 
PARAPLEGIKA v svojem imenu in imenu 
Zveze paraplegikov Slovenije želim ve-
sele in doživete božične praznike, veliko 
zdravja, notranjega miru ter uspehov v 
novem letu 2013! 

Dane Kastelic

Kolumna predsednika

FIHO - STABILEN 
FINANCER
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JOŽE GLOBOKAR,
urednik spletne strani

Jože Globokar, roj. 19. 2. 1944 v Lju-
bljani, (član DP ljubljanske pokrajine) je 
bil v letu 1969 ustanovni član organiza-
cije paraplegikov in tetraplegikov Slo-
venije. Leta 1974 je postal urednik dru-
štvenih strani, ki jih je v glasilu  »Naše 
življenje« štirikrat letno objavljalo Dru-
štvo invalidov Maribor. Leta 1980 je bil 
imenovan za glavnega in odgovornega 
urednika glasila »Paraplegik«, ki od ta-
krat dalje redno izhaja kot samostojno 
glasilo ZPS. To delo je vestno in odgo-
vorno opravljal vse do leta 2004, ko je 
postal urednik spletne strani Zveze. Od 
leta 2006 ureja tudi spletno stran Dru-
štva paraplegikov ljubljanske pokrajine.

V triinštiridesetletnem aktivnem de-
lovanju v organizaciji kljub težki gibalni 
oviranosti skrbi še za slikovni arhiv, do 
nedavnega pa je pri Zvezi vodil tudi 

bazo podatkov. Specifičnost njegove-
ga dela in zadolžitev je (z namenom in-
formiranja članov in tudi širše javnosti) 
zahtevala spremljanje vseh dogodkov 
in aktivnosti, ki jih je izvajala Zveza. 

Jože Globokar je leta 1989 za dvaj-
setletno ustvarjalno delo pri Zvezi pa-
raplegikov Slovenije dobil državno odli-
kovanje – red dela s srebrnim vencem.

SLAVKO BRAČIČ,
vodja počitnikovanja

Leta 1982 sem pri opravljanju službe 
doživel hudo prometno nesrečo, v ka-
teri sem poleg ostalih poškodb zlomil 
hrbtenico in postal paraplegik. Ko sem 
zaključil z rehabilitacijo, sem se vključil 
v delo Društva paraplegikov Gorenjske, 
kjer sem opravljal različne funkcije (soci-
alni referent, športni referent, podpred-
sednik in predsednik društva).

Leta 1986 mi je takratni predsednik 
Zveze Ivan PERŠAK ponudil delo svoje-

ga pomočnika, kar sem opravljal nekaj 
let, ko pa sem zopet prevzel vodenje 
Društva paraplegikov Gorenjske, sem 
se funkciji pomočnika odpovedal. Od 
takrat dalje sem opravljal pri ZPS lažja 
dela, kot so vodja doma Semič, vodja 
pisarne, športni referent itd. 

Od leta 2007 sem vodja počitniko-
vanja. Skrbim za  šest stanovanj nasta-
nitvenega centra ZPS, Dom paraplegi-
kov Semič, Dom paraplegikov Pineta, 
poleg napisanega opravljam še druga 
dela pri ZPS. Moja vizija je, da delo 
opravljam čim boljše in s tem zado-
voljim potrebe naših članov, njihovih 
svojcev in prijateljev.

GREGOR GRAČNER, 
vodja športa

V ponos mi je koordinirati športni 
program, ki ga letos po končanem šti-
riletnem ciklusu nadaljujem. Aktivnost 
članov v programu Šport paraplegikov 
in tetraplegikov se izvaja že 43 let, vse 
odkar je Zveza ustanovljena. Skozi ta 

Mirjam Kanalec | Pomoč pri izvajanju posebnih socialnih programov

KDO SO REFERENTI ZVEZE
Poleg redno zaposlenih so referenti Zveze tisti, ki nedvomno veliko prispevajo k izvaja-
nju programov. Spoznajte jih! 
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čas so se člani iz lokalnih društev akti-
virali preko rekreacije na zadovoljiv tek-
movalni nivo, tako da so danes v veliki 
meri dobro plasirani celo v mednaro-
dnem merilu. Omeniti je potrebno, da 
so bili slovenski paraplegiki prisotni na 
vseh paraolimpijskih igrah in vedno so 
prinesli v domovino medalje.

V omenjenem programu je okoli 30 
% aktivnih članov, ki sodelujejo v 7-ih 
ligaških tekmovanjih ter 15-ih športnih 
disciplinah. V bodoče si želim, da bi 
šel trend invalidskega športa v podob-
no smer kot do zdaj in da bodo naši 
športniki ostali ponos organizacije.

TINA PAVLOVIČ, 
vodja kulturne dejavnosti

Kulturno dejavnost vodim od 1. 
julija 2012. Ta umetniška zvrst je med 
našimi člani precej razvejana in vse 
bolj priljubljena. Še posebej to velja 
za likovnike, saj je med več kot tride-
setimi slikarji iz devetih pokrajinskih 
društev kar osem tetraplegikov čla-
nov mednarodnega združenja slikar-
jev, ki slikajo z usti ali nogami. Glede 
na število prebivalcev smo prav goto-
vo na vrhu tega elitnega svetovnega 
združenja.

Likovniki se na številnih delavnicah, 
ki jih enkrat na mesec prirejamo po 
različnih krajih Slovenije, izobražujemo 
pod strokovnim vodstvom likovnih 
mentorjev. Pripravimo tudi enoteden-
ske in bolj intenzivne delavnice v naših 

domovih v Semiču, Pacugu, včasih tudi 
v Pineti. Umetniška dela razstavljamo 
po različnih galerijah in razstavnih pro-
storih, prirejamo številne samostojne 
in skupinske razstave. Kulturna dejav-
nost obsega tudi literarne ustvarjalce. 
Nekateri naši aktivni pesniki in pisate-
lji so že izdali svoje pesniške zbirke ali 
knjige. Z recitali sodelujejo na različnih 
prireditvah, velikokrat popestrijo tudi 
otvoritve na razstavah naših likovni-
kov.

Kulturno dejavnost bi radi razširili 
in nadgradili, tako literarno dejavnost 
kot razvoj katere nove, npr. fotografije. 
Željni ustvarjanja in udejstvovanja kul-
turnih aktivnosti mi to sporočite na e-
mail: martina.pavlovič@guest.arnes.si. 

Tudi kakršnikoli predlogi ali težnje k 
razširitvi in obogatitvi kulturne dejav-
nosti so zaželeni.

MIRJAM KANALEC,
urednica glasila Paraplegik 

Slabih 30 let je, odkar sem poško-
dovala hrbtenjačo, vendar sem na 
Zvezi aktivna šele zadnjih pet let, od-
kar je Dane prevzel vodenje. Že drugi 
mandat predsedujem Skupščini Zveze, 
hkrati pa sem precej vpeta tudi v druge 
aktivnosti ljubljanskega društva in Zve-
ze. Moja najnovejša naloga je uredni-
kovanje glasila Paraplegik, ki mi zadnje 
čase pošteno polni dneve. Le zaradi 
izkušenj, ki sem jih nabrala pri urejanju 
društvenega časopisa Izziv, sem se dr-

znila vreči v tako obsežen projekt. Že-
lim ustvarjati kakovostno revijo, ki bo 
korektno in objektivno nudila bralcem 
dovolj informacij. Še več, želim, da bi 
Paraplegik postal časopis, ki bi ga po-
svojili – ne le člani, temveč tudi drugi 
bralci – in bi vsako novo izdajo pričako-
vali z nestrpnostjo ter zvedavostjo. Cilji 
so visoki, izzivi veliki – vendar s pomo-
čjo dopisnikov in vaših mnenj povsem 
dosegljivi!

CERTIFIKAT 
KAKOVOSTI

V letu 2013 bo Zveza para-
plegikov Slovenije pričela s po-
stopkom pridobivanja certifika-
ta standarda kakovosti za NVO. 
Zahteve standarda predvidevajo 
sledenje zunanjim in notranjim 
zahtevam. Notranji dokumenti, 
ki jih standard predvideva, so vsi 
dokumenti, akti ter nenazadnje 
sklepi, ki jih organizacija sprejme 
in potrdi. Eden izmed pomemb-
nejših za kakovostno delovanje je 
strateški načrt. Ker Zveza združuje 
članstvo članic, se je odgovornim 
zdelo smotrno k sooblikovanju 
strateškega načrta povabiti tudi 
društva. Strokovna sodelavka je 
pozvala njihove predstavnike in 
v vsakem posameznem društvu 
organizirala delavnico, kjer so ji 
predstavili svoje vizije, ideje, pre-
dloge in strategijo dela za priho-
dnja štiri leta. Strateški načrt, ki bo 
končni plan dela Zveze in društev, 
bodo lahko uporabili kot enega 
ključnih načrtov dela za manda-
tno obdobje, služil pa bo tudi kot 
eden izmed osnovnih dokumen-
tov pri morebitni pripravi društev 
za pridobitev certifikata kakovosti.
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Namen zbiranja podatkov je bil 
na podlagi rezultatov zbranih 
informacij načrtovati in preo-

blikovati posebne socialne programe 
Zveze in društev, ugotoviti, kakšne so 
potrebe in želje članov ter kakšna je 
struktura članstva, posledično pa iz-
boljšati kakovost življenja članic in čla-
nov ter delovanje Zveze in društev.

Anketni vprašalnik sestavlja 92 
vprašanj. Članice in člane so pobara-
li po osnovnih podatkih, invalidnosti, 
materialnem stanju, samostojnosti, 
uporabi medicinsko-tehničnih pripo-
močkov, zanimanju za šport, interesne 
dejavnosti in hobije ter zadovoljstvu z 
organiziranostjo Zveze in društev.

Proces zbiranja podatkov je bil dol-
gotrajen. Za začetek sta v letu 2010 
strokovni delavki Zveze opravljali iz-
obraževalne razgovore s socialnimi 
referenti in poverjeniki društev, na ka-
terih sta jim predstavili anketo ter jih 
usposobili za opravljanje anketiranja. 
Anketarji so nato obiskovali člane, jim 
pomagali izpolniti vprašalnik ter razlo-
žili, zakaj zbirajo podatke. Društva so 
izpolnjene vprašalnike vračala Zvezi 
konec leta 2010 in v začetku leta 2011. 
Skrbnik baze podatkov in prostovoljci 
Zveze so nato podatke vnašali v bazo 
članstva.

Anketni vprašalnik so prejeli vsi čla-
ni Zveze, tudi tisti, ki so se včlanili po 
organiziranem anketiranju. V marcu 
2012 je bilo 1042 članov Zveze, kar je 

tudi naš vzorec in celotna populacija. 
Vrnjenih je bilo 100 odstotkov anketnih 
vprašalnikov. Ob pregledu baze član-
stva smo ugotovili, da je med 20 in 30 
odstotkov vprašalnikov nepopolnih, 
analiza pa je vseeno predstavljena gle-
de na število in strukturni odstotek vr-
njenih anketnih vprašalnikov (1042 oz. 
100 %). V nadaljevanju bom predstavila 
nekaj rezultatov analize ankete Zveze 
paraplegikov Slovenije in nekaj pre-
dlogov za izboljšanje ali nadgradnjo 
njenega delovanja kot tudi delovanja 
društev.

Analiza anketnih vprašalnikov je po-
kazala, da sta dobri dve tretjini članov 
ZPS moškega, slaba tretjina pa ženske-
ga spola. Povprečna starost je 53 let. Pri 
43 % članov je stanje po poškodbi pa-
raplegija, pri 19 % tetraplegija, pri 16 % 
parapareza, 14 % tetrapareza in 8 % 
drugo.

Najpogostejši vzrok nastanka invali-
dnosti je prometna nesreča (33 %), sle-

dijo padci (23 %) in bolezni (20 %). Gle-
de na to, da je pri največ članih vzrok 
nastanka invalidnosti prometna nesre-
ča, imajo Zveza in društva pomembno 
vlogo pri skrbi za varnost v cestnem 
prometu. Menim, da je treba pozor-
nost posvečati predvsem preventivi 
in osveščanju, pri čemer je z gibanjem 
»Še vedno vozim – vendar ne hodim« 
zelo uspešno Društvo paraplegikov JZ 
Štajerske.

Analiza ankete je pokazala, da de-
setina članov meni, da nimajo bivališča, 
prilagojenega svojim osnovnim potre-
bam. Pri Zvezi je zaposlen arhitekt, ki 
skrbi za strokovne rešitve pri odpravlja-
nju arhitekturnih ovir v domovih članov. 
Pripravlja načrte in druge postopke za 
funkcionalno prilagoditev dostopov 
ter bivalnih prostorov, člani pa se lahko 
nanj obrnejo kadarkoli v času uradnih 
ur Zveze.

Slaba tretjina članov ne vozi av-
tomobila. Na področju mobilnosti so 

Hana Ermenc | Analiza ankete Zveze 

ČETRTINA ČLANOV POTREBUJE 
OSEBNO ASISTENCO
Zveza paraplegikov Slovenije je z anketo, izvedeno v letih od 2010 do 2012, zbrala po-
datke o svojem članstvu. Na podlagi tega želi izboljšati svoje delovanje ter delovanje 
društev.
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zato popolnoma odvisni od drugih. 
Spet imajo tukaj pomembno vlogo 
Zveza in društva, ki z organizacijo kom-
bi prevozov nudijo dodatno možnost 
mobilnosti, ki jo koristi slaba polovica 
članov, zato je to področje, ki se mu 
mora namenjati veliko pozornosti. 

Iz ankete je razvidno, da je oz. bi 
morala biti pomembna naloga dru-
štev tudi tesno sodelovanje z lokal-
nimi skupnostmi glede dostopnosti 
raznih institucij. Analiza je namreč 
pokazala, da so občinske stavbe sla-
bo dostopne kar slabi tretjini naših 
članov, slabo dostopni so tudi centri 
za socialno delo in policijske uprave, 
kar pomembno vpliva na njihovo sa-
mostojnost in neodvisnost pri nujnih 
opravkih.

Veliko članov ima stalne ali občasne 
zdravstvene težave. Med boleznimi, 
povezanimi z diagnozo, ima slaba po-
lovica urološke probleme in bolečine, 
pogoste spazme ima tretjina, občasne 

pa petina. Preležanine in hemoroide 
ima dobra desetina članov. V sode-
lovanju z zdravstvom in rehabilitacij-
skimi ter obnovitvenimi centri lahko 
Zveza in društva pomagajo pri lajšanju 
zdravstvenih težav. Prav tako lahko 
pomembno prispevajo k preventivi in 
osveščanju o skrbi za zdravje.

Večina članov uporablja različne 
medicinske pripomočke. S spremlja-
njem ponudbe in razvoja pripomoč-
kov lahko Zveza skrbi, da država sliši 
in opazi potrebe gibalno oviranih ter 
jim ponudi čim boljše. Spodbujamo 
lahko tudi razvoj pripomočkov, tako da 

proizvajalcem ponudimo povratne in-
formacije in vzpostavimo sodelovanje, 
koristno za vse.

Dobri polovici članov pri negi in/
ali opravilih pomagajo druge osebe, 
večinoma so to bližnji. Svojci in pri-
jatelji so pomemben vir moči pri nji-
hovi samostojnosti in neodvisnosti. 
Približno ena četrtina članov Zveze 
potrebuje osebno asistenco, največ za 
pomoč v gospodinjstvu. Ob srečanju 
s problemi glede osebne asistence 
kar dve tretjini članov ZPS prosita za 
pomoč svoje bližnje ali pa problem 
rešita sami. Manj kot desetina članov 
pomoč poišče pri Zvezi. Informiranju 
o programu Osebna asistenca bi bilo 
treba zato nameniti več pozornosti, 
da bodo člani vedeli, kje lahko poišče-
jo strokovno pomoč in informacije. Pri 
Zvezi je zaposlena strokovna delavka, 
ki nudi strokovno pomoč in skrbi za 
kakovostno izvajanje programa Oseb-
na asistenca.

Povprečna ocena zadovoljstva čla-
nov z Zvezo, društvi, glasili in spletnimi 
stranmi je 4,6. Menim, da je to dobra 
ocena. Slaba desetina članov ne pozna 
informiranja društvenih glasil, zloženk, 
biltenov in sredstev javnega obvešča-
nja, slaba tretjina pa ne pozna informi-
ranja spletne strani Zveze in svojega 
društva. Največ, več kot dve tretjini čla-
nov dosežemo z glasilom Paraplegik in 
zloženkami ter bilteni Zveze, s katerimi 
so zelo zadovoljni (ocena 4,8).

Namen zbiranja podatkov o članih 
je pomemben in dober, rezultati so 
pokazali marsikaj ter tako dali Zvezi in 
društvom ideje ter spodbude za nad-
grajevanje svojih programov in prila-
gajanje dela potrebam članov. Mislim, 
da je baza članstva dober vir podatkov, 
ki lahko Zvezi in društvom pomaga pri 
prijavah na razpise ter tako pri prido-
bitvi sofinancerjev za posebne social-
ne programe, ki jih izvajajo. Pozivam 
in prosim člane, da razne spremembe 

podatkov, ki jih vsebuje baza, sporo-
čajo svojim društvom, ta pa Zvezi, saj 
bomo le tako lahko posodabljali bazo 
ter z resničnimi in aktualnimi podatki 
delali v dobrobit članov.

Iz ankete je razvidno, da je 
oz. bi morala biti pomemb-
na naloga društev tudi 
tesno sodelovanje z lokal-
nimi skupnostmi glede do-
stopnosti raznih institucij.

Povprečna ocena zadovolj-
stva članov z Zvezo, društvi, 
glasili in spletnimi stranmi 
je 4,6.
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Analiza je obsegala: osnovne 
podatke o kapaciteti in ura-
dni vrednosti nepremičnine, 

primerjalne podatke za zadnja štiri leta 
o vrednosti naložb v objekt in opremo, 
podatke o stroških rednih servisov ter 
vzdrževanja, podatke o celotnih stro-
ških obratovanja, realiziranem dohodku, 
številu nočitev ter prikaz odstotka letne 
zasedenosti razpoložljive kapacitete. 

Oblikovanje strategije dobrega go-
spodarjenja je ob investicijskih in raču-
novodskih  podatkih delovanja upošte-
valo značilnosti posameznih objektov 
in izvorni namen. 

Vsi obravnavani objekti Zveze pa-
raplegikov Slovenije so prvenstveno 
namenjeni članicam in članom, da jih 
lahko v čim večji meri koristijo (skupin-

sko v okviru socialnih programov ali 
individualno s svojimi bližnjimi za leto-
vanja) v smislu ohranjevanja zdravja in 
socialne rehabilitacije. Takšno poslan-
stvo ponudbe posameznih objektov 
je absolutno primarno in je osnovna 
strateška smernica za prihodnost. 

Ob tem moramo upoštevati tudi 
gospodarske kazalce, ki v vseh obrav-
navanih obdobjih in na vseh lokacijah 
(z izjemo doma v Pineti za lansko leto) 
kažejo rdeče številke.

Pomembna naloga komisije je bila 
določitev ukrepov na dveh nivojih: po-
večati odstotek zasedenosti kapacitet 
ter predlagati popravke cen koriščenja 
objektov v posameznih terminih.

Za povečanje zasedenosti smo se 
odločili, da se po zaključku letnega raz-

pisa (za članice in člane) na posame-
znih lokacijah preostanek prostih kapa-
citet ponudi zunanjim interesentom. 
Na spletni strani Zveze bo pripravljena 
aplikacija za sistem rezervacij prostih 
kapacitet po 1. aprilu 2013. 

Tovrstna ponudba bo najbolj re-
alna pri štirih hišicah v Termah Čatež. 
Vsekakor bo treba povečati zasedenost 
(v štiriletnem povprečju je 66-odstotna 
zasedenost) in oblikovati konkurenčno 
ponudbo v okolju Term, ki so atraktiv-
na turistična destinacija.  

Pri oblikovanju cen namestitev za 
vse štiri lokacije je v pripravi predlog 
za leto 2013, da se delno upošteva rast 
skupnih stroškov obratovanja, ki ne 
vključujejo naložb v objekte in opre-
mo. 

Matjaž Planinc | Strategija gospodarjenja in upravljanja z nepremičninami ZPS

NEPREMIČNINE V SEMIČU, ČATEŽU, 
PINETI IN PACUGU
Pod suhoparnim nazivom »nepremičnine« so mišljeni naši domovi na lokacijah v Semi-
ču, Čatežu, Pineti in Pacugu. Zaradi boljšega gospodarjenja s skupno dobrino je bila 
letos s sklepom Upravnega odbora imenovana komisija. Od 15. marca do 28. novembra 
se je komisija sestala trikrat, delo pa pričela na osnovi analitičnega pregleda za vsak 
objekt posebej. 

Dom paraplegikov in tetraplegikov v Semiču je središče izvajanja 
socialnih programov v interesnih skupinah. (foto: Arhiv ZPS)

Počitniške hišice v Termah Čatež so najbolj primerne in zanimive za 
družinska letovanja v vsem letu. (foto: Arhiv ZPS)
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V povprečju so se stroški obratova-
nja v letu 2012 (podatki do konca sep-
tembra)  povišali v Čatežu za 14 %, v 
Semiču za 10 % ter v Pineti za 28 %.  Za 
Dom v Pacugu so podatki objavljeni v 
poslovnem poročilu za tekoče leto.  

V dokumentu »Strategija gospodar-
jenja in upravljanja z nepremičninami 
Zveze paraplegikov Slovenije«, ki ga je 
letos sprejela tudi skupščina Zveze, je 
prvi strateški cilj: gospodarno vzdrževa-
nje objektov in periodično načrtovanje  
nadgradnje nivoja standarda. V tem 

smislu so bile letos v okviru možnosti 
financiranja izvedene naložbe v zame-
njavo oken in obnovo fasade v Pineti, 
vgradnjo novega dvigala in zamenjavo 
dela kuhinjskih aparatov v Semiču ter v 
klimatizacijo sob in optimiziranje solar-
nega sistema v Pacugu.

Načrtovanje investicijskih postavk za 
naslednje leto je usmerjeno predvsem 
v Dom v Pacugu, kjer se bo oblikovala 
ponudba za izvedbe programov ob-
novitvene rehabilitacije. Zaradi zahtev 
gradbenega dovoljenja za bazensko 

dvorano bo  spomladi nujen začetek 
pripravljalnih del pri tem projektu. 

Dogajanje na področju nepre-
mičnin ZPS je vsekakor dinamično in 
naloga komisije je pomembna za do-
ločanje optimalnih strateških ukrepov 
v smislu gospodarnosti delovanja in 
razvojnih načrtov. Dom paraplegikov 
Pacug, središče zdravja in počitnic,  bo 
v končnem obsegu nastanitve in vse-
bin domačega »know-how« izhodišče 
za celostno ponudbo naših objektov 
tudi v mednarodnem okolju.  

Dom v Pineti je izredno zaželen za poletno letovanje blizu morske 
obale. (foto: Arhiv ZPS)

Dom v Pacugu je zametek optimalnega središča zdravja in počitnic, 
ki zaenkrat deluje v poletni sezoni. (foto: Arhiv ZPS)

Zveza paraplegikov ima v lasti 
štiri počitniške hišice, dve sta 
štiriposteljni in sta pritlični, drugi 

dve sta petposteljni, a s tem da sta dva 
ležišča spodaj, tri pa so v nadstropju. 
Najem hišic je mogoč preko prijavnice, 
ki jo v januarju prejmejo vsi člani. Ko 

prejmemo prijave, pripravimo razpo-
reditev po vnaprej določenih terminih. 
Termine, ki ostanejo prosti, lahko po-
tem rezervira kdorkoli, ne glede na to, 
ali je član Zveze paraplegikov ali nekdo 
od njegovih svojcev. V ceni najema so 
tudi chip kartice za kopanje, ki jih prej-

mete ob prihodu. Doslej so bili termini 
izven sezone 10-dnevni oz. po dogo-
voru tudi krajši, medtem ko so bili med 
glavno poletno sezono, se pravi julija, 
avgusta in septembra, 7-dnevni.

Zasedenost hišic je od maja do sep-
tembra skoraj 100-odstotna, medtem ko 

Janko Zupan | Počitniške hišice v Čatežu

SPREMEMBE V NASLEDNJEM LETU
Počitniške hišice v Čatežu so za naše članice in člane ter njihove svojce priljubljena tu-
ristična destinacija že vrsto let. Hišice so arhitekturno urejene za nemoteno gibanje ljudi, 
ki so vezani na invalidski voziček. 
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ostali meseci niso tako atraktivni. Le ob 
terminih, ko so krajše šolske počitnice, 
npr. v februarju ali oktobru, je interes izje-
mno velik. Vseeno je zasedenost, če gle-
damo skozi vse leto, okoli 65-odstotna. 
Ta odstotek bi radi povečali, zato bomo 
v prihodnjem letu pripravili nekaj spre-
memb. Vse leto bodo termini 7-dnevni, 
od aprila dalje bo možna tudi rezervacija 
na spletni strani Zveze paraplegikov. Ne-
katere druge spremembe še niso dogo-
vorjene v tem trenutku, ko pišem članek, 
bodo pa zagotovo objavljene na spletni 
strani. S tem upamo, da bomo pritegnili 
več gostov in da se bodo vsi redni obi-
skovalci še raje vračali.

Pred tremi leti je bila popolnoma 
obnovljena notranjost hišic, prej tudi 
fasada in strešna kritina. S tem skrbimo, 
da se uporabniki počutijo kar najbolje. 
Ostale stvari, kot so vzmetnice, kuhinj-
ski pribor in ostalo, zamenjamo po 
potrebi. Lani smo se dogovorili za so-
delovanje s čistilnim servisom Borko iz 
Brežic. Gospod pride vsaj enkrat na te-

den, da opravi pregled hišic, kar se tiče 
čistoče, oz. opravi manjša popravila, če 
so potrebna. Njihov kontakt najdete v 
hišicah na steni.

V hišicah je tudi vsa potrebna opre-
ma za prijetno počitnikovanje: klimat-
ska naprava, s katero v zimskih mesecih 

ogrevate notranjost hišic, poleti pa jih 
ohladite na prijetno temperaturo, TV-
sprejemnik, kuhinja z vsemi potrebnimi 
pripomočki, WC in kopalnica, prilagoje-
na za ljudi, ki so vezani na invalidski vo-
ziček. Vse hišice imajo zunanjo teraso 
za prijetno bivanje v poletnih mesecih.

Počitniške hišice v Čatežu so arhitekturno prilagojene za gibalno ovirane osebe. (foto: ZPS) 

Janko Zupan | Obnovitvena rehabilitacija 

NASLEDNJE LETO TUDI V DRUGIH 
ZDRAVILIŠČIH? 
Leto se končuje, le še nekaj dni nas loči od leta 2013. Vendar to ne pomeni, da se bo 
končala tudi sezona skupinske obnovitvene rehabilitacije, saj se bo nadaljevala od 
7. januarja do konca marca 2013. 

To bo omogočeno, ker se je letos 
zaradi poznega razpisa s strani 
ZZZS skupinska obnovitvena 

rehabilitacija pričela kasneje, kot je 
bilo do sedaj običajno. Splošna kriza 
je povzročila, da finančni načrt ZZZS 
za letošnje leto dolgo ni bil sprejet, kar 
pa je pogoj, da se aktivnosti pričnejo. 
Dogovori z zdravilišči, s katerimi imamo 

pogodbe za izvajanje skupinske obno-
vitvene rehabilitacije, so se ravno tako 
zavlekli, še posebej s Termami Čatež, 
kamor so šli prvi člani šele v začetku 
julija – sredi poletne sezone in dva 
meseca kasneje kot v ostali dve zdra-
vilišči. Nekaj časa je bilo celo pod veli-
kim vprašajem, ali se bomo s Termami 
Čatež sploh lahko dogovorili. Znesek, 

ki so ga zahtevali za oskrbni dan, je bil 
namreč previsok – kljub temu da se 
usluge, ki jih nudijo, niso spremenile. 
A ob dejstvu, da je bilo veliko število 
prijav za Terme Čatež v okviru prejšnjih 
sezon, si nismo mogli privoščiti, da bi 
povsem opustili pogajanja. Na koncu 
smo dosegli kompromisni dogovor, kar 
je precej članov odvrnilo od koriščenja 
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skupinske obnovitvene rehabilitacije v 
Termah Čatež. Ker  je bila razlika v ceni 
oskrbnega dneva, ki jo je določil ZZZS, 
in ceni, ki so jo zahtevali v Termah Ča-
tež, prevelika. Tako morajo člani prvič, 
odkar poteka skupinska obnovitvena 
rehabilitacija v tej obliki, doplačati pet 
evrov na dan, poleg tega so letos uve-
dli za vse goste 1 evro doplačila ob 
prijavi. To je ob 14-dnevnem terminu 
zneslo 71 € ter ob 17-dnevnem 86 € 
doplačila, zato se je število članov, ki so 
v letošnjem letu koristili skupinsko ob-
novitveno rehabilitacijo v Termah Ča-
tež, skoraj prepolovilo. Mnogi so se ob 
informaciji za doplačilo odločili za eno 
od ostalih dveh zdravilišč, nekaj pa se 
jih je celo popolnoma odpovedalo. 

Poleg tega je bil pričetek izvajanja 
skupinske obnovitvene rehabilitacije 
premaknjen globoko v poletje zaradi 
zasedenosti s strani tujih gostov, zlasti 
iz Rusije in Velike Britanije. Iz istega ra-
zloga smo morali v Termah Čatež tudi 
lani pričeti kasneje, a je bil zamik precej 
krajši. 

Ker je trend očitno tak, da bo vsa-
ko leto več doplačila, smo se odločili, 
da bomo poslali razpis za sodelovanje 
vsem slovenskim zdraviliščem. Tako bi 
razširili ponudbo v prihodnjih letih in na 
nek način spodbudili konkurenco med 
zdravilišči. Odpiranje ponudb je konec 
meseca novembra opravila komisija za 

skupinsko obnovitveno rehabilitacijo. 
Odziv je bil dober, na razpis so se pri-
javila vsa tri zdravilišča, s katerimi sode-
lujemo že sedaj, poleg teh pa še nekaj 
drugih zdravilišč. Januarja si jih bomo 
ogledali, če arhitekturno ustrezajo na-
šim pogojem, kar se tiče uslug in financ, 
pa se bomo dogovarjali kasneje. 

Še posebej bi omenil, da se bo v 
letu 2013 pričela skupinska obnovitve-
na rehabilitacija v Domu paraplegikov 
Pacug. Potekala bo čez celotno sezono, 
ne le po končani poletni sezoni, kot je 
bilo planirano za letos.

Vsem, ki se še niste odločili za ko-
riščenje skupinske obnovitvene reha-
bilitacije, naj omenim, da so v okviru 
skupinske obnovitvene rehabilitacije 

zagotovljeni: me-
dicinska obravna-
va posameznika, 
terapije, družab-
ne, kulturne in 
interesne dejav-
nosti, šport in 
rekreacija, preda-
vanja in predsta-
vitvene novosti 
pripomočkov ter 
njihove uporabe, 
obiski strokovnih 
rehabilitacijskih 
delavcev. Terapija 

vsebuje tudi fizikalne metode, aktiv-
no vadbo, individualne asistirane vaje, 
skupinske vaje, raztegovanje sklepov. 
Za lajšanje bolečin uporabljajo različne 
vrste protibolečinskih terapij (tens, UZ), 
ki so kombinirane z različnimi vrstami 
masaž.

Zveza paraplegikov vidi v skupinski 
obnovitveni rehabilitaciji poleg velikih 
zdravstvenih učinkov tudi psihološki in 
socialni moment, saj so zdravilišča od-
prtega tipa, usposobljeni spremljevalci 
pa poskrbijo, da paraplegiki in tetraple-
giki aktivno preživijo prosti čas. Izvajal-
ci skupinske obnovitvene rehabilitacije 
nam nudijo namestitev v ustrezno 

opremljenih dvoposteljnih sobah v 
hotelu oziroma na bolniškem oddelku 
glede na indikacijo, začetni in zaključ-
ni zdravstveni pregled ter tri terapije: 
masažo, individualno razgibavanje in 
protibolečinsko terapijo, po dogovoru 
z zdravnikom tudi drugo terapijo.

Skupinska obnovitvena rehabilitaci-
ja je namenjena ohranjanju preostalih 
sposobnosti, ki so ostale po poškodbi 
ali bolezni, oz. preprečevanju nežele-
nih zdravstvenih posledic, ki spremljajo 
paraplegike in tetraplegike. Vsak po-
sameznik se obravnava individualno, 
predpisane so mu terapije, ki najbolj 
ustrezajo njegovim potrebam. Terapije 
temeljijo na fizikalnih metodah, indivi-
dualno asistiranih in skupinskih vajah 
kot tudi aktivnih vadbah za člane, ki to 
zmorejo. 

Zveza paraplegikov kot organizator 
omogoča udeležbo vsem paraple-
gikom in tetraplegikom, ne glede na 
članstvo v organizaciji.

Kot je bilo rečeno že na začetku, bo 
skupinska obnovitvena rehabilitacija 
potekala do konca marca 2013. Zato 
apeliram na vse, ki se letos iz kakršne-
gakoli razloga niste prijavili oz. ste mo-
rali odpovedati udeležbo, da se še lah-
ko prijavite za termine, ki bodo v prvih 
treh mesecih prihajajočega leta, štelo 
pa se vam bo za leto 2012. Drugo leto 
enkrat spomladi se boste lahko znova 
prijavili za naslednje leto.

Prijavite se lahko telefonsko ali pre-
ko prijavnice, ki jo najdete na spletni 
strani Zveze paraplegikov Slovenije.
http://www.zveza-paraplegikov.si/ar-
hiv_novic/2012053012310953/

Še posebej bi omenil, da se bo 
v letu 2013 pričela skupinska 

obnovitvena rehabilitacija v Domu 
paraplegikov Pacug. Potekala 

bo čez celotno sezono, ne le po 
končani poletni sezoni, kot je bilo 

planirano za letos.
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V naš obmorski biser – Pacug 
zahajam že kar nekaj let, kori-
stim individualno letovanje ter 

socialno rehabilitacijo (letovanje preko 
društva paraplegikov Koroške). Skozi 
vsa leta, ko sem letoval v Pacugu, sem 
imel predloge in ideje, kako bi izboljša-
li delovanje ter s tem počutje gostov, 
kar je pravzaprav primarni cilj Doma 
paraplegikov. V letošnjem letu smo pri 
Zvezi ustanovili komisijo za upravljanje 
z nepremičninami, kjer je naš cilj, da bi 
le-te poslovale pozitivno, primarno pa 
so namenjene predvsem članom za iz-
vajanje posebnih socialnih programov. 
Tako smo prišli do nekaj dobrih idej, 
kako izboljšati poslovanje nepremičnin, 
posledično tudi Doma paraplegikov. Za 
nadzorni svet Doma paraplegikov sem 
v mesecu septembru pripravil program 
dela, predstavil svojo vizijo, ki je 
bila dobro sprejeta, zato so me 
imenovali za direktorja Doma, 
in to od 1. marca 2013 dalje za 
obdobje enega leta. Do takrat 
pa bo vršilec dolžnosti sedanji 
direktor Jani Trdina.

V mojem programu dela je 
za delovanje Doma paraplegi-
kov bistveno naslednje:
- opremiti kuhinjo za normalno 

delovanje, tako da lahko v se-
zoni zaposlimo kuharja, ki bo 
skrbel za pripravo hrane

- začeti z obratovanjem bifeja 
za goste v domu in zunanje 
obiskovalce, odstraniti sistem 
avtomatov za pijačo

- nabaviti masažne mize, opremo za 
fizioterapijo, hidroterapijo ter ostalo 
opremo, da lahko pričnemo izvajati 
obnovitveno rehabilitacijo

- preko razpisov Zavoda za zaposlo-
vanje pridobiti določena finančna 
sredstva ter zaposliti ustrezen kader 
za nemoteno delovanje Doma

Zavedam se, da je vodenje Doma 
paraplegikov precejšen izziv in velika 
odgovornost. S sodelavci pri ZPS ter 
ostalimi se bomo maksimalno potru-
dili, da bo članom bivanje kar najbolj 
prijetno, predvsem pa koristno za nji-
hovo zdravje. Poudarek delovanja v 
prihodnjem letu bo na obnovitveni re-
habilitaciji članic in članov. V ta namen 
bomo nabavili vso potrebno opremo 
za fizioterapijo, masažo, razgibavanje, 
stojo, hidroterapijo, elektropterapije, 

tako da bomo lahko konkurenčni po-
nudbi zdravilišč, kjer poteka sedanja 
obnovitvena rehabilitacija članov. 

Ob razpisu za obnovitveno reha-
bilitacijo v naslednjem letu bodo člani 
lahko izbrali tudi rehabilitacijo v Domu 
paraplegikov Pacug, tako da jih že se-
daj vabim, da premislijo o tej možnosti: 
v prijetnem obmorskem kraju z medi-
teransko klimo, ki blagodejno vpliva 
na počutje in zdravje, obilico sončnih 
žarkov ter morsko vodo v bazenu. 
Organizirali bomo tudi obisk bližnjih 
turističnih znamenitosti, kot so Sečo-
veljske soline, Luka Koper, kobilarna 
Lipica …

Ostale proste kapacitete bomo za-
polnili z izvajanjem že znane socialne 
rehabilitacije preko lokalnih društev ter 
individualnega letovanja posamezni-

kov.
Z našo mlado 

in zagnano ekipo 
smo prepričani, 
da bo bivanje 
v Domu enako 
sloganu »Gost je 
kralj«, vemo pa, da 
zastavljeni progra-
mi ne bodo uspeli 
brez vas, drage 
članice in dragi 
člani. Vljudno va-
bljeni v obmorski 
biser, Dom para-
plegikov v Pacu-
gu, središče zdrav-
ja in počitnic.

Damjan Hovnik | Dom paraplegikov Pacug

SREDIŠČE ZDRAVJA IN POČITNIC
Po poškodbi ali bolezni je življenje s poškodovano hrbtenico, kot bi se na novo rodili. Do-
bimo telo, ki se ne obnaša tako, kot se je včasih. Naenkrat smo v svetu, ki ni bil oblikovan 
po meri ljudi na invalidskih vozičkih. 

V domu v Pacugu bo prihodnje leto potekala obnovitvena rehabilitacija.
(foto: Arhiv ZPS) 
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Fundacija invalidskih in huma-
nitarnih organizacij Slovenije 
ima v enoletni uporabi osebno 

vozilo VW Caddy Maxi Trendline 
1.6 TDI, ki je namenjeno tudi prevozu 
oseb na invalidskih vozičkih. Sponzor 
vozila je PORSCHE Slovenija, testi-
rajo pa ga invalidi na vozičkih iz vseh 
invalidskih organizacij v Sloveniji, ki jih 
sofinancira FIHO.

Nekateri paraplegiki in tetraplegiki 
Društva paraplegikov ljubljanske po-
krajine in Društva paraplegikov jugo-
zahodne Štajerske so vozilo na testnih 
vožnjah že preskusili. In njihova prva 
ocena? Caddy Maxi ima eno veliko 
napako. Prostor, kjer je med vožnjo 
pritrjen invalidski voziček, je za večino 
uporabnikov na standardnih vozičkih 

prekratek. Tako zadnja kolesa ostanejo 
še na klančini in voziček visi nazaj. Se-
veda je vožnja v takem položaju zelo 
neudobna ali celo nemogoča. Že po 
kratkem času invalida začne boleti vrat, 
naprej pa se zaradi nazaj visečega vo-
zička ne more nagniti. Le tisti invalidi, ki 
imajo zelo kratke vozičke, med vožnjo 
sedijo v vodoravnem položaju. Bolj 
udobna je vožnja za invalide na elek-
tričnih vozičkih, saj le-te lahko nagibajo. 
Vozilo ima dokaj trdo vzmetenje, zato 
na slabših cestah precej trese. Pri večjih 
hitrostih je tudi preveč hrupno.

Druge prilagoditve so zelo dobro 
izpeljane. Klančina je položna, zato se 
manj gibalno oviran invalid v vozilo 
lahko zapelje sam. Spredaj je voziček 
med vožnjo pritrjen s posebnimi pa-

sovi, ki jih nanj pripnemo že pred vsto-
pom v vozilo in blokiramo s posebnim 
stikalom. Zadnji del vozička je pritrjen 
s pripomočki, ki so vpeti na točke na 
podu vozila. Oseba na vozičku je do-
datno pripeta še z varnostnim pasom, 
tako da je za varnost med vožnjo res 
dobro poskrbljeno. Maloprodajna cena 
z vsemi popusti je 24.160 €.

Jože Globokar | Testirali smo VW Caddy Maxi za prevoz invalidov na vozičkih

PREKRATEK PROSTOR ZA VOZIČEK

Razen prekratkega prostora za voziček je Caddy Maxi dobro prilagojen za prevoz oseb na 
invalidskih vozičkih. (foto: Arhiv ZPS)

Damjan Hovnik,
predsednik Komisije za 
kompenziranje invalidnosti

PREDELAVA 
VOZIL NA ROČNO 
UPRAVLJANJE
Vse tiste, ki boste v prihodnje pre-
delovali svoja vozila na komande za 
ročno upravljanje, obveščamo, da je 
osnova za prejem sredstev iz naslo-
va kompenziranja invalidnosti RA-
ČUN proizvajalca oziroma izvajalca 
predelave, ki se mora glasiti na vaše 
ime. Vsak drugi dokument (blagajni-
ški prejemek, ponudba, predračun, 
potrdilo o prejemu sredstev …) ni 
verodostojen in na osnovi tega Zve-
za paraplegikov Slovenije ne sme 
več kompenzirati sredstev za prede-
lavo vozil. Omenjeno obvestilo smo 
posredovali tudi vsem petim nam 
poznanim izvajalcem, ki predelujejo 
vozila na ročno upravljanje v Slove-
niji. Vsi ti proizvajalci predelave vozil 
na ročno upravljanje so pravne ose-
be in morajo za svoje storitve izsta-
viti račun.

Člani društev Zveze so oktobra preizkusili prilagojeno osebno vozilo, ki omogoča vožnjo 
na invalidskem vozičku.
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Na sejmu se je predstavilo 851 
razstavljavcev iz 32 držav. Raz-
stavljali so produkte in storitve 

za bolj neodvisno življenje invalidnih 
oseb. Sejem je potekal v šestih halah, 
kar je pomenilo kar nekaj discipline, če 
smo si hoteli ogledati celotno razstavo. 
Pogrešali smo tematsko bolj zaokro-
žene hale, saj so bili razstavljavci dokaj 
razmetani po celem sejmišču. Zveza pa-
raplegikov Slovenije je na sejem poslala 
delegacijo štirih oseb in voznika – spre-
mljevalca. Ugotovili smo, da gredo tren-
di razvoja v izdelavo vozičkov iz lahkih 
materialov. Tako večina proizvajalcev že 
uporablja »kevlar« za posamezne dele 
ali celotno konstrukcijo vozička. Videli 
smo jih kar nekaj pod 5 kg skupne mase. 
Poleg invalidskih vozičkov je bilo razsta-
vljenih veliko produktov za neodvisno 
življenje (naprave za predelavo vozil, ko-
palniška oprema, bolniške postelje, dvi-

Jani Trdina | Sejem RehaCare – Duesseldorf

VOZIČKI BODO ŠE LAŽJI
V Duesseldorfu je med 10. in 13. oktobrom potekal 23. mednarodni sejem RehaCare, kjer 
se predstavijo proizvajalci in prodajalci invalidskih pripomočkov, opreme in storitev, po-
vezanih z življenjem invalidov. 

Sejemski utrip iz Duesseldorfa (foto: Arhiv ZPS)

Bodo paraplegiki v prihodnosti hodili? 
(foto: Arhiv ZPS)Vozički zmeraj lažji (foto: Arhiv ZPS)

gala …), športne panoge ter dejavnosti, 
povezane s prostim časom.

Osebno sem pogrešal razstavljavce 
fizioterapevtske opreme, naprav za kre-
pitev telesa ter hidro opreme. Pri po-

govoru sva z razsta-
vljavcem tehničnih 
pripomočkov prišla 
do zaključka, da je za 
to opremo posebej 
specializiran sejem 
Medica, ki poteka 
novembra, prav tako 
na tem sejmišču. Se-
veda pa je ta sejem 
bolj za bolnišnice in 
ne toliko za osebno 
uporabo.

Več o sejmu 
in razstavljavcih si 
lahko ogledate na 

spletni strani www.rehacare.com, ne-
kaj utrinkov sejemskega vrveža pa na 
fotografijah.
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Na Brdu je 3. decembra ob 
mednarodnem dnevu in-
validov predstavnike vseh 

invalidskih organizacij sprejel pred-
sednik Slovenije dr. Danilo Türk. Na 
tem tradicionalnem sprejemu je med 
drugim poudaril: »V teh petih letih 
smo se večkrat srečali, ne samo ob tra-
dicionalnem dnevu ob mednarodnem 
dnevu invalidov, ampak tudi na dru-
gih dogodkih, ob vaših obletnicah, na 
delovnih sestankih in sprejemih vaših 
odličnih športnikov. Vedno in ob vsaki 
priložnosti sem dejal, da se ne sme spre-
jeti nobenega predpisa ali odločitve 
brez aktivnega sodelovanja invalidov 
pa tudi invalidskih organizacij. Torej nič 
brez invalidov o invalidski problemati-
ki. O svoji usodi, o svojih možnostih in 
urejenosti pogojev za življenje in delo 
invalidov morajo v prvi vrsti odločati 
invalidi.

V času krize se moramo vsi skupaj 
zavzemati, da bomo izbrali tiste poti, ki 
bodo najbolj učinkovite in pravične. Žal 
so bili v zadnjem času okrnjeni ravno 
rehabilitacijski programi za ljudi s po-
sebnimi potrebami. Financiranje inva-
lidskih dejavnosti, tako institucionalnih 
kot društvenih, mora biti stabilno, drža-
va mora na sistemski način zagotoviti 
ustrezne vire za vse potrebne programe 
na tem področju. Organizacije invalidov 
ste ena izmed najbolje organiziranih 
civilno družbenih organizacij. Vaši pro-
grami so nadvse pomembno dopolnilo 
institucionalnega varstva, ki posega 
predvsem na področje neposredne skrbi 
za posameznika. Ste pomemben člen 

za socialno pa tudi delovno integracijo. 
Zagotovitev pogojev, pa tudi usposobi-
tev invalidov za samostojno življenje, je 
eden od ključnih ciljev vseh in vsakogar. 
Vse moramo storiti, da invalidi ne bodo 
zapostavljeni in diskriminirani in da bo 
poskrbljeno za najbolj ranljive skupine, 
kot so otroci, invalidi in ljudje, ki živijo 
pod pragom revščine. Zdajšnje gospo-
darske razmere v prihodnjih letih zah-
tevajo od nas vseh, da skrbno ravnamo 
z vsemi razpoložljivimi viri, tudi z loterij-
skimi sredstvi, in da sproti preverjamo 
njihov učinek.«

V imenu NSIOS-a se je predsedni-
ku za njegov doprinos in sodelovanje 
zahvalil predsednik Boris Šušteršič, 

ki je poudaril, da ima ta sprejem širši 
pomen, saj je nakazal, da slovenska 
družba goji prijazen in kulturni odnos 
do tistega dela prebivalcev, ki ga ime-
nujemo invalidi. Še posebej je pouda-
ril, da kljub kriznim časom invalidi ne 
bomo in ne nameravamo sodelovati v 
nobenih demonstracijah, ker so naše 
institucije še vedno dovolj odprte za 
kulturen način reševanja problemati-
ke.  

Z dr. Danilom Türkom in njegovo 
soprogo Barbaro smo se po uradnem 
protokolu zadržali še v prijetnem kle-
petu in naredili nekaj spominskih po-
snetkov na prijetno druženje v njego-
vem mandatnem obdobju.

Jože Globokar | Sprejem ob mednarodnem dnevu invalidov

HOČEMO SODELOVATI
Letošnja tema mednarodnega dneva je »Odstranjevanje ovir za dostopno in vključujočo 
družbo za vse«, evropsko geslo pa »Aktivni evropski invalidi – hočemo sodelovati«.

Sprejem na Brdu ob mednarodnem dnevu invalidov (foto: Arhiv ZPS)
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Vodilni partner v projektu je 
češka organizacija ParaCEN-
TRUM Fenix, ki združuje ose-

be s poškodbo hrbtenice. Njihov glavni 
moto je: »Vračamo se v življenje.« Poleg 
Češke in Slovenije v projektu sodeluje-
jo še Danska, Nizozemska in Slovaška. 
Naš prispevek bo v smislu prenosa 
dobrih praks iz Slovenije. Poleg tega 
bomo prispevali tudi s prenosom do-
brih praks pri prilagajanju okolja.

Od 14. do 16. oktobra je bil uvo-
dni sestanek v mestu Brno, kjer smo 
se srečali vsi predstavniki posame-
znih partnerjev. Sestanek je bil skupaj 
s tiskovno konferenco, kjer sta sode-

lovala tudi direktor Univerzitetnega 
kliničnega centra Brno ter namestnik 
ministra za zdravje. Tiskovna konfe-
renca je bila zelo dobro pokrita z ve-
čino nacionalnih medijev (televizija in 
časopisi).

Veliko časa smo namenili tudi aktiv-
nostim, ki se bodo začele izvajati. Prav 
tako smo uskladili anketo, ki vključuje 
posebnosti različnih držav, sodelu-
jočih v projektu. Zveza paraplegikov 
Slovenije mora izvesti 20 anket ter eno 
t.i. »uspešno zgodbo«. S strani Zveze 
paraplegikov bomo lahko pripomogli 
glede na našo dolgoletno dejavnost 
(43 let delovanja), saj smo najstarej-

ša organizacija v projektu. Sodelovali 
bomo pri dostopnosti okolja, znanj na 
področju osebne asistence ter znanj, ki 
smo jih pridobili z gradnjo Doma pa-
raplegikov na slovenski obali. Projekt je 
namenjen zaposlovanju paraplegikov 
in tetraplegikov ter bo potekal do leta 
2015, ko se bo zaključil s predstavitvijo 
na evropskem kongresu paraplegikov 
v Brnu.

Poleg sestanka smo si ogledali tudi 
Univerzitetni klinični center v Brnu. 
Tam sem srečal slovensko zdravnico 
na specializaciji. Postavil sem ji malce 
»provokativno« vprašanje, ali lahko 
na kratko primerja naše bolnišnice z 
bolnišnico v Brnu. Odgovorila je, da je 
strokovnost na enaki ravni, da pa mo-
goče prednjačijo glede učinkovitosti. 
Predstavila mi je sodobni računalniški 
sistem, ki to učinkovitost omogoča. 
Zatem smo obiskali ParaCENTRUM 
Fenix. Zagotavljal naj bi storitve za 
paraplegike, ki jih država ne omogo-
ča. Predvsem je njihova glavna dejav-
nost transport ter program »Vračamo 
se v življenje«, ki je namenjen novo 
nastalim invalidom. Njihova želja je 
nadgraditi center z bivalnim delom. 
Tako lahko opazimo, da so potrebe 
paraplegikov in tetraplegikov povsod 
po svetu enake. Dan se je zaključil z 
izmenjavo izkušenj med različnimi dr-
žavami z različno stopnjo razvitosti v 
vasi Mutenice. Najbolj je vas poznana 
po številu vinskih kleti in tudi mi smo 
si ogledali eno od njih.

Zadnji dan pred odhodom smo 
bili povabljeni na voden izlet po me-
stu Brno. Ugotavljali smo dostopnost 
samega mestnega jedra. Opaziti je, da 
se Češka izredno razvija. Povsod po 
mestu so gradbišča, kjer je označe-
no, da je sofinancer Evropska unija. Bil 
sem presenečen nad dostopnostjo in 
domačnostjo mesta Brno, ki ima dol-
go in zanimivo zgodovino. Seveda se 
pozna tudi bližina Dunaja ter njegov 
vpliv.

Jani Trdina | Projekt »Overcomechallenges«

PRENOS DOBRIH PRAKS
Zveza paraplegikov Slovenije je partner v mednarodnem 
projektu »Overcomechallenges«. Projekt je namenjen 
spodbujanju zaposlovanja invalidov, še posebej oseb s 
poškodbo hrbtenice. 

Uvodni sestanek v Brnu (Foto: Jani Trdina)
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Posvet je bil namenjen predse-
dnikom pokrajinskih društev in 
nadzornih odborov. Vodila ga 

je priznana računovodkinja s podro-
čja delovanja invalidskih organizacij 
Cvetka Perme, ki je pripravila celotno 
gradivo, z udeleženci pa so podrobno 
predelali naslednje teme:
•  pomen in naloge nadzornega odbo-

ra v društvu,

Tatjana Podlogar | Posvet o materialno-finančnem poslovanju

USPOSABLJANJE NADZORNIH 
ODBOROV
V prostorih Zveze paraplegikov Slovenije je 25. oktobra potekal delovni posvet za podro-
čje finančnega in materialnega poslovanja.

•  Zakon o društvih (ZoD),
• pravilno vrednotenje stroškov (stro-

škovna mesta), dnevnice, potni stro-
ški in pogodbe v luči zakonodaje.

Naloga nadzornega odbora je 
predvsem notranji nadzor nad finanč-
nim in materialnim poslovanjem orga-
nizacije. Pregledati mora letno poročilo, 
poslovne knjige in podati oceno o ure-
sničevanju namena ter ciljev društva v 

tekočem poslovnem letu. Še posebej 
je pomemben zapisnik ob zaključku 
poslovnega leta, zato je Permetova 
pripravila vzorec, ki kaže, kako naj bi 
bil zapisnik sestavljen in kako naj bi bili 
formulirani sklepi. Nadzorni odbor je pri 
upravljanju društva z vidika nadzornega 
organa zelo pomemben. Računovodki-
nja Cvetka Perme je odgovarjala tudi na 
številna vprašanja s tega področja. 
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Projekt ODPRTE HIŠE v organiza-
ciji Zbornice za arhitekturo in 
prostor Slovenije ponuja najširši 

javnosti ogled dobrih arhitekturnih in 
prostorskih ureditev. 6. in 7. oktobra je 
bilo po vsej državi na ogled 119 objek-
tov in ureditev tudi zato, da obiskovalci 
s svojimi čuti in sposobnostmi doživijo 
posamezne arhitekturne kreacije. OD-
PRTE HIŠE so mednarodni arhitekturni 
festival, letos je sodelovalo 17 mest po 
vsem svetu. 

Pri takem globalnem dogodku 
je vsekakor nujna prisotnost gibal-
no in senzorično oviranih invalidov, 
ki moramo stalno opozarjati nase in 
aktivno sodelovati pri oblikovanju 
javnega grajenega okolja. Dobra 
arhitektura je trajnostna in mora 
vsebovati tudi oblikovanje posa-
meznih delov objektov na tak na-
čin, da ustreza vsem uporabnikom, 
ne glede na njihove psiho-fizične 
sposobnosti. Le taka arhitektura, ki 
ponuja univerzalne funkcionalne 
možnosti za vse ljudi, je primerno 
kulturno okolje brez diskriminiranja.

Pri tem arhitekturnem dogodku 
je že drugo leto sodelovalo Društvo 
paraplegikov ljubljanske pokrajine 
v povezavi z Zvezo paraplegikov 
Slovenije in Svetom za odpravljanje 
arhitekturnih in komunikacijskih 
ovir pri Mestni občini Ljubljana. 

Tako slepi in slabovidni kot 
tudi paraplegiki želimo s tovrstni-

mi prikazi opozoriti na svojo prisotnost 
v urbanem okolju in pomembnost 
prilagajanja arhitekturnih načrtov nji-
hovim zmožnostim. S sodelovanjem s 
Svetom za odpravljanje arhitekturnih 
in komunikacijskih ovir Mestne občine 
Ljubljana si prizadevamo za reševanje 
tovrstnih problemov tudi drugod po 
mestu in seveda projekt razširiti na ce-
lotno Slovenijo. 

V atriju Mestne hiše Ljubljana je bil 

postavljen realistični model s klančina-
mi, kjer so lahko obiskovalci preizkušali 
sposobnosti premagovanja višinskih 
razlik z invalidskim vozičkom. Pri ma-
nevriranju na površini z nepravilnimi 
detajli so lahko sicer hodeči uporabniki 
občutili vse ovire in zadrege invalidov 
na vozičkih v vsakdanjem življenju. 

Slikovna predstavitev je obsegala 
pomembne sklope javnega grajenega 
okolja z vidika invalidov in drugih funk-

cionalno oviranih ljudi: gradnja 
objektov v skladu z zakonodajo, 
napake pri novo grajenih objek-
tih, odpravljanje arhitekturnih ovir 
pri starejših objektih (pred letom 
2002) ter primeri dobre prakse 
odpravljanja arhitekturnih ovir pri 
zaščitenih objektih stavbne dedi-
ščine.

»Paraplegiki se vsakodnevno 
srečujemo s številnimi ovirami, ki se 
jim z invalidskim vozičkom težko iz-
ognemo, zato je primerna ureditev 
dostopnosti do objektov za nas ključ-
nega pomena. Ob zaključku tedna 
arhitekture želimo tudi mi poudariti, 
da mora biti cilj načrtovanja in ure-
janja grajenega prostora – ne le oko-
lje, ki je dostopno za gibalno ovirane 
ljudi, ampak univerzalno okolje, ki 
je prijazno za vse,« je dejala Mirjam 
Kanalec, podpredsednica Društva 
paraplegikov ljubljanske pokrajine. 

V okviru dogodka so člani 
Zveze društev slepih in slabovi-

Matjaž Planinc, Kanalec Mirjam | Odprte hiše 2012

CILJ JE UNIVERZALNO OKOLJE
6. oktober 2012 –Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine ter Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije sta ob sodelovanju Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komu-
nikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana pripravila dogodek, na katerem smo v Mestni 
hiši prikazali svoje težave in ovire v urbanem okolju. Obiskovalci so se lahko preizkusili 
v posameznih nalogah in situacijah, s katerimi se invalidi spopadajo vsak dan. 

V atriju Mestne hiše Ljubljana je bil postavljen realistični 
model s klančinami, kjer so lahko obiskovalci preizkušali 
sposobnosti premagovanja višinskih razlik z invalidskim 
vozičkom. (foto: Sašo Rink)
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dnih Slovenije (ZDSSS) v zatemnjeni 
dvorani Magistrata predstavili pomen 
vida in drugih čutil. V temnem prosto-
ru so obiskovalci doživeli nekaj dogod-
kov, ki so vznemirili njihove ostale čute: 
sluh, tip, okus in vonj. Namen izkušnje 
je občutiti, kako zelo pomemben je 
vid, a hkrati tudi to, kako pomembna 
so vsa ostala čutila. »Ko človek oslepi, 

postanejo vsakdanji opravki pravi izziv. 
Naše telo se mora navaditi na novo situ-
acijo in pri tem so pomembna tudi osta-
la čutila. Z eksperimentom v zatemnjeni 
sobi smo obiskovalcem želeli prikazati 
nekaj ovir in situacij, v katerih se slepi in 
slabovidni pogosto znajdemo in zaradi 
katerih je naše gibanje pogosto oteženo. 
Želimo opozoriti na ureditev urbanega 

okolja, ki je za različne invalide še vedno 
slabo dostopno in neprilagojeno,« je na 
dogodku dejal Tomaž Wraber, predse-
dnik Zveze društev slepih in slabovi-
dnih Slovenije. 

Odziv obiskovalcev je bil dober, 
za marsikoga tudi poučna izkušnja ter 
spoznanje o nujnosti funkcionalnega 
javnega grajenega okolja za vse.

Petega decembra je bilo v Novi 
Gorici praznično. V veliki dvo-
rani tukajšnjega Slovenskega 

narodnega gledališča je potekala slo-
vesna podelitev listine Občina po meri 
invalidov, ki jo je iz rok predsednika 
Zveze delovnih invalidov Slovenije 
Draga Novaka prejel novogoriški žu-
pan Matej Arčon.

Številna udeležba na slovesnosti s 
strani predstavnikov občine in drugih 
javnih ustanov, predstavnikov invalid-
skih društev iz občine in drugih pre-
delov Slovenije pa tudi posameznih 
invalidov in njihovih prijateljev priča o 
pomenu tega priznanja za občino.

Listina Občina po meri invalidov je 
rezultat štirih in več let dela. Leta 2008 
je Medobčinsko društvo invalidov Go-
riške predlagalo pristop k temu projek-
tu, ki ga že deseto leto izvaja ZDIS. Ob 
sodelovanju občinske uprave in ostalih 
invalidskih društev, ki delujejo na ob-
močju novogoriške mestne občine, so 
se tako začele prve dejavnosti. Ustano-
vljen je bil Svet za invalide, ki deluje kot 
posvetovalno telo za župana in mestni 
svet ter predstavlja koordinacijo inva-

lidskih organizacij. V tem mandatu mu 
predseduje član Društva paraplegikov 
severne Primorske Aleksander Grum.

Prizadevanja za pridobitev listine 
Občina po meri invalidov so v zadnjih 
dveh letih postala veliko bolj intenzivna 
in učinkovita. Izdelana je bila obširna in 
podrobna analiza stanja invalidov v ob-
čini Nova Gorica, ki je zajela praktično 
vsa področja življenja. Septembra 2011 
je bila analiza predstavljena na javni 
okrogli mizi in je vzbudila precej zani-
manja tudi pri medijih in neinvalidih.

Na osnovi analize je bil pripravljen 
Akcijski načrt za obdobje 2012–2015, v 
katerem so določene konkretne nalo-
ge za izboljšanje pogojev za življenje in 
delo invalidov v občini. Načrt je bil so-
glasno sprejet s strani mestnega sveta.

In tako se je letos začelo konkretno 
delo. Pogoj za pridobitev listine Občina 
po meri invalidov namreč ni le pripra-

vljenost pomagati ali zgolj preverjati 
položaj invalidov – komisija ZDIS je skozi 
vse leto 2012 spremljala dejansko dose-
žene rezultate v občini. In teh je bilo kar 
nekaj! Izpeljane so bile številne na prvi 
pogled manjše, a kljub temu pomemb-
ne izboljšave – od posegov v grajeno 
okolje z dodajanjem ali popravljanjem 
klančin na pločnikih in objektih, posta-
vitev dodatnih, tudi slabovidnim prila-
gojenih informacijskih tabel na dolo-
čenih točkah, zagotovitev popustov za 
invalide pri številnih storitvah pa vse do 
slabovidnim in težko pokretnim prila-
gojene ponudbe v goriški knjižnici. 

Še pomembnejše so spremembe, ki 
se kažejo ali pa se še bodo kazale dol-
goročno. V teh letih se je bistveno iz-
boljšal odnos občinske uprave do pro-
blematike invalidov. Ko predstavljamo 
katerega od svojih problemov, iskanja 
rešitev nihče več ne jemlje kot dodatno 
delo, ampak kot nekaj samoumevnega. 
Invalidi tudi nismo več “prepuščeni” 
samo oddelku za družbene dejavnosti, 
ampak imamo sogovornike v celotni 
upravi. Sprememba miselnosti se iz ob-
činske uprave širi tudi na druge institu-

Aleksander Grum | Nova Gorica po meri invalidov

SPREMEMBA MISELNOSTI
Mestna občina Nova Gorica je prejela listino Občina po meri invalidov.
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cije in marsikje smo začeli vzpostavljati 
sistemske rešitve za težave različnih in-
validov – stvari naj se urejajo enkrat za 
vse in vselej, ne pa da vedno znova od-
pravljamo pomanjkljivosti in “krpamo 
luknje”. Eden od takih primerov je vzpo-
stavljeno sodelovanje s specializiranim 
arhitektom, ki bo sodeloval pri načrto-
vani rekonstrukciji dela mestnega sre-
dišča in pri ureditvi tako imenovanih 
varnih poti skozi mesto, ki omogočajo 
neovirano pot do najpomembnejših 
ustanov. Taka pot je najpomembnejša 
za slepe občane, marsikateri opravek pa 
lahko olajša tudi drugim invalidom. 

Bistveno se je izboljšalo sodelova-
nje med različnimi invaidskimi društvi 
v občini. S skupnim in usklajenim de-
lom veliko bolj učinkovito predlagamo 
ustrezne rešitve in spremembe, kjer 
so potrebne, s skupnim nastopom pa 
smo boljši sogovornik občinski upravi 
na marsikaterem področju. Sodelova-
nje med različnimi društvi se širi tudi 
na druga področja. Prav kakovost tega 
odnosa je ob slovesni podelitvi listine 
Občina po meri invalidov izpostavil 
novogoriški župan Matej Arčon in ga 
postavil za zgled celi državi. Sicer pa so 
vsi govorniki na slovesnosti poudarili 

izreden pomen lokalnih skupnosti pri 
skrbi za invalide in nekoliko pokritizi-
rali državno raven, kjer se zakoni sicer 
sprejemajo, a ne uveljavljajo, in kjer 
se pogosto tako ali drugače postavlja 
pod vprašaj financiranje invalidskih 
organizacij in dejavnosti. Zbrane so 
poleg “domačega” župana nagovo-
rili še predsednik ZDIS Drago Novak, 
podpredsednik NSIOS Dane Kastelic, 

predsednica Projektnega sveta ZDIS za 
projekt Občina po meri invalidov Zora 
Tomič, kot slavnostni govornik pa nek-
dajni novogoriški župan, danes posla-
nec v DZ Mirko Brulc.

Ob vseh čestitkah za prejeto listi-
no Občina po meri invalidov se zave-
damo, da to ni le priznanje za minulo 
delo, ampak zaveza za nadaljevanje 
zastavljenega.

Predsednik ZDIS Drago Novak predaja listino Občina po meri invalidov predsedniku MDI Gori-
ške Valterju Adamiču in novogoriškemu županu Mateju Arčonu. (foto: Leo Caharija)

Anita Trebše | Murska Sobota – Občina po meri invalidov

UPOŠTEVAJTE INVALIDE
V dogovoru z Zvezo delovnih invalidov Slovenije je bilo tudi naše društvo pobudnik za 
aktivnosti projekta »Občina po meri invalidov«. S projektom, ki se je začel leta 2010, obči-
na Murska Sobota izboljšuje kvaliteto življenja invalidov ob upoštevanju in spoštovanju 
različnosti za kvalitetno integracijo v družbeno in socialno okolje. 

Mestna občina Murska Sobo-
ta, katere del je tudi naše 
društvo, se je leta 2010 

vključila v izvajanje projekta »Občina 
po meri invalidov« z največjo odgovor-

nostjo, kar se je pokazalo že v pripra-
vah na vključitev v projekt in izvajanju 
akcijskega načrta. Tako so v Mestni ob-
čini Murska Sobota uspeli spodbuditi 
in povezati aktivnosti vseh dejavnikov 

v lokalni skupnosti – občinsko samou-
pravo in javne  službe, nevladne orga-
nizacije, sredstva javnega obveščanja 
in  invalidske organizacije – že v okviru 
delovanja sveta za invalide.
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V koordinaciji uresničevanja akcij-
skega načrta je imel svet za invalide 
pomembno vlogo. Akcijsko je povezo-
val vse dejavnike v lokalnem okolju, še 
zlasti invalidske organizacije. Bil je ne-
posredni nosilec in izvajalec  posame-
znih nalog iz Akcijskega programa in je 
spodbujal različne dejavnike, da prispe-
vajo h kvaliteti življenja vseh občanov. 
Pomembna je bila vloga občinske upra-
ve in invalidskih organizacij, okrepilo se 
je sodelovanje med različnimi subjekti,  
pozitivno se je odzvala javnost,  orga-
nizacije in posamezniki, saj smo krepili 
zavest o drugačnosti. Pri tem je bila po-
membna tudi podpora župana Mestne 
občine Murska Sobota Antona Štihca, ki 
meni, da le s skupnim delovanjem lah-

ko dosegamo dobre rezultate.
Zora Tomič, predsednica Projek-

tnega sveta ZDIS za projekt »Občina 
po meri invalidov« je povedala, da so v 
Mestni občini Murska Sobota  doseže-
ni rezultati v uresničevanju akcijskega 
načrta za neodvisno življenje invalidov 
trda osnova in garancija za uspešno na-
daljnje delo za občane invalide. Predse-
dnik Medobčinskega društva invalidov 
Murska Sobota Rudolf Kulič je dejal, 
da imajo za to zasluge predvsem inva-
lidi, sodelavci in podporniki. Navzoč je 
bil tudi predsednik Zveze paraplegikov 
Slovenije Dane Kastelic, ki je ob po-
delitvi povedal, da je zelo pomembno 
odpraviti miselne ovire pri nas samih in 
šele nato pri drugih. Rekel je: »Spoštuj-

te drugačnost in 
upoštevajte inva-
lide.«

Za zaključek 
je župan Anton 
Štihec povedal, 
da je nekaj stor-
jenega, a da je še 
veliko tega, kar se 
mora dokonča-
ti. Zaveda se, da 
priznanje pomeni 
obvezo za olajša-
nje življenja vsem, 
ki imajo določene 
ovire.

Družbeno okolje je garancija za  
uresničevanje akcijskega načrta, ki pod-
pira aktivnosti za uresničevanje pravic 
invalidov kot enakopravnih občanov, 
in za odpravljanje »ovir«, s katerimi se 
srečujemo v vsakdanjem življenju.  Za-
četi proces ozaveščanja in informiranja 
invalidov ter občanov v zvezi s potre-
bami, interesi in odgovornostjo invali-
dov ter njihovo integracijo v življenje 
mestne občine mora biti tudi v bodo-
če uspešen, saj nas bo vodila misel: Nič 
o invalidih brez invalidov. Uresničevanje 
akcijskega načrta prispeva tudi h kako-
vosti življenja vseh občanov in občank, 
njihovi socialni vključenosti in sodelo-
vanju v skupnem življenju v Mestni ob-
čini Murska Sobota.

Invalidske organizacije se v polni 
meri zavedamo svoje odgovornosti za 
uresničevanje projekta »Občina po meri 
invalidov« v Mestni občini Murska So-
bota, zato bomo tudi v bodoče budno 
spremljali razvoj in sodelovali z izvajalci, 
jim bili pri uresničevanju v oporo, pod-
poro in spodbudo, hkrati pa jih bomo 
opozarjali na ovire in pomanjkljivosti.

Zora Tomič, predsednica Projektnega sveta ZDIS, je podelila častno 
listino. (foto: www.sobotainfo.com)

Župan Murske Sobote Anton Štihec in Rudolf Kulič, predsednik Med-
občinskega društva invalidov MS (foto: www.sobotainfo.com)

Podpis listine Občina po meri invalidov (foto: www.sobotainfo.com)

Zelo je pomembno odpravi-
ti miselne ovire pri nas sa-
mih in šele nato pri drugih.
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Razvoj na področju človekovih 
pravic v svetovnem merilu je 
dolgotrajen proces, ki se niko-

li ne konča. Evropska unija je skupaj s 
članicami, med njimi tudi Slovenijo, 
zadnja leta veliko storila na zakonodaj-
nem področju. Za Slovenijo velja po-
sebej omeniti leta 2008 sprejet Zakon 
o preprečevanju nasilja v družini. Med 
pomembnimi dokumenti je lansko 
leto sprejeta Konvencija Sveta Evrope 
o preprečevanju nasilja nad ženskami 
in v družini, ki jo je med ostalimi čla-
nicami EU podpisala tudi Slovenija. Za 

invalidne osebe ima veliko vrednost 
Konvencija o pravicah invalidov – Med-
narodni sporazum o pravicah invalidov, 
katere podpisnica je prav tako naša dr-
žava. Tudi invalidske organizacije si z 
raznimi aktivnostmi prizadevamo dati 
prispevek k čim večji implementaciji. 
Društvo VIZIJA se prednostno zavzema 
za implementacijo 16. člena, ki določa 
prepoved izkoriščanja ali zlorabljanja 
invalidnih oseb ter določa, kaj morajo 
države storiti, da zavarujejo invalide 
doma in izven doma pred nasiljem, 
izkoriščanjem in zlorabo, pri tem pa 

biti zlasti pozorne na zlorabo žensk in 
otrok. 

V podporo in pomoč invalidnim 
ženskam z izkušnjo nasilja v družini 
Društvo VIZIJA izvaja posebni socialni 
program »Nasilje nad invalidnimi ose-
bami« s podprogrami: 
• Hiša zaupanja (organizacijska pomoč 

za odhod iz ogroženega okolja, zača-
sna namestitev v varnem stanovanju, 
organizacija odhoda v drugo varno 
zatočišče na tajni lokaciji za bivanje 
do enega leta, strokovna in mobilna 
pomoč …); 

• informiranje in ozaveščanje;
• psihično in fizično razbremenjevanje 

invalidnih žensk z izkušnjo nasilja v 
družini; 

• spremljanje življenjskih razmer inva-
lidnih žensk z dolgotrajnim preživlja-
njem nasilja v družini; 

• raziskovanje in razvoj, pri čemer so-
delujemo s centri za socialno delo, 
policijo, invalidskimi in drugimi ne-
vladnimi organizacijami, ki delujejo 
na področju nasilja.

Življenje brez nasilja je osnovna 
človekova pravica za vsakogar. Za in-
validne osebe – žrtve nasilja v družini, 
ki so zaradi svoje življenjske situacije še 
bolj ogrožene in ranljive od drugih žr-
tev, je potrebno izvajati tudi posebne 
aktivnosti, ki jih v okviru javnih služb na 

Julijana Kralj, Društvo Vizija | Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

OSNOVNE ZAKONITOSTI NASILJA V 
DRUŽINI IN DELO Z ŽRTVAMI
Organizacija združenih narodov je 25. november razglasila za mednarodni dan boja 
proti nasilju nad ženskami. Razglašen je bil leta 1981, in to v spomin na sestre Mirabel, ki 
so bile brutalno umorjene v času vladanja diktature v Dominikanski republiki leta 1960. 
V Sloveniji  so v okviru dela nevladnih organizacij, ki delujejo na področju nasilja, od 25. 
novembra dalje 16 dni potekale razne akcije, ki so bile del svetovne kampanje za pravi-
ce žensk. Zaključile so se 10. decembra s Svetovnim dnevom človekovih pravic.

Društvo VIZIJA je organiziralo predavanje na temo nasilja v družini. (foto: Arhiv Vizija)
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njihovem individualnem nivoju ni mo-
goče zagotoviti. 

Več kot dvajset let dela na podro-
čju nasilja nad ženskami v Sloveniji in 
precej let razvojnega dela v Društvu VI-
ZIJA na tem zahtevnem in občutljivem 
področju je še vedno premalo, da bi ta 
tema ne ostajala tabu v nekaterih oko-
ljih. Ljudem čestokrat zmanjka besed, 
ko odpiramo pogovor o nasilju nad 
invalidi. 

Premalo je programov za osvešča-
nje in informiranje invalidov o možno-
stih za razreševanje posledic nasilja v 
družini, kajti za celovito reševanje je 
potrebnih veliko akterjev v organiza-
cijah in združenjih, kjer se povezujejo 
invalidi in starejši ljudje.

Primer dobre prakse je dolgoletno 
sodelovanje Društva VIZIJA in Društva 
SOS telefon za ženske in otroke – žr-
tve nasilja v družini. Pred nekaj leti še 
ni bilo ustreznih varnih namestitev za 
gibalno ovirane ženske. Večletno so-
delovanje obeh društev je z mnogo 
vztrajnosti in prizadevanj doseglo, 
da je na tajni lokaciji za bivanje do 
enega leta zagotovljeno varno zave-
tišče za eno do dve gibalno ovirani 
uporabnici in hkrati varno stanovanje 
za štiri uporabnice za časovno krajšo 
namestitev v društvu VIZIJA. Pri tem 
je pomembno, da so bivalni pogoji, 
vključno s pripadajočo opremo, pri-
lagojeni posebnim potrebam gibalno 
oviranih žensk z različnimi stopnjami 
telesne okvare. Sodelovanje obeh 
društev je pomembno tudi zaradi do-
brega medsebojnega sodelovanja na 
področju usposabljanja prostovoljk za 
delo z žrtvami nasilja in nudenja indi-
vidualne strokovne pomoči uporab-
nicam podprograma »Hiša zaupanja«. 
Letošnje medsebojno sodelovanje 
smo dopolnili z obeležjem medna-
rodnega dneva boja proti nasilju nad 
ženskami, ki ga je Društvo VIZIJA or-
ganiziralo 26. oktobra v Ljubljani, na 
Linhartovi 1, s predavanjem »Osnovne 

zakonitosti nasilja v družini in delo z 
žrtvami« v izvedbi strokovnjakinj Maje 
Plaz in Dalide Horvat iz Društva SOS 
telefon za ženske in otroke – žrtve na-
silja. Poleg udeleženk društva VIZIJA 
se je predavanju pridružilo tudi pet 
članic NSIOS.

Res je, da živimo v različnih okoljih, 
kjer vsakdo drugače doživlja pojave 
okoli sebe. Kvaliteto življenja in odno-

sov običajno povezujemo z uresniče-
vanjem osebnih potencialov, želja in 
ciljev, urejenim družinskim življenjem 
in dobrimi stiki z drugimi ljudmi. Pri 
tem je pomembno, da si vsi postavlja-
mo take vedenjske in odnosne meje, 
ki v ožje in širše življenjsko okolje ne 
prinašajo nasilnega vedenja. To je nuj-
no za dobro, varno in kvalitetno sobi-
vanje vseh. 

v športu. Drugo pa je, da ne delamo 
razlik med uporabniki. Naši uporabniki 
so invalidne osebe na splošno. Torej ne 
združujemo samo distrofikov ali para-
plegikov ... Želimo povezovati in vklju-
čevati vse.
Marja: Poudarila bi še, da razna inva-
lidske organizacije ponujajo predvsem 
programe, ki so nujni za preživetje: asi-
stenco, prevoz in podobno. Manjkajo 
pa določeni programi, predvsem špor-
tni, ki bi bili prilagojeni invalidom. Ob-
staja cel kup aktivnosti, ki jih pri nas še 
ni, recimo bungee jumping na vozičku, 
pohodništvo na vozičku, takšni res eks-
tremni športi. Naša ideja je, povezati se 
z organizacijami v tujini, ki to že izvaja-
jo, in nato pripeljati k nam. Pomembno 
je tudi, da kar organiziramo pri nas, je 
za vse. Za hodeče, leteče, za vse.

Nina Wabra Jakič | Pogovor s članicami Zavoda OdtiZ

DEKLETA,
KI PUŠČAJO »ODTIZE« 
Zavod OdtiZ predstavljajo štiri mlada dekleta: Mija 
Pungeršič, Tina Cerk, Marja Koren in Barbara Šamperl. 
So ravno prav odštekane, da so brez truda drugačne 
celo v svoji drugačnosti, da si upajo biti skrajno drzne 
in se ves čas vozijo po robu, če se le da, samo po dveh 
gumah. 

OdtiZ je mlad in za zdaj majhen 
zavod z velikimi cilji. S svojimi 
projekti so dekleta v marsi-

čem prva in tam nameravajo tudi osta-
ti. Trudijo se za večjo kakovost življenja 
drugačnih in nočejo skrivati hib. Želijo 
povezovati in so proti izključevanju. Ne 
marajo nalepk. Želijo rušiti stereotipe in 
poskrbeti, da se nam ne bo več zale-
telo ob prežvekovanju tabujev, ki so in 
bodo v OdtiZu na dnevnem jedilniku 
tako redno, da nam bo njihov okus po-
stal domač. 

Kaj je tisto, zaradi česar je OdtiZ 
drugačen od drugih društev in 
zavodov?
Tina: Odtiz povezuje to, kar že obstaja. 
Smo povezovalci med iskalci na do-
ločenih področjih in izvajalci. Recimo 
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ljudi na invalidskem vozičku, ki bi radi 
skočili z jadralnim padalom. Povprašale 
bi jih, ali bi bili pripravljeni zadevo pri-
lagoditi tako, da bi tudi invalidi skakali 
z njimi. Naša vizija je, poiskati ljudi, ki so 
pripravljeni v svojih dejavnostih stopiti 
naproti  invalidom. Npr.: zagotovimo jim 
določeno število strank, če so pripravlje-
ni to izpeljati. Glede na to, da so ekstre-
mni športniki že po naravi malo »utrga-
ni«, to sploh ne bi smel biti problem.

To so torej projekti, kjer boste na 
osnovi povpraševanja poiskale prave 
ponudnike. Ali so oz. ali bodo tudi 
projekti, kjer se boste srečevale na 
neki redni tedenski bazi?
Marja: Ja, prvi tak projekt bo plesni te-
čaj. Začeli bomo z novim letom. Vodil 

Saj res ... Zakaj OdtiZ?
Tina: Ker smo posebne (smeh). Pušča-
mo sled – odtis, Z pa je zaradi posebno-
sti. Črke so hkrati kratice naših vrednot.
Marja: Opolnomočenje, drznost, traj-
nost, inovativnost, vztrajnost, ampak ta 
»v« je bolj nemi, in na koncu je dodan 
še »Z«.

Kaj vse ponuja OdtiZ?
Marja: Trije sklopi so: kultura, šport in 
izobraževanje. Zdaj je recimo aktualen 
projekt tečaj ličenja.

Na vaši »spletki« ste zapisale, da 
OdtiZ skrbi za večjo kakovost življenja  
drugačnih. V kakšnem smislu?
Tina: Ker omogoča izbiro in bo k nam 
prinesel nove stvari, tudi sekundarne, 
ki so prav tako pomembne za kakovost 
življenja. Seveda so najprej primarne 
potrebe, ampak pomembno je oboje. 
Tako kot ščepec soli k jedi ali češnja na 
sadni kupi, kar doda neko barvitost. To 
je tisto, kar želimo.

Kakšna je vaša najbolj visoko leteča 
vizija?
Tina: Ustvariti akademijo za kulturo.
Barbara: Nekaj podobnega kot AGRFT 
za invalide. To je dolgoročen plan. Z leti 
bi rade za invalide in seveda tudi neinva-
lide ustvarile platformo za kulturo, šport ... 
Če bi ti prišla k nam z željo, da bi rada šla 
na bungee jumping, bi to zorganizirale. 
Marja: Povezale bi se z obstoječimi po-
nudniki, recimo jadralnimi padalci, jim 
povedale, da imamo določeno bazo 

ga bo Andrej Novotny. Ljubljana je, kar 
se tega tiče, že dobro pokrita, razmi-
šljamo, da bi tečaje organizirali drugje 
po Sloveniji. To je še v fazi dogovora. 
Drugače pa so dobrodošle vse ideje 
in želje, kaj bi kdo rad preizkusil, našle 
bomo izvajalce, ki mu bodo pri tem 
lahko pomagali.
Mija: Ker smo v začetni fazi, se bomo 
najprej vsega lotevale bolj individual-
no, glede na želje. Želimo pa imeti tudi 
nekaj stalnic, kjer bi se povezale z že 
obstoječo infrastrukturo ali kadri, ki bi 
nudili prostočasne aktivnosti.

Kje je skupina že pustila svoje odtize?
Mija: Kot OdtiZ smo še »premlade« za 
to, ampak kot štiri punce, ki se druži-
mo, odkar smo prišle v Ljubljano štu-
dirat, smo sled pustile že marsikje: od 
plesnih projektov do dramske skupine. 
Vsaka od nas je sodelovala že pri veliko 
projektih. Najbolj sveža je gotovo pred-
stava Vse, kar ste želeli vedeti o nas, pa 
niste nikoli vprašali. 

Je med vašimi poslanstvi tudi 
spreminjati podobo, stereotip 
invalidnosti v družbi?
Mija: V bistvu smo najbolj izhajale 

Dekleta, ki puščajo »odtize« (foto: Arhiv OdtiZ-a)

Tina (foto: Arhiv OdtiZ-a)

Marja in Barbi (foto: Arhiv OdtiZ-a)
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prav iz tega. Še vedno obstaja občutek, 
da se delimo. Nalepke v družbi ostaja-
jo. Eno od poslanstev je, da ne bi bilo 
izključevanja. Smo zavod za izobraže-
vanje in inkluzijo, kar pomeni točno to. 
Nismo vsi enaki, in če nekdo potrebuje 
nekaj več, dodatno podporo, prilago-
ditve, naj se mu to omogoči. Ker tako 
postane enak. Upamo, da bomo vpli-
vale na odnos do invalidnosti.
Marja: Meni je blazno všeč primerja-
va, ki sem jo nekje prebrala. Direktor 
ima pet pomočnikov, asistentov, a mu 
nihče ne reče, da je nesposoben, če-
prav drugi zanj opravljajo delo. Če ima 
invalid asistenta, velja za ubogega in 
nesposobnega. Medtem ko je direktor, 
ki marsičesa ne bi zmogel brez svoje 
tajnice, car.

Ste pri doseganju svojih ciljev že 
naletele na kakšne težave, ovire? 
Recimo (ne)odzivnost potencialnih 
partnerjev ali da vas le-ti niso jemali 
preveč resno?
Marja: Ravno nasprotno! Ko predsta-
vimo zavod in povemo, kaj delamo, so 
nam pripravljeni vsi pomagati.
Mija: Zaenkrat res. Sicer nismo še pri-
stopale s konkretnimi projekti, ampak 
v smislu podpore in sodelovanja smo 
dobile res dobre odzive. Zdaj smo v 
postopku naslavljanja prošenj za prido-
bitev prostorov za izvajanje dejavnosti 
in fizično podporo v smislu sponzor-
stev in donatorstev, tako da bomo 
pravzaprav šele videle, kakšen odziv 
bo. Seveda ne pričakujemo, da bo vsa-
ka prošnja odobrena. 

Od kod črpa oziroma bo črpal zavod 
potrebna sredstva za izvajanje 
programov?
Mija: Gremo v smer, da bo dejavnost 
tudi pridobitna. Za nekatere aktivnosti 
bomo zaračunale prispevke, za neka-
tere projekte, pri katerih že zdaj posta-
vljamo temelje ali jih celo razvijamo, 
pa pridejo v poštev razpisi, na katere 

se prijavljamo in bodo vir financiranja. 
Želimo vzpostaviti dobičkonosne ak-
tivnosti, ki bodo stalnica in bodo omo-
gočale, da bo zavod živel.

Kaj imate na jedilniku za leto 2013?
Marja: Trenutno je v nastajanju mla-
dinska mednarodna izmenjava. K nam 
pridejo mladi iz štirih ali petih držav. 
Prijavili se bomo preko programa Mladi 
v akciji. Potekal bo osem do deset dni 
v poletnem času, zbrali pa se bomo 
mladi iz različnih držav ter se družili na 
skupno temo. Tema bo zdrav življenjski 
slog in vse, kar je s tem povezano.
Mija: Projekt, ki se je že začel razvijati, 
je fotografiranje osmih ljudi iz ekipe, ki 
je sodelovala v predstavi Vse, kar ste 
hoteli vedeti ... Fotografira nas Primož 
Lukežič in zadeva je organizacijsko pre-
cej zahtevna. Prvi fotografiranji bosta 
že zdaj, v decembru.

Kakšen je namen tega fotografiranja?
Mija: Do tega je prišlo iz prvotno čisto 
druge ideje. Lutfi, naš član, je predlagal, 
da bi eno od deklet na vozičku fotogra-
firali za Playboy. Po pogovorih z uredni-
kom se je izkazalo, da projekta ne bomo 
izpeljali. Eden od razlogov z njihove 
strani je bil tudi, da ne morejo finančno 
pokriti fotografa. To prepreko smo želeli 
v zavodu podreti s tem, da bi našli svo-
jega fotografa, nato pa Playboyu ponu-
dili fotografije. Povezala sem se z Lukeži-
čem in bil je navdušen nad idejo. Iz tega 
smo ugotovili, da Payboya sploh ne 
potrebujemo. Zrasla je ideja o večjem 
projektu, ki bo imel boljšo sporočilnost 
in bo na višjem nivoju. Na fotografijah 
ne bomo skrivali svoje invalidnosti in 
hib, ampak jih bomo izpostavili.

Kje bo moč videti te fotografije?
Mija: Pripraviti nameravamo razstavo 
fotografij v zelo velikem formatu. Kje 
točno bo, bomo še dorekli. Tema bo 
grška mitologija, tako da bomo bogi-
nje in bogovi.

Kako boste pokrile ta projekt? Še 
potrebujete finančno pipco?
Mija: Tako je, še jo potrebujemo. Če 
povem po pravici, smo večino projek-
tov kar začele in se vrgle v vodo po 
principu „zdaj pa plavaj“.  Šele skozi 
nadaljnji proces smo našle način finan-
ciranja ali podpore. 
Aha, dodala bi, da smo začeli sodelo-
vati tudi z Brankom Potočanom, kore-
ografom. Tu bomo raziskovali gibanje 
invalidov, kadar nismo na vozičkih. Z 
vajami smo že začeli, kaj točno se bo iz 
tega razvilo, še nihče ne ve, bo pa na-
stala predstava.

Kdo lahko postane del vaše skupine?
Mija: Kdorkoli ...

Tudi neinvalidi?
Mija: Tudi! Ne omejujemo se, se ne 
zapiramo. Kdorkoli ima kakršnekoli ide-
je ali nas želi podpreti, je dobrodošel. 
Gotovo ciljamo na ljudi, ki imajo dolo-
čeno empatijo do drugačnosti in norih 
stvari, ki se bodo dogajale. Seveda v 
pozitivnem smislu.

Kako postaneš del ekipe?
Mija: S kakšnim mailom oziroma željo, da 
bi bil zraven, da si pripravljen sodelovati s 
kakšno pobudo, lastnim projektom ...

In kontakt, preko katerega se to 
najlažje zgodi?
Mija: Kar po mailu odtiz.info@gmail.
com. 

Mija (foto: Arhiv OdtiZ-a)
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... pustimo Branimirju, da se sam 
predstavi.

Rojen sem 29. julija leta 1961 v Ku-
manovem v Makedoniji, kjer tudi živim. 
Pri 11 mesecih sem prebolel otroško 
paralizo, ki je pustila posledice na spo-
dnjih okončinah. Štiri leta, se pravi do 
skoraj petega leta starosti, sem bi po-
polnoma nepokreten. Zaradi velike an-
gažiranosti moje mame, ki me je vsak 
dan vztrajno vozila na terapijo, rehabi-
litacijo, vse možne zdravniške pregle-
de in v zdravilišča, sem pri petih letih 
ponovno shodil. Rad se pošalim, da 
sem v življenju shodil dvakrat. Prvič pri 
desetih mesecih, pravijo, da sem bil na-
preden dojenček, in ponovno pri petih 
letih. Potem je ta proces hoje stekel, 
imel sem dve ortozi na spodnjih okon-
činah in lahko sem hodil z berglami. S 
šestimi leti sem začel obiskovati osnov-
no šolo. Na začetku me niso želeli vpi-
sati na uraden seznam učencev, ker so 

takrat verjetno še imeli pomisleke, če 
bom lahko sledil učnemu procesu. No, 
po dveh mesecih so videli, da sem in-
telektualno na normalni stopnji in tako 
sem smel obiskovati ter tudi končati 
osnovno šolo. Z osemnajstimi leti sem 
zaključil gimnazijo in se vpisal na nara-
voslovno-matematično fakulteto, smer 
matematika. Te fakultete nisem nikoli 
dokončal, kljub temu da sem bil eden 
boljših izmed dveh ali treh matemati-
kov že v gimnaziji. To pa zato, ker je fa-
kulteta v Skopju na hribu in do nje vodi 
cca. sto stopnic. Vzpenjanje in spušča-
nje po njih je bilo zame velik zalogaj, 
saj sem hodil z ortozami, ki bi se lahko 
polomile. Tej situaciji nisem bil kos, če-
prav sem imel narejene vse kolokvije in 
bil upravičen do izostankov. 

Ko sem se nekoč ravno nahajal na 
rehabilitaciji (po operaciji leve noge) so 
k meni na obisk prišli profesorji in me 
bodrili, naj nadaljujem. A moja odlo-
čitev je bila dokončna, tega študija na 
žalost nisem več obiskoval. Verjetno 
me je zavedla tista mladostniška upor-
nost in kljubovalnost. In ja, seveda mi je 
danes žal. Ko gledam nazaj, razmišljam, 
da bi lahko našel tako voljo kot način. A 
kar je, je. Po več letih sem se nato vpi-
sal na višjo strelsko šolo, smer strelstvo, 
kjer sem diplomiral z visokim povpre-
čjem. Leta 2001 sem znanje strelstva 
preveril tudi na svetovni strelski akade-
miji v Műnchnu, kjer sem dobil licenco 

za trenerja, tako sem zdaj po izobrazbi 
trener strelstva.

Poročil sem se zelo mlad, ženi je 
ime Jadranka. Imam dva otroka: sin Da-
libor se je rodil 1983. leta, hči Aleksan-
dra leta 1987. Sin je leta 2008 diplomiral 
na fakulteti za likovno umetnost (smer 
grafika) v Skopju in ravno septembra le-
tos začel delati kot profesor na osnovni 
šoli v Kumanovem, hči pa je leta 2011 
diplomirala iz ekonomije, smer trgo-
vstvo, in dela v računovodskem pod-
jetju. Ko sem se začel ukvarjati s špor-
tom, sem bil ogromno zdoma, tako da 
je vse breme družinskih obveznosti 
nosila žena. Nosi vse zasluge, da smo 
nekako »normalna« povprečna družina 
in da sta otroka pridobila izobrazbo. 
Sam sem namreč v času SFRJ stalno 
potoval, bil sem po vseh republikah bi-
vše Jugoslavije, kjer so se pač odvijala 
tekmovanja.

Kakšen je pravzaprav tvoj trenutni 
status?

Leta 1984 sem se zaposlil pri Zvezi 
delovnih invalidov Kumanovo, kjer sem 
delal do leta 1992. Od leta 1993 delam 
pri Zvezi za šport in rekreacijo invalidov 
in pri društvu telesnih invalidov za Ku-
manovo, regijskem društvu, ki pokriva 
okoli šestdeset kilometrov regije. To 
delam profesionalno, drugače pa sem 
že eno leto tudi predsednik nacionalne 
Zveze oseb z invalidnostjo - Mobilnost 

Branimir Jovanovski – predsednik Zveze telesnih invalidov »Mobilnost Makedonije«

STRELSTVO MI JE DALO PEČAT 
PREPOZNAVNOSTI
Predsednik Paraolimpijskega komiteja Makedonije, predsednik društva telesnih invali-
dov Mobilnost Makedonije, nosilec svetovnega olimpijskega rekorda in zlate medalje s 
paraolimpijskih iger v strelstvu, letos nominiran za trenerja leta in še bi lahko naštevali, 
vendar …
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Makedonije, ki se bori za izenačevanje 
pravic invalidov.

Kako žena spremlja in »prenaša« tvoj 
aktivizem?

Gotovo ji ni bilo lahko, sploh ker 
sem že zelo zgodaj izgubil starše. Mati 
je umrla leta 1992 in oče tri leta za njo. 
Tako sva v hiši ostala sama z majhnima 
otrokoma, zato je morala pustiti službo 
in ostati doma z otrokoma. Verjetno 
ji ni bilo lahko zdržati tega napora in 
pritiska. Ampak treniral sem profesio-
nalno in takšen način treningov ne trpi 
improvizacije. Velikokrat sem za precej 
dolgo odhajal od doma, saj kar počne-
mo, zahteva svoj proces. Za svoje na-
pore nisem dobival plačila, ampak sem 
moral poleg treningov hoditi v službo, 
tako je pogosto zmanjkalo časa za pri-
jatelje in družino. 

Skozi ves pogovor omenjaš strelstvo 
in treninge. Verjetno ima to v tvojem 
življenju posebno mesto.

Kljub temu da je bilo obdobje aktiv-
nega ukvarjanja s strelstvom obdobje 
odrekanj, je bilo po drugi strani ravno 
to obdobje tisto, ki mi je pustilo pečat 
prepoznavnosti. Ko sem leta 1992 zma-
gal na paraolimpijskih igrah, sem v Ma-
kedoniji postal popularen, kar mi zdaj 
kot predstavniku invalidov odpira vrata 

institucij, ministrstev in direktoratov, saj 
sem kljub dvema desetletjema od ta-
krat še vedno prepoznaven.

V dveh dnevih druženja na kongresu 
smo te imeli priložnost spoznati kot 
zagrizenega glasnika na področju 
zagovarjanja pravic invalidov. Kaj je 
tisto, kar tebe osebno žene, da se toliko 
angažiraš?

Zagotovo ni poanta v nekakšni 
nacionalizaciji oz. še manj samopro-
mociji. Vsekakor pa sem želel to svojo 
popularnost izkoristiti za lažje dosega-
nje izpolnjevanja pravic invalidov. Na 
mesto predsednika telesnih invalidov 
sem lani prišel izključno zaradi bolezni 
in kasneje smrti prejšnjega predsedni-
ka Miodraga Ignjatovića. Bil sem reši-
tev v nastali situaciji. Drugače sem že 
dolga leta predsednik makedonskega  
paraolimpijskega komiteja, saj sem vse 
življenje namenil športu in sem prav tu 
pokazal svoje najpomembnejše adute. 
Kar me je na splošno držalo pokonci, je 
verjetno trma, s katero sem kljuboval 
svoji invalidnosti. Npr. končal sem šolo, 
ki ni bila prilagojena oz. ni imela prila-
gojenih programov, in tudi v športu 
sem tekmoval z »zdravimi«. V gimnazi-
ji sem igral namizni tenis, ki je bil prvi 
šport, s katerim sem se ukvarjal. Igral 
sem z »zdravimi« v občinski ligi Kuma-
novega in jih celo premagoval. Ko sem 
se začel ukvarjati s strelstvom, sem 
kljub temu, da komaj stojim vertikalno, 
dosegel svetovni olimpijski rekord sto-
je, kar ponovno dokazuje, da kljubujem 
svoji invalidnosti. Potem se je kar samo 
od sebe zgodilo, da so ljudje mojo 
angažiranost in upornost prepoznali 
ter me povabili, da se včlanim v špor-
tna društva v Kumanovem. Preko tega 
sem kasneje postal njihov predstavnik 
in član v skupščini, nato pa predsednik 
makedonskega paraolimpijskega ko-
miteja. Kar pa se tiče društva telesnih 
invalidov, sem bil tisti, ki ga je leta 1991 
formiral in bil njegov prvi predsednik. 

Leta 1993, ko sem se zaposlil, sem se iz 
etičnih razlogov odpovedal predsedni-
ški funkciji ter ostal le član.

Tvoja varovanka, ki jo treniraš v 
strelstvu, je letos osvojila zlato 
paraolimpijsko medaljo. Kar nas 
ponovno pripelje do športa. Kateri so 
tisti vidni uspehi, ki si jih dosegal v 
svoji karieri aktivnega ukvarjanja s 
športom?

S to dejavnostjo, ker trenerstvo je 
dejavnost, se ukvarjam od leta 1996. 
Najprej sem treniral Vanca Karanfilova iz 
Skopja, ki ima nadkolensko amputacijo. 
Z Olivero Nakovsko – Bikovo, punco, ki 
ste jo omenili, pa sem začel trenirati ko-
nec leta 1997. Oba moja športnika sta 
dosegala velike športne uspehe. Vanco 
je osvojil srebro 2004. leta, v Londonu 
pa je zasedel deseto mesto. Olivera 
je v Londonu osvojila zlato medaljo s 
svetovnim olimpijskim rekordom in 
ponovila moj uspeh iz leta 1992, zato 
sem tega še toliko bolj vesel, saj sem 
paraolimpijsko zlato s svetovnim olim-
pijskim rekordom osvojil dvakrat: kot 
športnik in kot trener. Oba moja varo-
vanca sta tudi evropska šampiona in 
svetovna vice šampiona. V teh petnaj-
stih letih sta osvojila veliko naslovov. 
Makedonski paraolimpijski strelci smo 
na mednarodnih tekmovanjih osvojili 
preko sto medalj, sam sem jih osvojil 
okoli petinštirideset, Vanco okrog šti-
rideset, Olivera okoli trideset, in v vsa-
ki izmed njih je tudi del mene. Zaradi 
športnih uspehov sem bil proglašen za 
»velikana« makedonskega olimpijskega 
komiteja, ponašam pa se tudi z drugi-
mi naslovi. Manjka mi le naslov trenerja 
leta, ki ga pričakujem letos, saj je Olive-
ra dosegla res velik uspeh. 

Če se vrnemo na tvoje delo v društvu, 
kateri je največji cilj, ki bi ga rad 
dosegel kot predstavnik invalidov?

Ogromno zakonov v R Makedoniji 
je potrebno spremeniti! Predvsem je 



[   MREŽENJE   ]

30

v samem začetku potrebno delati na 
odpravi arhitekturnih ovir; ne glede na 
pravilnik o urejanju prostora pred in v 
javnih objektih, je največji problem 
njegovo neupoštevanje. In če so ar-
hitekturne ovire pred pomembnimi 
institucijami (šole, socialni in zdravstve-
ni zavodi, bolnišnice), to pomeni, da 
invalidi ne moremo svobodno uživati 
vseh človekovih pravic. Še vedno smo 
v položaju, vsaj telesni invalidi, da na 
pomoč kličemo svojce, prijatelje itn. 
Ljudje, živimo v enaindvajsetem stole-
tju, to se mora končati!

Lokalne samouprave in občine v 
Makedoniji so sprejele akcijski načrt, da 
naj bi se vse osnovne in srednje šole 
adaptirale ter prilagodile, a se v pra-
ksi stvari spreminjajo zelo počasi. Tudi 
Ministrstvo za delo in socialno zašči-
to je sprejelo strateški načrt, da naj bi 
adaptirali vse svoje lokalne izpostave 
in jih napravili dostopne za invalide, 
vendar ne vidim nobenih izboljšanj. 
Tako ostaja poudarek dela še vedno na 
odpravljanju arhitekturnih ovir. Temu 
sledijo spremembe niza zakonov s 
področja zdravstva in zdravstvenega 
varstva, predvsem dajemo poudarek 
na medicinske in ortopedske/tehnične 
pripomočke, saj človek za normalno 

rehabilitacijo do meje svojih zmožno-
sti, se pravi, da se lahko izšola, zaposli 
in deluje v okolju, potrebuje primeren 
individualno izdelan pripomoček.

Žal je potrebno v Makedoniji nare-
diti še mnogo tega, saj se stvari niso za-
čele niti prav premikati. Iskreno mislim, 
da meni tega, vsaj v mojem času, ne bo 
uspelo doseči.

Po dvodnevnem kongresu in 
poslušanju slovenske prakse je 
mogoče kaj takega, za kar meniš, da 

v Sloveniji izvajamo in bi se lahko 
realiziralo tudi pri vas?

Zagotovo. Slišal sem nekaj dobrih 
idej, ki sem jih tudi zapisal, vseeno pa 
se skupaj s svojimi kolegi zavedamo, da 
so v družbi, kjer mi živimo, te ideje tež-
ko izvedljive. Makedonija namreč niti v 
ekonomskem niti statusnem smislu ni 
razvita kot npr. Slovenija. Imamo veli-
ko več drugih problemov, ki diktirajo 
tempo uresničevanja pravic. Velik del 
realizacije je odvisen od financ in naše 
politike bo težko prepričati, da del ma-
kedonskega proračuna namenijo temu 
vprašanju. Kljub temu sem prepričan, 
da se tudi oni (politiki) zavedajo naših 
težav, da vedo, kaj morajo storiti za 
izboljšanje naših življenjskih razmer. A 
kaj ko je največji problem pri dosega-
nju pravic ravno proračun. Normalno 
je, da se ne bomo ustavili in ne sme-
mo dovoliti, da bi to bilo opravičilo. Če 
bomo stvari dobro zastavili in jih ana-
lizirali, lahko v prihodnjem obdobju ali 
mogoče že v začetku naslednjega leta 
z novim proračunom uresničimo neka-
tere pravice.

Kakšne so želje za prihodnost – na 
osebnem, poslovnem in športnem 
področju?

Na kongresu v Ohridu (foto: Tomaž Demšar)

Dane in Branko, predsednika dveh zvez, v sproščenem klepetu (foto: Tomaž Demšar)
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Zase in vse ostale najprej želim, da 
bi bili zdravi, saj se zdravja ne da kupi-
ti ali ga kako drugače naročiti. Zelo ga 
bomo potrebovali, da bomo zdržali 
vse napore, če želimo s kolegi spreme-
niti del regulative in zakonodaje, da bi 
bile osebe z invalidnostjo na višji sto-
pnji obravnave, kot so zdaj. Svoji druži-
ni, otrokoma želim stabilno zaposlitev, 
srečo v življenju, da se čimprej poroči-
ta in osnujeta družino, saj sta v pravih 
letih. Vsem športnikom želim, da še 
naprej pridno trenirajo, saj le trening 
prinese uspeh. In da nikoli ne pozabi-
jo, da so z naporom in treningi dose-
gali odlične rezultate z medaljami. Naj 
ne postanejo prevzetni, ker je to lahko 
pogubno. Treniram tudi mlado dekle 
Diano, ki ima komaj dvajset let. Bila je v 
Singapurju na prvi mladinski olimpijadi 

Pa ga spoznajmo, kdo je Pajo?
Rojen sem davnega leta 1956 v Čač-

ku. Oče je bil »vojno lice« – podoficir, 
zato smo se veliko selili, vse nekje do 

šestdesetega leta, ko smo se ustalili v 
Novem Varošu. Tam sem končal osnov-
no šolo in gimnazijo, kasneje pa sem se 
vpisal na vojaško akademijo v Zagre-
bu, ki sem jo končal kot oficir tehnične 
službe, diplomirani inženir elektronike. 
Po končanem študiju sem začel delati v 
Tuzli, kjer sem delal dvanajst let, vse do 
razpada Jugoslavije. Takrat sem prišel v 
Srbijo in si septembra leta štiriindevet-
deset pri padcu poškodoval hrbtenico.

Torej tvoja poškodba ni posledica vojne 
oziroma vojaške službe?

Nesreča se je sicer zgodila v službe-
nem času, saj sem bil doma »na čaka-

nju« oziroma dežuren. Ko sem zvečer 
za trenutek zadremal (tako se je zdelo), 
sem zaradi hoje v spanju padel z dva 
in pol metra visoke terase in zlomil de-
veto torakalno vretence. To je bila tudi 
edina poškodba, ki sem jo pri padcu 
utrpel. Po padcu sem tipal kar po ze-
mlji, da bi zbudil ženo, saj se nisem mo-
gel takoj premikati. Ko sem ugotovil, da 
je ni, in kje sem, sem pričel z blatom 
obmetavati okno, da sem jo priklical. 
Tako se je to zgodilo. Takoj so me ope-
rirali in deset dni sem živel v upanju, da 
bo še vse v redu. Upanje je ostalo tudi 
kasneje, dokler nisem, tako kot verje-
tno vsi paraplegiki, ugotovil, da krči, ki 

Barbara Slaček | Mihajlo Pajević – predsednik Zveze paraplegikov Srbije

VZGOJEN SEM BIL V VOJAŠKEM DUHU
Mihajlo Pajević – vojaški podoficir, ki je zaradi res čudne situacije postal paraplegik, 
nosila ga je luna, pri čemer je padel s terase. Trda volja, angažiranost in univerzitetna 
izobrazba so ga pripeljale do mesta predsednika srbskih paraplegikov.

leta 2010. Je zelo resna kandidatka za 
nastop v Riu, saj je bila že zdaj v konku-
renci za London.

Društvu želim, da najde svoje me-
sto v družbi, da še aktivneje sledi sve-
tovnemu napredku uresničevanja pra-
vic, da pokaže in da maksimalni učinek 
pri implementaciji konvencije Zdru-
ženih narodov, ki jo je naša skupščina 
ratificirala 5. decembra 2011. Mislim, da 
lahko v tem procesu implementacije 
veliko doprinesemo.

Želim si tudi, da se še srečamo na 
takšnih kongresih, kjer lahko debati-
ramo in diskutiramo o naših izkušnjah 
ter drugih življenjskih temah. Moram 
priznati, da mi je marsikdaj naporno 
»nonstop« govoriti o invalidih in inva-
lidnosti. Kdaj pa kdaj je dobro slišati 
kakšne zgodbe o normalnem življe-

nju, lepotah Ohrida, Bleda, Triglava 
itd.

Bi mogoče za konec še kaj dodal?
Smeh … kar se mene tiče, bi lahko 

še naprej govoril, saj mi nikoli ne zmanj-
ka tem, čeprav znam tudi sam kdaj pa-
sti v komo in prespati dvanajst ur. Vesel 
sem, da smo se srečali in družili. Upam, 
da se kmalu spet srečamo.

Ko je ugasnil diktafon, nam je 
Branko, kot ga kličemo, razkril še 
svojo neuradno »žurersko« plat in 
podal anekdoto, dve iz študent-
skih let, vendar o tem zaradi tiste-
ga »off the record« ne bomo pisali. 
Lahko pa razkrijemo, da mu je iz-
med vseh hobijev najljubše igra-
nje kitare.
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jih imam, ne pomenijo, da bom še kdaj 
hodil, ampak so stranski efekt paraple-
gije. Upanje je ostajalo tudi zato, ker so 
zdravniki na viziti ponavljali, da so krči 
dober znak, špikali so me in govorili, da 
je dobro, da se noge odzivajo. No, imel 
sem vsaj to srečo, da je bila žena fiziote-
rapevtka. Kar naravnost mi je povedala: 
»Ti nikoli ne boš hodil.« To je bil zame 
velik šok, a vseeno sem ji hvaležen za te 
besede. Spomnim se, da sem tisti večer 
sedel na terasi VMA-ja (vojaška bolni-
šnica Beograd), in nekje od devete ure 
zvečer pa do treh zjutraj opazoval Beo-
grad ter razmišljal o otrocih. Takrat sem 
že imel sina in hčerko. Razmišljal sem, 
da s sinom ne bom mogel igrati košar-
ke, da s hčerko ne bom mogel plesa-
ti na poroki, ne bom mogel tega, ne 
bom mogel onega. Do takrat še nisem 
uporabil invalidskega vozička, mogoče 
sem vanj sedel enkrat. Takoj naslednji 
dan sem prosil sestre, naj me odpeljejo 
v sosednjo sobo, kjer so bili po stažu že 
stari paraplegiki. Prosil sem jih, naj mi 
pokažejo, kako se obuti, obleči, umiti 
ipd. Vrnil sem se v sobo in poskusil tudi 
sam, tako delam vse sam tudi danes. 
Na rehabilitaciji v VMA-ju sem bil leto 
dni.

Z družino smo živeli kot podnaje-
mniki v stari, veliki hiši, ki je bila nepri-
lagojena. Tam smo bili še štiri leta, do-
kler nisem od vojske dobil primernega 
stanovanja, in smo v tistem času veliko 
pretrpeli. Novo stanovanje v Beogradu 
ima dolgo, lepo položno rampo in je 
tako urejeno, da sem lahko sam dneve 
in mesece in čisto lepo funkcioniram. 

Si se kdaj poskusil tudi v športu 
paraplegikov?

Prve informacije o športu paraple-
gikov sem dobil iz časopisa, ki ga je in 
ga še vedno izdaja organizacija iz No-
vega Sada »Naš put«. Časopis sem pre-
gledal, ne zato, da bi se učil, kako živeti, 
ampak sem videl, da igrajo košarko na 
vozičkih, kar mi je bilo zelo zanimivo. V 

Beograd sem šel poiskat te ljudi in jih 
vprašat, kako je s tem. Zanimivo je bilo, 
da mi ni znal nihče pomagati. Niti tega 
niso vedeli, ali obstaja kakšno društvo, 
kamor bi se lahko včlanil. Tako sem ta 
del spopadanja s paraplegijo preskočil 
in tudi zaključil. Zame je bila novica o 
košarki na vozičkih še toliko bolj intere-
santna, ker sem pred poškodbo začel 
kariero košarkaškega sodnika. To se je 
dogajalo ravno pred tem nesrečnim 
letom štiriindevetdeset. Nisem še bil 
intenzivni sodnik, ampak le pomočnik. 
Vendar sem se hitro učil in dobrih de-
set dni pred poškodbo dobil napotek 
za sojenje v prvi srbski ligi. Ker sem 
imel prijatelje v košarki, so mi po vrnitvi 
z rehabilitacije dovolili, da na tekmah 
sodelujem kot zapisnikar. Takrat sem 
bil na dobri poti, da postanem delegat, 
vendar je bilo – kot verjetno povsod v 
Evropi – tudi v Srbiji zelo zakomplicira-
no. Obstajata dve, mogoče so tri dvo-
rane, ki so dostopne za voziček. Sam 
zaradi tega sicer nisem odstopil od 
te možnosti, vendar so na drugi stra-
ni smatrali, da to delo zame ni najbolj 
primerno. Šele kasneje sem v Beogra-
du prišel v kontakt z društvom invali-
dov – paraplegikov »Dunav«, kjer sem 
se tudi aktiviral. Tam je delal en starejši 
gospod, ki je bil sekretar. Ker ni znal de-
lati z računalnikom, je za pomoč prosil 
koga drugega, zakar je bilo potrebno 
vedno nositi s seboj rakijo. Ponudil sem 
mu pomoč in tako sem si počasi začel 
utirati pot med paraplegiki.

Zdaj si predsednik Zveze paraplegikov 
Srbije?

Počasi sem si začel utirati pot s pi-
sanjem raznih dopisov. Leta 2001 sem 
bil na volitvah že izvoljen za podpred-
sednika Zveze paraplegikov Srbije. Po 
letu in pol je prišlo do zamenjave in ta-
krat sem nastopil to funkcijo, ki jo opra-
vljam tudi danes. Tole je sicer moj tretji 
mandat, ki ga po statutu ne bi smel 
opravljati, vendar ker v prvi mandat ni-
sem bil direktno izvoljen, štejemo, da 
mi zdaj teče uradno drugi.

Torej se kot paraplegik nisi nikoli res 
ukvarjal s športom?

Sem, sem. Pozabil sem povedati, 
da sem ravno v društvu Dunav začel z 
igranjem košarke na vozičkih. Kot sem 
povedal tudi vsem kolegom iz dru-
štva, »ko bodo vsi prenehali z igranjem, 
bom jaz še vedno na voljo«. Verjetno 
pri šestdesetih ne bom več mogel 
igrati kot nekoč. Saj tudi prej nisem bil 
hiter igralec, imel pa sem predznanje, 
ki je ostalo od igranja košarke pred po-
škodbo. Še vedno sem član košarkaške-
ga kluba na vozičkih, na žalost zaradi 
raznih zdravstvenih tegob v zadnjem 
letu nisem treniral.

Dane in Pajo v cerkvi Sv. Nauma 
(foto: Tomaž Demšar)

Razmišljal sem, da s sinom 
ne bom mogel igrati ko-
šarke, da s hčerko ne bom 
mogel plesati na poroki, ne 
bom mogel tega, ne bom 
mogel onega.
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Da si predsednik Zveze in istočasno še 
aktiven športnik, ti jemlje veliko časa. 
Kako je breme tvojih obveznosti nosila 
družina?

Ko sem bil še v vojski, sem delal 
dolge dneve in žena me ni nikoli spra-
ševala, kje hodim, navajena je bila, da 
sem zdoma. Včasih po nekaj dni nisem 
videl otrok. Zdaj ko potujem na takšna 
razna srečanja in kongrese, jo vedno 
povabim zraven, vendar nikoli ne želi 
iti, ker je navajena biti doma. Vseeno 
mislim, da gleda zelo pozitivno na vse, 
kar delam.

Na kakšen način se v Srbiji borite za 
svoje pravice?

V preteklem obdobju štirih let smo 
imeli v parlamentu aktivno predse-
dnico nacionalnega sveta invalidskih 
organizacij. Ona je bila tista, ki nas je 
pravočasno obveščala o napovedanih 
spremembah zakonodaje. Preko nje 
smo dobivali potrebne informacije. Žal 
nismo delovali timsko, ampak smo po-
samezniki pisali dopise in predloge, če 
pa smo že povabili zraven druge orga-
nizacije, nismo dobili odgovora in tako 
do sodelovanj ni prihajalo.

Na kakšen način locirate potencialne 
člane? Ali vodite bazo podatkov 
članstva v Srbiji?

Pri nas obstaja baza podatkov nekje 
iz leta dvatisoč, dva tisoč prvega leta. 
Takrat smo evidentirali okoli tisoč dve-
sto trideset–štirideset paraplegikov in 
tetraplegikov. Ravno v letošnjem letu je 
Ministrstvo za delo in socialno zaščito 
iskalo organizacijo, ki bi bila pripravljena 
posodobiti bazo, zato smo v procesu 
izvedbe. Do tega trenutka smo anketi-
rali že približno petsto članov. Ko smo 
obiskali Slovenijo, sem izvedel, da imate 
pri vas dobro sodelovanje z Inštitutom 
za rehabilitacijo in že tam poskušate 
pridobiti člane. Razmišljali smo, da bi 
tudi pri nas uvedli tak način seznanja-
nja potencialnih članov z možnostmi. 

Rehabilitacijo imamo na dveh lokacijah, 
zato mislim, da takšen sistem pridobi-
vanja članstva ne bi smel biti problem. 
Potrebno je povedati, da smo srbski 
paraplegiki v primerjavi s slovenskimi v 
vseh pogledih na slabšem. Na primer: 
imamo le enih deset ortopedskih pri-
pomočkov, ki so nam na voljo.

Sodeloval si s slovenskimi paraplegiki, 
naša organizacija je tudi gostila vašo 
delegacijo. Kakšna je ta izkušnja?

Slovenski paraplegiki so veliko 
naprednejši od srbskih. Tako da člo-
veka v principu zaboli, saj sem dobil 
občutek, da bi tudi srbski paraplegi-
ki lahko imeli isto, mogoče še boljšo 
urejenost, vendar na žalost pri nas ce-
lotno kolesje invalidov ni dobro ure-
jeno. Seveda ste po drugi strani bili 
in boste vedno interesantni za nova 
sodelovanja, za izmenjavo izkušenj in 
dobrih praks. 

Zanimiva anekdota iz srečanja pri 
vas. Ko smo bili nastanjeni v Pacugu, 
smo lahko videli, kako so se slovenski 
paraplegiki takoj zapodili v bazen in se 
kopali, mi pa smo le gledali. Dokler nam 
vaš direktor doma ni pokazal, kako se 

upravlja z dvigalom, potem smo tudi 
mi z veseljem zaplavali.

Kakšne so želje za prihodnost?
Mislim, da sem zaradi svoje inva-

lidnosti relativno dobro situiran, da 
lahko neformalno funkcioniram. Svoji-
ma otrokoma bi želel, da uspešno sto-
pita po poti življenja, da se poročita in 
končno postanem »deda«. Prepričan 
sem, da bom boljši deda, kot sem bil 
oče. Vzgojen sem bil v vojaškem duhu 
in tak način vzgoje – discipliniran, sem 
ubral tudi pri otrocih. Mislim, da sem, 
šele ko sem se srečal z delavnico dia-
loga v nevladnih organizacijah, začel 
funkcionirati po sistemu dialoga in po-
slušanja, ne samo ukazovanja. To me je 
zelo spremenilo, spremenilo je moje 
razmišljanje v pozitivno smer.

Kar se tiče organizacije, si želim, da 
bi formiral tim ljudi, ki bi mi pomagal 
delati. Imam namreč preveč obvezno-
sti, ki jim kmalu ne bom več kos. Pogoj 
za uspešno delovanje organizacije je 
ravno delitev del in dobro sodelovanje. 
Trudimo se, da bi začeli izvajati tudi ka-
kšne projekte, vendar smo zaenkrat žal 
neuspešni pri prijavah na razpise.

"Šele ko sem se srečal z delavnico dialoga v nevladnih organizacijah, sem začel funkcionirati 
po sistemu dialoga in poslušanja, ne samo ukazovanja." (foto: Tomaž Demšar)
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Debelost je vse večji problem 
tudi v skupini ljudi z okvaro 
hrbtenjače (OH), kjer je pre-

valenca (število primerov v določe-
nem trenutku v populaciji) lahko od 2 
do 4-krat višja kot v splošni populaciji. 
Bolj so ogrožene osebe z višjim nivo-
jem okvare hrbtenjače in osebe, ki so 
stalno vezane na uporabo invalidskega 
vozička. 

Po poškodbi ali bolezni hrbtenjače 
lahko pride do velikih sprememb tele-
sne teže. V zgodnjem obdobju po OH 
je telo pod velikim stresom, presnova 
je pospešena zaradi zagotovitve ener-
gije in hranil za celjenje, zato telesna 
teža najpogosteje upade. Kasneje se 
presnova upočasni (zniža se t. i. bazal-
ni metabolizem) zaradi upada puste 
mase (del katere je tudi mišična masa) 
in zmanjšane telesne aktivnosti. Ob 
enakih prehranskih navadah kot pred 
OH se lahko razvije neravnovesje med 
vnosom in porabo energije, ki tako vodi 
v povečanje mase maščob v telesu. Ali 
bolj nazorno povedano: 2-odstotno 
neravnovesje v enem letu lahko prive-
de do porasta teže za 20 do 30 kg. Po 
okvari hrbtenjače se v mišicah poviša 
delež vezivnega in predvsem maščob-
nega tkiva. V telesu se torej poveča 
delež maščobe v primerjavi z deležem 
pred poškodbo ali nastopom bolezni 
hrbtenjače. To pomeni, da so tudi ose-

be z OH ter ITM v normalnem območju 
(18,5 do 25 kg/m2) lahko bolj ogrožene 
za nastanek t. i. metabolnega sindroma 
(prekomerna masa maščobe v central-
nem delu telesa, nizka vrednost HDL*, 
visoka vrednost LDL*, zmanjšana od-
zivnost na hormon inzulin in višanje 
vrednosti krvnega sladkorja). Zaradi na-
štetega indeks telesne mase za osebe 
z OH ni primerna metoda za določanje 
prehranskega stanja, saj ne upošteva 
sestave telesa. Bolj so primerne druge 
metode, s katerimi se določa sestavo 
telesa, kot so antropometrične meto-
de, bioelektrična impedančna analiza, 
DXA, računalniška tomografija, magne-
tna resonanca ter druge, ki so v klinični 
praksi redkeje uporabljene.

Debelost lahko neugodno vpliva 
na izid rehabilitacije in funkcijske zmo-

gljivosti osebe 
z OH. Porast te-
lesne teže lahko 
pomeni, da so 
medicinski pripo-
močki naenkrat 
neustrezni, zviša-
nje obremenitve 
zgornjih udov, 
zvečanje ogrože-
nosti za nastanek 
razjede zaradi pri-
tiska, poslabšanje 
težav s praznje-

njem črevesa in mehurja. Vse našteto 
lahko vodi tudi v znižanje samostojno-
sti pri opravljanju določenih dnevnih 
aktivnosti oziroma večjo obremenitev 
pomočnika ali negovalca. 

Program vzdrževanja ali vzposta-
vitve zdrave telesne teže mora biti 
sestavljen iz priporočil glede prehrane 
in telesne aktivnosti. Pred pričetkom 
programa se je potrebno posvetovati 
z zdravnikom specialistom. Izguba pre-
komerne telesne teže ima dolgoročno 
veliko dobrih učinkov na zdravstveno 
stanje. Sprememba življenjskega sloga 
je težka, vendar edina pripelje do ugo-
dnih rezultatov.

*(ITM – indeks telesne mase ali BMI – body mass 
index = teža (kg) / višina (m)2)
*(LDL - holesterol z nižjo gostoto, HDL - holeste-
rol z višjo gostoto)

asist. Nataša Puzić, dr. med, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine | 
Pojavnost prekomerne prehranjenosti in debelosti

DEBELOST PO OKVARI HRBTENJAČE
Pojavnost prekomerne prehranjenosti (ITM* 25 do 30 kg/m2) in debelosti (ITM nad 
30 kg/m2) v zahodnem svetu v splošni populaciji raste, govorimo o t. i. epidemiji debe-
losti. S povišanjem telesne teže se veča tudi tveganje za številne bolezni in prezgodnjo 
smrt. Stroški zdravljenja bolezni in zapletov, povezanih z debelostjo, naraščajo. Druga 
skrajnost je prenizka telesna teža oz. podhranjenost (ITM pod 18,5), ki je prav tako v po-
rastu v določenih skupinah ter varstvenih in zdravstvenih ustanovah.
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TURISTIČNA TAKSA V SLOVENIJI
Turistično takso plača turist skupaj 

s plačilom storitev za prenočevanje. 
Turist je dolžan plačati turistično takso 
tudi v primeru, ko je deležen brezplač-
nih storitev za prenočevanje. Glede 
oprostitve in znižanja turistične takse 
ter načina plačevanja se uporabljajo 
določila Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 2/04). Trenu-
tna višina turistične takse znaša 1,01 
EUR na dan. 
1) Plačila turistične takse so oproščeni:
–  otroci do 7. leta starosti;
–  učenci, dijaki in študenti ter njihove 

vodje oziroma mentorji, udeleženci 
vzgojno-izobraževalnih programov, 
ki jih na nepridobitni podlagi orga-
nizirajo društva in druge vzgojno-
izobraževalne ustanove ter verske 
in druge skupnosti v okviru svojih 
rednih aktivnosti;

–  osebe, ki so na začasnem delu in 
bivajo v gostinskem obratu nepreki-
njeno več kot 30 dni;

–  tuji državljani, ki so po mednarodnih 
predpisih in sporazumih oproščeni 
plačila turistične takse;

–  člani Planinske zveze Slovenije v pla-
ninskih postojankah, na podlagi ve-
ljavne članske izkaznice.

2) Turistično takso v višini 50 % plačuje-
jo:

–  osebe od 7. do 18. leta starosti
3) Občina lahko s svojim predpisom 

dodatno določi osebe, ki so v celoti 
ali delno oproščene plačila.

Enako velja tudi za oprostitev plači-
la turistične takse v zdraviliščih.

TURISTIČNA TAKSA NA HRVAŠKEM
Glede plačila turistične takse za-

konodaja (Zakon o boravišnoj pristoj-
bi, NN št. 132/08) določa, katere ka-
tegorije so upravičene do oprostitve 
plačila takse. Med njimi tudi (4. člen 
Zakona):
• otroci do 12. leta starosti;
• osebe s 70-% invalidnostjo ali več ter 

1 spremljevalec;
• udeleženci šolskih aranžmajev, ki jih 

odobrijo šolske ustanove;
• sezonski delavci.

Osebe to dokazujejo s potrdili pri-
stojnih institucij, zdravniškimi ali po-
dobnimi potrdili, izkaznicami.

KDO JE OPROŠČEN PLAČILA RTV 
PRISPEVKA?

Plačila RTV prispevka so oproščeni :
• invalidi s 100-% telesno okvaro;
• invalidi z manj kot 100-% telesno 

okvaro, če jim je priznana pravica do 
dodatka za pomoč in postrežbo;

• osebe, ki so trajno izgubile sluh;
• ustanove za varstvo otrok, šole, bolni-

šnice, domovi za ostarele, invalidske 
organizacije in invalidske delavnice;

• diplomatska predstavništva.
Upravičenci oprostitev plačila 

prispevka uveljavljajo le na podlagi 
odločbe Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje oziroma od-
ločbe ali sklepa drugega pristojnega 

organa, ki odloča o stopnji in vrsti in-
validnosti.

ALI SEM PRI UREJANJU UPRAVNIH 
ZADEV OPROŠČEN PLAČILA TAKSE?

Upravne takse je treba plačevati za 
spise in dejanja v upravnih in drugih 
javnopravnih stvareh pri upravnih orga-
nih. Zavezanec za plačilo upravne takse 
je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek 
oziroma na katerega zahtevo se opravi-
jo dejanja ali izdajo spisi. Zakon o uprav-
nih taksah določa, da so plačevanja taks 
oproščeni naslednji upravičenci:
• invalidi, za katere je določeno v zdra-

vstvenem spričevalu, da smejo voziti 
le prirejeno vozilo – v postopku za 
pripustitev k vozniškemu izpitu, za 
vozniško dovoljenje in za izdajo ter 
podaljšanje veljavnosti vozniškega in 
prometnega dovoljenja;

• dobrodelne in invalidske organiza-
cije ter organizacije za samopomoč 
– za dokumente in dejanja v zvezi z 
izvajanjem namena, za katerega so 
ustanovljene;

• društva, ki jim je podeljen status 
društva v javnem interesu – za do-
kumente in dejanja v zvezi z opra-
vljanjem njihovih dejavnosti, ki so v 
javnem interesu;

• taksni zavezanci – posamezniki v sla-
bih premoženjskih razmerah (med te 
zakon uvršča tudi – prejemnike na-
domestila za invalidnost po predpi-
sih, ki urejajo varstvo odraslih telesno 
in duševno prizadetih oseb).

Za določene zadeve pa se taksa ne 
obračuna, in sicer za:
• dokumente in dejanja za uveljavitev 

pravic iz obveznega pokojninskega 
in invalidskega ter zdravstvenega za-
varovanja;

• dokumente in dejanja za uveljavitev 
socialno-varstvenih pravic;

• dokumente in dejanja v postopku za 
uveljavitev pravic, ki so z zakonom 
priznane invalidom, vojnim vetera-
nom in žrtvam vojnega nasilja.

Mirjam Kanalec | Koristne informacije

DOBRO JE VEDETI
Zakonodaja omogoča določenim vrstam invalidnosti kar 
nekaj ugodnosti. Tokrat smo se odločili, da vam podamo 
nekaj koristnih informacij v povezavi s turistično takso in 
plačevanjem RTV prispevka.
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Pred dnevi sem dobil v roke razi-
skavo – Evropsko poročilo o vpli-
vu vladnih varčevalnih ukrepov 

na pravice invalidov. Raziskava je bila 
objavljena letos oktobra. Raziskovalci 
ugotavljajo, da več kot petina invali-
dov (21,1 %) v EU živi na robu revščine, 
v številnih EU državah je izpostavljenih 
tveganju revščine že več kot 25 % inva-
lidov – to velja tudi za Slovenijo. Med 
ljudmi, ki niso invalidi, je izpostavljenih 
tveganju revščine 14,9 % (v Sloveniji 
je delež prebivalstva, izpostavljenega 
temu tveganju, lani znašal 19,3 odstot-
ka, leto prej pa 18,3 odstotka). Nadalje 
raziskovalci ugotavljajo, da se sredstva 
za izvajalce na področju sociale zaradi 
varčevalnih ukrepov zelo zmanjšujejo. 
V končnem poročilu je tudi izposta-
vljeno, da so se denarni prejemki, ki 
jih prejmejo invalidi zaradi invalidnosti 
oziroma oprostitve in olajšave, vezane 
na invalidnost, ravno tako znižali. Tako 
navajajo primer Irske, kjer so se inva-
lidski prejemki in prejemki na osnovi 
pravice do dolgotrajne oskrbe zmanj-
šali za 5 do 8 %; Švedska je spremeni-
la kriterije za uveljavljanje pravice do 
osebne asistence, kar je imelo za posle-
dico znižanje števila upravičencev do 
osebne asistence, v Angliji bo do leta 
2014 približno 36 % upravičencev do 
nadomestila za nezmožnost za delo 
zgubilo to nadomestilo itd. Nadalje ra-

ziskovalci opozarjajo, da je v primerjavi 
z vso delovno aktivno populacijo kriza 
bolj prizadela invalide (posebej z vidika 
dolgotrajne brezposelnosti); da so se 
poslabšale možnosti za težko zaposli-
tveno ovirane invalide (npr. starejše in-
valide, tiste s težkimi okvarami zdravja, 
za mlade ipd.); da države zmanjšujejo 
sredstva za ‘dražje’ programe, kot so 
npr. rehabilitacijsko ocenjevanje de-
lovnih sposobnosti, usposabljanje. Po-
dobno ugotavlja za Slovenijo Statistični 
urad RS, ki je ob mednarodnem dnevu 
invalidov zapisal, da je med vsemi brez-
poselnimi kar 16 % invalidov in da je 
povprečna bruto plača invalidov v letu 
2011 znašala 1.177 EUR, kar je 74 % pov-
prečne bruto plače v Sloveniji. Ne na-
zadnje velja iz raziskave povzeti, da se 
zmanjšuje obseg sredstev, namenjenih 
invalidskim organizacijam. Tako se bo v 
letu 2013 obseg sredstev iz državnega 
proračuna za invalidske organizacije na 
Madžarskem zmanjšal za 10 do 15 %, 
Portugalska je v letih 2011 in 2012 ob-
seg javnih sredstev, namenjenih invalid-
skim organizacijam, zmanjšala za 30 %. 
Raziskovalno poročilo je sklenjeno z 
ugotovitvijo, da imajo varčevalni ukrepi 
velik in daljnosežno negativen vpliv na 
pravico do samostojnega življenja in-
validov v skupnosti, ne le zaradi samih 
varčevalnih ukrepov, ampak tudi zaradi 
z njimi povezanimi dolgoročnimi struk-

turnimi reformami (povzetek raziskave 
je dostopen na internetu: Assessing 
the impact of European governments’ 
austerity plans on the rights of people 
with disabilities).

Napovedi za naslednja leta torej 
niso rožnate! Pa vendar vsaj z vidika 
varčevalnih in drugih ukrepov, sprejetih 
v letu 2012, je možno reči, da le-ti niso 
nič bolj prizadeli invalidov kot ostalo 
prebivalstvo. Tako je v svoji izjavi za ra-
dio ob mednarodnem dnevu invalidov 
povedal tudi predsednik Nacionalnega 
sveta invalidskih organizacij Slovenije. A 
četudi je to res, so zaskrbljujoči trendi!

Ne glede na krizo in z njo poveza-
nim dogajanjem, kot je predstavljeno 
v prejšnjih odstavkih, od Vlade v letu 
2013 pričakujemo, da bo nadaljevala z 
delom predvsem na naslednjih podro-
čjih:
– Slovenija bi morala leta 2010, dve leti 

po uveljavitvi konvencije v Sloveniji, 
sekretarju OZN predložiti prvo poro-
čilo o ukrepih, ki smo jih sprejeli za 
izvajanje obveznosti iz konvencije. 
Naslednje leto naj bi bilo poročilo 
poslano.

– Na področju zaposlovanja so bile 
konec leta 2011 sprejete dopolnitve 
zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov. Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve 
bi moralo v letu 2012 vzpostaviti evi-

Cveto Uršič | Leto 2013 – nadaljevanje krize:  kaj pa invalidi?

»TRDI ČASI MINEJO,
TRDNI LJUDJE PA OSTANEJO«
Leto  2012 je 'krizno leto'. Projekcije za leto 2013 so še slabše.  Urad RS za makroekonomske 
analize in razvoj (UMAR) tako za leto 2013 napoveduje, da se bo krčenje gospodarske 
aktivnosti  nadaljevalo,  ravno tako bosta upadali  zasebna in državna potrošnja, raz-
mere na trgu dela naj bi se še slabšale. Vse to bo vsekakor vplivalo tudi na življenje 
invalidov. 
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denco o vseh javnih sredstvih, ki jih 
prejmejo delodajalci za zaposlene 
invalide in zagotoviti, da bi Slovenski 
inštitut za revizijo predpisal postop-
ke za revidiranje javnih sredstev, ki 
jih delodajalci prejmejo za zaposle-
ne invalide. Ker ti dve nalogi še ni-
sta uresničeni, ju bo treba uresničiti 
v letu 2013. Ravno tako bo moralo 
ministrstvo sredi leta pripraviti nov 
razpis za koncesije na področju za-
poslitvene rehabilitacije.

– V letu 2013 naj bi se začel izvajati 
zakon o izenačevanju možnosti in-
validov v poglavju, ki ureja pravici 
do prilagoditve vozila in tehnič-
nih pripomočkov. Treba bo najprej 
spremeniti zakon in nato sprejeti še 
pravilnik, ki bo podrobno urejal po-
stopek za uveljavljanje obeh pravic 
in določil tudi seznam prilagoditev 
oziroma pripomočkov.

– Utemeljeno pričakujemo, da se bo-
sta končno sprejela zakon o osebni 
asistenci in zakon o socialnem vklju-
čevanju. Ravno tako bo treba spre-
jeti nov akcijski načrt za invalide do 
leta 2020. 

– Ena izmed dodatnih nalog bo tudi 
realizacija zaveze iz koalicijske po-
godbe, da naj bi »vsak invalid dobil 
posebno kartico … s katero bo do-
kazoval svoj status in tako lažje uve-
ljavljal pravice, ki mu pripadajo«.
Naštel sem samo nekatere izmed 

prednostnih nalog, ki so bile zapisane 
že v programu dela za leto 2012, a niso 
bile narejene. To ne pomeni, da ni bilo 
nič postorjenega – na vsak način ne 
moremo mimo pokojninske reforme 
in pomembne vloge invalidskih orga-
nizacij pri oblikovanju amandmajev k 
predlogu zakona in uspešnemu lobi-
ranju za njihovo sprejetje v Državnem 
zboru. Verjetno bo takega dela več tudi 
v letu 2013.

Naj sklenem to kratko razmišljanje 
ob prehodu iz leta 2012 v leto 2013 z 
mislijo, ki sem jo letos neštetokrat po-

vedal in tudi zapisal: »Trdi časi minejo, 
trdni ljudje pa ostanejo.« So težki časi 
– a so bili tudi že težji – ampak bodo 
prešli. In v težkem obdobju potrebu-
jemo trdne ljudi, ki se ne prepustijo 
malodušju in ne odstopajo od svojih 

temeljnih vrednot – verjamem, da so 
med invalidi in tistimi, ki delamo z/
za invalide, taki ljudje. In zato tudi za-
upam, da bo naslednje leto sicer res 
težko, vendar bomo konec decembra 
2013 lahko rekli: »Bilo je uspešno leto!«

Konference smo se udeležili 
predstavniki treh držav – iz 
Makedonije, Srbije in Sloveni-

je, glavna tema pogovorov je bila izva-
janje Konvencije o pravicah invalidov. 
Uvodne besede predsednika združe-
nja »Mobilnost Makedonije« Branka Jo-
vanovskega so bile v makedonščini, kar 
nam je vlilo malo strahu, a je svoj del 
predavanja nadaljeval v srbohrvaškem 
jeziku, ki nam na srečo ni povzročal no-
benih preglavic. 

Kot rečeno, smo govorili o uveljavlja-
nju Konvencije in njeni izvedbi. Poročilo 
makedonskih predstavnikov zveni ne-
kako takole. Leta 2011 so invalidne ose-
be v Makedoniji z ratifikacijo Nacionalne 
konvencije za pravice invalidov dobile 
močno orožje za borbo z državo, čeprav 

Barbara Slaček | Mednarodno srečanje Makedoncev, 
Srbov in Slovencev v Ohridu

NITI NA ZEMLJI
NITI NA NEBU
Delegacija predstavnikov Zveze paraplegikov Slovenije 
(Dane Kastelic – predsednik, Damjan Hovnik – namestnik 
predsednika, Mirjam Kanalec – predsednica skupščine 
in Barbara Slaček – strokovna sodelavka) se je v zadnjih 
res toplih dneh, ki jih je vreme namenilo Makedoniji, mu-
dila v Ohridu. Tam se je namreč na pobudo in v organi-
zaciji Zveze za osebe z invalidnostmi »MOBILNOST MAKE-
DONIJE« zgodil prvi posvet, ki je bil namenjen primerjavi 
in izmenjavi dobrih praks na področju varstva invalidov 
v Sloveniji, Srbiji in Makedoniji. 

Slovenska delegacija pri spomeniku Sv. 
Klimenta Ohridskega (foto: Tomaž Demšar)



[   VSREDIŠČU   ]

38

so jo podpisali že leta 2007. Konvencija 
je še posebej pomembna za osebe s 
telesnimi okvarami oz. gibalno ovirane 
invalide, saj menijo, da je odprava graje-
nih ovir v okolju osnova za samostojno 
in neodvisno življenje. Naj povem, da je 
Makedonija ratificirala Konvencijo kot 
zadnja v regiji in predstavniki invalidov 
so upravičeno zaskrbljeni, saj so od ta-
krat dobili vtis, da se na implementaciji 
le-te sploh ne dela, konec koncev niso 
bili formirani niti organi in telesa, ki naj 
bi jo začeli izvajati. Sicer je nekoč pred 
leti pristojno ministrstvo formiralo nek 
predstavniški organ (katerega član je 
predstavnik nacionalnega sveta invali-
dov), ki pa še ni nikoli zasedal. Če zaklju-
čimo, lahko kaj hitro ugotovimo, da se 
na tem področju v Makedoniji od rati-
fikacije Konvencije pa do danes ni zgo-
dilo prav nič. Zato so se odločili, da bo 
Nacionalni svet invalidov na svojo roko 
najel strokovnjake, ki bodo napravili se-
znam vse zakonodaje ter pravilnikov in 
posamezne člene prilagodili oz. uskla-
dili s Konvencijo. Na osnovi tega bodo 
naredili prioritetno listo, začenši pri naj-
lažjih in najcenejših, saj se zavedajo, da 
so največji krivec za neuresničevanje 
ciljev Konvencije ravno finančna sred-
stva. Na podlagi takšnega »akcijskega 
načrta« bodo poskušali udejanjiti vsaj 
eno od zadev s prioritetne liste v obdo-
bju enega leta. Pripravljajo tudi poročilo 
o uresničevanju Konvencije, ki ga bodo 
predali pristojnim v državi. Kljub vsemu 

vidijo dobro v tem, da je od leta 2007, 
ko je na dan prišla obljuba o ratifikaciji 
Konvencije, narejena nacionalna revizija 
o pravicah invalidov, na osnovi katere je 
pripravljena strategija, ki je bila leta 2009 
predana vladi Republike Makedonije. Ta 
jo je potrdila in je od leta 2010 vključe-
na v akcijski načrt. Svoje prvo poročilo, v 
katerem so primerjali, kaj se je od spre-
jetja strategije do danes premaknilo, so 
vladi predali v letošnjem letu. Do danes 
niso zvedeli, ali je vlada poročilo sploh 
obravnavala, kaj šele upoštevala, zato 
se v tem trenutku niti ne morejo pohva-
liti s konkretnimi rezultati. V Makedoniji 
vedo, da bi z dobro organizacijo lahko 
pri izvajanju Konvencije naredili celo 

revolucijo, saj so prepričani, da vlada ni 
vedela o čem glasuje, ko jo je sprejela. 
Vendar se žal ne znajo organizirati in 
tako ostajajo praznih rok.

V republiki Srbiji je zadeva malo 
drugačna, a kljub temu nič bolj prijazna 
do invalidov. Kot je povedal Predsednik 
Zveze paraplegikov in tetraplegikov Sr-
bije Mihailo Pajević, so Konvencijo v Sr-
biji ratificirali leta 2007. Še preden se je 
to zgodilo, so v nacionalnem svetu in-
validov pripravili obsežen plan in uspeli 
spremeniti štiri zadevne zakone. Od ta-
krat do danes pa se žal ni veliko spre-
menilo. Še vedno se z vsemi sredstvi 
borijo, da bi država spremenila zako-
nodajo po vzoru Konvencije, pri čemer 
prihaja do največjih problemov ravno 
zaradi časovne omejenosti in seveda 
pomanjkanja financ. Pristojne nevla-
dne organizacije v Srbiji so že izdelale 
svoja poročila o izvajanju Konvencije, a 
vlada se ni zganila, čeravno je bila opo-
zorjena tudi s strani Švice. Ravno zato 
smatrajo, da se cilji Konvencije niso 
realizirali. Poudarili pa so, da se je eko-
nomska kriza začela kazati najprej pri 
pridobivanju tehničnih pripomoč kov, 
saj se odgovorni zaradi ekonomske kri-
ze izgovarjajo na varčevalne ukrepe. In 

Konferenca na Ohridu o izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov (foto: Tomaž Demšar)

Na Ohridu smo pri makedonskih prijateljih odkrili staro člansko izkaznico Zveze. 
(foto: Tomaž Demšar)
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kje drugje je najbolje začeti varčevati, 
če ne ravno pri invalidih?!

Dane Kastelic je izvajanje Konven-
cije predstavil zelo kratko in jedrnato. 
Slovenska vlada do danes še ni pripra-
vila poročila o izvajanju Konvencije, 
NSIOS pa je vladi poročilo oddal že 
pred časom in jo s tem postavil ob zid, 
saj z vsemi točkami Konvencije, ki jih 
vlada ni uresničila, od združenih naro-
dov zahteva odgovore.

V naslednji točki dnevnega reda so 
prisotni razpravljali o splošnem sistemu 
financiranja njihovih invalidskih orga-
nizacij. Slika makedonskih organizacij 
je porazna. V letu 2001 je bila v Make-
doniji ukinjena državna loterija, ki so jo 
leta 2005 ponovno uveljavili in tako od 
leta 2007 naprej še vedno »išče svo-
je mesto« v vseh državnih stavnicah, 
zato invalidske organizacije ne živijo v 
utvarah, da se bo stanje kmalu stabili-
ziralo in uredilo na način, kot je urejen, 
denimo, v Sloveniji. Kljub temu da je za 
invalidske in humanitarne organizacije, 
organizacije, ki se borijo proti nasilju, 
in športne organizacije namenjenih v 
skupnem znesku med enim in dvema 
milijoni evrov z odstotkom, ki predsta-
vlja njihovo organizacijo, dobijo od teh 

sredstev za letno delovanje le okoli sto 
dvajset tisoč evrov. Edino ministrstvo, s 
katerim jim še vedno ni uspelo vzpo-
staviti kontakta, pa je ravno finančno.

V Srbiji obstaja pet takšnih humani-
tarnih fondov, od katerih bi moral biti 
vsak vreden po milijardo in sedemsto 
milijonov srbskih dinarjev. Vendar je 
vsak fond dobil le po štiristo milijonov, 
od tega je bila Zveza paraplegikov Sr-
bije deležna le slabih desetih milijonov 
srbskih dinarjev. Kljub naporom in ra-
ziskovanju, kam je poniknil ostali denar, 
jim do danes tega ni uspelo razvozlati.

Tudi na področju osebne asistence 
obe državi stopicata krepko za nami. 
V Makedoniji cinično povejo, da teh 
težav nimajo, ker teh programov pre-
prosto ne izvajajo, saj jih država sploh 
ne financira. Vse, kar so v zadnjem času 
dosegli, je izvedba plačevanja dodatka 
za mobilnost na osnovi Zakona o so-
cialni zaščiti, ki znaša ok. sto petnajst 
evrov mesečno za stoodstotne invalide 
in starejše od šestindvajset let (za mlaj-
še znese sedemdeset evrov mesečno) 
ter dodatka za pomoč in postrežbo, ki 
znese sedemdeset evrov na mesec za 
prvo ter šestdeset evrov za drugo ka-
tegorijo. 

Prav tako so na osnovi Zakona o 
socialni zaščiti tudi v Srbiji vsi dodatki 
izplačljivi preko lokalne samouprave, 
vendar jih lokalne invalidske organi-
zacije ne znajo prepoznati in črpati. 
Pri dodatku za tujo nego in pomoč 
imajo petindvajset različnih stopenj 
in je zato zelo težko kategorizirati, kdo 
spada kam, dejstvo pa je, da je enor-
mna razlika med višino izplačila tistim, 
ki prejemajo dodatke preko Zakona 
o socialni zaščiti, in tistim, ki jih preje-
majo preko Zakona o vojnih invalidih. 
Srbski paraplegiki v programu osebne 
asistence izvajajo izobraževanja in vsi 
usposobljeni asistenti na koncu dobi-
jo tudi nekakšno licenco za izvajanje. 
Kadar je osebni asistent plačan preko 
ministrstva za finance, lahko zaposli-
tev traja največ šest mesecev, če pa je 
financiran preko nacionalne službe za 
zaposlovanje, največ devet mesecev.

Beseda je med drugim tekla tudi o 
términu, ki naslavlja invalide. V Make-
doniji so na primer zasledili sedemnajst 
različnih términov, tudi Srbi imajo kar 
nekaj različnih in na koncu ugotovimo, 
da tudi v Sloveniji ni nekega uradnega 
poenotenega izraza, ki bi nas poime-
noval. 

Prisotni so razpravljali še o možno-
stih in postopkih za pridobitev medi-
cinskega pripomočka, parkiranju na 
mestih za invalide, o medicinski in ob-
novitveni rehabilitaciji, izmenjavi naših 
športnikov ipd. Makedonski sogovorni-
ki so položaj invalidov označili, da niso 
niti na zemlji niti na nebu ali po njihovo 
»između neba i zemlje«.

Padel je tudi predlog o ustanovitvi 
skupne zveze paraplegikov oz. gibalno 
oviranih invalidov s področja republik 
bivše Jugoslavije, o nekakšni »Zvezi 
Balkana«. Pustimo se presenetiti … Vse-
kakor se nadejamo veliko skupnega so-
delovanja, prenosa dobrih praks iz Slo-
venije, ki se bodo, upamo, nekoč tudi 
udejanjile. Veselimo se skupnih druženj 
in skorajšnjih ponovnih obiskov.

Ogled cerkve Sv. Nauma (foto: Tomaž Demšar)



[   VSREDIŠČU   ]

40

Ravno zato je Koordinacijski 
odbor kantonalnih invalidskih 
Društev in Zvez Unsko-San-

skega kantona že šesto leto zapored 
organiziral Mednarodno konferenco o 
statusu in pravicah oseb z invalidnost-
mi pod sloganom »Djelujmo zajedno« 
(delujmo skupaj). Konferenca je pote-
kala 14. in 15. novembra v hotelu Zla-
ta dolina v Sanskem Mostu. Gostili so 
eminentne domače predavatelje in 
govorce kot tudi goste s Hrvaške, Srbi-
je, Nemčije, Makedonije, Črne gore in 
Slovenije. Prisotne sta na začetku prav 
lepo pozdravila načelnik občine Sanski 
Most Sanjin Halimović, ki je vsem za-
želel prijetno bivanje in konstruktivno 
delo, ter Rafik Begić, predstavnik pod-
predsednika Federacije BIH.

Zvezo paraplegikov Slovenije je 
predstavljala Barbara Slaček, ki je kot 
dobro prakso iz tujine predstavila sis-
tem izvajanja rehabilitacije (medicin-
ske, socialne in obnovitvene) za para-
plegike in tetraplegike v Sloveniji. Med 
drugim so dobro prakso prezentirali 
predstavniki R Srbske, ki so na vseh 
dozdajšnjih konferencah predstavili 
izvajanje zaposlitvene rehabilitacije 
in delovanje Sklada za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov v Republiki 
Srbski. Manjkali niso niti predstavniki 
Rdečega križa iz Nemčije, ki kot po-
bratena organizacija/država sode-
lujejo z občino Bihač in s skupnimi 
projekti pomagajo posameznikom ter 

društvom s humanitarnimi akcijami. 
Predstavniki Črne gore, natančneje iz-
vršna direktorica Zveze mladih z inva-
lidnostmi iz Črne gore, je v strnjenem 
govoru predstavila vso problematiko, 
ki jo doživljajo invalidi pri njih. Nena-
zadnje je prakso o izvajanju oz. bolje 
rečeno neizvajanju Konvencije v Ma-
kedoniji predstavil predsednik Zveze 
mobilnost iz Skopja.

»Ko en človek sanja, so to samo sanje. 
Ko več ljudi sanja iste sanje je to lahko re-
alnost.«

Martin Luther King
Nekje sredi dela konference je iz 

množice pristopila predstavnica va-
ruhinje človekovih pravic iz BIH in po-
vedala, da se z vsem, o čemer se na 
konferenci razpravlja, strinja in da po-
polnoma podpira vsa prizadevanja ter 

delo posameznikov, društev in zvez. 
Pa vendar je poudarila, da sam insti-
tut varuha na svojo roko ne bo sprožil 
nikakršnih preiskovalnih postopkov, 
ampak je naloga posameznikov, da 
na njihov urad vložijo pisne zahteve 
in pritožbe o krčenju, odvzemanju 
in neizvajanju pravic. Šele potem bo 
urad po službeni dolžnosti sprožil po-
trebne postopke. Že res, da je v praksi 
in upravnih postopkih nekako tako, se 
pa vseeno človek vpraša, kdo, če ne 
varuh človekovih pravic, bo potem-
takem poskrbel za ljudi, ki se iz obu-
pa združujejo, da bi postali močnejši, 
saj je večina njihovih posameznikov 
nepoučena, nevedna, nepismena in 
invalidna zaradi vojne.

Predavatelji so se trudili na številna 
vprašanja podati izčrpne in konkretne 
odgovore in priznati moramo, da je 
od časa do časa prihajalo do žolčnih 
razprav, saj je večina prisotnih izražala 
svoje nezadovoljstvo na trenutno dis-
kriminirajoče stanje. Jasno so namreč 
dali vedeti, da jim bo zares kmalu »po-
čil pisker« in da bodo morali ubrati radi-
kalne poti v borbi za izvajanje že spre-
jetih in priznanih pravic. Če potegnem 
črto nad dvodnevnim dogajanjem in 
veliko izrečenimi besedami je bil pose-
ben poudarek namenjen predstavitvi 
akcijskega načrta, ki ga je potrebno 
sprejeti v luči izvajanja Konvencije. Po 
besedah člana organizacijskega odbo-
ra Enesa Alibegovića bodo vsi zaključki 
te konference preneseni odgovornim 
oblastem v BIH, da bi tako koordinirano 
in vzajemno reševali dotično proble-
matiko. 

Po zaključku prvega delovnega dne 
smo se zbrani poklonili še sedemsto 
enainsedemdesetim civilnim žrtvam 
vojne.

»Povprečni običajni ljudje si želijo 
nadpovprečno usodo. Invalidi so izjema 
– neobičajni ljudje, ki želijo povprečno, 
običajno usodo.«

Balzac

Barbara Slaček predstavila primere dobre 
prakse na mednarodni konferenci o statu-
su in pravicah oseb z invalidnostmi v BIH. 
(foto: Barbara Slaček)

Barbara Slaček | VI. Mednarodna konferenca o statusu in 
pravicah invalidnih oseb v BIH

DELUJMO SKUPAJ
Invalidi vseh kategorij v Federaciji Bosne in Hercegovine 
so v zelo nezavidljivem položaju, povedano z drugimi be-
sedami »počil jim bo pisker« zaradi neizvajanja in neudeja-
njanja leta 2009 sprejete Konvencije o pravicah invalidov.
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»Ne gre le za ekonomsko krizo, 
temveč tudi za krizo človeških pravic,« 
je na 3. Evropskem parlamentu oseb z 
invalidnostjo povedal Rudolfo Catta-
ni, sekretar EDF (European Disability 
Forum). Konferenca je govorila o izva-
janju Konvencije Združenih narodov 
o pravicah invalidov v času krize, ki je 
bila sprejeta že leta 2006 s strani Ge-
neralne skupščine ZN. Ratificiralo jo je 
154 držav, od tega 24 držav EU, in leta 
2009 tudi Evropska Unija, ki mora po-
staviti okvir za spremljanje, zaščito in 
promocijo izvajanja konvencije, leta 
2013 pa prvič poročati o njeni imple-
mentaciji.

Konference, ki je potekala v zgrad-
bi EP Paul Henri Spaak, se je udeležilo 
450 invalidov in predstavnikov inva-
lidskih organizacij, ki so razpravljali o 
izzivih prihodnjega desetletja, otvoril 
pa jo je Martin Schultz, predsednik 
Evropskega parlamenta. Dogodekje 
bil namenjen dialogu med nacionalni-
mi predstavniki invalidskih organizacij, 
poslanci evropskega parlamenta ter EU 
zakonodajnim telesom v treh pogledih: 
implementaciji pravic invalidov v času 
krize, strategiji za reševanje iz krize in 
gibanju za pripravo evropskega Akta o 
dostopnosti. Konferenco so vodili pred-
stavniki EDF in nekateri poslanci EP po 
enakih pravilih kot plenarna zasedanja 
Evropskega parlamenta. Na srečanju je 
bilo večkrat izpostavljeno, da si invali-
di želijo le pravice, ne dobrodelnosti 

in usmiljenja. »Evropski parlament bi 
moral usklajevati koristne ukrepe na 
evropski ravni za odstranitev vseh ovir, 
vseh razlikovanj, vsega, kar invalidnim 
osebam otežuje dostop do trga delov-
ne sile,« je poudarila Roberta Ange-
lilli, predsednica EU Komisije za enake 
možnosti za vse. EU trenutno pripravlja 
nov evropski Akt o dostopnosti, ki ne 
govori le o infrastrukturni dostopnosti, 
potreben je globlji in širši pogled. Ne 
gre le za dostopnost, kako vstopiti v 
nek objekt, ampak za delovanje posa-
meznika v okolju.

EU je za namene izboljšanja vsak-
danjega življenja ljudi s posebnimi po-
trebami pripravila Strategijo 2020, ki bo 
omogočila njihovo nemoteno sodelo-
vanje v vseh vidikih življenja. Le tako 
bi lahko ljudje s posebnimi potrebami 
živeli z manj ovirami, prav tako bi bilo 
omogočeno enakopravno okolje za 

vse državljane EU. Z Evropsko strategijo 
o invalidnosti 2020 je EU uresničila za-
veze iz Konvencije Združenih narodov 
o pravicah invalidov. 

Udeleženci pomembnega dogod-
ka v okrogli sejni dvorani so na zaključ-
ku sprejeli Resolucijo o načinih rešitve 
iz krize, saj stare rešitve ne delujejo več. 
Predsednik EDF-a Vardakastanis je 
konferenco zaključil z besedami, da EU 
konča z diskriminacijo, da pravice inva-
lidov pridejo višje po prioriteti v EP in 

da ne poskuša recesi-
je reševati na ramenih 
najranljivejših skupin.

Foruma v Bruslju 
so se udeležili tudi 
predstavniki sloven-
skih invalidskih orga-
nizacij, vključenih v 
NSIOS, in sicer na po-
vabilo dveh sloven-
skih poslancev evrop-
skega parlamenta, 
Iva Vajgla ter Zofije 
Mazej Kukovič, ki 
sta krila stroške nasta-

nitve in prevoza. Slovensko delegacijo 
sta sprejela v evropskem parlamentu,v 
osupljivi stavbi EP Altiero Spinelli, ki s 
svojimi 17-imi nadstropji ter 7000 za-
poslenimi pušča obiskovalcem odprta 
usta. V njej imajo pisarne evropski po-
slanci, odvijajo pa se tudi razna zaseda-
nja in lobiranja.

»Danes v EU živi 80 milijonov ljudi 
s posebnimi potrebami. Prihajamo v 
obdobje, ko imajo skoraj v vsaki družini 
osebo s posebnimi potrebami. Vse več 
je neznanih, novih obolenj, ki zahtevajo 
posebne prilagoditve v vsakdanjem ži-
vljenju,« je na druženju s slovensko de-
legacijo pojasnila Zofija Mazej Kukovič 
in zaključila z besedami: »Tako EU kot 
Slovenija sta na področju dostopnosti 
naredili velik premik naprej, seveda pa 
so pred nami novi izzivi. S sodelova-
njem in dialogom nam bo zagotovo 
uspelo izboljšati trenutno stanje.«

Mirjam Kanalec | Evropski invalidski forum

KRIZA ČLOVEŠKIH PRAVIC
Evropski parlament je 5. decembra gostil Evropski invalidski 
forum (EDF), ki so se ga ob mednarodnem dnevu invalidov 
v Bruslju udeležili tudi predstavniki slovenskih invalidskih 
organizacij. Slovensko delegacijo sta naslednji dan sprejela 
evropska poslanca Ivo Vajgl in Zofija Mazej Kukovič. 

Slovenska delegacija v Evropskem parlamentu (foto: Urška Valič)
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7. SEJA UPRAVNEGA ODBORA
Oktobra smo imeli v Društvu paraple-
gikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
že sedmo redno sejo upravnega odbo-
ra. 

Zbrali smo se njegovi člani: Jože 
Okoren, Vinko Ahlin, Mirko Sintič, Jože 
Nemanič, Bernarda Zorko, Franci Škr-
bina in Dušan Rupar, Zdenka Sintič pa 
je bila upravičeno odsotna. Poleg čla-
nov so prisostvovali tudi Primož Jeralič 
– predsednik NO, Jože Simončič – na-
mestnik predsednika NO, Anica Radej 
– članica NO, Irena Matkovič – blagaj-
ničarka, Srečko Žlebnik – interni knjigo-
vodja in Martina Glavič – zapisnikarica.

Predsednik je po uvodnem govoru 
povedal, da je bila pred sejo upravnega 
odbora tudi seja nadzornega odbora 
ter da so člani NO prisotni. Čestital je 
Primožu Jeraliču ob rojstvu hčerke 
in mu iskreno zaželel mnogo lepih, ne-
pozabnih trenutkov. Nato je predlagal 
dnevni red, ki smo ga soglasno sprejeli. 
Pregledali smo zapisnik 6. seje uprav-
nega odbora in ugotovili, da so sklepi v 
večini realizirani. Izplačane so bile odo-
brene pomoči, izvedena je bila tudi an-
keta. Imeli smo nekaj obiskov in organi-
ziran izlet po Beli krajini ter opravljenih 
veliko prevozov za različne namene. 

Pri drugi točki smo razpravljali o 
opravljenih obiskih naših članov po 
vseh regijah. Okoren je obiskal DSO v 
Trebnjem, Nemanič je v rednih stikih 
s člani iz Bele krajine, čeprav sta odšla 
s Simončičem v DSO v Krško. Nato je 
Mirko povedal, da so nekateri člani pre-

cej slabega zdravja in imajo dekubituse. 
Tudi Anica Radej je pripomnila, da je 
obiskala nekaj naših s področja Posav-
ja. Jože Okoren je obrazložil, da se člani 
vse bolj obračajo na društvo za osebne 
potrebe, bodisi zdravstvene, socialne 
in podobno, kot so prevozi s kombi vo-
zilom … posebej moramo biti pozorni 
na ljudi, ki so večinoma doma. Obrav-
navali smo prejete prošnje za socialne 
pomoči, ki so prispele na društvo, ter 
jih tudi odobrili. Dotaknili smo se na-
šega apartmaja v Novigradu, ki je bil v 
poletnih mesecih polno zaseden, pred 
in po sezoni pa nekoliko manj. Plačan 
je bil zadnji obrok posojila za nakup 
apartmaja, ki je sicer že prepisan na ime 
društva, vendar še nismo dobili odloč-
be o vpisu v Zemljiško knjigo.

Pri tretji točki smo pripravili pro-
grame za leto 2013, ki jih bomo izvajali 
kot doslej. Odšli smo tudi na izobraže-
vanje FIHO, kjer so obrazložili vsebino 
obrazca za program 2013 in praktičen 
prikaz uporabe. Na FIHO smo prijavili 
naslednje investicije, ki jih planiramo 
za leto 2013: nov kombi, beljenje pro-
storov in klimatsko napravo. Za leto 
2014 planiramo tudi toplotno črpalko. 
Imamo še odprta vprašanja glede za-
poslitve za obe delavki na javnih delih 
in osebnega asistenta spremljevalca, 
saj pogodbe o zaposlitvah potečejo z 
31. decembrom 2012.

Pri četrti točki smo se dogovorili o 
prednovoletnem srečanju, ki ga bomo 
tudi letos organizirali v gostilni Pugelj v 
Ždinji vasi.

Franci Škrbina | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Dolenjsko društvo je članom v svojih prostorih predstavilo informacije s področja ležišča 
in medicinsko-tehničnih pripomočkov. Organizirali so mednarodni košarkaški turnir v 
Šentjerneju, na društvu pa izdelovali nakit iz fimo mase. 

7. seja upravnega odbora DPDBKP (foto: Franci Škrbina)
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Mirko Sintič je pri peti točki po-
vedal, da je šport v polnem teku in 
da imamo ponovno svojo košarkarsko 
ekipo. Treningi potekajo ob četrtkih od 
15.00 do 16.30 ure v telovadnici Treb-
nje.

V šesti točki smo govorili o stanova-
nju v društvenih prostorih na Šegovi, ki 
ga bosta ponovno koristila študenta – 
invalida Sašo Luzar in Milan Slapničar.

Sledila je zadnja točka dnevnega 
reda, sedma, glede doplačila za obnovi-
tveno rehabilitacijo v Termah Čatež. Sle-
dnje je letos novost. Dogovorili smo se, 
da se del sredstev vrne. Dobili smo se-
znam koristnikov – naših članov iz ZPS in 
jim poslali obvestilo, da imajo možnost 
vračila na podlagi računa o plačilu.

Pogovarjali smo se tudi o možnosti 
prenosa knjigovodstva na ZPS in kate-
re zadeve bi morali pripraviti, da bi z 
novim letom prešli k drugi knjigovod-
kinji. Ta prenos bi za nas pomenil velik 
finančen prihranek. Vsi člani upravnega 
odbora smo se s tem strinjali in sejo za-
ključili.

MEDNARODNI TURNIR V KOŠARKI NA 
VOZIČKIH
22. novembra je Društvo paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja orga-
niziralo deseti tradicionalni mednaro-
dni turnir v košarki na vozičkih, ki se je 
odvijal v telovadnici OŠ v Šentjerneju, 
udeležili pa smo se ga košarkarji DP 
Novo mesto, slovenska reprezentanca 
ter ekipa Košarkaški klub invalidov Za-
greb.

V šoli so nas pričakali z velikim nav-
dušenjem. Otroci in mladostniki so 
komaj čakali začetek tekmovanja. Na 
lastne oči so želeli videti, kako igramo 
košarko na vozičkih, nekaj pogumnih 
učencev pa se je usedlo na vozičke in 
poskusilo igro. Nekaj po 13. uri se je za-
čela prva tekma med Novim mestom 
in reprezentanco Slovenije. Po zelo te-
snem boju in veliki podpori vseh otrok, 
ki so navijali, je Novo mesto za dve toč-

ki razlike ugnalo nasprotnike z rezul-
tatom 50:48. Najboljši strelec za Novo 
mesto je bil Jože Berčon s 14 koši, iz 
reprezentance pa Janez Učakar, prav 
tako s 14 koši.

Sledila je druga tekma moštev 
Slovenije in KKI Zagreb. Tekma je bila 
napeta, tako je prvo četrtino vodila 
ekipa Slovenije, drugo četrtino pa so 
bili boljši iz Zagreba, in sicer s 16:19. 
Potem je reprezentanca le stisnila zobe 
in do konca tekme premagala ekipo iz 
Zagreba z rezultatom 39:27. Najboljši 
strelec za moštvo Slovenije je bil Toni 
Zakrajšek s 14 koši, za Zagreb pa Jo-
sip Avdič s 16 koši. 

Zadnja tekma je bila med KKI Za-
greb in Novim mestom. Ozračje je bilo 

zelo napeto, ekipa Zagreba je bila hi-
tra in natančna, kar je bilo razvidno iz 
tabele z rezultati, saj so vodili prve tri 
četrtine. V zadnji četrtini je Novo mesto 
dalo vse od sebe in prehitelo moštvo 
iz Zagreba s končnim rezultatom 57:62. 
Na zadnji tekmi je bil najboljši strelec 
za Novo mesto Jože Berčon s 16 koši, 
za Zagreb pa Ante Kolega, prav tako 
s 16 koši. 

1. tekma DP Novo mesto : Slovenija 50 : 48
(14 : 10, 21 : 25, 31 : 36, 50 : 48)

2. tekma Slovenija : KKI Zagreb 39 : 27
(8 : 7, 16 : 19, 23 : 27, 39 : 27)

3. tekma KKI Zagreb : DP Novo mesto 57 : 62
(15 : 13, 33 : 29, 47 : 46, 57 : 62)

Športni referent Mirko Sintič in 
namestnik župana Igor Kalin sta po-
delila pokale:

1. mesto DP Novo mesto
2. mesto Slovenija
3. mesto Košarkaški klub invalidov
    Zagreb
Pokal za najboljšega strelca z naj-

več koši po obeh tekmah je osvojil 
Jože Berčon. Turnir si je ogledalo veliko 
navijajočih osnovnošolcev in učiteljev, 
za dobro sojenje je poskrbel Mitja 

Napeto do konca (foto: Franci Škrbina)

Podelitev pokalov – levo športni referent 
Mirko Sintič, desno namestnik župana Igor 
Kalin (foto: Franci Škrbina)
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Dečman, zapisnike je pisala Barbara 
Jakša, za semafor in čas je poskrbel 
Roman Gačnik. Vsi tekmovalci so do-
bili spominske majice z napisom med-
narodni turnir. 

Hvala ravnateljici Viktoriji Rangus 
in OŠ Šentjernej za brezplačen najem 
športne dvorane. Vsem se lepo zahva-
ljujemo!

PREDSTAVITEV MEDICINSKO-
TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV

Med članicami in člani se je že dalj 
časa kazala potreba po bolj natančni 
predstavitvi pravic ob dobavi in nabavi 
medicinsko-tehničnih pripomočkov. 
Zato smo v oktobru zaprosili strokov-
njake s tega področja, da nam razčleni-
jo vse možnosti in pravice.

Prišla sta predstavnika Tamara Bo-
kalič in Miha Mirtič iz podjetja Soča 
oprema d.o.o. (izdaja, izposoja, prodaja 
in servis medicinsko-tehničnih pripo-
močkov), kjer se že več kot 40 let ukvar-
jajo s proizvodnjo in prodajo rehabili-
tacijskih pripomočkov, invalidskih 
vozičkov, bolniških in negovalnih 
postelj. 

Predstavila sta nam več vrst invalid-
skih vozičkov na ročni in elektromotor-
ni pogon, čemur so sledili tudi športni 
modeli. Obrazložila sta nam trajnostno 
dobo vozičkov na ročni pogon, ki zna-
ša 36 mesecev za zavarovane osebe, ki 
so v delovnem razmerju ali opravljajo 
samostojno dejavnost, se redno šolajo 
oziroma so na rehabilitaciji. Vsi ostali 
imajo dobo 60 mesecev. Enako velja za 
tiste, ki uporabljajo voziček na elektro-
motorni pogon. Pripomoček predpiše 
zdravnik specialist s svojega delovne-
ga področja, odobri pa ga imenovani 
zdravnik ZZZS.

Razpravljali smo tudi o zelo po-
membnem pripomočku, ki ga upora-
bljamo ves čas, ko sedimo, in to je se-
dežna blazina. Imamo jih več vrst: 
 spominska pena,
 zračne z 1, 2 ali 4 ventili,

 različne 
višine blazin (5 
cm, 7,5 cm ali 10 
cm) in
 različne 

dimenzije (širina 
x globina).

Brez sede-
žne blazine bi 
bilo naše zdravje 
ogroženo. Ima 
trajnostno dobo 
36 mesecev in 
se izdaja z od-
ločbo imenova-
nega zdravnika ZZZS.

Omogočena je tudi izposoja ele-
ktričnih skuterjev preko naročilnice 
za MTP, ki jo izda specialist na URI-SO-
ČA, in za katero je potrebna odločba 
imenovanega zdravnika ZZZS. Elek-
trični skuterji omogočajo zanesljivo, 
varno in preprosto mobilnost, saj se 
za vožnjo ne potrebuje vozniškega 
dovoljenja, z njim pa se lahko vozi po 
vseh površinah, namenjenih pešcem. 
Predstavila sta tudi električno negoval-
no posteljo, ki je električno nastavljiva 
(višina ležišča, vzglavni del, nožni del in 
antitrendelemburg položaj), na kole-
sih, možnost ograjic in trapeza za po-
moč pri dvigovanju in ima prilagodlji-
vo ležišče latoflex. Pridobimo jo lahko z 
nakupom (samoplačniško), izposojo 
(samoplačniško z možnostjo kasnejše-
ga odkupa), izposojo (z doplačilom 
preko naročilnice za medicinsko-teh-
nični pripomoček) ali odkupom (pre-
ko naročilnice za medicinsko-tehnični 
pripomoček).

Marsikateri član našega društva ne 
ve, na katerega specialista bi se obrnil. 
Zato sta nam predstavnika obrazložila, 
kje in kako pridemo do določenega 
pripomočka. 

Na strani ZZZS (www.zzzs.si) pod 
temo »medicinski pripomočki« je:
 seznam medicinskih pripomoč-

kov s šifrantom, medicinskimi kriteri-

ji, pooblastili, postopki in cenovnimi 
standardi,
 seznam pooblaščenih zdravnikov,
 predpis električnega skuterja,
 seznam pooblaščenih izposoje-

valcev in
 vpogled v seznam izposojevalcev.
Veliko koristnih informacij o pravi-

cah in samih medicinskih pripomočkih 
pa je predstavljeno tudi v Priročniku 
za izdajo in izposojo medicinsko-
tehničnih pripomočkov, ki ga je iz-
dalo podjetje Soča oprema d.o.o. in je 
dostopen na www.socaoprema.si 
ali si ga lahko brezplačno naročite na 
številki 080 19 01.

PRIJETNE SANJE S PRAVIM LEŽIŠČEM
Oktobra nas je na društvu obiskala 

direktorica Mobe Mojca Badovinac 
ter predstavila posteljne sisteme, ki jih 
proizvajajo in tržijo. Na začetku nas je 
lepo pozdravila in razložila, katere la-

Članice in člani zavzeto poslušajo. (foto: Franci Škrbina)

Notranja polnila vzmetnice (foto: Franci 
Škrbina)
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stne produkte imajo. To 
so: posteljni vložki, masiv-
ne višje postelje, postelje 
za nego in vzmetnice. Po-
steljni vložki so sestavljeni 
iz letev ter prožnih vzme-
tnih letvic, ki so različno 
razporejene. Namestimo 
jih pod vzmetnico, saj 
omogočajo: boljšo zrač-
nost ležišča, možno indi-
vidualno regulacijo trdote 
v ledvenem predelu, ve-
čjo prožnost in udobnost, 
boljše vzmetenje vse do 
roba postelje, s funkcijo elastičnosti 
doprinesejo k razbremenitvi vzme-
tnice pod težo telesa in s tem tudi h 
kvalitetnemu prilagajanju vzmetni-
ce telesu ter večji trajnosti celotnega 
posteljnega sistema. Razdelila nam je 
prospekte, letake ter brošure o izdel-
kih za boljše spanje in počitek. Nato je 
obrazložila, da nasploh vsi posvetimo 
premalo pozornosti ležišču, čeprav 
tretjino svojega življenja preležimo – 
prespimo. Na koncu nam je zaželela 
prijetne sanje.

Bernarda Zorko
SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE 
Že nekaj let zapored se prijazno odzove 
našemu vabilu prim. dr. Tatjana Erja-
vec iz URI – Soča. 

Ob vsakokratnem obisku izvemo 
kaj novega o tem, kako si pomagati 
pri reševanju zdravstvenih težav. Ker se 
raziskave izboljšujejo, se tudi vrednosti 

preiskav, ki jih opravljamo pri zdravniku, 
lahko spreminjajo. Za primerjavo: pred 
leti je za normalno vrednost krvnega 
tlaka veljalo pravilo 100 plus leta staro-
sti, kar po sedanjih dognanjih ne velja 
več. Da bi laže ugotovili, kakšno je naše 
zdravstveno stanje, naj navedem nekaj 
osnovnih vrednosti preiskav:
•  Normalna vrednost za holesterol je 5,3. 
•  Normalna vrednost krvnega pritiska je 

140/95.
•  Normalna vrednost srčnega utripa je 60 

utripov na minuto.
•  Normalna vrednost krvnega sladkorja 

je do 6. 
Vendar je pri vsem tem potreb-

no upoštevati hrano, ki smo jo zaužili 
večer pred preiskavo. Če smo npr. za 
večerjo jedli meso ali kakšno drugo 
težje prebavljivo hrano, se ta vso noč 
presnavlja skozi jetra in črevesje, zato 
so naslednji dan vrednosti nerealne. 
Da bi pri zdravju tudi sami kaj ugotovili, 
je priporočljivo, da si nekaj časa kontro-
liramo krvni pritisk in utrip srca ter ob 
rezultatih sami ocenimo, ali je nujno, 
da poiščemo zdravniško pomoč. Utrip 
srca otipamo na zunanjem robu zape-
stja. S kazalcem in sredincem rahlo pri-
tisnemo, da začutimo utripanje arterije. 
Utripe štejemo pol minute in rezultat 
pomnožimo z 2, istočasno moramo 
biti pozorni, če so enakomerni ali ne. S 
temi osnovnimi podatki potem sezna-

nimo svojega zdravnika, ki 
nam bo zato lažje poma-
gal rešiti določeno težavo. 
Po končanem pogovoru 
sta prim. Tatjana Erjavec in 
sestra Barbara pri priso-
tnih naredili vse štiri prej 
omenjene preiskave.

Jožica Ameršek
LEPO IN KORISTNO
Z jesenjo so se na Društvu 
paraplegikov Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja pri-
čele aktivnosti v okviru in-

teresne dejavnosti z delavnicami ročnih 
spretnosti. 

Mentorica Zofka nam je predsta-
vila izdelavo nakita iz fimo mase. Na-
stali so res lepi izdelki, ki lahko služijo 
kot modni dodatek vsaki ženski. Na 
koncu postopka je bilo potrebno te 
umetnine še speči v pečici. Tako smo 
prišli do ideje za naslednjo delavni-
co – peko piškotov. Zadnje srečanje 
žensk v prostorih našega društva je 
bilo res pestro. Nekaj se nas je trudilo 
s poslikavo lesenih šatulj s pomočjo 
pirografa in barve, nekatere so izdelo-
vale voščilnice, dekleta z nazivom „do-
brih gospodinj“ so uživala ob izdelavi 
piškotov, saj so prazniki pred durmi. 
Sicer pa ob kavici vedno prija kaj slad-
kega. Nekaj za dušo, nekaj za telo, vsa-
kega malo, pa bo lepo. Rada se udele-
žim naših srečanj, saj poleg prijetnega 
druženja od tam vedno odnesem kaj 
koristnega.

Preventivni pregled (foto: Franci Škrbina)

Odvzem krvi za pregled sladkorja v krvi 
(foto: Franci Škrbina) Poslikane škatlice (foto: Franci Škrbina)
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Tako smo zapluli kot barka po 
razburkanih vodah in že pripluli 
skoraj do konca leta. 

Ustavila se bom pri dogodkih, ki 
so se zvrstili v tem letu. Od zadnjega 
poročanja do danes je bilo kar precej 
postorjenega. Za člane in njihove svoj-
ce je bil organiziran izlet na Vogel. Vsi 
tisti, ki so se ga udeležili, so bili nad 
njim navdušeni. Zato bo potrebno tudi 
v bodoče misliti, da se prav takšne-
ga enodnevnega dogodka zelo rada 
udeležuje večina članov. Na Voglu je 
bilo tudi kaj videti, še sonce nas je poz-
dravilo in nam zaželelo lep dan. Veter 
nam je na ušesa šepetal o vseh tistih 
vragolijah, ki jih pozimi počnejo smu-
čarji. Gledali smo kamnite smučine in si 
predstavljali, kako lepo je šele takrat, ko 
jih pokrije sneg. 

Za martinovo smo svoje člane 

popeljali v Belo 
krajino, kjer 
smo v Semiču 
iz mošta nare-
dili vino, kar pa 
seveda ni bila 
naša zamisel, 
saj to na ta dan 
počno v vseh 
vinorodnih kra-
jih. Pri opravilu 
jim pomaga 
sv. Martin, ki je 
ravno potem 
najbolj poznan. 
In kdor marti-
novo praznuje 

v našem lepem semiškem domu, ga 
zlepa ne pozabi. 

Ljubica Jančar | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Predno natrosim gorenjske novice, vsem bralcem želim v svojem imenu in imenu naših 
članov vesele, zdrave, zadovoljne in mirne praznike, v letu 2013 pa veliko uspehov na 
vseh področjih!

Ker je povsod praznično vzdušje, 
smo se ga nalezli tudi mi. Odprli smo 
vrata in povabili vse tri zimske možičke, 
naj nas obiščejo. Vsaj eden od njih bo 
tako zagotovo prišel in nas razveselil. 
Mi pa se bomo potrudili, da jim s svo-
jim delom dokažemo, da smo vredni 
njihove pozornosti. 

Saj bi bilo še kar nekaj primerov na-
šega dela za opisovanje, a se mi zdi, da 
besedovanje ni več potrebno. Za vsak 
rezultat, športen, kulturen ali drugače 
ustvarjalen, so potrebne roke, glava in 
volja. Tega pa v našem vodilnem kadru 
ne primanjkuje. Zato tudi njim želim, 
da uspešno zaorjejo v novo leto 2013, 
lahko brez pluženja, saj bi bilo lepo, da 
nas še ne bi zametel sneg. Lep pozdrav 
in SREČNO!

Vodilni kader DPG (Foto: Arhiv DPG)

Izlet na Vogel (foto: Arhiv DPG)
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SLIKARSKA DELAVNICA - ANKARAN 2012
Društvo paraplegikov Istre in Krasa 
(DPIK) je v sodelovanju z Javnim skla-
dom RS za ljubiteljsko kulturno dejav-
nost Zavodom ARS VIVA in hotelskim 
podjetjem Adria Ankaran organiziralo 
že sedmo likovno delavnico v ankaran-
skem kampu – Ankaran 2012.

Delavnice, ki jo je vodil Benjamin 
Žnidaršič, se je 25. septembra ude-
ležilo 20 slikarjev in njihovih spremlje-
valcev iz vse Slovenije. Po besedah 
referenta za kulturo DPIK Benjamina 
Žnidaršiča so slikarji tudi letos slikali na 
temo morja. Na delavnico so povabili 
invalidne in neinvalidne slikarje iz cele 
Slovenije (iz 7-ih društev), predvsem 
vse tiste, ki jih zanima likovno ustvar-
janje. Poseben poudarek so dali ra-
zvoju domišljije in izmenjavi izkušenj.  
Pri DPIK se slikarji skoraj vsak mesec ude-
ležijo kakšne delavnice ali sodelujejo na 
razstavah po različnih koncih Slovenije z 
namenom, da spoznavajo nove kraje in 
prijatelje, ki so jim kasneje v pomoč pri 

vsakdanjem življenju. Ankaranski kamp 
je po Žnidaršičevih besedah idealen kraj 
za ustvarjanje, posebno v tem času, ko 
je ob morju še veliko sonca. To je bila le-
tošnja zadnja delavnica na prostem. »V 
sedmih letih, odkar organiziramo v An-
karanu likovne delavnice, nas še ni pre-
senetilo slabo vreme. Kompleks kampa 
je na vsakem koraku prilagojen osebam 
z raznoterimi oblikami invalidnosti,« 
nam je povedal Benjamin Žnidaršič. 
Na tokratnem srečanju smo zabeležili 
slikarje, ki rišejo z usti, in slikarje z razni-
mi oblikami invalidnosti. Ob morju so 
pripravili tudi zanimivo slikarsko razsta-
vo iz svojega širokega opusa stvaritev.

DOBRODELNO KOLESARJENJE OKROG 
POSTOJNE 2012
29. septembra je ŠD FH TEAM v sodelo-
vanju s KŠD Mušketirji uspešno izpeljal 
že peto dobrodelno kolesarjenje okrog 
Postojne. 

Skupaj z mno gimi kolesarji in obisko-
valci so na pri- 
reditvenem pro-
storu zbrali 530 
evrov, ki jih tudi 
letos namenja-
jo Društvu pa- 
raplegikov Istre 
in Krasa. Sred-
stva so zbirali 
še ves teden po 
dogodku. Kljub 
atletskemu tek-
movanju, katere-

Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

NOVICE Z OBALE IN KRASA
V jesenskih mesecih so bili v koprskem društvu aktivni na 
kulturnem in dobrodelnem področju, člane pa pozivajo, 
da se jim pridružijo v športno-rekreativnih dejavnostih, ki 
jih organizira društvo.

Ankaranski kamp je idealen kraj za ustvarja-
nje, posebej v septembrskem času, ko je ob 
morju še veliko sonca. (foto: Arhiv ARS VIVA)

Udeleženci dobrodelnega kolesarjenja okrog Postojne (foto: Arhiv: DPIK)

ga soorganizator smo bili v Kopru, smo 
se prireditve udeležili tudi člani Društva 
paraplegikov Istre in Krasa, da bi se za-
hvalili vsem kolesarjem, ki so si vzeli čas 
ter prišli odpeljat svoj krog. In da bi se 
posebej zahvalili Franciju Horvatu 
za humano dejanje in organizacijo.17. 
oktobra je Franci Horvat z ekipo predal 
zbrana sredstva našemu članu Valter-
ju Mahnetu, ki se zahvaljuje vsem, ki 
so pomagali pri akciji.

OBVESTILO REKREACIJA
Društvo paraplegikov Istre in Krasa 
svoje člane obvešča, da smo pričeli za 
sezono 2012/2013 izvajati športno-re-
kreativne dejavnosti v notranjih pro-
storih. Program prilagajamo na željo in 
pobudo članov, največje zanimanje je 
trenutno za naslednje panoge: keglja-
nje, šah, streljanje, plavanje in vožnjo z 
ročnim kolesom. 

Želimo si, da bi program razširili, ga 
prilagodili za posameznike glede na 
njihove interese in potrebe. Brez njiho-
vega sodelovanja, udeležbe, pobude 
je to nemogoče. Cilj programa je vzdr-
ževati zadovoljiv nivo psiho-fizičnega 
stanja ter preprečiti morebitne zdra-
vstvene nevšečnosti. Če se kdo zanima 
za zgoraj navedene programe,naj se 
nam nemudoma pridruži. Če ima kdo 
kakšen nov predlog, prosimo, naj to 
sporoči na: e-mail, pisno na naslov dru-
štva ali osebno športnemu referentu 
Bošku Božiču na tel. 041/255-420, kjer 
bo dobil dodatna pojasnila.
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Pa začnimo tokrat s kulturo. V 
Mercator centru v Celju smo pri-
pravili prvo samostojno likovno 

delavnico slikarjev, ki slikajo z usti in no-
gami na Celjskem. Med mimoidočimi so 
umetniki vzbudili veliko zanimanja. Veči-
na si je lahko prvič v živo ogledala, kako 
nastajajo umetnine, ki jih naši slikarji 
ustvarjajo z usti ali nogami. Po zaključ-
ku delavnice je bila odprta tudi razstava 
njihovih del. Poleg slikarskih umetnin 
je svoje rezbarske izdelke predstavil še 
Franc Ekart iz Maribora, prav tako pa 
so svoja ročna dela predstavile članice 
našega društva in članice delovnih in-
validov iz Celja. Dogajanje je popestril 
kvartet klarinetov glasbene šole iz Celja.

Občina Laško se je v letošnjem letu 
vključila v projekt Občina po meri inva-
lidov. Ustanovljena je bila delovna sku-

pina, katere član je Boris Hebar, ki je 
obenem tudi član našega društva. Na 
sestanku so bile posameznikom razde-
ljene naloge. Naše društvo bo poma-
galo pri pripravi analize arhitekturnih 
ovir v občini Laško. Po zaključku analize 
bodo pripravili akcijski načrt, kako te 
ovire odpraviti.Sprejet naj bi bil v začet-
ku leta 2013.

Henrik in Jana sta nas povabila na 
društvo, da skupaj nazdravimo Brini, 
ki je to poletje prišla na svet. Vsi skupaj 
smo srečni družinici zaželeli čim več 
sreče in zdravja.

Naša »tetra četa« se je lotila preizku-
šanja avtomobila Volkswagen Caddy, 
ki ga je v enoletno uporabo dobil FIHO. 
Bili so precej temeljiti in kljub temu da 
je vozilo na prvi pogled brezhibno 
predelano, so našli kar nekaj manjših 

napakic, ki bi jih bilo potrebno odpra-
viti. Njihova končna ocena je vseeno 
pozitivna, negativno jih je presenetila 
le cena vozila, ki je precej zasoljena.

V mesecu novembru smo se ude-
ležili 25-letnice ustanovitve krajinske-
ga parka Logarska dolina in 20-letnice 
delovanja podjetja Logarska d.o.o. V ta 
namen so pripravili otvoritev sprehajal-
ne poti za osebe na invalidskih vozič-
kih. To je 300 m dolg odsek, ki leži pod 
Domom planincev, in je del naravo-
slovno-etnografske poti, ki poteka po 
celotni dolini vse do slapa Rinke. Odsek 
je utrjen s peščeno podlago, del pa je 
zgrajen iz lesenih mostov. Sestavljajo 
ga tudi tri postojanke z učnimi tablami, 
na katerih so predstavljene botanične 
znamenitosti Logarske doline. Za do-
stop do učne poti je zaenkrat potre-
ben spremljevalec, saj njena okolica še 
ni popolnoma urejena.

Ogledali smo si tudi nove apart-
maje, ki so zgrajeni na začetku doline. 
Apartmaji imajo topel alpski pridih, 

Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Kako hitro čas beži. Malo smo slikali in ustvarjali, obiskali 
Logarsko dolino, športne dejavnosti so se preselile v dvo-
rane. Še malo pa bo tu novo leto.

Otvoritev likovne delavnice (foto: Arhiv DPJZŠ)

Srečna družina (foto: Arhiv DPJZŠ)

Grega preizkuša avto. (foto: Arhiv DPJZŠ)
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tudi vrata so povsod dovolj široka, 
da gre invalidski voziček zlahka skozi. 
Manjši problem predstavlja okolica, ki 
je za zdaj še iz grobega makadama. Si-
cer gre za biser v neokrnjeni naravi.

Za zaključek dneva smo obiskali 
center Rinka na Solčavskem. Ogleda-
li smo si stalno razstavo o življenju in 
naravi Solčavskega. Poudarek je na rabi 
naravnih dobrin, kot so gorski les, vol-
na avtohtonih ovac, solčavski marmor 
in živilski izdelki s solčavskih kmetij. 
Razstava nas popelje od časa jamskega 
človeka preko črne kuhinje do dvorišča 
hiše, v gore in gozd, kjer živijo stalne pa 
tudi tiste redke vrste živali.

Oktobra se je sestal upravni odbor 
društva. Pregledal je finančno poslova-
nje v preteklem letu in sprejel okvirni 
finančni plan za prihodnje leto. Določili 
so tudi datum novoletnega srečanja.

Novembra se je prvič sestal novi 
nadzorni odbor društva, ki ga zdaj vodi 
Simon Gračnar. Nadzorni odbor je so-
deloval pri praktičnem usposabljanju in 
pregledu poslovnih knjig ter poročil, ki sta 
ga vodila predsednik ZPS Dane Kaste-
lic in Cvetka Perme, zunanja strokovna 
sodelavka FIHA, ki sicer izvaja nadzor za 
FIHO. Dane in Cvetka sta ugotovila, da so 
računovodske knjige in poročila urejeni v 

skladu s predpisi, 
a sta za lažje delo 
v bodoče dala 
nekaj koristnih 
napotkov vodji 
našega računo-
vodstva Vikto-
riji Javornik, 
nadzornemu od-
boru in vodstvu 
društva.

V jesenskih 
mesecih se je 
sestal uredniški 
odbor društve-
nega glasila Ko-
rak naprej, ki je 
izšel decembra. 

Zbrali so številne zanimive članke o do-
godkih preteklega leta. Članstvo mora 
biti čim bolj informirano s tem, kaj se 
pri društvu dogaja, tako da se lahko 
vsakdo vključi v čim več dejavnosti.

Oktobra so se pričela številna športna 
tekmovanja. Da bi se na njih kar najbolj-
še pripravili, so naši člani začeli pridno 
trenirati. Tu mislim predvsem na šahiste, 
kegljače, strelce in košarkarje. 17. novem-
bra smo v Šentjurju uspešno organizirali 
2. krog v košarkarski ligi na vozičkih.

Več o dobrodelnem Miklavževem 
koncertu LEO KLUBA MAVRICA iz Celja 
in novoletnem srečanju članov pa v 
prihodnji številki ...

Nekaj besed je potrebno napisa-
ti tudi o delovanju zavoda »Še vedno 

vozim – vendar ne hodim«. Septembra 
se je pričelo novo šolsko leto in s tem 
predavanja članov gibanja, ki osnovno-
šolcem in srednješolcem predstavijo 
svojo zgodbo ter pomen varnosti v ce-
stnem prometu.

Ker je država praktično popolno-
ma zaprla denarno pipico, je letošnja 
novost uvedba sistema donacije za 
pomoč pri izvedbi interaktivnih delav-
nic in povečanju varnosti na naših ce-
stah. Tako da lahko sedaj vsi uporabniki 
SI.mobil, Mobitel in Tušmobil pošljejo 
sms s ključno besedo VOZIM na 1919 in 
s tem prispevajo 1 evro. Pogoji so ob-
javljeni na spletni strani www.vozim.si. 
Zavod je bil povabljen k sodelovanju 
s strani Študentskega sveta Univerze v 
Mariboru. Vsako leto v začetku študij-
skega leta organizirajo sedaj že tradicio-
nalno prireditev Gremo na prvi rok, na 
kateri se vsako leto zbere več kot 10 000 
študentov, željnih zabave in druženja.
Poleg pestrega dogajanja so želeli izpo-
staviti tudi humanitarno noto te prire-
ditve. Zato so spet izkazali svojo pomoč 
in podprli gibanje „Še vedno vozim 
– vendar ne hodim”, ki se zavzema za 
izboljšanje prometne varnosti. 

Koncert Gremo na prvi rok, ki ga je 
obiskalo več kot 10.000 študentov, željnih 
zabave, je bil 9. oktobra v Mariboru in se 
zaključil z dogodkom »Voziš varno?«, kjer 
so študentje slišali zgodbo člana Boruta 
Pervanje ter več o Centru varne vožnje 
AMZS, kar je predstavil Brane Legan. 
Poleg samega predavanja je potekala 
tudi simbolna predaja zbranih prosto-
voljnih sredstev gibanju »Še vedno vozim 
- vendar ne hodim«, s katerimi so pripo-
mogli pri delovanju zavoda. Prostovoljna 
sredstva s strani študentov so bila zbrana 
na promocijskih stojnicah v okviru prire-
ditve »Gremo na prvi rok 2012«.

Učno pot sta prehodila tudi župan občine Solčava gospod Alojz Lipnik 
in poslanec Jakob Presečnik. (foto: Arhiv DPJZŠ)

Ekipni pozdrav po zasluženi zmagi (foto: 
Arhiv DPJZŠ)
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NOVIČKE IZ DRUŠTVA
Septembra smo pričeli z rekreacijo 

in treningi kegljanja. Udeležuje se kar 
sedem članov, tako da smo že lani najeli 
dodatno uro za trening na kegljišču na 
Ravnah na Koroškem. Vodja kegljanja 
Srečko je na zadnji tekmi vrgel rokavi-
co vsem kegljačem in z osvojenim pr-
vim mestom pokazal, da smo »Korošci 
vedno za mušter bili«. Ko bo rokavico 
vrgel tudi naš Rajko, bo društvo lahko 
ciljalo na najvišja mesta v ekipni konku-
renci. V kegljanju se je preizkusila naša 
članica Ivana, prvi trening je opravi-
la z odliko, vendar jo je potem njena 
nežna rokica tako bolela, da ne vemo, 
kdaj spet pride na kegljišče. Vsekakor je 
dobrodošla kakor tudi ostali člani, željni 
kegljanja.

Šport in rekreacija sta dobra za vse 
ljudi, še posebej za tiste, ki preživimo 
večino življenja na invalidskem vozičku. 
Društvena rekreacija poteka pod vod-
stvom bivšega reprezentanta v košarki 
na vozičkih ostrostrelca Rekiča v špor-
tni dvorani osnovne šole v Pamečah, in 
sicer vsak četrtek od 17.-18.30 ure. Letos 
je zelo malo udeležencev, tako da smo 
komaj naredili ekipe tri proti tri ali štiri 
proti tri. Pozivam vse člane – od vu-
hredških ribičev, črjanskih muzikantov, 
podgorških asov do zarazborških orlov 
– da se bolj resno udeležujejo rekreaci-
je, saj je to za večino od nas edini na-
čin, da se predihamo, preznojimo in se 
udarimo v košarki na vozičkih.

Po košarki (kot že par let do sedaj) 
prija masaža, ki je po 18. uri in je za naše 
člane brezplačna. Septembra smo pri-
čeli tudi z limfno drenažo, ki je ravno 

Damjan Hovnik, Ivana Gornik | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Navdušeni izdelovalci adventnih venčkov letos ponovno v formi

Zatopljeni in nadvse zbrani člani med 
delom (foto: Arhiv DPK)

tako brezplačna. Prvi termin traja deset 
dni neprekinjeno (dva tedna od pone-
deljka do petka), potem pa se stanje 
enkrat tedensko vzdržuje. Prva skupina 
je že uspešno prestala, po novem letu 
planiramo novo skupino, zato  člani pri-
srčno vabljeni. V masažni sobi imamo 
že pravo malo ordinacijo, na kar smo 
odkrito ponosni.

Vsak četrtek po rekreaciji poteka 
prijetno druženje, na katerem izme-
njujemo izkušnje, praznujemo rojstne 
dneve, razne obletnice, kjer dokazuje-
mo, da smo vse prej kot bolni, včasih 
bolj zdravi od zdravih, in da smo kljub 
našim gibalnim omejitvam veseli, prija-
zni, polni življenja in radosti. Je pa tudi 
res, da nam »od sonca razvajeni in iz 
dolenjskih goric pridelani« doda moči, 
kar nekakšen »brainstorming« idej se 
pojavlja na društvu ob četrtkih. Veseli-
mo se druženja z vami.

SREČANJA ODPIRAJO SRCE
2012. November. Viharni časi. In 

sredi vsega, kar se godi danes okoli 
nas, nekaj ur predprazničnega vzduš-
ja. Vzdušja prijateljstva in vzajemnosti. 
Pripadnosti. Kako dragoceno. Na Koro-
škem smo se v prostorih društva zbrali 
člani – ljubitelji dišečih božičnih kreacij 
za dom. Izdelovali smo adventne venč-
ke s svečkami za na mizo in tiste, ki 
krasijo vhodna vrata in »izpišejo« v zrak 
dobrodošlico obiskom ter domačim, ki 
se vračajo. Nekaj je bilo tudi izdelkov na 
lubju, ker je dobro biti vsaj malo inova-
tiven. In kadar smo skupaj, se kar kre-
šejo iskrice humorja, zato kreativnost 
lažje steče. Kaj smo potrebovali za naše 

izdelke? Za venčke najprej obod iz ple-
tenih vej. Ta je lahko tudi iz stiropora ali 
kakšnih drugih materialov. Vejice smre-
čja, pušpana, ki se jih s cvetličarsko žič-
ko ovije okoli oboda. Potem se na tako 
oblečen obod pritrdijo razne zanimive 
reči, kot so sušene rezine citrusov, sveč-
ke, cimetove paličice, zvezdasti janež, 
storžki, figurice, okraski, suho cvetje 
itd. Okraske lahko izdelamo sami. Reci-
mo: vtisnemo koščke opečnato rdeče 
»das« mase v modelčke, jih posušimo 
in okraski so nared. Nato jih lahko po 
želji obarvamo še z zlatim ali srebrnim 
sprejem, ki je uporaben tudi pri storž-
kih, lubju, želodu ali čemerkoli. 

Med delom in druženjem smo se 
razvajali s čajem in pecivom, nakar 
ugotovili marsikaj. Dobili nekaj idej. 
Predvsem pa se sprostili. Kaj lepšega?! 
Naj vas pozdravijo naše kreacije in 
ogrejejo žarki dobrega razpoloženja. 
Od nas do vas. 
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SOCIALNI POVERJENIKI SKRBIJO ZA 
SVOJE ČLANE
Društvo paraplegikov ljubljanske po-
krajine ima dobro utečeno mrežo se-
demnajstih socialnih poverjenikov, ki 
v svojih krajih oz. občinah skrbijo za 
svoje člane. 

Vse poznajo in so dobro sezna-
njeni z njihovim socialno-materialnim 
stanjem. Posebno skrb posvečajo so-
cialno ogroženim članom. In teh je vse 
več, saj jih ima večina nizke dohodke, 
nekateri pa so celo brez. Socialni po-
verjeniki njihove težave posredujejo 
socialnemu referentu društva, le-ta 

pa jih skuša po svojih močeh in s po-
sredovanjem pristojnim službam tudi 
rešiti. Socialni poverjeniki se redno 
srečujejo na delovnih sestankih, kjer 
razpravljajo o tekoči problematiki in 
dobijo smernice za nadaljnje delo. 
Vodi jih socialni referent društva Slo-
bodan Banjac.

PREDAVANJE O UROGINEKOLOGIJI
V prostorih društva smo 20. novembra 
za naše članice pripravili predavanje 
na temo urologije in ginekologije. Vo-
dil ga je doc. Matija Barbič, dr. med., 
vodja Oddelka za uroginekologijo na 

Ginekološki kliniki Univerzitetnega kli-
ničnega centra v Ljubljani. 

Na zanimivem in poučnem preda-
vanju je imelo 11 članic priložnost spo-
znati pestro ginekološko tematiko – od 
splošnih vsebin do posebnosti, ki zade-
vajo našo populacijo in za katere je za-
radi posebnosti posameznic potreben 
individualen pristop. Ginekološki del 
predavanja je vseboval teme o funkci-
jah rodil, njihovem razvoju od puberte-
te do menopavze, zanositvi ter porodu. 
V delu, posvečenem urologiji, so sluša-
teljice lahko spoznale vzroke inkonti-
nence, uspešne načine zdravljenja in 
lajšanja težav. Udeleženke so predava-
telju postavljale tudi vprašanja o lastnih 
težavah ali izkušnjah, na katera je lahko 
odgovarjal in jih komentiral. Za vse po-
stopke diagnosticiranja in zdravljenja je 
z napotnico izbranega ginekologa do-
segljiv na Oddelku za uroginekologijo 
Ginekološke klinike Univerzitetnega kli-
ničnega centra v Ljubljani.

USPOSABLJANJE OSEBNIH 
ASISTENTOV
V okviru društva paraplegikov ljubljan-
ske pokrajine je bil 18. septembra orga-
niziran krajši tečaj usposabljanja oseb-
nih asistentov, ki je potekal na domu 
člana Stanislava Poloviča. 

Asistenti so bili teoretično in prak-
tično seznanjeni z nekaterimi pravilni-

Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Ljubljansko društvo je bilo jesenske mesece izredno aktivno. Vodenje mreže socialnih 
poverjenikov je prevzel Slobodan Banjac. Na predavanju uroginekologije so članice 
spoznavale pestro ginekološko tematiko. Na OŠ v Ribnici smo sodelovali pri otvoritvi 
dvigala in osveščanju mladih. Organizirali smo meddruštveni kegljaški turnir v Kočev-
ju in odprti namiznoteniški turnir v spomin Iztoku Kilibardi, predstavili novo športno 
disciplino floorball, naši športniki in športnice pa so dosegali izjemne rezultate na tek-
movanjih. 

Delovno srečanje socialnih poverjenikov v društvenih prostorih (foto: Arhiv DPLJ)
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mi kinestetičnimi pristopi, ki pripomo-
rejo pri varnejšem rokovanju najbolj 
oviranih in zaščiti samega sebe. Tečaj 
je vseboval: predstavitev medicinsko-
tehničnih pripomočkov za paraplegi-
ke in tetraplegike, učenje pravilnega 
dvigovanja bremen, učenje različnih 
transferjev (postelja, voziček, wc, kad ...), 
učenje različnih položajev/namestitev 
(tetraplegikov), preprečevanje prele-
žanin ter pravilno uporabo sedežnih 
in posteljnih antidekubitusnih blazin 
ter praktično delo, kjer so izpostavili 
probleme na terenu. Stane je vse ude-
ležence pogostil z okusno jedačo, po 
kateri je še posebno znan. 

PROJEKT »RAZLIČNOST JE ZAKON« GRE 
NAPREJ PO ŠOLAH
Ozaveščanje mladih po izobraževalnih 
ustanovah se nadaljuje. 

V letošnjem šolskem letu smo se 
s projektom Različnost je zakon naza-
dnje ustavili 3. oktobra na OŠ dr. France 
Prešeren v Ribnici. V športnem centru 
je 731 učencev vseh devetih razredov 
in podružničnih šol prisluhnilo pred-
stavitvi društvenih dejavnosti, ki jih je 
v sklopu šestih socialnih programov 
tokrat predstavil predsednik društva 
Gregor Gračner. Tako kot na drugih 
predstavitvah so učenci tudi v Ribni-
ci spoznali vzroke, ki so nas pripeljali 
na invalidski voziček, in posledice. Še 
posebej posledice prometnih nesreč, 
ki predstavljajo več kot tretjino vseh 
vzrokov, ki so nam obrnili življenje na 
glavo. 

Naši košarkarji so učencem pred-
stavili šport paraplegikov in tetraple-
gikov, še posebej pa seveda košarko. 
Učenci so se usedli na vozičke in skušali 
zadeti obroč. Ugotovili so, da ni tako 
enostavno. V dvorani smo imeli tudi t. 
i. poligon s primernimi in neprimerni-
mi klančinami, preozkim prostorom in 
nevarno rešetko, na katerem so šolarji 
z vozički praktično spoznali, s kakšnimi 
arhitekturnimi ovirami se še vedno vsa-

kodnevno srečujemo. To sta praktično 
preizkusila tudi župan Ribnice Jože 
Levstek in ravnateljica šole Andreja 
Modic. 

Z našim prispevkom smo učence 
opozorili na nevarnosti, ki prežijo na 
vsakem koraku, hkrati pa popestri-
li šolski praznik. Ta dan so namreč na 
šoli slovesno odprli dvigalo, ki sta se 
ga še posebej razveselila dva gibalno 
ovirana učenca. Odslej se bosta lahko 
samostojno vključevala v vse učne pro-
grame. Pri tej pomembni pridobitvi je 
sodelovala Občina Ribnica, ki je prispe-
vala stroške za prizidek dvigala. Na šoli 
imajo tudi prostorne in učencem na 
vozičkih prilagojene sanitarije.

NAŠE RECITATORKE NA OTVORITVI 
RAZSTAVE
Društvo Norma 7 je 9. novembra v Br-
jah odprlo skupinsko likovno razstavo 
slikarjev, ki so razstavljena dela dopol-
nili ali na novo ustvarili na kulturnem 
maratonu v Ajdovščini. 

To so rezultati dela likovne delav-
nice, ki je potekala v okviru projekta 
NormaFEST 15 in so ga že pred leti 
poimenovali »Jaz sem ta biser na-
šel kar v sebi«. Otvoritev razstave je 
s prisrčnim nastopom popestrila sku-
pina najmlajših, v kulturnem programu 
pa so poleg pesnika in slikarja Slavka 
Trebšeta in skupine 3M nastopili tudi 
recitatorki našega društva Alenka 

Tratnjek in Ana Feržan. Predstavili 
sta pesem naše pesnice Darinke Sla-
novec – Deček z žogo.

POKAL JE DRUGIČ ZAPORED OSVOJIL 
BOJAN LUKEŽIČ
Odprti namiznoteniški turnir so posve-
tili tudi v spomin Iztoku Kilibardi.

Društvo paraplegikov ljubljanske 
pokrajine je 24. novembra v telovadnici 
URI-SOČA pripravilo tretji odprti nami-
znoteniški turnir, ki so ga organizatorji 
tudi letos posvetili Iztoku Kilibar-
di, dolgoletnemu odličnemu igralcu 
namiznega tenisa. Iztok je bil v času 
uspešne kariere član jugoslovanske 
reprezentance, ki je igrala na različnih 
mednarodnih tekmovanjih, kasneje pa 
je tekmoval v ekipi paraplegikov in te-
traplegikov, ki je tekmovala v ljubljanski 
rekreativni ligi.

Na tokratnem turnirju se je za po-
kal organizatorja pomerilo le 11 igral-
cev namiznega tenisa iz DP Prekmurja 
in Prlekije, DP Gorenjske, DP severne 
Štajerske in DP ljubljanske pokrajine. 
Zaradi zdravstvenih težav ni tekmovala 
vrhunska tekmovalka iz DP Gorenjske 
Mateja Pintar in si je nastope soigralcev 
le ogledala. Po predtekmovanjih so se 
v finalno skupino uvrstili: Andreja Doli-
nar DP-KR, Bojan Lukežič DP-LJ, Primož 
Kancler DP-MB, Bojan Ciman DP-MS, 
Andrej Žnidar DP-MB in Brane Pagon 
DP-LJ. V nadaljevanju tekmovanja so v 
polfinalu nastopili: Dolinarjeva, Kancler, 
Lukežič in Ciman. Finalni nastop si je z 

Župan Ribnice Jože Levstek in ravnateljica 
šole prof. Andreja Modic sta praktično 
preskusila ustreznost klančin.
(foto: Arhiv DPLJ)

Recitatorki Ana Feržan in Alenka Tratnjek 
(foto: Arhiv DPLJ)
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zmago nad Cimanom najprej priboril 
Lukežič, z zmago nad Dolinarjevo pa še 
Kancler. V tekmi za tretje mesto sta se 
pomerila Ciman in Dolinarjeva. Boljšo 
igro je pokazala Dolinarjeva in z rezulta-
tom 3:0 osvojila stopničke. Zmagovalni 
pokal je drugič zapored osvojil Bojan 
Lukežič, ki je v finalnem dvoboju po 
dveh izenačenih setih premagal Kan-
clerja z rezultatom 3:2. V tolažilni skupi-
ni je prvo mesto s 3:0 osvojila Barbara 
Meglič. 

Tekmovanje sta vodila uspešna 
igralka namiznega tenisa Jolanda Be-
lavič in njen pomočnik Darko Koja-
dinovič, ob razglasitvi rezultatov pa 
je zmagovalne pokale najboljšim moj-
strom pink ponk žogice podelila Izto-
kova žena Boža Kilibarda.

JE NA OBZORJU NOVA ŠPORTNA 
PANOGA?
Društvo paraplegikov ljubljanske po-
krajine je 23. oktobra v telovadnici OŠ 
Dragomelj pripravilo predstavitev ho-
keja na športnih invalidskih vozičkih 
(floorball). Za nas novo in dinamično 
športno panogo je predstavil poznava-
lec in trener floorballa Damir Bakonić.

Floorball oz. hokej na vozičkih se 
igra na rokometnem igrišču s 50 cm vi-
soko ograjo. Goli so veliki 160 X 115 cm, 
pravila pa so zelo podobna kot pri nava-
dnem hokeju na ledu. Vsak igralec, de-
sničar ali levičar, si izbere svojo velikost 

palice, namesto s 
hokejskim pakom 
igralci hokeja na 
vozičkih igrajo z 
votlo 23-gramsko 
plastično žogico, 
ki ima 26 luknjic. 
Ekipo sestavlja 5 
igralcev in vratar, 
ki ima poleg pali-
ce tudi varnostno 
čelado. Igralci pri 
igri ne smejo dvi-
govati palice višje 

od višine zadnjega kolesa vozička, na-
merno zaletavanje ni dovoljeno, prav 
tako ne udarci s palico ter dvigovanje 
in blokiranje palic. Za prekrške sledijo 
2, 5 ali 10-minutne kazni. Priporočljivo 
je, da si igralci zaradi varnosti nadenejo 
zaščitna očala. Hokej se igra na košar-
karskih ali njim podobnih športnih vo-
zičkih, ki so varni, hitri in okretni.

Hokej na vozičkih je najbolj razvit 
na Češkem, v Švici, Nemčiji, na Šved-
skem in Nizozemskem. Čehi so tudi 
pobudniki ustanovitve mednarodne 
zveze hokeja na vozičkih (ICWF).

Košarkarji ekipe DP Mercator Lju-
bljana, ki imajo v tej telovadnici redne 
treninge, so se takoj po predstavitvi in 
krajšem treningu že pomerili v pravi 
tekmi. Ker košarkarski voziček in žogo 
odlično obvladajo, so tudi hokej dokaj 
hitro osvojili. Trener Bakonić, ki je so-
dil prvo in kratko 
tekmo, je bil nav-
dušen. Je torej 
pri paraplegikih 
na obzorju nova 
športna panoga? 
Distrofiki namreč 
floorball na ele-
ktričnih vozičkih 
igrajo že od leta 
1993, v letošnjem 
juniju pa so na-
stopili na 3. evrop-
skem prvenstvu v 

hokeju na električnih vozičkih.

MEDDRUŠTVENI KEGLJAŠKI TURNIR — 
ORGANIZATORJU TRI PRVA MESTA
Društvo paraplegikov ljubljanske po-
krajine je 6. oktobra na kegljišču re-
kreacije Gaj v Kočevju pripravilo četrti 
meddruštveni turnir v kegljanju. Pokro-
vitelj turnirja je bila Občina Kočevje, ke-
gljači pa so turnir posvetili občinskemu 
prazniku, ki ga praznujejo 3. oktobra.

V ekipni in posamični konkurenci so 
se pomerili kegljači in kegljačice iz vseh 
devetih pokrajinskih društev Zveze pa-
raplegikov Slovenije. Posamične ekipe 
so sestavljali trije kegljači in ena keglja-
čica oz. kegljač tetraplegik. Tekmovali 
so na štiristeznem kegljišču, tekmovalci 
pa so imeli na voljo 60 lučajev – 30 na 
polno in 30 na čiščenje.

Ob razglasitvi rezultatov je udele-
žence kegljaškega turnirja najprej poz-
dravil in nagovoril predsednik društva 
Gregor Gračner, nato pa tudi podž-
upanja občine Lili Štefanič, ki je med 
drugim pripomnila: »Vesela sem, da se 
v Kočevju ponovno vidimo, povem pa 
naj, da v našem mestu ves čas mislimo 
na gibalno ovirane občane. Trenutno 
urejamo semaforizirano križišče, ki bo 
opremljeno z zvočnimi signali za slepe, 
s pripravami pa kandidiramo za na-
slov – Občina po meri invalidov.« Za 
tem je zmagovalcem in zmagovalnim 
ekipam podelila medalje in pokale. 

Boža Kilibarda z najboljšimi igralci turnirja (foto: Arhiv DPLJ)

Košarkarji so hokej na vozičkih hitro osvojili. (foto: Arhiv DPLJ)
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Tudi četrti turnir je pod taktirko Slavka 
Ivančiča odlično uspel.
Ekipno:

Prvo mesto je osvojila ekipa DP lju-
bljanske pokrajine (847), drugo ekipa 
DP severne Štajerske (832), tretje pa 
ekipa DP jugozahodne Štajerske (761).
Ženske:

Največ kegljev je podrla Senka Iva-
niševič – 200 (DPLJ), druga je bila Marta 
Janežič – 175 (DPMS), tretja pa Nataša 
Godec – 170 (DPMB).
Moški:

Prvo mesto je osvojil Franc Simonič 
– 236 (DPMB), drugi je bil Tone Kanc 
– 223 (DPNM), tretji pa Martin Tabak – 
212 (DPLJ).
Tetraplegiki:

Med težje gibalno oviranimi tetra-
plegiki je bil najboljši Slavko Ivančič – 
233 (DPLJ), drugo mesto je osvojil Vin-
ko Hauzer – 229 (DPMB), tretje pa Aleš 
Povše – 211 (DPCE).
Veterani:

Prvi je bil To ne Simonič – 193 (DPMS), 
drugi Hasan Čauševič – 183 (DPLJ), tre-
tji pa Franc Kuhelj – 165 (DPNM).

Turnir so podprli: Melamin d.d. Ko-
čevje, Elektro Ljubljana in Župnijski Ka-
ritas.

ŠPORTNI UTRINKI
Športniki Društva paraplegikov lju-
bljanske pokrajine tekmujejo na raz-
ličnih tekmovanjih – domačih in tujih. 
Dosegajo dobre in tudi odlične rezulta-
te, društvo pa je organizator domačih 
in mednarodnih tekmovanj.

Košarkarji v zlati sredini
Na tradicionalnem mednarodnem 

košarkarskem turnirju v italijanski Gra-
diški je košarkarska ekipa društva Mer-
cator Ljubljana osvojila tretje mesto. 
Najprej so se pomerili z ekipo iz Berga-
ma in tekmo izgubili s šestimi točkami 
razlike. V nadaljevanju so z devetnajsti-
mi točkami razlike izgubili tekmo še z 
ekipo gostiteljev Castelvecchio, čeprav 

so se ji v tretji četrtini približali na vse-
ga dve točki. V zadnji tekmi so zaigrali 
proti ekipi Hobit Brno, ki so jo dobili s 
petimi točkami razlike. Zasedli so tretje 
mesto.

V prvem krogu državne lige, ki ga 
je 20. oktobra v športni dvorani v Rib-
nici pripravilo naše društvo, je ekipa 
društva dobila obe tekmi: DP Mercator 
Ljubljana:DP Kranj – 47:42; DP Mercator 
Ljubljana:DP Maribor – 40:37. Nepre-
magljiva je bila tudi v drugem krogu, 
ki ga je v Šentjurju pripravilo Društvo 
jugozahodne Štajerske. Tekmo z ekipo 
DP Novo mesto je suvereno dobila z 
rezultatom 63:24. Tretji krog je 8. de-
cembra v športni dvorani v Strahinju 
pripravilo Društvo paraplegikov Go-
renjske. Dobra igra naše ekipe se je na-
daljevala. Tekmo z DP Kranj je dobila z 
rezultatom 56:45, z ekipo DP Celje pa 
s 73:36. Po treh krogih je ekipa našega 
društva na lestvici prva.

Kegljačice in kegljači na treh 
turnirjih

Na meddruštvenem turnirju, ki ga 
ob občinskem prazniku na kegljišču 
rekreacije Gaj v Kočevju tradicionalno 
pripravlja naše društvo, so kegljačice 
in kegljači osvojili dve prvi, eno drugo 

in eno tretje mesto. Ekipa je bila prva.
V prvem ligaškem krogu v Raden-

cih v organizaciji Društva Prekmurja in 
Prlekije je Cvetka Štirn osvojila prvo 
mesto. Zlato medaljo si je s prvim me-
stom v skupini tetraplegiki prislužil tudi 
Slavko Ivančič, ekipa pa je osvojila 
drugo mesto. 

Seveda so nastopili v drugem kro-
gu, ki ga je 23. novembra na kegljišču 
športne dvorane Tabor v Mariboru pri-
pravilo Društvo paraplegikov severne 
Štajerske. Štirnova je ponovila uspeh iz 

Pokali za najboljše ekipne uvrstitve (foto: Arhiv DPLJ)

Franc Simonič (desno) je v moški konkuren-
ci podrl največ kegljev. (foto: Arhiv DPLJ)
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prvega kroga, Ivančič je bil drugi, Cvar 
v moški konkurenci tretji, ekipa pa šele 
četrta.

Strelci niso imeli najbolj mirne 
roke

Ekipa naših strelcev, v kateri zelo 
uspešno nastopa edina strelka med 
paraplegiki in tetraplegiki Veselka Pe-
vec, se na uvodni tekmi strelske lige ni 
najbolje odrezala. 

V prvem krogu, ki ga je 16. novem-
bra na strelišču v Ankaranu pripravilo 
Društvo paraplegikov Istre in Krasa, 
so osvojili peto oz. zadnje mesto. Če 
bi v ekipnem tekmovanju štel rezul-
tat Roberta Žerovnika, bi bili drugi. 
Drugi krog je 1. decembra na streli-
šču v Jakličevem domu na Vidmu 

pri Dobrepolju 
organiziralo naše 
društvo, kjer smo 
ekipno zasedli 2. 
mesto.

Tekmujemo 
tudi v curling 
ligi
Mojca Burger, 
Milan Zlobko, 
Žiga Bajde, Slo-
bodan Banjac 
in vodja Robert 
Žerovnik so 

športniki, ki že drugo leto tekmujejo v 
slovenski curling ligi. 

So edini, ki izmed 18-tih ekip tek-
mujejo na invalidskih vozičkih. Po pri-
pravah v Bratislavi (glavnino stroškov 
so nosili sami) so 26. novembra v Le-
deni dvorani Zalog že tekmovali v pr-
vem krogu curling lige. Pomerili so se 
z ekipo BMW Xdrive team in jo dobili 
z rezultatom 7:2. Drugo tekmo so igra-
li s SVIZCI z Jesenic. V tem srečanju ni 
šlo tako gladko in je končni rezultat 4:4 
odločil tako imenovani LSD met (na 
koncu vržeta obe ekipi po en kamen 
in tisti, ki je bližje centru, zmaga). Iz te 
tekme so dobili eno točko, iz prve pa 
za zmago tri. Trenutno imajo štiri točke 
in so na drugem mestu. Očitno so pri-
prave koristile. 

Šahisti že tretjič tretji
Naši šahisti že kar nekaj let tekmu-

jejo na tradicionalnem mednarodnem 
šahovskem turnirju, ki ga organizira 
Zveza paraplegikov in obolelih za otro-
ško paralizo ter drugih telesnih invali-
dov Banja Luka. 

Na tokratnem petem turnirju so 
v hitropoteznem šahovskem tekmo-
vanju barve društva branili: Adam 
Dmitrović, Ljubiša Gajić, Veselka 
Pevec in zunanja igralka Zifa Su-
bašić iz Ponikev. V konkurenci petih 
močnih ekip, v katerih sta tekmovala 
po dva šahista in ena šahistka, so naši 
tako kot lani in predlani osvojili tretje 
mesto. Prvo mesto je osvojila ekipa 
Republike Srbske, drugo pa ekipa Fe-
deracije BiH.

Ekipa DP Mercator Ljubljana (v belih dresih) je novomeško ekipo 
premagala brez težav. (foto: Arhiv DPLJ)

V naši ekipi je bila najboljša strelka Veselka Pevec. (foto: Arhiv DPLJ)Štirnova dvakrat zapored prva (foto: Arhiv DPLJ)

Na pripravah v Bratislavi (foto: Arhiv DPLJ)
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V 
MURSKI SOBOTI
19. september je bil dan, ko smo se ne-
vladne organizacije v sodelovanju z 
Mestno občino Murska Sobota predsta-
vile in opozorile na nekatere ovire, s ka-
terimi se srečujemo v našem vsakdanu.

Dan je bil namenjen predvsem gi-
balno oviranim, ostalim invalidom in 
starejšim. Res je, da je MO MS že mno-
ge ovire odpravila, a veliko jih je še, zato 
smo nanje tudi opozorili. Zbrali smo se 
na trgu kulture, kjer smo z občino ter 
ostalimi invalidskimi organizacijami na 
bazarju predstavili društvo in nekatera 
dela, ki jih opravlja aktiv žena. Mnogi 
so pri stojnici postali in si ogledovali 
čudovite izdelke iz modelirne mase in 
papirja. Bistvo je, da smo ljudem želeli 
povedati, da društvo deluje v duhu dvi-
ga kakovosti bivanja vsakega paraple-
gika. Poslanstvo vodilnih je delati Z, ZA 
in MED paraplegiki.

Dogodka se je udeležil župan MO 
MS Anton Štihec, ki je poudaril po-
men listine »Občina po meri invalidov«, 
h kateri je letos pristopila tudi Murska 
Sobota. Z vožnjo na invalidskih vozič-
kih po mestu smo opozorili na nekate-
re ključne točke in pokazali, kako nam 
ovira velikokrat pomeni nepremagljivo 
prepreko ali celo grožnjo. Tudi ostale 
invalidske organizacije so opozarjale 
nase z demonstracijo ortopedskih pri-
pomočkov, ki jih potrebujejo za vsak-
danje življenje (npr. palica za slepe ...)

Na trgu so organizatorji pripravili 
pester kulturni program, zainteresi-
rani so se pomerili v igranju šaha na 
štirih tablah, preskakovali so figurice 
nasprotnika pri igri, ki jo vsi poznamo 
– Človek ne jezi se, kartali so in sode-
lovali še pri drugih družabnih igrah. V 
šahu se je pomeril tudi župan Anton 
Štihec. Odigral je partijo s predsedni-
kom Medobčinskega društva slepih in 

slabovidnih Murska Sobota Štefanom 
Maučecem.

Verjamemo, da smo bili s svojo pri-
sotnostjo in apeli dovolj prepričljivi in 
smo tokrat primaknili kamenček v mo-
zaiku bodoče soboške infrastrukture.

SREČANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 
MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
Organizirali smo srečanje vseh invalid-
skih organizacij in društev, ki delujejo v 
Mestni občini Murska Sobota. Dogod-
ka, ki je bil obarvan v prid aktivnostim 
akcijskega načrta Občina po meri 
invalidov, se je udeležilo veliko število 
invalidov in drugih občanov.

Prvo tovrstno srečanje, ki smo ga 
5. oktobra v soorganizaciji z občino 
priredili v naših notranjih in zunanjih 
prostorih društva, je potekalo v sklo-
pu sveta invalidov. Dogodka so se na 
jasen petkov dan poleg članov, vodij 
in zaposlenih udeležili tudi predstav-
niki Mestne občine Murska Sobota. 
V pozdravnih besedah se je Štefan 
Cigan dotaknil zavedanja mestne in-
frastrukture, prijazne invalidom. Pove-
dal je, da se bo občina zavzemala za 
odpravo vseh arhitekturnih in drugih 
ovir, ki invalidom predstavljajo težave 
na različnih točkah v mestnem jedru 
in okolici. Predsednik Stanko Novak 
je nagovoril gostujoče in izročil simbo-
lično darilo za župana MO MS. Sledil 
je pester kulturni program recitalov, 
likovne predstave in pevskega zbora. 
V čudovitem vremenu smo se lahko 
po obedu družili pri športnih igrah na 
prostem. Tekmovali smo v balinanju, 
kegljanju in pikadu. Tekmovalce in vse, 
ki smo se družili, je spremljala prijetna 
glasba, za katero je poskrbel naš ton-
ski mojster Franc Jožef. Ko je prišel čas 
razhoda, smo si obljubili, da bo vsako 
invalidsko društvo po svojih močeh 
prispevalo in opozarjalo na ovire, tako 
da bo Murska Sobota postala občina 
prijazna invalidom v pravem pome-
nu besede.

Anita Trebše | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
V minulih mesecih je na Prekmurskem vršalo od raznovr-
stnega dogajanja. 

Udeležili smo se evropskega tedna mobilnosti. (foto: Arhiv DPPP)
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LIKOVNA KOLONIJA
Že vrsto let pri DPPP organiziramo li-
kovno kolonijo, kjer so idealni pogoji 
za tovrstne dejavnosti. Tako so naši sli-
karji spet ustvarjali skupaj z obmejnimi 
sosedi s Hrvaške.

Dobro povezovanje s sosednjo 
Hrvaško nas druži tudi na področju 
ustvarjalnosti. Tokratna likovna kolonija 
je bila kratka in razgibana. Ni bilo na-
ključje, da je bila rdeča nit ustvarjanja 
na temo Jesenske radosti, saj je kolo-
nija potekala prav na prvi jesenski dan. 
Na mizah je dišalo po grozdju, barvite 
buče so dodajale prav posebno vzduš-
je ... Jabolka, koruza, grozdje, kostanj in 
gobe so bili navdih za ustvarjanje. 

Mentor Jože Denko, akademski 
slikar, in predstavnik hrvaškega društva 
DDICP Dragan Tomšič sta z zado-
voljstvom opazovala nastajanje pre-
čudovitih del. Ob koncu smo se lahko 
zazrli v umetnine odličnih kompozicij, 
prečudovitih barv in vsebin. Vsa dela, 

ustvarjena v teh dneh, so ostala dru-
štvu. Krasila ga bodo in nas spominjala 
na ta lep jesenski čas ...

V prihodnje bi si želeli, da bi se kolo-
nije udeležilo večje število aktivnih sli-
karjev, zato bomo poskrbeli, da datumi 
ne bodo sovpadali z drugimi dogodki 
podobnih vsebin, kot se je to zgodilo 
za tokrat. Verjamemo, da ustvarjal-
nost povezuje, snuje, prepleta in tako 
ustvarja nepozabne umetnine, trenut-
ke in spomine. Kultura vsebuje vse vre-
dnote, ki so last omikanega zrelega in 
ustvarjalnega človeka, zato se trudimo, 
da jo je v naših vrstah dovolj.

MEDGENERACIJSKO SREČANJE
Medgeneracijska druženja velikokrat 
prispevajo k zmanjševanju generacij-
skih prepadov, zato ga vsako leto z ve-
seljem organiziramo. Recept za uspe-
šno sodelovanje je predvsem v dialogu, 
ki je bil rdeča nit druženja.

Turobno vreme članic in članov ni 
odvrnilo od misli, da se srečajo, pove-
selijo in kaj spregovorijo. Kljub precej-
šnjemu številu starejših je v društvu tudi 
nekaj mladih, ki radi prihajajo in se med 
seboj povezujejo. Medgeneracijsko dru-
ženje se velikokrat aktivira in realizira sko-
zi različne športne dejavnosti, ob igranju 
družabnih iger in drugih aktivnostih, ki 
so danes med mladimi že pozabljene. To 
so srečanja, pri katerih mladi in stari ugo-
tovijo, da imajo veliko skupnega in da 
drug od drugega lahko mnogo pridobi-
jo, spoznajo, se naučijo, saj imamo v sebi 
vsi zaklade, ki si jih lahko podarjamo. 

Nekateri med njimi so o medgene-
racijskem druženju povedali:

Jolanka Hari: »Tovrstna srečanja 
me vedno znova veselijo, saj se rada 
družim z mladimi, ki mi prinašajo svežo 
energijo. V njihovi družbi se počutim 
prijetno, bolj živo. Mladi morajo biti 
med nami, saj skupaj boljše deluje-
mo.«

Neža Kuhar: »Zdi se mi prav, da 
se medsebojno družimo, saj starejši 

prisluhnemo mladostni radovednosti 
in iskrivosti, v zameno pa ponudimo 
nasvete in življenjske izkušnje. Tovrstna 
druženja so dragocena za obe gene-
raciji.«

Ladislav Kepe: »Zavedam se, da 
so starejši velikokrat modrejši, zato 
rad prisluhnem njihovim zgodbam, 
znanju in izkušnjam. Medgeneracijska 
druženja pozdravljam, saj je to tudi 
eden od pokazateljev, kako družba 
deluje, napreduje in v kateri smeri se 
razvija.«

Živimo v družbi, kjer število sta-
rejših skokovito narašča, zato je po-
membno krepiti solidarnostno vez 
med generacijami. Mlajši so starejšim 
lahko v veliko oporo, medtem ko so 
starejši velikokrat vir znanja, modrosti 
in dragocenih izkušenj. Medgeneracij-
sko sodelovanje je zavestna odločitev 
in v družbi, ki se stara, družbena nuja. 
Razumemo jo kot izmenjavo izkušenj 
in spoznanj, druženje, učenje, pomoč 
ene generacije drugi, ustvarjanje, ohra-
njanje in širjenje socialne mreže. Za 
družbeni razvoj je pomembno, da se 
dosežki preteklih rodov prenašajo na 
mlajše generacije. Ohranjajmo, obna-
vljajmo in razvijajmo takšna srečanja, 
saj nas le-ta povezujejo v smislu sožitja 
in blagostanja. 

ŠPORTNI RIBOLOV, BALINANJE IN 
VRTNO KEGLJANJE

Društvo paraplegikov Prekmurja 
in Prlekije je 13. oktobra v prostorih 

Darilo predsednika županu (foto: Arhiv 
DPPP)

Na likovni koloniji so naši slikarji ustvarjali 
skupaj z obmejnimi sosedi. (foto: Arhiv DPPP) Naše starejše dame ... (foto: Arhiv DPPP)
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društva po petih tekmovalnih kolih 
razglasilo najboljše letošnje tekmoval-
ce v treh športnih panogah: balinanju, 
športnem ribolovu in vrtnem keglja-
nju. 
Športni ribolov:
1. Slavko Dunaj
2. Anton Simonič
3. Leon Jurkovič
Balinanje:
1. Leon Jurkovič
2. Franc Baum
3. Slavko Dunaj
Vrtno kegljanje – ženska ekipa:
1. Marija Cigler
2. Zdenka Car
3. Marija Balažic
Vrtno kegljanje – moška ekipa:
1. Franc Baum
2. Leon Jurkovič
3. Ladislav Kepe

Podelitev medalj, ki so jih prejeli 
zmagovalci, je potekala v duhu medge-
neracijskega druženja in ob vonju peče-
nih kostanjev, s katerimi smo si dodatno 
popestrili lepo jesensko soboto.

Z MASAŽO DO BOLJŠEGA POČUTJA
Ohranjevanje zdravja in skrb za kon-
dicijo se prične z zavedanjem vsakega 
posameznika. Predvsem paraplegiki 
in tetraplegiki lahko z masažo blažijo 
mnoge obremenjene dele telesa, z njo 
pa lajšamo tudi prenekatere boleči-
ne. 

Da bi mnogim članicam in članom 
slednje olajšali in jih delno razbre-
menili, društvo vsako leto organizira 
masažo, ki se izvaja pod rokami profe-
sionalnih maserjev. Letos je to maser-
ka Viktorija, ki od novembra, ko smo 
pričeli, vsako sredo masira v prostorih 
društva. Na ta način bomo izboljšali 
svoje počutje in preventivno poskrbeli 
za svoje zdravje.

Vabljeni ste vsi, članice in člani DP 
PP, da si ob sredah privoščite sprošču-
joče trenutke pod spretnimi rokami 
naše maserke!

KDOR POJE, ZLO NE MISLI
»Prisluhnil pesmi,
mlinu sem na reki Muri
kakor šum deroče reke
zapoje v nočni uri …
da pesem neizpeta mi
najljubša ne usahne,
ko zrnje pšenično
življenje spet mu vdahne …«

(Jože K.)

Petje je namenjeno vsakomur, ne 
glede na spol, raso, politično usmeri-
tev. Ljudi združuje, plemeniti, bogati 

in jim prinaša veselje. V Prekmurju so si 
ljudje s pomočjo pesmi lajšali težave, ki 
jih je prinašalo garanje na zemlji, saj so 
se povečini preživljali s kmetovanjem. 
To so počeli vsak dan, še posebej ob 
kmečkih opravilih, kot so ličkanje, pre-
biranje pridelkov, šivanje ... S pesmijo 
so tako prenašali ljudska izročila iz ge-
neracije v generacijo. 

Tudi pri društvu se tega izročila in 
pomena petja še kako zavedamo, zato 
smo pod mentorstvom profesorice 
glasbe Valerije Šemen ponovno obli-
kovali pevsko skupino iz stare in mlade 
generacije. Pesem smo izbrali kot most 
povezovanja. Peli bomo avtohtone 
prekmurske in vseslovenske ljudske 
pesmi. Naj nas pesem druži!

BILJARD
Drage članice, člani in vsi simpati-

zerji našega društva, sporočamo vam, 
da smo nabavili biljardno mizo. Vabimo 
vse, da se nam pridružite pri igranju te 
zanimive in zabavne namizne igre. Ti-
ste, ki igre še ne poznate, bodo člani, 
ki so v njej že precej spretni, z veseljem 
podučili. Biljard bo zaenkrat zgolj rekre-
ativna in ne aktivna športna panoga. 
Pridite in ob druženju preverite svoje 
spretnosti, koncentracijo ter preciznost, 
ki jo ta igra zahteva. Dobrodošli tudi vsi, 
ki nas obiščete!

Slavko Dunaj (prvi) in Anton Simonič (dru-
gi) v športnem ribolovu (foto: Arhiv DPPP)

Vabimo vas, da se pridružite igranju biljarda. (foto: Arhiv DPPP)
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PLANOTA VSE BOLJ PRIJAZNA DO 
INVALIDOV

Leto, ki pravkar mineva, smo si po-
pestrili z delom pri projektu »Planota 
prijazna invalidom«, ki je v prilagoditvi 
dela turistične ponudbe Trnovske in 
Banjške planote namenjen tudi različ-
nim invalidom. Zadovoljni z doseda-
njim trudom lahko predstavimo prve 
korake, ki nam vtirajo pot v to prelepo 
planoto. 

Kot povsod se je tudi tu začelo z 
idejami, mnenji, osnutki, a je na tako 
širokem prostoru v začetku vse skupaj 
izgledalo kot odmev, ki ponikne nezna-
no kam. A danes je povsem drugače: 
odmev je, pa tudi že glasnejši odgovor 
nanj!

Potrudili smo se s temeljito analizo 
različnih skupin ljudi s posebnimi po-
trebami, kot so gluhi in naglušni, slepi 
in slabovidni ter seveda naša »armada« 
paraplegikov ter tertaplegikov. Na pod-
lagi zbranih informacij smo razmišlja-
nje usmerili na planoto in začeli iskati 
zanimive točke ter ponudbo, ki bi bila 
lahko dosegljiva omenjenim ciljnim 
skupinam. Presenetljivo in razveseljivo 
smo naleteli na zelo dober odziv do-
mačinov. Mnogi od njih že ponujajo 
turistične storitve, ki sicer niso dosto-
pne ljudem s posebnimi potrebami, a 
mnogi želijo dopolniti in izboljšati svoj 
program ter ga prilagoditi tudi tej ciljni 
skupini.

Sledilo je obširno anketiranje med 
člani invalidskih društev (slepih, gluhih 

in paraplegikov), ki so nam poveda-
li, kako, kje in na kakšen način si želijo 
preživljati prosti čas ter kakšne prilago-
ditve potrebujejo. Zbrane informacije 
so pokazale, kam in kako usmeriti moči 
v nadaljevanju projekta. V zadnjem me-
secu smo tako izpeljali že dve delavnici 
za usposabljanje turističnih vodnikov. 
Najprej jim predstavimo posamezne 
oblike in stopnje invalidnosti, potem 
pa jim razložimo in pokažemo, kako 
rokovati, pomagati in izkazati primerno 
pozornost. 

V delavnice so poleg turističnih 
vodnikov, ki že imajo licenco, vključeni 
različni invalidi (med njimi naš član), ki 
pridobivajo znanje o tem, kako delati 

kot vodnik. Delavnice so resnično zani-
mive, na njih pa se spoznavamo razno-
teri ljudje s posebnimi potrebami. Zdaj 
se ne poznamo več samo po imenu, 
ampak tudi po značilni problematiki, 
in kar je še posebej pomembno – po 
dobri volji! Projekt »Planota prijazna 
invalidom« je povezal prave ljudi. Že v 
dosedanjem poteku je pomaknil mno-
ge meje in resnično zaživel, njegov 
končni uspeh pa bo takojšnja dodana 
vrednost v dobrobit ljudem s posebni-
mi potrebami.

Aleksander Grum
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
»PODOBA BESEDE«

V goriški knjižnici Franceta Bevka je 
bila od 22. novembra do 8. decembra 
fotografska razstava, skozi katero je pet 
fotografov predstavljalo svoj pogled 
na literaturo. Razstavo pod naslovom 
Podoba besede so pripravili fotografi 
iz skupine Fotokrogec, ki združuje lju-
bitelje fotografije iz raznih invalidskih 
društev kot tudi neinvalidne fotografe. 
Fotografije sta za razstavo prispevala 
dva člana DP severne Primorske: Pri-
mož Grebenjak in Aleksander Grum. 
Katalog razstave si lahko ogledate v 
»knjižnici« na spletni strani www.knji-
gazavse.si. 

Ivo Mahne | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Na Primorskem je projekt »Planota prijazna invalidom« po-
vezal različne ljudi, prav tako pa so v Novi Gorici odprli 
fotografsko razstavo, ki združuje ljubitelje fotografije iz sku-
pine Fotokrogec.

V zadnjem mesecu smo izpeljali dve delav-
nici za usposabljanje turističnih vodnikov. 
(foto: AG)

Postavljanje razstave v goriški knjižnici 
(foto: AG)
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LIKOVNA DELAVNICA PRED 
SPEKTAKLOM

Simon Šerbinek se je kot vodja 
(avtor teksta, scenograf, lektor in režiser) 
projekta predstave Per aspera ad astra 
odločil, da na dan premiere predstavi-
mo tudi naše likovnike. Pri razpisu za 
njihovo sodelovanje v okviru EPK 2012 
nismo uspeli. Naša vloga za evropska 
sredstva je nekje na poti od nas do raz-
pisne komisije neverjetno poniknila.

V predstavi je omenjena pravljica o 
grdem račku, ki posreduje sporočilo: ko 
se človek poškoduje in ostane fizično 
zaznamovan, sicer res postane grdi ra-
ček, vendar … kasnejša volja, gon po 
samoohranitvi, rehabilitacija, modrost 
in še kaj izbruhne njegovo notranjo 
lepoto v vsej veličini. Ena takšnih lepot 
duha se prikaže ob naših likovnikih, ki 
s svojimi slikarskimi deli zainteresirajo 
tudi širšo okolico.

Naša slikarja, rezbarja, pirografika in 
umetno obrtnika Miran Jernejšek ter 
Franc Ekart sta vabilo na sodelovanje 
z veseljem sprejela in se dobro opremila 
s stojali za slike ter drugimi potrebšči-
nami. K enodnevni likovni delavnici sta 
povabila še člana likovne sekcije pri Zve-
zi paraplegikov Slovenije Angelo Med-
ved in Benjamina Žnidaršiča – Bena.

Gosta sta posebna predvsem v tem, da 
do svojega likovnega izražanja pristo-
pata na lasten način. Za risanje upora-

Franci Žiberna | Društvo paraplegikov severne Štajerske

S TOTEGA KONCA
Društvo paraplegikov severne Štajerske se v Evropsko 
prestolnico kulture (EPK) vključuje z multimedijskim spek-
taklom Per aspera ad astra v režiji Simona Šerbinka. Pre-
mierna uprizoritev projekta, v katerem so združili moči 
amaterski igralci na invalidskih vozičkih in profesionalci, 
je bila 19. oktobra v Lutkovnem gledališču Maribor.

Simonu Šerbinku letijo čestitke ob uspehu 
predstave. (foto: Arhiv DPSŠ)

Miran Jernejšek in Franc Ekart med risanjem na delavnici (foto: Arhiv DPSŠ)
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bljata tiste zmožnosti, ki so jima ostale: 
Angela riše z nogo, Benjamin z usti. 
Po predstavi so bili nastopajoči in gostje 
povabljeni na manjšo pogostitev v pro-
store Lutkovnega gledališča Maribor, ki 
so bili polni razstavnih slik, rezbarskih 
plastik, skrinj in šatulj. Okolje je delo-
valo zelo toplo ter z navdihom kulture. 
Na koncu dodajmo še misel, ki jo je zapi-
sal B. Žnidaršič – Beno: »Videl bi rad, kaj mi 
ima ponuditi takšno –invalidsko življenje; 
če se lahko kaj naučim, da ne bi – ko bom 
umiral – spoznal, da nisem nikoli živel.« 
Ali nisem v tem članku nekje omenjal 
»modrost«?

TRETJI KULTURNI VEČER INVALIDOV
V kazinski dvorani SNG je 20. novem-
bra potekala prireditev pod imenom 
»Zimska pravljica«. Organizirana je 
bila v okviru tretjega kulturnega večera 
invalidov Maribora.

S petjem, plesom, pantomimo, re-
citali (sodeloval Jakob Kavčič), igro, ki 
je bila spremljana z znakovnim jezikom, 
ter predstavitvijo knjige našega člana 
Igorja Plohla. Vse predstavljene kul-
turne točke so občinstvo navdušile in 
bile nagrajene s toplim aplavzom.Sku-
paj je sodelovalo 13 invalidskih društev, 
ki so svoje prispevke na tem kulturnem 
večeru zelo dobro pripravila. Povezala 
jih je režiserka Zdenka Križanič, ki je 
imela ob sebi še moderatorko Andrejo 
Okreša. Naše društvo sta predstavljala 

Jaka Kavčič z lastnimi pesmimi: »Pravo 
in pravica«,«Kruh«, »Vzpon na goro« 
in »Staranje« ter Igor Plohl, ki nas je s 
prebranimi odlomki iz svoje knjige »Ne 
domišljaj si!« dolgo držal v napetem 
vzdušju. Preslišana ni bila nobena mi-
sel, ki jo je zapisal. Tisti, ki smo doživeli 
podobne ali enako težke trenutke skozi 
celo obdobje rehabilitacije, smo veliko 
tega ob njegovih besedah z rosnimi 
očmi razburjeno podoživljali.

Na koncu je vse nastopajoče in obi-
skovalce presenetil Božiček, ki je prišel 
s polno košaro bombonov. Tako se lah-
ko nadejamo, da bo življenje v priho-
dnjem letu vsaj kanček tako sladko, kot 
so bili ti bomboni.

DVIGALO V OBČINSKI STAVBI V 
MARIBORU
Po več kot 30-ih letih se vsem invali-
dom, ostarelim in bolehnim ter mate-
ram z vozički uresničujejo sanje, želje 
ali upanje, da bomo lahko v občinsko 
zgradbo stopili kot »gospodje« oziroma 
kot vsi, recimo, pogojno zdravi ljudje.

V vseh teh letih vztrajanja pri od-
pravi grajenih ovir preko društvenih 
aktivnosti, raznih komisij in organov v 
prejšnjem sistemu, danes pa preko sve-
ta invalidov v MOM in drugih komisijah 
lahko ponosno in srečni vstopamo v 
etažno dvigalo, ki bo v Mariboru sim-
boliziralo enakopravno vključevanje 
gibalno oviranih oseb v vse vrste druž-

beno-političnega 
življenja in dela. V 
imenu vseh inva-
lidskih organizacij 
in njihovih članov, 
ki so članice Sveta 
invalidov, ter v ime-
nu vseh, ki jim bo ta 
tehnična pridobi-
tev olajšala prihod 
in odhod v oz. iz 
občinske zgradbe, 
se je potrebno za-
hvaliti velikemu ra- 

zumevanju župana Franca Kangler-
ja. Za vedno je izbrisan mit o nedo-
takljivosti poslopja in arhitekture, ki 
je bila zgrajena po moji interpretaciji 
v času Franca Jožefa. Priznanje za to 
moramo dati tudi preminulemu pred-
sedniku Sveta invalidov Alešu Škofu, 
ki je najbolj zavzeto vlogo odigral kot 
koordinator in vsem 1000 problemom 
uspešno kljuboval z gradbenim dovo-
ljenjem vred, da smo danes lahko veseli. 
»Maribor, mesto prijazno invalidom« 
od decembra 2010 ni več samo na-
pihnjen naziv, ampak je naredil na 
tem področju smele projekte: ureditev 
križišč in poti s taktilnimi oznakami za 
slepe ter gibalno ovirane, izdelal kori-
sten priročnik pod naslovom »Prostor 
za vse«, vzpostavil je sodelovanje s 
primerljivimi mesti, dodatno poskr-
bel za reševanje dostopnosti prizorišč 
za EPK ter v sklopu Evropskega te-
dna mobilnosti omogočil predstavi-
tev dejavnosti invalidskih organizacij. 
Naj ostane tako čim dlje, da se ne 
bomo nenehno spraševali: »Kaj skupaj 
zmoremo?«

Ivan Regoršek
MIKLAVŽ MED OTROKI

Tudi letos je otroke in vnuke naših 
članic in članov obiskal Miklavž. 

Otroci so v upanju, da so bili v te-
kočem letu dovolj pridni, z veseljem 
pričakovali prihod Miklavža. Za svojo 

Igor Plohl nas je s prebranimi odlomki iz svoje knjige »Ne domišljaj 
si!« dolgo držal v napetem vzdušju. (foto: Arhiv DPSŠ)

Etažno dvigalo v občinski zgradbi v Mari-
boru (foto: Arhiv DPSŠ)
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za nekaj trenutkov na krizo pozabila, 
se nasmejala in sprostila. Osnovno 
sporočilo videa je: Pozabimo na naše 
in njihove, stopimo čim prej skupaj, 
stopimo ven in naprej. V tem spotu so-
delujejo tudi člani našega društva. Na 
njegovem snemanju je bilo kljub ne-
prijaznemu vremenu veliko smeha in 
pozitivne energije. Plesa smo se hitro 
naučili, tako da je snemanje trajalo 40 
minut. No, zdaj se števec ogledov spo-
ta kar pregreva. Poglejte ga tudi vi.

OD TRNJA DO ZVEZD
Ni toliko trnja, da ne bi mogli na 

koncu doseči zvezd, smo si rekli lani na 
Društvu paraplegikov severne Štajer-
ske in se z dvema projektoma prijavili 
na EPK 2012.

Žal so nam enega na komisiji glad-
ko spregledali in če ne bi bilo vsemo-
gočnega »gmaila«, ki beleži vso posla-
no in prejeto pošto, bi nas na komisiji 
EPK-ja suvereno prepričali, da prijave 
na projekt nismo poslali. Na koncu se 
je izkazalo, da sicer smo invalidi, am-
pak ne v glavi, in nam ta služi še za kaj 
drugega kot le za frizuro. A pustimo to 
”nemarščino” na miru, kar je, pač je in 
popraviti se že zdavnaj ne da več. Za-
radi tega smo se s toliko večjo vnemo 
lotili drugega projekta, ki je ”šel skozi”. 

To je pravzaprav projekt našega člana 
simpatizerja Simona Šerbinka: multi-
medijski spektakel Per aspera ad astra 
– Preko trnja do zvezd.

19. novembra smo imeli prvo pred-
stavo. Verjetno sem ob pisanju teh vr-
stic še vedno nekoliko evforičen, sko-
raj pijan od veselja in sreče, ker nam 
je projekt uspel. Kaj uspel, baje smo s 
predstavo navdušili! Tako so vsaj govo-
rili po radiu in televiziji. In če se malo 
”pofrajerišim”, lahko rečem, da imajo 
prav. Bili smo odlični. Pa da ne bi kdo 
zdaj s tisto staro ofucano – lastna hva-
la… Mariborčani smo zadnje čase ma-
leeeeenkost naelektreni in kaj hitro lah-
ko kje kaj zagori… ali kakšna granitna 
kocka prileti. Da ne bi bil kdo po nepo-
trebnem »gotof«!

No, naj povem še nekaj o predsta-
vi. Naš režiser Simon Šerbinek je na 
tiskovki dejal, da zgodba pripoveduje 
o usodi dveh invalidov. Prvi je to od 
rojstva, drugi je postal po prometni ne-
sreči. Vse skupaj je prepleteno z grško 
mitologijo, saj dandanes veliko govori-
mo o apokalipsi, o tem da se nam bliža 
konec. Invalidnost je neke vrste mejna 
situacija, s katero se soočamo. Projekt 
bomo poskušali skleniti s pozitivno mi-
slijo, da se kljub krizam da živeti naprej.

Ekola, to bi bilo to, nastopajoči smo 
morali te besede samo še pretvoriti v 
igro, ki je gledalce delno šokirala, pope-
ljala do solz, tudi nasmejala in raznežila, 
komu naredila še kak drugačen knedl 
v grlu, malenkost popljuvala trenutno 
obnašanje oblastnikov do invalidov … 
Na koncu smo ob bučnem aplavzu 
samo še plesali in se veselo objemali. In 
dobili rožice! Skratka bilo je … ne naj-
dem besed. Lahko le rečem, da mi bo 
ta dan ostal v lepem spominu do kon-
ca življenja. Kakor tudi Miladi Kalezić, 
Bojanu Maroševiču, Mojci Kasjak, Tatja-
ni Majcen Ljubič, Maši Godina in vsem 
ostalim nastopajočim, ki so ta večer z 
vsemi čustvi pokazali, kako se preko tr-
nja pride do zvezd. Hvala vsem.

Otroci so pričakovali prihod Miklavža.
(foto: Arhiv DPSŠ)

Na snemanju spota je bilo kljub neprijaznemu vremenu veliko smeha in pozitivne energije. 
(foto: Arhiv DPSŠ)

pridnost so bili nagrajeni z manjšim 
darilom. Na koncu je bilo za njih po-
skrbljeno še s prigrizkom in sokovi. 
Otroci so dobremu Miklavžu zapeli 
in mu obljubili, da bodo tudi v pri-
hodnje pridni. Celo bolj pridni kot 
doslej.

Boris Klep
SNEMANJE SPOTA KRIZA STYLE

Slovenijo je osvojil video »Kriza 
style«, v katerem igrata glavni vlogi 
Polona in Sašo iz radia Center. V pr-
vih 24-ih urah si je spot ogledalo več 
kot 75.000 ljudi in večina je ob njem 
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KOŠARKARJI SO V RIBNICI ODIGRALI 
PRVE TEKME
V športni dvorani v Ribnici so 20. ok-
tobra 2012 ekipe iz petih pokrajinskih 
društev odigrale I. krog košarkarske 
državne lige. Turnir je organiziralo Dru-
štvo paraplegikov ljubljanske pokraji-
ne.

V uvodni tekmi sta se pod koše za-
peljali ekipi DP Mercator Ljubljana in DP 
Maribor. Prvi polčas je s tremi točkami 
prednosti dobila ekipa organizatorjev, 
nato pa v tretji četrtini precej popustila. 
Toda v zadnji četrtini so se igralci DP 
Mercator Ljubljana spet zbrali in tekmo 
dobili z rezultatom 40:37. Druga tekma 
je zmago ponovno prinesla ekipi DP 
Mercator Ljubljana, ki je moštvo DP 
Kranj ugnala z rezultatom 47:42. Kljub 
igri, polni preobratov,je moštvo orga-
nizatorjev pokazalo nekoliko več in 
Gorenjce porazilo z rezultatom 47:42. V 
tretji tekmi sta se pomerili ekipi DP Ma-
ribor in DP Novo mesto. Mariborčani so 
bili nepremagljivi, saj so nekonkurenč-
ne Dolenjce premagali kar z 38 točkami 
razlike (56:18). Zadnjo tekmo sta odigra-
li ekipi DP Celje in DP Kranj, v kateri so 
Celjani Gorenjce ukrotili z dvanajstimi 
točkami razlike (51:39). Nekoliko so po-
pustili le v zadnji četrtini.

Prve tekme v državni ligi sta ob 
spremljanju tehničnega delegata Mi-
lana Lukana vodila sodnika Mitja 
Dečman in NedžadBudimljić.

DRUGI KROG DRŽAVNE KOŠARKARSKE
Društvo paraplegikov jugozaho-

dne Štajerske je 17. novembra 2012 v 
športni dvorani osnovne šole Hruševec 

v Šentjurju pripravilo II. krog v košar-
karski ligi na vozičkih. Tekmovanje v 
državni košarkarski ligi zdaj poteka pod 
pokroviteljstvom podjetja Soča opre-
ma d.o.o., želja Zveze paraplegikov 
Slovenije pa je, da bi pridobila pokrovi-
telje tudi za druga ligaška tekmovanja 
– atletiko, kegljanje, streljanje, ribolov, 
šah.

V II. krogu lige sta tekmovanje od-
prli ekipi DP Celje in DP Novo mesto. 
Gostitelji so z boljšo igro Dolenjce pre-
magali z rezultatom 46:29. Ob polčasu 
so Novomeščani celo vodili. Po krat-
kem predahu so organizatorji morali 
ponovno na parket, kjer jih je čakalo 
moštvo DP Maribor. Čeprav nekoliko 
utrujeni so Mariborčane strli z rezul-
tatom 52:31. V tretji tekmi je ekipa DP 

Mercator Ljubljana suvereno premaga-
la ekipo DP Novo mesto, ki je morala 
priznati premoč Ljubljančanov. Tekma 
se je končala z rezultatom 63:24. Zadnja 
tekma je zmago prinesla ekipi DP Mari-
bor, ki se je pomerila z ekipo DP Kranj. 
Gorenjci so v prvem polčasu vodili, 
toda v nadaljevanju so povsem popu-
stili in tekmo izgubili z rezultatom 34:47. 
Tekme je spremljal tehnični delegat Mi-
lan Lukan, sodila pa Mitja Dečman 
in Nedžad Budimljić.

Lestvica po drugem krogu:
1. DP Celje 6 (+50)
2. DP Mercator Ljubljana 6 (+47)
3. DP Maribor 6 (+27)
4. DP Kranj 3 (-30)
5. DP Novo mesto (-94)

Jože Globokar | Državna košarkarska liga - SOČA OPREMA

PO DRUGEM KROGU VODIJO CELJANI
Prvi krog lige so odigrali 20. oktobra v Ribnici, drugi pa 17. novembra v Šentjurju.

Novomeščani (v rdečih dresih) so utrpeli hud poraz. (foto: Arhiv ZPS)
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V sezoni 2012/2013 v ligi tekmu-
jejo po ena ekipa iz Avstrije, 
Slovenije in Hrvaške ter tri iz 

Bosne in Hercegovine. Sezono sta v 
skupini A odprli ekipi RSV Kärnten in 
KKK 3K Sarajevo. Gostje so bili v vseh 
pogledih igre boljši in so domačine 
premagali z visoko koš razliko (79:40). 
Za Avstrijce je bila še posebej pogubna 
tretja četrtina, ki so jo izgubili z rezulta-
tom 2:23. Domačini so nastopili takoj v 
naslednji tekmi in z nasprotno favorizi-
rano ekipo KKI Vrbas izgubili še z višjo 
razliko 42:93. Tretja tekma je zmago 
prinesla ekipi KKI Vrbas, ki je KKK 3K 
Sarajevo premagala z rezultatom 67:57. 
Toda prvi polčas je kazal povsem dru-
gačno sliko, saj so Sarajevčani vodili z 
rezultatom 29:23. V drugem polčasu so 

Jože Globokar | Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina

PRVE TEKME V REGIONALNI 
KOŠARKARSKI LIGI
Košarkarske ekipe, ki tekmujejo v regionalni ligi v košarki na vozičkih, so odigrale prve 
tekme. V Feldkirchnu blizu Celovca je 10. novembra prvi krog za skupino A pripravila 
domača ekipa RSV Kärnten, prvi krog za skupino B pa je v Sesvetih blizu Zagreba 11. 
novembra organizirala ekipa KKI Zagreb.

povsem popustili in tekmo izgubili z 
desetimi točkami razlike.

V skupini B sta se v prvi tekmi sreča-
li ekipi KK Zagreb in KIK Sana. V izredno 
izenačeni tekmi so imeli več športne 
sreče igralci domačega moštva, ki so 
ekipo iz Sanskega Mosta ugnali z mini-
malno razliko 64:63. V naslednji tekmi 
sta se pod koše zapeljali ekipi KK Za-
greb in Slovenija. Slovenska ekipa je 
imela ob polčasu 10 točk prednosti, a 
jih je v naslednji četrtini izgubila. V za-
dnji četrtini so bili Zagrebčani za tri toč-
ke boljši in tekmo dobili z rezultatom 
67:64. Slovenija je izgubila tudi v nada-
ljevanju turnirja. Z rezultatom 69:47 jo 
je premagala ekipa KIK Sana.

V skupini A so največ košev dosegli: 
Ademir Demirovič – 65 (KKI Vrbas), 

Milan Slapničar – 42 (KKI Vrbas) in 
Mufid Čejvan – 31 (KKK 3K Sarajevo), 
v skupini B pa Gregor Gračner – 40 
(SLO), Sabid Karupović– 40 (KIK Sana) 
in Damjan Liska – 34 (KKI Zagreb).

Po prvem krogu vodi v skupini A KKI 
Vrbas, druga je KKK 3K Sarajevo, tretja pa 
RSV Kärnten. V skupini B je prva KK Za-
greb, druga KIK Sana, tretja pa Slovenija. 

V skupini A sta tekme sodila Se-
bastian Adami (A) in Mitja Dečman 
(SLO), v skupini B pa Dražen Štrok in 
Krunoslav Peić (oba HR). Tekme sta 
spremljala vodja lige Gregor Gračner  
in tehnični delegat Milan Lukan.

Tudi v sezoni 2012/2013 je glavni 
pokrovitelj Nova ljubljanska banka, 
medijski pa Kosarka.si – kjer je ko-
šarka doma.

Ekipa KK Zagreb (v belih dresih) je ekipo KIK Sana premagala le s 
točko razlike. (foto: Arhiv ZPS)

Ekipa Slovenije nastopa v skupini B.
(foto: Arhiv ZPS)
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končanem tekmovanju so se udele-
ženci II. kroga kegljaške lige zbrali v 
gostišču Taborka, kjer je predsednik 
DPSŠ v kratkem nagovoru pozdravil 
vse prisotne, vodja kegljaške sekcije 
DPSŠ Miran Jernejšek pa razglasil 
rezultate tekmovanja.

Ekipno so že drugič zmagali keglja-
či DP severne Štajerske s 1783 podrtimi 
keglji, druga je bila ekipa DP jugoza-
hodne Štajerske s 1661 podrtimi keglji, 
tretja ekipa DP Prekmurja in Prlekije s 
1622 podrtimi keglji in četrta ekipa DP 
ljubljanske pokrajine s 1564 podrtimi 
keglji.
Ženske: 
1. Cvetka Štirn (LJ) – 349 
2. Nataša Godec (MB) – 337
3. Marta Janežič (MS) – 291
Moški: 
1. Srečko Kotnik (SG) – 479
2. Miran Jernejšek (MB) – 459
3. Roman Hrženjak (CE) – 455
Tetraplegiki: 
1. Vinko Hauzer (MB) – 436
2. Slavko Ivančič (LJ) – 426
3. Henrik Plank (CE) – 416
Veterani: 
1. Anton Simonič (MS) – 424
2. Ludvik Škraban (MS) – 415
3. Alojz Cvar (LJ) – 402

Prve tri ekipe so prejele pokale, po-
samezniki pa medalje, ki so jih podelili 
predsednik DPSŠ Alfred Lasetzky, pod-
predsednik DPSŠ Boris Klep, referent za 
kegljanje ZPS Robert Žerovnik ter vodja 
tekmovanja Milica Zorman.

Prejemniki medalj v kategoriji moški 
(foto: Ivan Regoršek)

19. MAGDIČEV MEMORIAL V KEGLJANJU 
S 1. KROGOM LIGE
5. novembra smo  v soorganizaciji z 
Zvezo paraplegikov Slovenije obeležili 
že 19. Magdičev memorial, ki je ob 1. 
krogu državne lige v kegljanju potekal 
na kegljišču v Radencih.

Spomin na Jožeta Magdiča je že 
tradicionalen, saj je kot pionir prispe-
val k uveljavljanju in razvoju športne 
panoge kegljanja med paraplegiki in 
tetraplegiki.

33. kegljačev iz osmih pokrajinskih 
društev se je pomerilo na kegljišču s 
štirimi stezami. Naše društvo je pred-
stavljalo skupno šest tekmovalcev, iz-
med katerih je bila tudi ena članica, ki 
je dosegla odlično tretje mesto.

Lahko se pohvalimo, da smo v sku-
pini veteranov briljirali. Prvi je bil Anton 
Simonič, drugi Franc Borovnjak, tretji 
pa Ludvik Škraban.

Ekipno so bili doseženi sledeči 
rezultati:
1. DP severna Štajerska - 1641
2. DP ljubljanske pokrajine - 1533 
3. DP Prekmurja in Prlekije - 1483 
Ženske:
1. Cvetka Štirn (LJ) - 360
2. Nataša Godec (MB) - 333 
3. Marta Janežič (MS) - 326 
Moški paraplegiki:
1. Miran Jernejšek (MB) - 436
2. Franc Simonič (MB) - 432 
3. Tone  Kanc (NM) - 401 
Moški tetraplegiki:
1. Slavko Ivančič (LJ) - 426 
2. Vinko Hauzer (MB) - 385 
3. Henrik PLANK (CE) - 375 

Veterani:
1. Anton Simonič (MS) - 393 
2. Franc Borovnjak (MS) - 384 
3. Ludvik Škraban (MS) - 373 

Ob koncu tekmovanja je predse-
dnik našega društva Stanko Novak 
vsem zmagovalcem čestital za dose-
žene rezultate in jim podelil medalje in 
pokale.

II. KROG NA ŠTAJERSKEM
Društvo paraplegikov severne Štajer-
ske je organiziralo II. krog lige ZPS v 
kegljanju.

V dvorani Tabor Maribor je DPSŠ 
30. novembra zelo uspešno organizi-
ralo II. krog kegljaške lige ZPS, na kateri 
je sodelovalo 35 kegljačic in keglja-
čev, ki je zastopalo šest pokrajinskih 
društev. Tekmovalke in tekmovalci so 
imeli na voljo 120 metov po pravilih 
kegljaških tekmovanj: 60 na polno in 
60 za čiščenje. Tekmovali so v nasle-
dnjih kategorijah: kegljačice, kegljači, 
tetraplegiki, veterani in ekipno. Ke-
gljanje je potekalo na šeststeznem 
avtomatskem kegljišču pod budnim 
očesom sodnice Milice Zorman. Po 

Anita Trebše, Ivan Regoršek | I. in II. krog kegljaške lige

MARIBORČANI NAJBOLJŠI
Kegljaška liga v Radencih in Mariboru 

Prvi krog kegljaške lige v Radencih 
(foto: Arhiv ZPS)
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PRVI KROG LIGE V ŠAHU
IN MEMORIAL VIKTORJA BREZOVNIKA
DP Istre in Krasa je bilo organizator I. 
kroga državne šahovske lige, hkrati 
pa so primorski šahisti tekmovanje ob 
podpori Zveze paraplegikov Slovenije 
posvetili tudi spominu na odličnega 
šahista Viktorja Brezovnika. 

V prostorih Gostinske šole v Izoli 
se je 19. oktobra na črno-belih poljih 
pomerilo 21 šahistk in šahistov iz DP 
severne Štajerske, DP jugozahodne 
Štajerske, DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja, DP ljubljanske pokrajine ter DP 
Istre in Krasa.

V prvem delu turnirja so se šahisti v 
sedmih krogih po švicarskem sistemu 
pomerili za posamične uvrstitve. Prvo 
mesto je osvojil Franc Pinter – 6,5; 
drugo Bogdan Petek – 6,0 (oba MB); 
tretje Vojko Gašperut – 5,5; četrto 
Benjamin Žnidaršič – 4,5 (oba KP); 
peto pa Radoslav Mitič – 4 (CE).

V nadaljevanju je vodja športa pri 
Zvezi Gregor Gračner najavil šaho-
vske lige. Pojasnil je potek tekmovanja 
v ekipnem državnem prvenstvu v petih 
krogih po Bergerju za ekipne uvrstitve, 
kjer je tekmovalo pet ekip. Tekmovalci 
so se nato potegovali tudi za ekipno 
uvrstitev za memorial Viktorja Brezov-
nika (organizator je imel dve ekipi), kjer 
je tekmovalo šest ekip.

Zmagovalni pokal za memorial 
Viktorja Brezovnika je osvojila I. ekipa 
DP Istre in Krasa, druga je bila DP lju-

bljanske pokrajine, tretja DP severne 
Štajerske, četrta DP jugozahodne Šta-
jerske, peti do šesti pa sta bili: ekipa DP 
Dolenjske Bele krajine in Posavja ter II. 
ekipa DP Istre in Krasa. V uvrstitvi dr-
žavne lige je prvo mesto osvojila ekipa 
DP ljubljanske pokrajine, drugo I. ekipa 
DP Istre in Krasa, tretje pa ekipa DP se-
verne Štajerske.

Igralci so za igro pri posamičnih 
kolih imeli na voljo 10, težje gibalno 
ovirani tetraplegiki pa 12 minut.Ob 
razglasitvi rezultatov je kolajne in po-
kale podelil referent za šport pri DP 
Istre in Krasa Boško Božič. Praktične 
nagrade je prispevalo podjetje MON-
TEKO D.O.O. ŠMARJE s svojimi vini, za 

kar se podjetju in njihovemu pred-
stavniku Filipu Krtelju iskreno za-
hvaljujemo. Tekmovanje je na turnirju 
po pravilih Šahovske zveze Slovenije 
brez zapletov vodil sodnik Andrej 
Žnidarčič, ki je pripravil tudi bilten z 
rezultati.

DRUGI KROG ŠAHOVSKE LIGE Z 
MEDNARODNO UDELEŽBO
Drugi krog republiške lige v šahu je 
7. decembra v Zavodu PRIZMA v Poni-
kvah organiziralo DP ljubljanske po-
krajine. Turnir so posvetili občinskemu 
prazniku Občine Dobrepolje in med-
narodnemu dnevu invalidov, udeležili 
pa so se ga tudi šahisti in šahistke iz 

Jože Globokar | Šahovska liga - I. In II. krog

ŠAHOVSKE FIGURE V IZOLI IN 
PONIKVAH
Prvi krog šahovske lige, ki je bil oktobra v Izoli, so posvetili spominu na odličnega šahi-
sta Viktorja Brezovnika. Drugi krog je potekal decembra v Ponikvah, posvečen pa je bil 
občinskemu prazniku Dobrepolje.

Prvi trije šahisti (foto: Arhiv ZPS)
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Banjaluke, Brćkega ter domačini iz Za-
voda Prizma.

Peti hitropotezni turnir je odprla 
direktorica zavoda Katja Vipotnik, 
prof. def., in vsem šahistom v Ponikvah 
zaželela dobro počutje ter uspešne 
dvoboje.

Po sodnikovih navodilih in pra-
vilih FM-FIDE se je v sedmih krogih 
po švicarskem sistemu za pokal ob-
čine potegovalo 32 šahistov in štiri 
šahistke. Osvojene točke so štele za 
uvrstitve tako v posamični kot ekipni 
konkurenci. Igralci so za razmišljanje 
in poteze imeli na voljo deset, težje 
gibalno ovirani tetraplegiki pa dva-
najst minut.

Za uvrstitve v drugem krogu dr-
žavne lige so tekmovale ekipe iz DP 
Prekmurja in Prlekije, DP Istre in Krasa, 
DP jugozahodne Štajerske ter ekipa 
organizatorjev DP ljubljanske pokraji-
ne.

Zmagovalni pokal občine je osvo-
jila ekipa DP ljubljanske pokrajine 
(15,5), druga je bila ekipa Banjaluke 
(15,5), tretja DP jugozahodne Štajerske 
(14,00), četrta ekipa šahistov Zavoda 
Prizma (13,5), peta DP Istre in Krasa (13), 
šesta DP Prekmurja in Prlekije (9) sed-
ma pa ekipa Brćkega (8,5). Pokale sta 
prejela tudi najboljša šahistka Nada 
Marušić– BL (6) in najboljši šahist 
Edo Planic – DP-LJ (7). V posamič-
ni ženski konkurenci je zlato kolajno 
osvojila Nada Marušić (6) BL, srebrno 
Jožica Kerč (4) DP-CE, bronasto pa  
Anica Radej (4) DP-NM. V konkurenci 
šahistov je prvo mesto in zlato kolajno 
osvojil Edo Planinc (7) DP-LJ, drugi je 
bil Slavko Ivković (6) BL, tretji pa Ra-
doslav Matić (6) BL. Kolajne so prejeli 
tudi najboljši trije šahisti – stanovalci 
doma: Anton Pirnat (5), Vinko Klo-
bučarič (2) in Peter Resnik (2).Tek-
movanje je brez zapletov vodil arbiter 
Marko Jurič.

Ob razglasitvi rezultatov je športni-
ke nagovoril predsednik društva Gre-

Drugi krog lige je pripravilo Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine. (foto: Tomaž Demšar)

Pokal Občine Dobrepolje je osvojila ekipa organizatorjev. (foto: Tomaž Demšar)

gor Gračner, ki se je najprej zahvalil 
gostiteljem za lep sprejem, povedal 
nekaj besed o ligaškem tekmovanju ter 
posebej pozdravil šahiste iz BiH. Dodal 
je, da je tudi na šahovskem področju 
mednarodna izmenjava pomembna.

Najboljšim šahistkam, šahistom in 

ekipam je pokale in kolajne podelila-
direktorica zavoda Katja Vipotnik. V 
zavodu so šahiste izredno gostoljubno 
sprejeli, vse organizacijske niti odlično 
pripravljenega novoletnega turnirja oz. 
II. šahovskega kroga pa so bile v rokah 
Zlatka Bernaška.
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I. KROG LIGE V ANKARANU
Na strelišču v Ankaranu se je 16. no-
vembra na prvem strelskem preizkusu 
v sezoni 2012/2013 pomerilo 25 tekmo-
valcev iz sedmih pokrajinskih društev 
Zveze paraplegikov Slovenije.

Društvo paraplegikov Istre in Krasa 
je že po tradiciji organizator I. kroga 
strelske lige za strelce paraplegike in 
tetraplegike. Po preizkusnih strelih so 
imeli tekmovalci na voljo 40 strelov 

in 20 tarč, tekmovali pa so s serijskimi 
zračnimi puškami.

V ligaškem tekmovanju je nastopilo 
pet ekip. Prvo mesto je osvojila ekipa 
DP Prekmurja in Prlekije (1097), dru-
go ekipa DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja (1002), tretje ekipa DP jugoza-
hodne Štajerske (981), četrto ekipa DP 
Istre in Krasa (977), peto pa ekipa DP 
ljubljanske pokrajine (952).

V posamični konkurenci je največ 

krogov nastreljal Leon Jurkovič – MS 
SH2 (372), drugi je bil Franc Pinter – 
MBSH1 (366), tretji Jožef Franc MS SH1 
(366), četrti Franček Gorazd Tiršek – 
CE SH2 (363), peti Slavko Dunaj – MS 
SH2 (359). Strelci v skupini SH1 streljajo 
brez, težje gibalno ovirani strelci SH2 
pa z naslonom.

Za pravilen potek tekmovanja sta 
skrbela sodnika Vekoslav Požeš in 
Stane Frölich.

Jože Globokar | Prvi in drugi krog strelske lige Zveze

NA STRELIŠČU V ANKARANU IN NA 
VIDMU
V obeh kolih je prvo mesto osvojila ekipa DP Prekmurja in Prlekije.

V prostorih gostišča Kovač v 
Litiji je v organizaciji Zveze 
za šport invalidov Slovenije-

POK 10. novembra potekalo ekipno 
državno prvenstvo v hitropoteznem 
šahu za invalide. Na prvenstvu je so-
delovalo 12 moških in 3 ženske eki-
pe. V moški konkurenci je tekmovala 
tudi ekipa Zveze paraplegikov Slove-
nije (Edo Planinc, Bogdan Petek, 
Franc Pinter, Adam Dmitrović) in 
osvojila zelo dobro peto mesto.

Naslov državnih prvakov je med 
ženskimi ekipami osvojila MDI Mur-
ska Sobota, v moški konkurenci pa 
je na črno-belih poljih največ znanja 
pokazala ekipa MDI Šaleške doline 
Velenje.

ŠAHISTI NA DRŽAVNEM PRVENSTVU PETI

Na državnem prvenstvu peti (foto: Arhiv ZPS)

Jože Globokar
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II. KROG LIGE NA VIDMU
Strelišče v Jakličevem domu na Vid-

mu pri Dobrepolju je bilo 1. decembra 
prizorišče tekmovanja drugega kroga 
strelske lige Zveze paraplegikov Slo-
venije. V sodelovanju s Strelskim dru-
štvom Bukovec in ob podpori Občine 
Dobrepolje ga je pripravilo Društvo pa-
raplegikov ljubljanske pokrajine. Strelci 
so tekmovanje posvetili občinskemu 
prazniku, ki ga Dobrepolje praznuje 
6. decembra, in 3. decembru – svetov-
nemu dnevu invalidov.

Za pokal občine se je potegovalo 25 
strelcev iz osmih pokrajinskih društev 
Zveze paraplegikov Slovenije. Manjkali 
so le tekmovalci DP Koroške. Strelci so 
imeli pred tekmovanjem na voljo dve 
poskusni tarči s poljubnim številom 
strelov, v tekmovanju 40 strelov in 20 
tarč, vsi pa so tekmovali s serijskimi pu-
škami. Težje gibalno ovirani tetraplegiki 
v skupini SH2 z naslonom, paraplegiki v 
skupini SH1 pa brez. Rezultati so šteli za 
ekipne in posamične uvrstitve.

Zmagovalni pokal občine je osvo-
jila I. ekipa strelcev DP Prekmurja in 
Prlekije (1106), druga je bila I. ekipa DP 
ljubljanske pokrajine (1028), tretja  DP 
Novo mesto (1022), četrta  II. ekipa DP 
Prekmurja in Prlekije (1022), peta DP 
Istre in Krasa (975), šesta II. ekipa DP 
ljubljanske pokrajine (958), sedma pa 
ekipa DP jugozahodne Štajerske (892). 

V II. krogu strelske lige je v moški kon-
kurenci v kategoriji SH1 najbolj mirno 
roko imel naš najboljši strelec Franc 
Pintar (MB), ki je nastreljal 369 krogov, 
drugo mesto je osvojil Franc Jožef (MS) 
368, tretje pa s 355 krogi starosta med 
strelci paraplegiki Tine Gorenc (NM). 
V kategoriji SH2 (z naslonom) so prva 
tri mesta osvojili strelci iz DP Prekmur-
ja in Prlekije - Slavko Dunaj (371), Leon 
Jurkovič (367), Franc Baum (355). Edina 
strelka, ki enakovredno tekmuje z mo-
ško konkurenco, Veselka Pevec, je v 
kategoriji SH2 zadela 366 krogov. 

V posamični konkurenci so najboljši 
tekmovalci prejeli kolajne, zmagoval-
ne ekipe pa pokale. Tekmovanje je ob 

sodniku Jožetu Kaplanu vodil Janez 
Kaplan, organizacijske niti so bile v ro-
kah Veselke Pevec, Zlatka Bernaška 
in Roberta Žerovnika. Ob razglasitvi 
rezultatov je župan Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin izrazil zadovoljstvo ob tra-
dicionalnem srečanju in dobrih strelskih 
pogojih ter povedal, da kandidirajo za 
naslov »Občina po meri invalidov«. 
Povemo naj, da so ob Jakličevem domu 
že pred letom zgradili lepo klančino, tre-
nutno pa je v izdelavi tudi klančina pri 
pošti. Torej še ena pridobitev ob našem 
in občinskem prazniku. Pokale in kolajne 
sta najboljšim ekipam in strelcem pode-
lila župan Janez Pavlin in direktorica 
Zavoda Prizma Katja Vipotnik.

Strelci so se pomerili v I. krogu lige na strelišču v Ankaranu. (foto: Arhiv 
DPIK)

Strelci organizatorjev – Veselka Pevec, Štefan Glavan in Jasmin 
Sabljakovič (foto: Janez Kaplan)

Strelci zmagovalnih ekip z direktorico Zavoda Prizma Katjo Vipotnik in županom Janezom 
Pavlinom (foto: Robert Žerovnik)
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V Sloveniji slavimo 50-letnico or-
ganiziranega delovanja športa 
invalidov, zato je ZŠIS-POK ob 

tej priložnosti zaslužnim organizacijam, 
ustanovam in posameznikom podeli-
la posebna pisna priznanja in zahvale.
Športnike in številne goste so pozdra-
vili in nagovorili: v imenu organizatorja 
ZŠIS-POK podpredsednik Jože Okoren, 
v imenu pokrovitelja URI-SOČA mag. 
Robert Cugelj, v slavnostnem nagovo-
ru pa minister za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport dr. Žiga Turk.

Jože Okoren je v svojem nagovoru 
povzel zgodovinske trenutke, ki so bili 
pomembni za razvoj športa invalidov, še 
posebej leto 1962, ko je bila ustanovlje-
na Zveza za šport in rekreacijo invalidov 
Slovenije. Od takrat so v rehabilitacijske 
programe uvedli tudi športne vsebine, 
slovenski športniki pa so vsa leta dose-
gali odlične rezultate doma in v tujini. 
Spomnil je navzoče, da je naša skupna 
dolžnost tako Vlade RS, URI-SOČA in 
ZŠIS ustvariti še boljše pogoje za špor-
tnike s pridobitvijo večnamenske špor-
tno-rekreacijske dvorane v okviru URI-
SOČA, ki je bila potisnjena vstran tako v 
času gospodarske rasti kot sedaj v času 
tako imenovane recesije. Svoj nagovor 
je zaključil z besedami: »Šport invalidov 

ne prinaša samo me-
dalje, prinaša mnogo 
več. Prinaša zdrav na-
čin življenja, vračanje 
posameznika v do-
mače, socialno in de-
lovno okolje. Izkazuje 
moč volje in pogu-
ma, ki ga v teh časih 
potrebujemo vsi.«

Minister je ob 
tej priložnosti med 
drugim povedal, da 
so se naši vrhunski 
športniki odločili za 
tekmovalni šport in 
vanj vložili ogromno truda, prostega 
časa ter končno tudi denarja. Pripomnil 
je: »Vsa čast vam gre, da s trdno voljo to 
delate z ljubeznijo do športa. Žal, vaši 
uspehi niso tako odmevni v širši javno-
sti in mediji vašim uspehom še vedno 
ne posvečajo take pozornosti, kot si jo 
zaslužite. To ni pošteno do vašega dela 
in truda, saj današnja prireditev potr-
juje, da ste pomemben del športnega 
življenja v Sloveniji. Želim vam, da bi še 
vnaprej tako uspešno nastopali v vaše 
zadovoljstvo in čast Slovenije.«

V osrednjem delu slovesne pri-
reditve so najprej podelili bronaste 

znake. Med dobitniki sta bila tudi 
Tatjana Majcen-Ljubič (DP-MB), ki 
je bronasti znak prejela za osvojeni 3. 
mesti v suvanju krogle in metu kopja, 
ter Jože Flere (DP-CE), ki je znak prejel 
za osvojeno 2. mesto v metu diska in 3. 
mesto v metu kija. Omenjene rezultate 
sta dosegla na atletskem evropskem 
prvenstvu na Nizozemskem. Srebrni 
znak je prejel naš najbolj izkušen pa-
raolimpijec Franc Pinter (DP-MB) za 
osvojeno 2. mesto (zračna puška stoje)
na svetovnem pokalu IPC posamezno 
v Turčiji. Zlati znak si je »pristreljal« 
trenutno naš najboljši strelec Franček 

Jože Globokar | Podelitev priznanj za najboljšo športnico, športnika in športni ekipi za 
leto 2012

ŠPORT INVALIDOV NE PRINAŠA
SAMO MEDALJE
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite je 6. decembra v kristalni 
palači v Ljubljani na tradicionalni prireditvi razglasila najboljše športnike v letu 2012. 
Naslov športnice leta je osvojila Tatjana Majcen-Ljubič, športnik leta je postal Franček 
Gorazd Tiršek, za najboljšo žensko ekipo so proglasili ekipo slepih in slabovidnih keglja-
čic, za najboljšo moško pa košarkarsko reprezentanco gluhih. Zaslužnim športnicam in 
športnikom, ki so v paraolimpijskem letu 2012 dosegli vrhunske rezultate, so podelili bro-
naste, srebrne in zlate znake.

Tatjana Majcen-Ljubič, športnica leta 2012 (foto: Arhiv ZPS)
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Gorazd Tiršek (DP-CE) za osvojeno 2. 
mesto (zračna puška leže) na paraolim-
pijskih igrah v Londonu in z izjemnim 
svetovnim rekordom na svetovnem 
pokalu v Turčiji.

Enaka priznanja so prejeli tudi tre-
nerji: Izidor Križan, Gorazd Rajher, 
Sebastijan Grosek, Darko Kegl, 
Gregor Habjan ter trenerki Polona 
Sladič in Andreja Razlag.

Plavalec DP ljubljanske pokrajine 
Aleš Sečnik je prejel posebno prizna-
nje za svetovni rekord (50 m delfin), ki 
ga je postavil na odprtem plavalnem 
prvenstvu v Franciji.

V nadaljevanju je Zveza za šport 
invalidov Slovenije – Paraolimpijski ko-
mite podelila še priznanje za posebne 
dosežke in strokovno delo na področju 
športa invalidov. Za dolgoletno delo na 
strokovnem in organizacijskem podro-
čju ga je prejel Peter Ozmec.

Sledil je vrhunec slovesne priredi-
tve, ko sta voditelja Andreja Okoren 
in Mako Pangerc na oder povabila 
ministra za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport dr. Žigo Turka in 
generalnega direktorja Univerzitetne-
ga rehabilitacijskega Inštituta – SOČA 
mag. Roberta Cuglja, da bi podelila 
najvišja priznanja večera.

Po pregledu vseh rezultatov v te-
kočem letu in predlogu Komisije za 
tekmovalni šport pri Zvezi za šport 
invalidov Slovenije – POK ter sklepu 

upravnega odbora so laskave naslove 
osvojili:

NAJBOLJŠA ŠPORTNICA LETA 
2012 jeTatjana Ljubič-Majcen, čla-
nica DP severne Štajerske. Tatjana je 
nastopila že na treh paraolimpijadah in 
osvojila dve paraolimpijski medalji. Na 
letošnjih igrah v Londonu je v suvanju 
krogle osvojila šesto, v metu kopja pa 
osmo mesto. S svojimi uspešnimi na-
stopi in borbenostjo je vsekakor vzor-
nica mlajšim tekmovalkam.

NAJBOLJŠI ŠPORTNIK LETA 
2012 je Franček Gorazd Tiršek, član 
DP jugozahodne Štajerske. Franček 
je na letošnjih paraolimpijskih igrah v 
Londonu kljub znanim zapletom s svo-
jo puško osvojil srebrno medaljo. V pa-
raolimpijskem letu je izjemne rezultate 
dosegel tudi na tekmovanju za svetov-
ni pokal IPC v Antalyi.

NAJBOLJŠA ŽENSKA EKIPA ZA 
LETO 2012 je ekipa v kegljanju za 
slepe in slabovidne kegljačice. Mari-
ja Fras, Danica Padežnik, Karmen 
Vogrič, Zdenka Benedik in Alojzija 
Pirc so na evropskem prvenstvu v ke-
gljanju za slepe in slabovidne v Celju v 
močni konkurenci osvojile 3. mesto.To 
je bil prvi nastop ženske reprezentance 
Slovenije na ekipni tekmi v kegljanju.

NAJBOLJŠA MOŠKA EKIPA ZA 
LETO 2012 je košarkarska reprezentan-
ca gluhih, ki je na evropskem prvenstvu 
v košarki gluhih v Turčiji osvojila naslov 

evropskih prvakov. 
V ekipi so zaigrali: 
Miha Zupan (kape-
tan), Miha Jakofčič, 
Klemen Javornik, 
Saša Lukič, Matic 
Makuc, Šime Mrša, 
Jan Orešnik, Peter 
Ranković, Domen 
Starc, Damijan Še-
bjan, Robert Vlah 
in Luka Žabot.

Ob 50-letnici 
organiziranega de-

lovanja športa invalidov v Slovenji se 
je ZŠIS-POK zahvalila številnim po-
sameznikom, različnim organizacijam, 
ustanovam inpredvsem športnikom 
za razvoj športa invalidov. Ob tej pri-
ložnosti so pisna priznanja in zahvale 
prejeli:
 Zveza društev vojnih invalidov Slove-

nije
 Zveza paraplegikov Slovenije
 Zveza društev slepih in slabovidnih 

Slovenije
 Zveza društev gluhih in naglušnih 

Slovenije
 Zveza delovnih invalidov Slovenije
 Društvo Specialna olimpijada Slove-

nije
 Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut – 

SOČA
 Olimpijski komite Slovenije – Združe-

nje športnih zvez
 Fundacija za financiranje invalidskih 

in humanitarnih organizacij Sloveni-
je
 Nacionalni svet invalidskih organiza-

cij Slovenije
Priznanje je prejel tudi Miro Vesel, 

ki ima kot direktor takratnega Zavo-
da za rehabilitacijo invalidov in prvi 
predsednik športne organizacije špor-
tnikov invalidov v Sloveniji ogromno 
zaslug za razvoj invalidskega športa v 
Sloveniji.

Ob zaključku slovesne športne pri-
reditve se je predsednik organizatorja 
ZŠIS Emil Muri zahvalil vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli za razvoj invalid-
skega športa in pripomnil, da naj para-
olimpijski duh vse športnike spodbuja 
k nadaljnjim uspehom.

Priznanja so podeljevali: dr. Žiga 
Turk, mag. Robert Cugelj, Emil 
Muri, Igor Malič, prof. Črt Marin-
ček, Tone Petrič, dr. Anita Urnaut, 
Jože Okoren, Ernest Jazbinšek, dr. 
Janez Vodičar in Gregor Kobal. Slo-
vesno vzdušje v kongresni dvorani je 
na svojstven način popestril in oboga-
til kantavtor Adi Smolar.

Franček Gorazd Tiršek, športnik leta 2012 (foto: Arhiv ZPS)
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Prstomet je pri nas dokaj razšir-
jena in priljubljena rekreacijska 
zabavna igra, ki jo ob različnih 

priložnostih igrajo stari, mladi in otroci. 
Med njimi so tudi tetraplegiki in para-
plegiki DP ljubljanske pokrajine, ki na 
tedenski rekreaciji v telovadnici URI-
SOČA v »balinčkanju« redno tekmuje-
jo. No, od zdaj naprej bodo tekmovali 
v prstometu.

Iz rekreacijskega igranja se je raz-
vilo več, zato so začeli prirejati turnir-
je ter pokalna in ligaška tekmovanja, 
ustanovljenih pa je tudi že nekaj dru-
štev in klubov. Imajo celo tekmovalni 
pravilnik. Prstomet izhaja iz igre, ki 
so si jo izmislili pastirji v slovenski Is-
tri. Imenovala se je škulja in v škuljadi 
še danes tekmujejo. Pri tem namesto 

Jože Globokar | Prstomet izhaja iz pastirske igre

BOMO V PRSTOMETU TUDI TEKMOVALI?
»Balinčkanje« je udomačen izraz pri paraplegikih in tetraplegikih, drugače pa se igra 
s plastičnimi ali gumijastimi ploščki imenuje PRSTOMET. Verjetno zato, ker se plošček 
meče s prsti rok.

ploščkov uporablja-
jo različno težke ka-
mne ali kose opek. 
Prstomet igrajo na 
asfaltu, škuljopa na 
travniku.

Zveza paraple-
gikov Slovenije je 
vsem pokrajinskim 
društvom poslala 
kratek vprašalnik o 
mnenju ustanovitve 
nove tekmovalne 
športne panoge. 
Kakšno naj bi bilo 
tekmovanje (turnirji, 
liga), kakšna bi bila sestava ekip (moški, 
ženske, starejši, mešane ekipe, paraple-
giki, tetraplegiki), koliko krogov ligaške-

ga tekmovanja naj bi bilo itd. Od prijav 
in zanimanja je odvisno, ali bomo v pr-
stometu tudi tekmovali. 

Tetraplegiki DP ljubljanske pokrajine prstomet igrajo že vrsto let. 
(foto: Arhiv ZPS)

Aleš Povše | Mednarodni potapljaški kamp Dubrovnik 2012 

RUSI OBVLADAJO
Za nami je že deset let raznih potapljaških dogodivščin in 
lahko rečem, da smo v tem času dosegli in verjetno tudi 
presegli vse cilje, ki smo si jih na začetku zadali. Od prve-
ga izleta v Pirovac, ko je štiričlanska skupina prvič poku-
kala pod morsko gladino, se je marsikaj spremenilo.

Mlini pri Dubrovniku so v 
zadnjih letih postali naša 
stalnica, saj jih obiskujemo 

že vse od leta 2006. Če smo na začetku 
komaj sestavili pošteno ekipo, je sedaj 
potrebno narediti že nekaj selekcije, 

saj je število udeležencev žal omejeno. 
Obiskujemo jih predvsem zaradi zelo 
zanimivih potopov, drugi razlog pa je 
ladja Srebrno, ki paraplegiku ali te-
traplegiku omogoča veliko samostoj-
nost tako pri vhodu in izhodu iz vode 
kot tudi pri vseh ostalih dejavnostih 
na sami ladji. Pa še kapitan Ivo dobro 
kuha, tako da nikoli nismo lačni.

Tudi letos so bili udeleženci kampa 
iz več držav, in sicer iz Slovenije, Hrva-
ške in tokrat že drugič naši prijatelji iz 
Rusije. Prav njih smo najbolj nestrpno 
pričakovali, saj so s seboj pripeljali svo-
jega prvega izšolanega potapljača te-
traplegika.
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Pa gremo lepo po vrsti. Pot do Mli-
nov je vedno dolga in naporna, ampak 
kljub temu zanimiva. Po približno dese-
tih urah smo končno prispeli na cilj, kjer 
so nas že čakali vsi ostali udeleženci. 
Kot je v navadi, so Rusi vsem pripravili 
dobrodošlico v obliki manjšega darila 
in kozarček prave ruske vodke. Na to-
kratnem kampu nam je vreme omogo-
čalo štiri dneve uživanja morskih rado-
sti, preostala dneva pa smo izkoristili za 
izlet v Dubrovnik.

Pred prvim potopom nas je bolj kot 
sam potop zanimalo, kakšno znanje je 
s seboj prinesel Nikita, prvi ruski tetra-
plegik potapljač. Poškodoval se je pri 
skoku na glavo, njegova poškodba pa 
je zelo podobna moji, tako da je mene 
radovednost še najbolj mučila. Ampak 
fant je samo pogledal, kako v vodo vsto-
pamo mi, skočil za nami, si nadel skubo 
in hop pod gladino, kjer je stvar popol-
noma obvladal. Edino med oblačenjem 
same skube v vodi se mu je bilo potreb-
no umakniti, saj je imel zelo dolge roke, 
tako da si hitro dobil katero okoli ušes.

Sami potopi so bili klasično dobri. 
Opaziti je bilo veliko rib in hobotnic, 
tokrat tudi male kirnije in oranžno sre-
brne ribe, ki jih v Jadranskem morju 
nismo videli nikoli prej. Potopljeni Ta-
ranto je še vedno na istem mestu pa 
tudi strojna mehanizacija (traktor), ki jo 

je prevažal, je na dnu morja. In ker je v 
svetu kriza, je kapitan Ivo predlagal, da 
ga dvignemo in se lotimo kmetovanja. 
Mene predvsem fascinirajo neverjetne 
stene, ki segajo tudi več kot sto me-
trov globoko. Obiskali smo podvodno 
jamo, kjer v popolni temi živi cela četi-
ca raznih prozornih rakcev.

Na krovu ladje sta nas obiskali dve 
televizijski ekipi, ki sta posneli vse naše 
dejavnosti. Naša štiričlanska ekipa je 
tako gostovala v oddaji Dobro jutro 
Hrvaška na nacionalni televiziji in pred-
stavila, kako poteka in kakšen namen 
ima kamp v Dubrovniku. Objavljen je 
bil daljši prispevek v oddaji »MORE« 
na hrvaški nacionalni televiziji. Moral 
bi biti objavljen tudi naš prispevek na 
komercialni televiziji, vendar smo ga 
zaman čakali.

Ponovno smo obiskali mesto Du-
brovnik. V sredo smo občudovali sta-
ri del s Stradunom in se z gondolo 

podali na hrib, od koder je čudovit 
razgled na samo mesto in okoliške 
otoke. Da je bilo vse skupaj bolj adre-
nalinsko, je poskrbela burja, ki je pri-
dno zibala našo gondolo. V mestu so 
nas obiskali bosanski prijatelji, ki so se 
prav zaradi tega pripeljali iz Sarajeva. 
V soboto je preostanek ekipe krenil v 
novi del mesta v šoping. Nikita namreč 
ob Črnem morju prodaja spominke, 
tako da je bilo potrebno preveriti, ka-
kšna je tovrstna ponudba na Jadranu. 
Kljub bogati ponudbi v Dubrovniku 
smo šoping nadaljevali še v Cavtatu. 
Tam smo preverili tudi konkurenčen 
potapljaški center, če slučajno ponujajo 
kaj boljšega od našega.

Da ob večerih nismo bili lačni, so 
skrbele ruske prijateljice, ki so pridno 
varile juho in kuhale druge dobrote iz 
ruske kuhinje. Zaključna večerja je po-
tekala v konobi Srebreno, kjer nas je šef 
kuhinje razvajal s številnimi morskimi 
dobrotami. Vsi neruski udeleženci smo 
dobili majhne amfore z vodo iz Črnega 
morja, z manjšo pozornostjo pa smo 
seveda obdarili tudi naše goste.

In zakaj naslov »Rusi obvladajo«? Ker 
res obvladajo. V potapljanju so prav tako 
dobri kot mi, v pitju vodke in šopingu 
pa jim ne sežemo niti do kolen. Za nami 
je torej še en super uspešen teden, poln 
potapljaških in drugih dogodivščin. 

Celotna letošnja ekipa (foto: Arhiv IAHD) Slovenska naveza pred potopom (foto: Arhiv IAHD)

Nikita in Alenka (foto: Arhiv IAHD)
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Delo avtorja teksta, režiserja, 
scenografa, lektorja in izbire 
kostumovje opravil Simon 

Šerbinek. Asistentka režije, koreogra-
finja in plesalka je bila Mojca Kasjak. 
Imeli smo tudi prevajalko za znakovni 
jezik Kajo Zlatko Hoetzel, glasbe-
nega svetovalca in nastopajočega v 
bendu MI4 Roberta Krčka ter vodjo 
predstave, ki mu pravimo v gledališču 
inšpicient, Darka Slemenjaka. Ne 
smemo pozabiti na vse igralce, plesal-
ce in pevce, to so: Milada Kalezić, Bojan 
Maroševič, Tatjana Majcen Ljubič, Boris 
Klep, Maša Godina, Matej Mali, Urban 
Iršič, Saška Kropf, Bor Sojar Voglar, Be-
drija Črešnik, Marija Črešnik, Jože Koser, 
Vesna Burk, Alenka Čufar, Jernej Bern-
holc in Makedonsko kulturno društvo 
Biljana Maribor (pevska skupina). Teh-
nično opremo sta nam nudila Lutkov-
no gledališče Maribor in SNG Maribor, 
medtem ko je za oder, video in glasbe-
no opremo ter ton in luč v celoti poskr-
belo Lutkovno gledališče Maribor.

Moram še omeniti, da je Zveza pa-
raplegikov Slovenije izdatno pomagala 
pri organizaciji likovne kolonije, ki so se 
je udeležili člani Zveze paraplegikov in 
je potekala v zgornjih prostorih Lutkov-
nega gledališča Maribor. Po predstavi 
si je bilo namreč mogoče ogledati raz-
stave slikarjev, ki slikajo z usti in prsti na 
nogah. Organizacija likovne kolonije je 
potekala v koordinaciji Mirana Jernej-

ška in Francija Žiberne. Za vso podpo-
ro je poskrbelo Društvo paraplegikov 
severne Štajerske, kjer nas je podpiral 
predsednik društva Alfred Lasetzky in 
prostovoljci iz društva, ki nam zvesto 
pomagajo.

Ker pa ne želim opisovati le, kdo 
vse je sodeloval pri projektu, moram 
omeniti tudi nekaj vsebinskih smernic. 
Invalidi in invalidska društva (mi smo 
združili Društvo paraplegikov severne 
Štajerske, Društvo gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor, Sonček – Mariborsko 
društvo za cerebralno paralizo ter Dru-
štvo za cerebralno paralizo Sonček Ce-
lje) združujejo ljudi, ki so včasih na robu 

prepada, degradirani in potisnjeni na 
rob. Večkrat so zato razočarani in pod 
velikim psihičnim pritiskom. Vendar 
kljub potlačenosti, neprijetni ali mejni 
življenjski izkušnji, so sposobni na svet 
gledati z bolj pozitivnim odnosom kot 
marsikdo, ki je 'zdrav'. Invalidi so do-
ber zgled, kako se soočiti s težavami, 
kako vključiti neenake ljudi v družbo 
ter se izogniti kakršnemukoli rasizmu. 
Želeli smo predstaviti povezavo med 
duhom in telesom, čeprav sta oba – 
duh in telo, dandanes zelo prizadeta. 
Ponujali smo mejni primer soočenja z 
realnostjo na krut, romantičen in dina-
mičen način.

Simon Šerbinek | Multimedijski spektakel v Mariboru

PER ASPERA AD ASTRA – 
Nikoli nismo zares vrgli puške v koruzo
Multimedijski spektakel za invalide z naslovom PER ASPERA AD ASTRA (Preko trnja do 
zvezd) v produkciji Društva paraplegikov severne Štajerske in koprodukciji Maribor 2012 
– Evropska prestolnica kulture se je odvijal 19. novembra na Velikem odru v Lutkovnem 
gledališču Maribor. 

Multimedijski spektakel Preko trnja do zvezd navdušil občinstvo (foto: Rene Gomolj)
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Preko trnja do zvezd, Per aspera 
ad astra torej, je gimnazijski rek, ki su-
gerira, kako se preko truda, učenja in 
življenjskih izkušenj v mladosti kasneje 
prebiješ do nekega spoznanja. Posre-
dovanje tega sporočila smo si v Dru-
štvu paraplegikov severne Štajerske 
zadali za cilj. Projekt je bil 'epekajevsko' 
izbran v EPK-sklopu Priložnost za vse, 
pod okriljem katerega sta bila izbrana 
le dva projekta iz invalidskih društev, 
naš in projekt Sončka – Mariborskega 
društva za cerebralno paralizo. Ela-
borat smo pričeli pisati pred letom in 
pol, za simboliko projekta pa je slonela 
osnovna ideja, združiti čim več invalid-
skih društev in predstavitev invalidov 
kot umetnikov, športnikov ter čutečih 
bitij. Med drugim sem povabil tudi 
profesionalne igralce, denimo člana 
SNG Maribor – Milado Kalezić in Bo-
jana Maroševiča.

Tokratna predstava govori o usodi 
dveh invalidov: ženske, ki je že od roj-
stva prikovana na invalidski voziček, 
in moškega, ki pristane na vozičku po 
prometni nesreči. Zgodbo paraplegi-
kov na vozičku sem združil z osnovnimi 
pravljicami grških bajk. Združil sem tri 
mite: mit o Belerofontu, potomcu Sizi-
fa, ki se je povzpel na konja, premagal 

pošast Himero, a mu je slava stopila v 
glavo, zameril se je bogovom in padel 
s svojega konja Pegaza, kasneje tudi 
propadel. Gre torej za nauk, kdor viso-
ko leta, nizko pade, zgodba v predstavi 
je namreč prepletena z reki. Drugi mit 
je o Herkulesu, ki se sreča z dvema žen-
skama, imenovanima Preudarnost in 
Lahkomiselnost. Odloči se za težjo pot, 
za Preudarnost, ker je bolj plemenita. 
Herkules postane bog, čeprav je bil 
najprej polbog. Tretji mit je zgodba o 
plemenitem paru Filemonu in Bavkidi, 
edinih osebah, ki ju je Zeus ohranil pri 
življenju, ko je povzročil vesoljni potop. 
Ugotovil je namreč, da so vsi ljudje na 
Zemlji pokvarjeni, kar čutimo še danes ... 
Tekst, ki smo ga uprizorili, ponazarja, 
kako bomo na koncu ostali le dobri lju-
dje, kar nas nekako ohranja pri življenju. 
Recimo …

Naj vam za konec citiram delček te-
ksta, ki kaže na to, da se moramo truditi 
gledati pozitivno, in to kljub nemirom, 
ki nas danes spremljajo.

BORIS (KLEP): (po filmski nesreči): Grd 
sem in neuporaben. Le kera me bo kdaj 
hotla?! Veš kaj, Bog, kurc gleda …

PRIPOVEDOVALEC – Bojan Maroševič 
(se mu približa): To je velik trenutek, ko 

bi morali stadioni ljudi vstati, ploskati in 
vzklikati: Kurc gleda. Kurc gleda je duhov-
na pot najvišje modrosti, v bistvu resnični 
anarhizem, in tako odkrijem, da so Bogu 
– BOGU osebno – rekli Anarchos. Ej, Bog, 
se opravičujem, ampak kompleten kon-
cept Tebe je eden skupno sprejetih pome-
nov, ki jim moramo čisto po anarhistično 
reči Kurc gleda.

BORIS: Kaj se hecaš? Misliš resno?
PRIPOVEDOVALEC: Ne glede na to, 

kako zelo si želimo, da bi bili ljudem všeč, 
jim pač nismo … kadar se počutimo res 
bedno, nas nihče ne pokliče. Včasih ima 
življenje drugačne načrte glede stvari, ki 
se nam zdi pomembna. Včasih ima ži-
vljenje drugačne načrte z vsem skupaj, je-
bemti. Tako kot si rekel: Kurc gleda, pa kaj 
se tako sekiraš, kurc gleda, treba bo zares 
živet, ne pa da se kar naprej zapletamo v 
malenkosti!

BORIS: Tebi se to zdijo malenkosti? In 
kaj hočeš povedat z vsem tem filozofskim 
sranjem?

PRIPOVEDOVALEC: Vzemimo recimo 
čas. Če imamo srečo, bomo na svetu na 
Zemlji preživeli kakšnih 85 let. Človek se 
tod naokoli potika že 100.000 let, torej 
bomo na Zemlji preživeli le 0,00085 od-
stotka človeške zgodovine. In človekov 
obstoj na Zemlji je glede na življenje na 
Zemlji na splošno (približno 4,5 milijarde 
let) v resnici izjemno kratek: če bi Zemlja 
obstajala en sam dan (in bi se veliki pok 
zgodil natanko opolnoči), se ljudje ne bi 
pojavili vse do 23:59:58. To pomeni, da 
smo zraven samo zadnji dve sekundi.

(Odlomek iz predstave je povzet po 
knjigi Johna C. Parkina K**c gleda – du-
hovna pot najvišje modrosti)

Torej, kaj lahko še dodamo? Nam je 
sploh dovoljeno biti slabe volje? Vča-
sih že, vendar naj bo jeza kratek bes, ki 
mine in vse gre med spomine. Upam, 
da bomo kakšno podobno predstavo 
še kdaj obudili in se srečali ob kavici ali 
čaju, da o tem morda kaj predebatira-
mo. Grd sem in neuporaben. Le kera me bo kdaj hotla?! (foto: Rene Gomolj)
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Na maratonskem kulturnem 
dogodku so sodelovali: sli-
karji likovne sekcije pri Zvezi 

paraplegikov Slovenije, literarni ustvar-
jalci, recitatorji in ljubitelji ustvarjalne 
govorice. Različni kulturni dogodki so 
se skozi dan odvijali v avli in Dvorani 
prve slovenske vlade ter zunaj nje.

Večina slikarjev je ustvarjala v bli-
žnjem parku ob reki Hubelj, nekateri 
pa so slikali v prostoru pred vhodom 
v avlo. Tokratnih slikarskih ustvarjalnih 
dejavnosti so se pod mentorskim vo-
denjem Rassa Causeviga udeležili: Klav-
dij Leban, Zorica Razboršek, Ljudmila 
Turk, Boris Šter, Metod Zakotnik, Slavko 
Trebše in Tina Pavlovič.

Tema risanja in slikanja je bila vna-
prej določena. Prva tema je bila pesem 

»Deček z žogo«, ki jo 
je napisala članica DP 
ljubljanske pokrajine 
Darinka Slanovec, 
druga tema slikanja 
pa se je imenovala 
»Ajdovski motiv«.  

V popoldanskem 
času je bila v dvorani 
predstavitev z recita-
cijami poezije. Med 
drugimi se je s pe-
smijo Deček z žogo 
predstavila Darinka 
Slanovec. Sledil je še 
ogled razstave, ki jo 
je v bližnjem stolpu pripravil slikar DP 
Gorenjske Boris Šter.

9. novembra so bila nastala likovna 

dela razstavljena v Brjah. Otvoritev sku-
pinske slikarske razstave je bila tradici-
onalno v času martinovega. Na razstavi 
so se predstavili: Klavdij Leban, Zorica 
Razboršek, Breda Malus, Ljudmila Turk, 
Boris Šter, Metod Zakotnik, Slavko Treb-
še in Tina Pavlovič.

Otvoritev razstave je s prisrčnim na-
stopom popestrila skupina najmlajših, 
v kulturnem programu so nastopili še: 
članici DP ljubljanske pokrajine Ana in 
Alenka, Slavko Trebše ter skupina 3M. 
Udeležence je nagovorila predsednica 
Krajevne skupnosti Dagmar Čehovin, z 
rdečo vrtnico pa vsakega prijetno pre-
senetila predsednica društva NORMA 7 
Vlasta Rebek – Dolenc. Lep kulturni 
dogodek, ki obogati življenje in ostane 
v spominu.

Tina Pavlovič | Kolonija ustvarjalnih dejavnosti v Ajdovščini

FESTIVAL SE JE ZAKLJUČIL Z 
MARTINOVO RAZSTAVO
V Ajdovščini je 2. oktobra v okviru projekta normaFEST 15 potekal tradicionalni festival 
ustvarjalne govorice invalidnih oseb Slovenije. Festival so že pred leti poimenovali - »Jaz 
sem ta biser našel kar v sebi«. Hkrati je potekal tudi VI. literarni maraton »Rdeča jabolka« 
Ajdovščina 2012. Novembra se je festival zaključil z otvoritvijo slikarske razstave.

Večina slikarjev je ustvarjala v bližnjem parku ob reki Hubelj. (foto: Arhiv ZPS)

V dvorani je potekala predstavitev z recitacijami poezije.
(foto: Arhiv ZPS)
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Za mimoidoče je bil zanimiv 
predvsem prikaz slikanja z usti, 
ki so ga z navdušenjem 

spremljali. Na delavnici so sli-
kanje v tehniki olje na platno 
prikazali: Silvo Mehle, Vojko 
Gašperut, Branko Rupnik, Lju-
dmila Turk, Miran Jernejšek in 
Tina Pavlovič, Jožica Ameršek 
je predstavila slikanje v tehniki 
grafika, rezbarjenje pa Franc 
Ekart.

Za naše slikarje je bila to 
zanimiva izkušnja, saj se želijo 
predstaviti čim širšemu krogu 
javnosti. Predstavitev pa je 
bila zanimiva tudi za obisko-

Tina Pavlovič | Slikanje in razstava v Celju

NAŠI SLIKARJI VSE BOLJ PREPOZNAVNI
Slikarji likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije smo se 12. oktobra odzvali vabilu 
DP jugozahodne Štajerske in v Mercator centru v Celju sodelovali na slikarski delavnici. 
Ob tej priložnosti so odprli tudi slikarsko razstavo, kulturni dogodek pa je popestril kvar-
tet klarinetistov iz glasbene šole Celje.

valce, saj je večina prvikrat videla, kako 
nastajajo slike, če slikar čopič namesto 

z  rokami drži z usti. Nekateri so pove-
dali, da so že slišali za naše slikarje, kar 

pomeni, da so vse bolj prepo-
znavni.

Na prireditvi so se z izde-
lavo ročnih izdelkov predsta-
vile tudi članice aktiva žena iz 
DP jugozahodne Štajerske. Za 
zaključek lepega dneva smo 
obiskali še njihove prostore. S 
predsednikom Janezom Hu-
dejem, Petrom Planinškom, ki 
ima vse zasluge za uspelo iz-
vedbo lepega kulturnega do-
godka v Celju, ter ostalimi čla-
ni njihovega društva smo se 
zadržali v krajšem pogovoru. 

Glavni organizator slikarske delavnice in otvoritve razstave Peter 
Planinšek (foto: Arhv ZPS)

Na slovesnosti so za tekoče 
leto podelili tudi certifikate 
kakovosti v vseh zahtevanih 

smereh slikarstva, kiparstva in fotogra-
fije. Zlate palete in certifikate je podelil 
predsednik Zveze likovnih društev Slo-

venije Branko Železnik v spremstvu 
tajnice društva in podžupanje Trbovelj. 
Certifikat kakovosti je za grafiko »Feh-
tar« prejel tudi Boris Šter, član likovne 
sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije. 
Certifikate ZLD Slovenije podeljujejo 

za kakovostna likovna dela s pozitivno 
oceno zvezne strokovne žirije in so vpi-
sani v evidenčno knjigo izbranih likov-
nih del, ki jo hranijo v arhivu ZLD. Pode-
litve so se udeležili številni gostje, med 
njimi tudi naš slikar in član upravnega 
odbora Zveze likovnih društev Sloveni-
je Benjamin Žnidaršič.

Jože Globokar | Na zaključni prireditvi za Zlato paleto

BORISU ŠTERU 
CERTIFIKAT KAKOVOSTI
V Delavskem domu v Trbovljah je bila 23. novembra za-
ključna prireditev tekmovanja za Zlato paleto 2012. 

Boris Šter med nagrajenci (foto: Arhiv ZPS)
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Ob otvoritvi razstave je v kul-
turnem programu slikarko 
in njena dela predstavil ab-

solvent umetnostne zgodovine Jaka 
Racman in povedal: »V pestrem sli-
karskem udejstvovanju je Tina Pavlovič 
izbrusila čopič in od mentorsko navdih-
njene dramatične širokopoteznosti do-
spela na avtorsko raven, kjer tehnična 
dovršenost že premaguje zagate in do-
voljuje, da slikarka smelo snuje odseve 

notranjih vzgibov. Stičišče likovnih pri-
jemov in vsebinske sugestivnosti avto-
ričinih slik predstavljajo motivi. Motivni 
izbor slikarke zajema prikupno drobne 
primerke favne in flore, približane prav 
do značilnega premišljenega kadriranja. 
Mnoge odražajo zagnano prezentiranje 
majhnih, večinoma prezrtih ali prav po 
krivem osovraženih prebivalcev narave. 
Vabljivo igrive podobe živali in rastlin na 
prvi pogled morda učinkujejo celo neko-

Jože Globokar | Slikarka, ki svoja dela ustvarja s čopičem v ustih

PRVA SAMOSTOJNA RAZSTAVA
TINE PAVLOVIČ
Slikarka Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije Tina Pavlovič je 22. novem-
bra v Centru Sonček v Ljubljani odprla svojo prvo samostojno razstavo z naslovom SVET 
NARAVE. Njene prve slike so pod mentorskim vodstvom Rassa Causeviga in Jožeta Po-
tokarja nastale v letu 2007, v letu 2009 pa je že postala štipendistka Mednarodnega 
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.

liko ilustrativno, a ravno spoj podrobno-
sti zgradbe na eni strani ter nadih razpo-
loženja na drugi nam odstirata pogled v 
področje avtoričinega zanimanja: v nje-
no iskreno veselje in igrivo radovednost 
kot tudi ljubezen do narave in njene bar-
vitosti.«

Kulturni dogodek je popestrila in 
obogatila odlična ter priznana har-
fistka Ula Mlakar, svojstven pridih 
pa je dogodku z recitacijo svojih pe-
smi dodala tudi avtorica razstavlje-
nih del. Pesmi, ki jih je ob recitiranju s 
kitaro spremljala Ljudmila Turk , so 
se navezovale na rastlinski in živalski 
svet prikazanih stvari tev. Povemo 
naj še, da je Tina  kljub izredno težki 
obliki poškodbe uspešno zaključila 
študij ter postala prof. gospodinjstva 
in biologije. Program je povezovala 
predstavnica Centra Sonček Maja 
Bobnar, razstava, kjer je na ogled 18 
slik, pa je bila odprta do 13. decem-
bra.

Ob otvoritvi prve samostojne razstave Tine Pavlovič (foto: Arhiv ZPS)
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SAMOSTOJNA RAZSTAVA VOJKA 
GAŠPERUTA

Otvoritev razstave »MOJA ISTRA« 
našega slikarja Vojka Gašperuta – GA-
ŠPERJA je bila 15. novembra ob 18. uri 
v galeriji »Impresije« v Piranu. Avtorja in 
njegova dela je v kulturnem programu 
predstavila Anamarija Stibilj Šajn. Raz-
stava je bila na ogled vse petke in so-
bote do 14. decembra.

TI POVEM, KAKO MI JE, POGLEJ NA 
PLATNO
Enota ŠENT Postojna je 28. septembra 
organizirala ustvarjalni dan z naslo-
vom: TI POVEM, KAKO MI JE, POGLEJ 
NA PLATNO. 

Pobudo za tovrstni ustvarjalni dan 
so dali člani enote ŠENT Postojna. Pova-
bilu na dobrodelni dogodek so se od-
zvali: 7 akademskih in 8 profesionalnih 
slikarjev iz vse Slovenije ter člani ŠENT 
Postojna. Udeležila sta se ga tudi naša 
slikarja z usti Benjamin Žnidaršič in 

Željko Vertelj, ki ju je spremljal men-
tor Rajko Čauševič.

»S pomočjo umetnosti, druženja, 
ustvarjanja smo sporočali javnosti o 
temah, katerim se vsakodnevno izogi-
bamo, ki jih ne opazimo ali pa jih eno-
stavno ne želimo opaziti, obenem pa 
se ne zavedamo, da se z današnjim na-
činom življenja vse to, česar danes ne 

sprejemamo, lahko 
jutri zgodi nam. Ne-
katere organizacije 
že imajo ex-tempo-
re, namenjen njiho-
vim članom in upo-
rabnikom, katerih so 
se naši člani iz ŠENT 
Postojna udeleževali. 
Odločili smo se, da 
bi vsako leto v sep-
tembru povabili do 
10 priznanih ume-
tnikov ter največ 20 
oseb, ki imajo različ-
ne težave in ki radi 

Benjamin Žnidaršič | Slikarske razstave in ustvarjalne delavnice

UMETNOST V VLOGI SPOROČANJA
Jesenske mesece so zaznamovale številne razstave slikarjev Zveze.

Vojko Gašperut je razstavljal v galeriji »Impresije« v Piranu.
(foto: Arhiv ZPS)

Zaradi hladnega vremena smo se umaknili v tesne prostore 
postojnskega ŠENT-a. (foto: Arhiv ARS VIVA)

ustvarjajo. Vabilu so 
se odzvali prizna-
ni umetniki, ki so s 
svojo prisotnostjo in 
ustvarjanjem prispe-
vali k destigmatiza-
ciji in ozaveščenosti 
o pomenu dušev-
nega zdravja. Veseli 
smo bili, ker so nam 
s svojo prisotnostjo 
in umetniškimi deli 
pomagali prenašati 
sporočilo o pome-
nu skrbi za duševno 

zdravje. Akademski slikarji so dela daro-
vali Šentu in jih bomo ob svetovnem 
dnevu za duševno zdravje, ki je 10. 
oktobra, razstavili v avli Inštituta za raz-
iskovanje krasa. Dela bo mogoče od-
kupiti. Sredstva bomo namenili enoti 
ŠENT Postojna za nadaljnje razvijanje 
in delovanje programa, vključevanje 
in udejstvovanje v naših programih s 
pretežno kreativnimi in ustvarjalnimi 
vsebinami za občane Postojne in Pivke. 
Tako kot stroka tudi sami opažamo po-
zitivne učinke vključevanja oseb s teža-
vami v duševnem zdravju v ustvarjalne 
procese. Vzporedno s tem se namreč 
odvijajo drugi pomembni procesi, ki 
blagodejno vplivajo na počutje, kogni-
tivne funkcije, dvig posameznikove sa-
mozavesti in utrjevanje občutka lastne 
vrednosti. Ob tem poteka tudi proces 
socialnega in lastnega opolnomoče-
nja udeleženca ter utrjevanje pomena 
delovno-kreativnega procesa za dvig 
kakovosti življenja posameznika,« so 
zapisali organizatorji dogodka.
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ABSTRAKCIJA — ZLATA PALETA 2012
Kulturno društvo Franc Bogovič Dobo-
va – Likovna družina Dobova je prevze-
lo odgovornost za izbor in razstavo iz-
branih del za Zlato paleto – abstrakcijo 
2012. Dela so bila razstavljena v gradu 
Mokrice do 5. oktobra.

Z razglasitvijo rezultatov se je 5. 
oktobra razstava tudi zaključila. Zavod 
ARS VIVA je na njej sodeloval s štirimi 
avtorji: Borisom Šterom, Dragico Čadež 
in Benjaminom Žnidaršičem ter Davi-
dom Almajerjem, ki je dobil certifikat 
kakovosti za sliko in kip. V žiriji sta bila 
Jerca Šantej in Gregor Leskovšek, 
ki sta podala naslednji komentar: »Ab-
straktno umetnost častimo, hkrati pa 
je ne razumemo. Pooseblja umetniško 
svobodo izražanja, uporabo oblik, te-
kstur in barv, ki pogosto predstavljajo 
čustva ali druge elemente, ne pa de-
janskih fizičnih predmetov. To poudarja 
simboliko spontanosti in podzavestni 
pomen preseganja običajnih fizičnih 
meja na način, ki zahteva interakci-
jo. Po svoji naravi ponuja abstraktna 
umetnost različne sloge in metode, ki 
so praktično brez omejitev. Ob vsaki 
umetnini lahko doživljamo izpoved 
človeka, če jo je res porodila ustvarjalna 
moč in ne navidezna želja trendovske-
ga upodabljanja. To je bilo vodilo pri 
izbiri del za to Zlato paleto. Definicija je 

enostavna, prepoznavnost pa dostikrat 
bolj kompleksna in zato izziv vsakega 
ustvarjalca ter gledalca. Obremenje-
nost sodobnega sveta v smislu ko-
mercializacije in všečnosti potrošništva 
prevladuje nad bistvom umetnosti in 
le redkim uspe prestopiti to mejo.«

SAMOSTOJNA RAZSTAVA BENJAMINA 
ŽNIDARŠIČA
Ob svetovnem dnevu hoje in v poča-
stitev praznika občine Loška dolina so 
14. oktobra Turistično društvo Loška 
dolina, Zavod Ars Viva in Zavod Sne-
žnik pripravili drugi pohod okoli Loške 
doline. Obenem je bila v Žagi odprta 
samostojna likovna razstava Benjami-
na Žnidaršiča.

Start in cilj sta bila v Ložu na par-
kirišču Kovinoplastike. Trasa pohoda je 
potekala krožno po obrobju Loškega 
polja, po poljskih in gozdnih poteh, de-
loma po cestah. Dolžina poti je bila 22 
km. Pomoč pri organizaciji so ponudile 
Potepinke, ki so pripravile čaj in nape-
kle pecivo ter na popotni točki v Žagi 
pogostile popotnike. 

Razstavo Benjamina Žnidaršiča 
in demonstracijo slikanja z usti si je 18. 
oktobra na izviru Veliki Obrh ogledala 
tudi skupina domžalskih upokojencev. 
Obenem so si lahko ogledali še druge 
znamenitosti, kot so: sam izvir s čudovito 

naravo, 100-letni polnojarmenik, ki je naj-
starejši še delujoči v Evropi, in elektrarno.

Gospe in gospodje iz Domžal so bili 
navdušeni nad kraji, ki jih niso poznali. 
Naš rojak Slavko Hren (brat sestre Mar-
te) je »krivec«, da so bili lahko deležni 
tako poučnega izleta. Ogledali so si še 
grad Snežnik, polharski muzej in poslu-
šali predavanje o medvedu na Mašunu.

Razstavo so si 24. oktobra v okvi-
ru naravoslovnega dne ogledali tudi 
učenci OŠ Heroja Janeza Hribarja iz Sta-
rega trga pri Ložu.

EX-TEMPORE SLADKA ISTRA 2012
Koper je bil 29. in 30. septembra tudi 

letos prizorišče največjega in najslajšega 
mednarodnega festivala sladic in slad-
kih izdelkov v Sloveniji – Sladka Istra. 

Kulinarično prireditev je tradicional-
no popestril ex-tempore Sladka Istra, ki 
se je v letošnjem letu vil po ulicah sta-
rega mestnega jedra Kopra (Čevljarska, 
Župančičeva in Kidričeva ulica) in pod 
Taverno, ter na tak način povezoval raz-
lična sladka prizorišča. Na ex-temporu je 
sodelovalo 85 umetnikov, med njimi tudi 
pet iz Zavoda ARS VIVA: Ivan Stojan Rutar, 
Sonja Pouhe, Benjamin Žnidaršič, Dragi-
ca Čadež in Albina Kragelj. Podelili so 3 
glavna in 17 drugih priznanj. Naši slikarki 
Dragica Čadež in Albina Kragelj sta dobili 
drugo priznanje in razstavo po Sloveniji.

Zlata paleta na gradu Mokrice (foto: Arhiv ARS VIVA) Obisk domžalskih upokojencev na razstavi (foto: Arhiv ARS VIVA)
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Izraz »ta veseli dan kulture« pomeni 
povabilo na širše kulturno udejstvo-
vanje, ko slovenske kulturne usta-

nove odprejo svoja vrata in obiskovalce 
povabijo na številne brezplačne pred-
stave, razstave, koncerte, predavanja, 
vodenja, delavnice in druge dogodke. 
Poleg tega, da je 3. december med-
narodni dan invalidov, je tudi kulturni 
praznik, saj je bil na ta dan rojen France 
Prešeren, ki bi letos praznoval 212. roj-
stni dan. V njegovem imenu vsako leto 
3. decembra slavi slovenska kultura.

OŠ Toneta Šraja Aljoše iz Nove vasi in 
Medobčinsko društvo invalidov Cerkni-
ca, Loška dolina, Bloke sta »ta veseli dan 

Benjamin Žnidaršič | Ob kulturnem prazniku in dnevu in-
validov

TA VESELI DAN KULTURE
Otrokom predstavili model življenja, povezan s kulturo

kulture« in »dan invalidov« združila v eno. 
Medse so povabili Benjamina Žnidar-
šiča, ki v eni osebi združuje oba praznika. 
Osnovnošolci so ga v kratkem kulturnem 

110 učencev OŠ iz Nove vasi sodelovalo na 
slikarski delavnici (foto: Arhiv ARS VIVA)

programu predstavili kot pesnika, slikarja 
in pisatelja. Pred občinstvom učencev 
in učiteljev osnovne šole ter zagnanih 
predstavnikov medobčinskega društva 
invalidov je Benjamin razkril svoj pogled 
na kulturo in svet v tesni povezavi s svojo 
invalidnostjo, kjer je vse živo in poveza-
no. Šola, živeti na invalidskem vozičku, 
je bila šola življenja v skupnosti Doma 
upokojencev Kamnik, šola vrednot spo-
štovanja, hvaležnosti, povezovanja in so-
delovanja. Predstavil je svoj model življe-
nja, povezan s kulturo, ki postaja v svetu 
vse bolj aktualen tudi za invalide in lahko 
predstavlja navdih otrokom po šolah. Ob 
filmu Zgodbe o volji in moči je skozi na-
stopajoče invalide predstavil dejavnost 
invalidov na vseh področjih ustvarjanja.

Na koncu je 110 učencev osnovne 
šole sodelovalo v slikarski delavnici sli-
kanja z usti, kar je bilo za njih in njihove-
ga mentorja Benjamina Žnidaršiča po-
sebno doživetje. Likovno delavnico si 
je prišel ogledat tudi župan Blok Jože 
Doles. Slike, narejene z usti, so učenci 
na koncu oblikovali v razstavo.

Po mnogih uspešnih tekmova-
njih in priplesanih medaljah na 
mednarodnih tekmovanjih so 

se slovenski plesalci končno predstavi-
li domačim sodnikom in občinstvu. Na 
slovenskem državnem prvenstvu v stan-
dardnih in latinskoameriških plesih so se 
predstavili v osmih kategorijah. Ker je pri 
nas ples na vozičkih panoga, stara šele štiri 
leta, in tekmovalce zaenkrat vzgaja le prvi 

„wheelchair dancing“ klub Zebra, znotraj 
posameznih kategorij ni bilo številne kon-
kurence, kljub temu so plesalci nastopili 
profesionalno in na nivoju, ki smo ga vaje-
ni s preteklih mednarodnih tekem. 

V soboto smo bili priča mnogim „pr-
vič“. Prvo državno prvenstvo, prve sodni-
ške izkušnje in posebej za ta dogodek so 
se prvič povezali baletniki ter plesalci na 
vozičkih. Sonja Kerin, Damjana Mo-

horko in Luka Žiher so zaplesali s ple-
salko plesnega kluba Zebra Ano Raz-
boršek. Baletna plesna točka, ki vključuje 
plesalca na vozičku, je novost, ki je doslej 
nismo zasledili nikjer na svetu. 

Sobotni dogodek je bil v več po-
gledih izjemen in zgodovinski. Z njim je 
Plesni klub Zebra zaoral ledino in posta-
vil nove smernice temu športu na slo-
venskih tleh. Pri nas je ples na vozičkih 
mlad šport, a v tujini ima bogato tradici-
jo, zato so naši plesalci tekmovalne izku-
šnje nabirali na mednarodnih dogodkih 
v tujini, s sobotnim dogodkom pa po-
stavili temelje za to tudi v Sloveniji. 

Pionirski projekt je svojo prvo izved-
bo doživel v dokaj „družinskem“ ozračju, 
a smo prepričani, da se bo v naslednjih 
letih konkurenca krepila in širila. Cilj je v 
prihodnjih letih tekmovanje razširiti na 
mednarodno raven.

Nina Wabra Jakič | Prvo državno prvenstvo v plesu na 
vozičkih

ZGODOVINSKI DOGODEK
8. decembra je Plesni klub Zebra v sodelovanju s plesno šolo 
Bolero organiziral 1. državno prvenstvo v plesu na vozičkih. 
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Vedno sem bila na »drugi« stra-
ni. Ljudje so imeli predsodke 
o mali punčki, ki je imela leta 

1999, 22. septembra, prometno nesrečo 
in je tako rekoč izgubila svoje noge v ti-
sti tisočinki sekunde, ko je osebni avto 
treščil v betonsko škarpo. Zanimivo je, 
ko petletnici poveš, da ne bo nikoli več 
hodila. Ko jo poimenuješ invalid, čeprav 
še nikoli ni slišala za to besedo, ki ji je ne-
znanka in tako težka. S pridihom strahu 
in nemoči. Spomnim se, da sem se na-
zadnje tako počutila, ko nam je umrl pes 
Aro in mi je mami razlagala, kaj pomeni 
smrt, torej biti ali ne biti. Ali obstajajo 
pasja nebesa? S čim si je zaslužil mladi 
kuža umreti? Zakaj bolezen, ki ga je pah-
nila v trdo, mrzlo in surovo zemljo? Pri 
petih letih sem imela en kup vprašanj, 
toda nikoli nisem dobila pravega odgo-
vora. Danes menim, da je pravi odgovor 
lastna življenjska izkušnja. Torej, kdo je 
invalid? Človek, ki točno ve, kaj lahko 
in česa ne more. In tisto, kar lahko, tisto 
ceni, s tistim se trudi in s tistim uspe. To 
je invalid. Človek, ki ve. Vendar vsi ne 
vedo. Letos na morju mi je prijatelj rekel, 
da vsi ne morejo biti invalidi. Da je to 
lahko le močna oseba, človek, ki se lahko 
bori z »normalnim« svetom. Kot invalid 
se moraš že roditi. Ne fizično, ampak kot 
človek, ki se bori. Po drugi strani pa … 
saj se vsi borimo. Nekatere matere se 
borijo s svojimi sinovi, ki so zabredli v 
življenju. Nekatere žene se borijo same 

Petra Beja | Razmišljanje pred spanjem

DEKLE, KI JO KRASI 
MODRI VOZIČEK
Že nekaj časa je minilo, odkar mi je nazadnje nekdo re-
kel, naj pazim na svoje besede in naj vsake toliko časa 
spregledam kakšno bodico, ki ni nujno namenjena meni 
osebno, ampak vsem nam, ki smo na »nasprotni« strani.

s seboj, ker se ne upajo upreti možu, ki 
jih vsakodnevno pretepa. Mlado dekle, 
ki je umsko zaostalo, se bori, ko jo 40-
letni moški posiljuje, in ona ne ve, kaj se 
dogaja z njo. Občutek, ki je tako moreč 
in ogaben, vendar ne ve in na žalost ni-
koli ne bo vedela. Starec, ki je obhodil že 
pol sveta, pokopal svojo ženo in spra-
vil tri hčere pred oltar, se bori s svojimi 
zadnjimi vzdihljaji in spomini na svoje 
življenje. Boli ga, ker toliko stvari obža-
luje, vendar mu je zmanjkalo časa, da 
bi popravil napake. To so reči, o katerih 
ne mislimo, se o njih ne pogovarjamo, 
a si dovolimo imeti predsodke. In mi si 
pravimo ljudje. Celo »umni ljudje«. Jaz 
temu pravim bedaki! Nisem verna, ven-
dar mi je všeč zgodba iz Svetega pisma, 
ki govori o prešuštnici, ki so jo vaščani 
kamenjali. Nato je prišel Jezus in rekel, 
da naj prvi vrže kamen tisti, ki nima gre-
hov. Ki ima čisto vest. Nihče ga ni vrgel. 

Je res potrebno ljudi opominjati, da vsi 
delamo napake in smo vsi na svoj način 
posebni?! Da ima vsak svojo preteklost 
in drugačno življenjsko izkušnjo?! Ljudje 
raje svoje napake skrijemo tudi pred 
seboj in se ubadamo z napakami dru-
gih. Jih obsojamo, ne da bi vedeli, zakaj 
točno gre. In potem si upaj biti invalid. 
Bodi invalid, kot sem jaz. Se smejim, no-
rim, zabavam, hodim ven, imam čudo-
vitega fanta … pa saj to je nemogoče. 
Nemogoče za ljudi, ki me ne poznajo. 
Nemogoče za moje sorodnike. Ne 
ustrezam stereotipu invalida, ki naj bi bil 
žalosten, nagnjen k samomoru, nedru-
žaben in človek s sivo dušo. In potem 
sem jaz tista, ki sem nenavadna?! Ker 
uživam življenje. Imam prijatelje, super 
družino, fanta in si naredim tako, kot je 
meni všeč. Pa smo nazaj pri predsodkih. 
Najbolj me je zabolelo, ko mi je nekoč 
neka starejša gospa rekla, da se sme-
jim na vozičku zato, da se ne gnusim 
sama sebi. Zakaj bi se gnusila sebi?! Ker 
uporabljam voziček namesto nog? Ker 
čevlji, ki so udobni in zdravi za gleženj, 
stanejo 100€, moj voziček pa 3000€ in 
je udoben za mojo rit?! Ha, malo za šalo, 
malo za res … Kdo je sedaj tisti, ki je 
poseben?! Močno me moti, ker je svet 
še vedno zelo konzervativen. Nekako 
ne dopušča novih opcij, ne dopušča 
novega stila, novih izkušenj. In potem 
trpimo tisti, ki smo tako rekoč »drugač-
ni«. Vendar svet se spreminja in vsi smo 
med seboj različni. Vendar tisti, ki smo 
v življenju doživeli veliko slabih stvari, 
bolj cenimo lepe. Ki dajo le golo srečo, 
zadovoljstvo in iskren nasmeh. Tako je 
moje razmišljanje pred spanjem. Kaj bi 
bilo, če bi bilo ... Tega ne bom nikoli ve-
dela. Vem pa, da imam v življenju vse, 
kar potrebujem. Ljudi, ki me razumejo 
in nimajo predsodkov o meni. 

To je zgodba dekleta, ki ceni smeh. 
Le kako naj na vse skupaj drugače gle-
dam, ko pa nisem dekle, ki bi se izgu-
bilo v množici, ampak dekle, ki jo krasi 
modri voziček.
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Prihajala je sestra, me kateterizi-
rala na postelji in me poduče-
vala, kako to lahko storim sama. 

Da mi ni bilo treba čakati na sestro, 
sem se katetrizacije tudi hitro naučila. 
(To se je dogajalo v URI – SOČA). Ob 
postelji sem imela veliko škatlo z mate-
rialom za katetrizacijo in spodaj veliko 
vrečo, kamor sem odlagala uporablje-
ni material. Po izvedenem postopku je 
na polici ob postelji v »ledvički« ostal 
urin, dokler ga nekdo od službujočih 
ni odnesel. Bilo mi je skrajno neprije-
tno, ker sem bila vseskozi obdana s ku-
pom pripomočkov ter urinom (slednji 
ima zelo neprijeten vonj), in to je bilo 
vsem v sobi na ogled! Želela sem si, 
da bi mehur lahko spraznila v kopal-
nici, kar bi bilo možno, če bi imela za 
to opravilo ustrezen stol. Ker je bilo v 
SOČI takrat precej žensk, ki so se sa-
mokateterizirale, sem bila prepričana, 
da takšen pripomoček (stol) že obsta-
ja v prodajalni opreme in pripomočk-
ov za invalide ali lekarni. Bila sem zelo 
razočarana, ker niso imeli nič takega, 
niti niso vedeli, da bi bilo ustrezen pri-
pomoček možno nabaviti kje drugje. 
Ko sem prišla domov, sem »potrošila« 
eno kompletno sobo za praznjenje 
mehurja in petkrat na dan je mož od-
našal moj urin v WC ter pomival »led-
vičko«. Zaradi tega sem bila živčna! 
Končno mi je dr. Janez Zupančič 
iz Ivančne Gorice povedal, da pozna 
nekoga, ki bi verjetno lahko po mojih 
željah naredil stol za žensko katetriza-
cijo. Spoznal me je z Miletom Kova-
čičem iz Stične, ki je dolgo časa delal 

v SOČI. Bila sem očarana nad njim, saj 
je takoj razumel moje potrebe. Vlože-
nega je bilo precej truda, potrebnih 
mnogo »pomerjanj«, da mi je iz stare-
ga invalidskega vozička priredil stol za 
katetrizacijo (s potrebnim ogledalom 
in svetilko), a se je splačalo. Stol sem 
postavila v svojo kopalnico, na levo 
stran stene montirala primerno veliko 
»gibljivo« ogledalo (glej priloženo sli-
ko), luč v prostoru pa je dovolj močna, 
da ne potrebujem sicer potrebne sve-
tilke na samem stolu. Tako sem dobila 
točno tisto, kar sem prvotno želela! 
Kateteriziram se v kopalnici, kjer se na 
prirejeni stol presedem s svojega in-
validskega vozička, opravim potrebno 

Milena Prosen-Pajk | Pripomočki 

KATETERIZACIJSKI STOL
Med mnogimi šoki pri ugotavljanju mojih posledic po operaciji hrbtenice je bil eden 
najbolj bolečih ta, da se bom morala kateterizirati. Bila sem strta in zmedena! 

dezinfekcijo ter spraznim mehur. Ker 
je WC školjka blizu, vanjo zlijem urin, 
operem »ledvičko«, jo pospravim na-
zaj v stol in stvar je v 5 minutah ure-
jena ter čista, kot da bi bila v zdravem 
stanju.

Ta način reševanja mojih proble-
mov je tako enostaven in dober, da 
prav zato nerada zapuščam dom za 
dan ali več. Ko sem šla v zdravilišče v 
Laško, sem stol seveda vzela s seboj in 
bila zelo zadovoljna. Vsem ženskam, ki 
imate podobne probleme, priporočam, 
da resno razmislite o možnosti, da si na 
tak način olajšate problem katetrizacije. 
Za informacije pokličite direktno Mileta 
Kovačiča: 040 726 820. 

Kateterizacijski stol (foto: Milena Prosen-Pajk)
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V SPOMIN

ZAHVALE
Ob nenadni smrti svoje mame se za-
hvaljujem Zvezi paraplegikov Slovenije 
za finančno pomoč, prav tako se za-
hvaljujem Društvu paraplegikov sever-

Prodajam invalidski voziček na električ-
ni pogon, ki je v brezhibnem stanju, po 
zelo primerni ceni 500 evrov, da bo slu-
žil svojemu namenu. 
Pokličite na tel.: 041/638-403.

OGLASI

Vsi tisti, ki jih je Špik zbodel, so 
bili silno nejevoljni, da se jih 
upa kdo dotakniti v njihovi sve-

ti preproščini, češ da kar naredijo, je vse 
prav. Kot se govori po kuloarjih, se je celo 
predsednik odpovedal jutranji kavi v so-
sednjem bifeju. Dal je priznanje sodelav-
kam ter z njimi popije čaj. Vse je za nekaj 
dobro, tudi za medsebojne odnose.

Prizadeti so menda z vseh strani vr-
šili pritisk na urednico, da razkrije Špika. 
Baje so me obravnavali celo na delovni 
skupnosti, zlobneži natolcujejo, da je tudi 
sam vrh Zveze urednici zvijal roke, a me 

ni izdala. Predsednik je bojda povprašal 
tudi urednika iz prejšnjega stoletja, ki 
me je uvedel v glasilo, in celo glavnega 
»export–import« informatorja Zveze, a 
nevednost je lepa čednost. Pohvalno. 
Tako bo tudi v prihodnje vse slabo in pre-
tirano pošpikano. »Pošpikani« se ne zave-
dajo, da mi material dajejo sami, saj radi 
na široko razglabljajo o vsem z vsakim, ter 
s svojimi veleumnimi zaključki ustvarjajo 
prispevke. Špik le posluša in zapiše.

Kot se je izvedelo iz krogov blizu 
predsednika, je le-ta pričel z dvorno ra-
čunovodkinjo obiskovati vsa društva in 
vršiti vizitacije o poslovanju ter vodenju 
ustreznih evidenc o uporabnikih, ki so 
vključeni v različne programe. Ugotovi-
tve so pisane, v nekaterih sredinah bi bil 
skoraj potreben reanimacije, spet dru-
god je naletel na pretirano sterilnost in 
perfekcionizem, ki že meji na rek, da je 
bolj papeško od papeža. Špik se sprašu-
je: je predsednika v to pognala recesija, 
išče skrite rezerve ali bognedaj črne fon-
de po društvih? Ali jim samo priporoča 
katarzo? Da ni morda pričel izvajati in-
kvizicije, ker je to pač potrebno?

Kljub osti v prejšnji številki so dolo-
čeni dnevi, ko mačisti na Zvezi ne zdr-
žijo brez »sosedove« kave. Racionalna 
razlaga je, da so jim bolj kot sodelav-
ke zanimive »kelnarce« in njihov stas. 
Nekateri mačisti se po deseti uri spet 
vrnejo na jutranji kraj zločina. Zato mo-
ramo pač verjeti njihovemu prefinjene-
mu okusu po lepoti!

Predsednik ima bojda tudi kulturne 
težave. Išče novega vodjo kulture. Kot 
sem neuradno izvedel, je pogoj absti-
nenca na alkohol. Iskanje takega kandi-
data mu je vzelo že dober mesec dni. 
Sprašujem se, če ga bomo sploh imeli, 
ker je omenjeni pogoj med svobodni-
mi umetniki tako redek kot albino slon.  

Iz neuradnih virov blizu Zveze se je 
izvedelo, da poteka notranja presoja 
programov in njihovih vodij. Menda 
je eno izmed vprašanj tudi odnos do 
alkohola na delovnem mestu. Zlobneži 
namigujejo, da bi bilo potrebno preso-
jo izvesti še v Domu paraplegikov, am-
pak očitno ne vedo, da je Dom registri-
ran za gostinstvo. Če je za degustacijo, 
pa zanima tudi mene?

Kuloarno Oko

ŠPIK
Kot se je izvedelo iz vsesplo-
šnih »feedback-ov«, je bila v 
130. številki Paraplegika naj-
bolj odmevna vrnitev ŠPIKA. 
Dejstvo je, da se je vrnil v ve-
likem slogu, ampak ...

Sonja BELAK,
članica DP Gorenjske,
rojena 08.08.1953 

Nafka KAJTAZOVIĆ, 
članica DP ljubljanske
pokrajine, rojena 09.10.1952 

Ludvik SAJOVIC, 
član DP Gorenjske,
rojen 19.09.1940 

ne Štajerske za vso podporo. Hvala!
Anica Jevšenak

Zahvaljujem se vam za sodelovanje 
in pomoč, pa tudi pozornost, ki ste jo 
izkazali v preteklih petih letih, ko sem 
opravljal naloge svetovalca predsedni-
ka Republike Slovenije dr. Danila Türka 
za zdravstveno in socialno varstvo ter 
humanitarna vprašanja. Od vas sem 
dobil veliko spodbud, znanja, dobrih 
sporočil. Za vse to sem vam hvaležen 
in sem prepričan, da boste z enako 
mero pozorni do Urada predsednika 
Republike Slovenije tudi v prihodnje. 
Vesel bom vaših obvestil in sporočil. 

S spoštovanjem, 
mag. Franc Hočevar, zdravstveno in 

socialno varstvo ter humanitarna vprašanja
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KVIZ ZA RAZVEDRILO
Albin Rožman

1 4 2 5 3 6 7 6 8 10 1 6

9 10 6 11 12 14 4 6 2 7 4 13 10 6

15 4 9 10 9 4 16 16 11 1 17 13 11 16 5 12 5

Pri vsaki številki so navedeni 3 
odgovori. Odločite se za pravil-
ni odgovor in s črko, ki je pred 

njim, nadomestite številko v liku. Vse 
črke v liku, brane vodoravno, dajo slo-
venski pregovor.

1.  Kje so Velikonočni otoki?
Ž - v Tihem oceanu
A - v Atlantskem oceanu
T - v Indijskem oceanu

2.  Atletsko orodje, krogla za mo-
ške, je:
B - težje od kladiva
U - lažje od kladiva
N - približno enako težko

3.  Kdo ima sedež v Ljubljani na Er-
javčevi cesti?
H - predsednik republike
D - predsednik vlade
O - Državni zbor

4.  Katere živali ni v kitajskem ho-
roskopu?
E - volka
Z - tigra
H - kače

5.  Kaj so stalaktiti?
Č - bakterije
A - kapniki
V - vrsta črvov

6.  Prejemnik Borštnikovega pr-
stana za leto 2012 je:
I  - Igor Samobor
C - Tone Kuntner
R - Ivo Godnič

6.  Kvadratni koren katerega šte-
vila je število 9:
P - 9
Š - 81
A - 729

8.  Kdo je napisal pesniško zbirko 
Čaša opojnosti?
L - Simon Gregorčič
N - Simon Jenko
D - Oton Župančič

9.  Kdaj je bil ustanovljen ansam-
bel bratov Avsenik?
E - leta 1950
T - leta 1953
Ž - leta 1955

10.  Kako se imenuje 5. sklon v slo-
venski slovnici?

R - lokativ
C - dativ
K - instrumental

11.  Katera je 10. črka grške abece-
de?

Š - delta
F - jota
O - kapa

12.  Če smo pri Najevski lipi, smo:
J  - na Dolenjskem
H - na Štajerskem
G - na Koroškem

13.  Kateri je zadnji film režiserja 
Marka Naberšnika?

O - Petelinji zajtrk
P  - Šanghaj
M - Autsajder

14.  Katera krava je belkaste bar-
ve?

L - bouša
E - čada
K - dimka

15.  Kaj je klorofil?
Z - bojni strup
I  - vodna raztopina klora
Č - listno zelenilo

16.  Katera žival ne spada med 
školjke?

T  - pokrovača
A - ostriga
M - volek

17.  V kateri skupini bo igrala Slo-
venija na EP v košarki leta 
2013?

V - B
U - C
L  - D

Rešitev kviza iz 130. številke: KO 
SI ZELO SREČEN, ŠE SAM SEBE NE 
SPOZNAŠ, KO SI NESREČEN, TE NIH-
ČE NOČE POZNATI.
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KETIFA – arabsko osebno žensko ime. V Sloveniji bi bila Cvetka.  •  EN-
ČEV – Valentin, baritonist SNG Maribor  •  BLOT – ime zadnjega - sed-
mega albuma norveške black metal skupine Einherjer. Kmalu po izdaji 
albuma leta 2003 je skupina razpadla.  •  OON – Yeoh, malezijski pisa-
telj, urednik in medijski svetovalec. Leta 1994 je bil malezijski državni 
prvak v judu, v kategoriji do 60 kg, prav tako tudi član malezijske judo 
reprezentance.  •  IGLAND – norveški proizvajalec vitlov, prikolic ter 
nakladalcev za hlode in procesorja za pripravo drv.  •  NEIRA – Juan, roj. 
21.02.1989, argentinski nogometaš, ki si trenutno služi kruh pri špan-
skem nogometnem klubu Real Valladolid..

Pravilno geslo križanke iz Paraplegika št. 130 se glasi: PARAOLIMPIJ-
SKE IGRE, FRANČEK GORAZD TIRŠEK.
Nagrajenci križanke št. 130: COKAN Danica, Gotovlje 96 A, 3310 
ŽALEC; ZUPAN Janez, Zaloka 5, 8232 ŠENTRUPERT; POTOČNIK 
Majda, Bevkova 1, 2000 MARIBOR

Pravilno geslo križanke napišite na dopisnico ali pošljite po e-mailu 
najpozneje do 31. januarja 2013 na naslov Zveza paraplegikov Slo-
venije, Štihova 14, p.p. 5714, 1001 Ljubljana ali na e-naslov: 
info@zveza-paraplegikov.si.
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KETIFA – arabsko osebno ensko ime. V Sloveniji bi bila Cvetka.
EN EV – Valentin, baritonist SNG Maribor
BLOT – ime zadnjega - sedmega albuma norve ke black metal skupine Einherjer. Kmalu po
izdaji albuma leta 2003 je skupina razpadla.
OON – Yeoh, malezijski pisatelj, urednik in medijski svetovalec. Leta 1994 je bil malezijski
dr avni prvak v judu, v kategoriji do 60 kg, prav tako tudi lan malezijske judo reprezentance.
IGLAND – norve ki proizvajalec vitlov, prikolic ter nakladalcev za hlode in procesorja za
pripravo drv.
NEIRA – Juan, roj. 21.02.1989, argentinski nogometa , ki si trenutno slu i kruh pri panskem
nogometnem klubu Real Valladolid.
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Najti pravo darilo ni lahka naloga.

Da bodo priprave na praznike mirne, 

Obdarujte s srcem

www.posta.si

CENA ZA KOS
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