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Dane Kastelic
postal predsednik
Sveta za invalide
Mirjam Kanalec
11. februarja je v veliki sejni dvorani Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
potekala prva konstitutivna seja Sveta
za invalide Republike Slovenije. Kakšna
je vloga Sveta, smo poklepetali z njegovim predsednikom Danetom Kastelicem.

Kako usposobljeni smo za
vožnjo avtomobila
asist. Daniel Globokar, dr. med. spec.
FRM
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS
Soča in Zavod za varstvo pri delu Ljubljana sta ob sodelovanju Katedre za
javno zdravje in Katedre za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino ter Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani organizirala seminar, ki je potekal 14. in 15.
februarja v predavalnici URI-Soča.
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45 let zvestobe
Barbara Slaček
45 let življenja na vozičku, 30 let urednikovanja glasila Paraplegik in sedemdeset let življenja. To so številke, ki so
zaznamovale leto 2014 Jožeta Globokarja.

Delavnici in prodajalni začeli
obratovati
Blanka Markovič
Servisni delavnici in prodajalni invalidskih vozičkov v Pacugu ter Ljubljani sta
z 11. marcem začeli obratovati. Sodelujemo z ZZZS, prijavljeni pa smo pri
Javni agenciji za medicinsko-tehnične
pripomočke.
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Svet bo tekel za tiste, ki tega
ne morejo
Wings for Life
4. maja 2014 ob istem času bo po celem svetu potekalo eno največjih globalnih tekaških tekmovanj do sedaj, to
je Wings for Life World.

Delo društev
Dopisniki društev
Zimo so društva izkoristila za številne aktivnosti. Preberite, kaj so delali karantanski
knezi, ljubljanski zmaji, celjski grofi, kaj se je
dogajalo na Obali in Krasu, na totem eku,
v deželi cvička, na panonskih ravnicah in
kaj je teklo po gorenjskih kapljicah.
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Sneženje okrnilo tekmovanje
Jože Globokar
Že 6. tradicionalni smučarski kamp sta
Zveza paraplegikov Slovenije in Zveza za šport invalidov-POK pripravili na
smučiščih Rogle.
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Curling reprezentanca se
uveljavlja
Jože Globokar
Na močnem mednarodnem turnirju v
Villingenu, ki je potekal od 24. do 26.
januarja, zasedli 6. mesto.

Film za vse – naučimo se
snemanja
Aleksander Grum
Usposabljanja v sklopu projekta Film za
vse so v polnem teku. Delavnice potekajo delno v Novi Gorici, delno v Ljubljani – nekatere tudi v prostorih naše
Zveze.

68
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Kolumna predsednika

PO POTI RAZPRŠENEGA FINANCIRANJA

N

a Zvezi zaključujemo z ocenami uspešnosti preteklega leta.
Podrobnejšo analizo delovanja in poslovanja Zveze sem pripravil
v poslovnem poročilu, ki je trenutno v
fazi revizije, ki poteka na sedežu Zveze s
strani pooblaščenih revizorjev. Revidirano letno poročilo bo na voljo vsem zainteresiranim po sprejemu na skupščini
meseca maja. V letu 2013 smo imeli otežene razmere poslovanja zaradi rebalansa FIHO, zaradi česar so se sredstva
posledično zmanjšala za dobrih 15 %,
kar je terjalo velike napore Zveze in društev k stabilizaciji razmer. Ob tej priložnosti se zato zahvaljujem vsem sodelavkam
in sodelavcem, članicam in članom organov upravljanja kakor tudi vodstvu društev za konstruktivno sodelovanje.
Letošnje leto bomo dali poudarek
programskem delu. Marca smo našo
smelo usmeritev na področju osebne
asistence nadgradili s petletnim financiranjem strokovnih delavk pri programu
s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predmetni razpis je trenutno največji uspeh
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na področju večletnega programskega
financiranja, za kar imata nedvomno
zaslugo strokovna vodja programov
Špela Šušteršič in strokovna delavka
Hana Ermenc. Pridobljena sredstva
bodo pomembno prispevala k manjši
odvisnosti od sredstev FIHO, ki so vedno
bolj nestabilna in za leto 2014 občutno
zmanjšana. Presenečen sem, da Fundacija ne stori nič v smeri pridobivanja
dodatnih sredstev za boljše stabiliziranje, kar bi posledično pomenilo manjšo
odvisnost od Loterije. Na tem področju
bi pričakoval večjo aktivnost poslovodstva FIHO in manj v smeri procesne
birokratizacije, ki jo s svojimi ukrepi nalaga sofinanciranim organizacijam. Leta
2013 so bila v deležu skupne mase naše
Zveze sredstva FIHO v višini 35 %, pred
šestimi leti so ta sredstva predstavljala
83 % proračuna Zveze. In v tej smeri
razpršenega financiranja bo temeljila
nadaljnja poslovna politika ZPS.
Maja se bo pričela obnovitvena rehabilitacija. Letos bomo skušali ponudbo
razširiti v okviru danih možnosti, dejstvo
je, da so se tudi s strani ZZZS sredstva
zadnja tri leta zniževala, tako da je letos
obnovitvena rehabilitacija sofinancirana
na ravni leta 2008, kar pomeni manj kot
28 % skupnega proračuna Zveze po programu za leto 2014. Dejstvo je tudi, da je
ZZZS v globokem minusu, posledično
se to pozna pri razpisih za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Želim si, da bi bilo
bolje, ampak napovedi niso nikjer optimistične. Trenutno še nismo zaključili dogovorov z devetimi zdravilišči o programu obnovitvene rehabilitacije. Izvajalci
tarnajo, da zaradi povišanja cen surovin
in energentov ne morejo izvajati storitev
brez dodatne participacije uporabnikov,

ki bo za marsikaterega člana težko dosegljiva. Zato bo Zveza do določene mere
še vedno sofinancirala programe rehabilitacije, če le-ta za njen osebni proračun
ne bo preveliko breme. Zavedamo se,
kako pomembno sta dobro zdravstveno
stanje in psihofizična kondicija za spopadanje s posledicami para in tetraplegije.
Seveda pa je stvar vsakega posameznika, da se bo ob pestri ponudbi posameznih izvajalcev lahko sam odločil, v katero
zdravilišče se bo odpravil na letošnjo terapijo. Torej, izbira je vaša!
Drage članice in člani, letos, 16. aprila, mineva 45 let od ustanovitve naše
organizacije, kar so naši ustanovni člani
davnega leta 1969 postavili smernice.
Te so in so bile temelj Zveze paraplegikov Slovenije. Tudi društva obeležujejo
že 35 let organiziranega delovanja na
svojih območjih. Kot vsako leto bomo
tudi letos obeležili DAN SLOVENSKIH
PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV, pod
naslovom IZZIVI PARAPLEGIJE. Svečana
prireditev bo 16. aprila v Domu paraplegikov v Pacugu, kjer bomo poleg okrogle mize z naslovom »Dostopnost grajenega okolja« lahko spremljali nastop
pevskega zbora članic in članov Društva
paraplegikov Prekmurja in Prlekije ter
razstavo in prikaz slikanja z usti naših
slikarjev. Člani, ki se ukvarjajo s t. i. ročnim kolesarjenjem (handBike), bodo na
ta dan obkrožili vse tri primorske občine s pričetkom in zaključkom ob Domu
paraplegikov Pacug. Vzporedno bo
potekala tudi slavnostna seja Skupščine
Zveze, ki bo sprejemala noveliran Statut
iz leta 2005. Zato naj bo sprejem Statuta
nov list in popotnica k boljši strukturni
ureditvi in viziji Zveze paraplegikov proti
letom, ki bodo našo organizacijo pripe-

[
ljala do Abrahama. Predvidevamo, da se
nam bosta na tej poti v boljši jutri slovenskih para in teraplegikov pridružila resorna ministrica dr. Anja Kopač Mrak
in piranski župan Peter Bossman. Tako
bo naša skromna prireditev dobila bolj
slavnosten odtenek praznovanja.
Spoštovane članice in člani, iskreno
vam čestitam ob dnevu slovenskih pa-

raplegikov, ki ga v Sloveniji obeležujemo peto leto zapored. Želim vam, da
bi se v svoji organizaciji dobro počutili
in bili sprejeti med sebi enakimi. Želim
si tudi, da bi bili vzor, navdih in opora
vsem novim članom, ki jih usoda pripelje v naše vrste. Postanimo jim prijatelji
in sodelavci pri premagovanju začetniških ovir na poti vključevanja.
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Narava se prebuja, povsod se opaža veselje do življenja. Začetek nečesa
novega nas vedno navdaja z lepimi
občutki in pričakovanji. Vsem, ki praznujete, ob prihajajočih praznikih želim
vesele, življenja polne in blagoslovljene
velikonočne praznike.
Dane Kastelic

OBVESTILA PO ELEKTRONSKI POŠTI – STE MORDA POZABILI?
Zveza vam je, članicam in članom, v začetku tega leta poslala na dom obvestilo z vprašanjem, če želite v bodoče
prejemati sporočila po elektronski pošti. Se še spomnite? Vaš odziv je bil ZELO slab, samo slabi trije odstotki članov ste
nas vzeli resno in odgovorili!
Zavedamo se sicer, da je povprečna starost članstva visoka, a to ne pomeni, da ne uporabljate sodobnih komunikacijskih
tehnologij. Prepričani smo, da je večina preprosto POZABILA sporočiti!
IN ZAKAJ naj bi se odločili za to? Obveščanje preko elektronske pošte bo hitrejše in informacije bolj ažurne! Razpisi
za obnovitveno rehabilitacijo in letovanja, obvestila o spremembi zakonodaje in bonitetah, novice, zanimivosti, oglasi,
proste kapacitete naših počitniških objektov, Paraplegik … bodo samo še za »klik daleč«. Seveda nam boste obenem
prihranili kar zajeten strošek poštnine, papirja, tiska in dela. In ne nazadnje bomo kot zavestni svetovljani obvarovali
kakšno drevo, ki bo ostalo našim zanamcem.
Zato vas PONOVNO vljudno prosimo, da nam čimprej sporočite na e-mail Zveze, info@zveza-paraplegikov.com, ali bi
v prihodnje želeli prejemati pošto Zveze na vaš elektronski naslov in NE po klasični pošti. V sporočilu ne pozabite napisati
imena in priimka ter naslova elektronske pošte, na katero želite prejemati obvestila. Hkrati navedite, ali želite po
e-pošti prejemati vsa obvestila in razpise vključno s Paraplegikom, ali pa bi Paraplegika rajši še naprej listali v papirni
obliki.
Seveda bomo vsem, ki tega ne boste sporočili, pošiljali vse kot do sedaj – v papirni obliki!
Zveza paraplegikov Slovenije

V prĳetnem okolju turističnega naselja Term Čatež so vam na voljo
štiri apartmajske hiške (dve pritlični in dve mansardni), ki so prilagojene
gibalno oviranim uporabnikom.
ŽE OD
44 €/DAN
V SEZONI

ŽE OD
37 €/DAN
IZVEN
SEZONE

ŽE OD
28 €/DAN
V ZIMSKEM
ČASU

V ceno je vključenih do pet kopalnih kart za termalno
riviero in turistična taksa. Vsakemu gostu (ena chip
kartica) v času bivanja pripada en triurni obisk Savna
parka, ki ga lahko izkoristi od ponedeljka do petka.

Informacĳe vsak delovnik med 8. in 12. uro.
janko.zupan@zveza-paraplegikov.com
info@zveza-paraplegikov.si
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803

DOM PARAPLEGIKOV V SEMIČU – BELA KRAJINA
Med belokranjskimi goricami se nahaja Dom paraplegikov, ki je primeren
za družinski oddih, zaključene družbe ter šolske in podobne ekskurzĳe.
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Mirjam Kanalec | Ustanovna seja Sveta za invalide

DANE KASTELIC POSTAL PREDSEDNIK
SVETA ZA INVALIDE
11. februarja je v veliki sejni dvorani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti potekala prva, konstitutivna seja Sveta za invalide Republike Slovenije,
ki je bila namenjena predvsem izvolitvi in potrjevanju mandatov članov Sveta in sprejetju Pravil o delovanju Sveta za invalide Republike Slovenije. Predsednik je postal Dane
Kastelic, predstavnik invalidskih organizacij. Poleg predsednika so bili izvoljeni še trije
podpredsedniki: Boris Šuštaršič, predstavnik invalidskih organizacij, Dragica Bac, predstavnica Vlade RS in Lea Kovač, predstavnica strokovnih institucij.

S

vet za invalide Republike Slovenije je ustanovljen na podlagi
28. člena Zakona o izenačevanju
možnosti invalidov kot neodvisen tripartitni organ, katerega člani so predstavniki reprezentativnih invalidskih
organizacij, predstavniki strokovnih institucij s področja invalidskega varstva
ter predstavniki Vlade Republike Slovenije. V skladu z 42. členom Zakona o
izenačevanju možnosti invalidov je do
ustanovitve sveta njegove naloge do
izteka svojega mandata opravljal Svet
Vlade RS za invalide, ki je bil ustanovljen leta 1996. Daneta Kastelica, novoizvoljenega predsednika Sveta sem
prosila, da za bralce Paraplegika pove
kaj več ...
Najprej čestitke ob izvolitvi na
tako pomembno funkcijo. Postal si
»prvi invalid« v državi. Kako se ob
tem počutiš?
Hvala za čestitko, vendar je ta funkcija še dodatna obveznost ob kopici, ki
jih imam, še posebej vodenju Zveze paraplegikov Slovenije, ki je moja primarna naloga. Nisem in ne želim biti »prvi
invalid«, ker tak naziv ima v slovenskem
prostoru prej negativno kot pozitivno
konotacijo. Morda sem zaradi te funkcije le »prvi med enakimi« in zaradi tega
6

kakšne evforičnosti ne čutim. Prej sem
zaskrbljen zaradi negotovih razmer,
ki jih imamo v Sloveniji, in smo zaradi
različnih varčevalnih ukrepov invalidi
še dodatno potisnjeni na rob družbene
lestvice. Obeta se še kup reform, predvsem na zdravstvenem področju, kjer
sem zaskrbljen, da se bodo kopja lomila
na najšibkejših državljanih, med katere
zagotovo spada velika večina invalidov.
Ob imenih, ki so člani Sveta, npr.
Dragica Bac, prim. Rajmond Šavrin ...
in ne nazadnje Boris Šuštaršič, ni tako
preprosto postati predsednik Sveta.
Kako ti je uspelo? Kaj te je prepričalo,
da si konec koncev sprejel tako zahtevno funkcijo?
Res je, da Svet sestavljajo sama eminentna imena, in vsak član je velik poznavalec na svojem področju. Ampak
Svet za invalide lahko vodi le invalid in
to je zapisano v Pravilih o delovanju,
ki jih je Svet sprejel na prvi seji, kar se
mi zdi zelo umestno. Beseda invalid
je v slovenskem prostoru edina sprejemljiva in razumljiva terminologija,
nenazadnje imamo besedo invalid zapisano tudi v Ustavi RS, zakaj bi se potem obremenjevali z nekimi opisnimi
izpeljankami ali celo tujkami. Saj smo
vendar Slovenci!

Svet za invalide se je postavljal pol
leta, zato smo že šli čez nekaj porodnih
krčev, in vendar je 11. februarja 2014 le
zaživel in bil tudi konstituiran. Pogovori o prevzemu te funkcije so bili dolgi,
prepričevanja intenzivna, sam pa sem
bil neodločen do zadnjega, ker sem se
zavedal, kakšne obveznosti taka funkcija prinese, predvsem če jo hočeš dobro
opraviti. Upam, da mi bo uspelo upravičiti pričakovanja. Zavedam se tudi, da
ne bo lahko in brez konstruktivnega sodelovanja vseh zainteresiranih tega poslanstva ne bo možno dobro opraviti.
Kako vidiš svoje delo kot predsednik in kakšne vizije imaš o poslanstvu in delu Sveta? Kako lahko
vloga Sveta pripomore k izboljšanju življenja invalidov v državi?
Zavedam se, da mora Svet navzven
kazati stabilnost invalidskega varstva
in hkrati sporočilo, da tudi nekdo na
najvišji ravni misli na invalide, zato je
bil moj prvi apel po izvolitvi vseh članom Sveta, da nam naj bo pri našem
nadaljnjem delu skupni CILJ izboljšanje
kvalitete življenja slovenskih invalidov!
Zavzemal se bom, da strnemo vrste
in vsak od nas je dolžan na svojem
področju maksimalno prispevati k uresničitvi zastavljenega cilja. Za prevlado
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Ustanovna seja Sveta za invalide (foto vir: http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//7348/ [dostopno; 17.3.2014])

slabega je namreč dovolj, da dobri in
sposobni ljudje ne naredijo nič! Zadal
sem si štiri naloge, h katerim bom poleg ostalih obveznosti skušal krmariti
Svet za invalide, in te so:
1) spremljanje Konvencije OZN o pravicah invalidov
2) država naj začne s pripravo državne
invalidske politike
3) stabilno financiranje IO preko FIHO
4) zagotovitev ustrezne zakonodaje
s poudarkom na pozitivni diskriminaciji na področju zdravstvenega in
socialnega varstva za slovenske invalide (Svet za invalide RS mora obravnavati vse zakone, ki so neposredno
ali posredno povezani z invalidi). Za
pravočasno obveščenost in zagotovitev ustreznih gradiv je zadolžen
direktorat za invalide pri MDDSZEM.
Moja naloga bo predvsem koordiniranje in vodenje treh zastopanih interesnih sfer v tem Svetu, ki so najbolj
povezane z invalidi.
 Od predstavnikov ministrstev pričakujem, da bodo v okviru svojih
pristojnosti in neposredno z vodstvi ministrstva pripravljali zakonodajo s pozitivno diskriminacijo do
invalidov kot najranljivejše skupine
slovenskih državljanov. Hkrati pa so

dolžni vzporedno skrbeti za stabilno financiranje posebnih socialnih
programov (PSP), ki jih izvajajo invalidske organizacije (IO), financirane
preko FIHO. V zadnjem letu se je
edini stabilni vir v RS z nekaterimi
nerazumnimi potezami zakonodajalca in Vlade zelo zamajal in to
anomalijo bo s skupnimi močmi
potrebno odpraviti in koncesijsko
financiranje FIHO stabilizirati.
 Strokovne institucije, ki skrbijo za
zdravstveno varstvo, izobraževanje,
usposabljajo invalide preko svojih
centrov ali jim zagotavljajo delo s
prilagojenimi programi, jim zagotavljajo zaposlitev na trgu dela ter
zagotavljajo sredstva za invalidske
upokojence, od njih pričakujem,
da bodo v svoje izvedbene in raziskovalne programe primarno vključili cilje za boljšo kvaliteto življenja
slovenskih invalidov. Po nekaterih
parametrih je več kot polovica slovenskih invalidov na robu eksistenčnega minimuma. In to stanje smo
dolžni v svojih sredinah izboljšati.
 In tretja interesna veja, ki sestavlja ta
Svet smo invalidi. In kaj pričakujem
od RIO in ostalih IO, ki delujejo na državni in lokalni ravni? Predvsem veliko

strpnega sodelovanja med vsemi organizacijami, ki združujemo različne
vrste invalidnosti. Z dialogom bomo
lahko našo podobo v javnosti precej
izboljšali. In tu vidim našo priložnost,
saj je zaupanje temelj etike. V nobenem primeru ne smemo tolerirati
agresivnega in vsiljivega podajanja ali
sprejemanja stališč. Prepričan sem, da
moramo invalidi (širše gledano) med
sabo sodelovati. Tudi s tistimi, ki se
nam zaradi svojega drugačnega pogleda na trenutno situacijo ne vklopijo v naš kontekst, seveda najprej
na določenih segmentih, kjer imamo
skupni imenovalec, in prepričan sem,
da se bo zagotovo razvilo pozitivno razmišljanje in delovanje tudi na
drugih področjih. Glede na trenutno
situacijo in v pričakovanju prihodnjih
časov smo vsi invalidi obsojeni na
optimizem in nadaljnjo skupno pot v
Sloveniji. Zato smo dolžni gojiti pozitiven odnos do samih sebe.
Naštete usmeritve in naloge so
predpogoj, da drugo vprašanje lahko
zadovoljivo izpolnimo.
Imaš kakšne strahove, pomisleke? Česa se najbolj veseliš in česa
najbolj bojiš?
7
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Strahovi in pomisleki so vedno
prisotni, a to v končni fazi ne sme biti
izgovor za oklevanje. Predsednik mora
včasih potegniti tudi kakšne konsekvence, ki niso vsem pogodu, vendar
so v danem trenutku potrebne. Sem
človek kompromisov, zato mislim, da
ne bo veliko pomislekov. Najbolj se
veselim dneva, ko bo Konvencija OZN
o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija ratificirala med prvimi državami v
aprilu leta 2008, 100 % sprejeta med
sodržavljani in implementirana na vseh
ravneh družbene ureditve. To je v tem
trenutku še utopija, vendar moramo vsi
stremeti, da se jo bo čim hitreje pričelo
izvajati v polnem pomenu besede. In
tu mislim, da svet nima tako majhne
vloge. Seveda, če bo naša politika Svet

nazorske ali kakšne druge interese, ki
lahko v končni fazi prinesejo dodatno
škodo slovenskemu invalidskemu gibanju. In druga, da politika Sveta za
invalide ne bo sprejela kot partnerja oz.
reprezentativnega sogovornika.
Lahko bralcem Paraplegika poveš kaj več o Svetu za invalide. Kako
je sestavljen, kakšne pristojnosti in
naloge ima?
Svet je sestavljen tripartitno. Sedem predstavnikov je predstavnikov
invalidskih organizacij, enako število
je predstavnikov strokovnih institucij
in sedem predstavnikov z ministrstva.
Svet ima poleg predsednika še tri podpredsednike, prvi podpredsednik je
Boris Šuštaršič, druga podpredsednica

Dane Kastelic, predsednik Sveta, in trije podpredsedniki, Lea Kovač, Dragica Bac in Boris
Šuštaršič (foto vir: http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//7348/
[dostopno; 17.3.2014])

sprejela kot partnerja na področju invalidskega varstva, in ne samo kot nujnega zla. Zato upam, da ne bodo pozabili,
da je Svet obvezno posvetovalno telo
o vprašanjih invalidske politike. Kajti v
nasprotnem primeru je tudi moja naloga zelo omejena. Zato sem jih v imenu
Sveta dolžan opominjati in opozarjati.
Bojazen je prisotna. A v tem trenutku samo na segmentu, da kdo ne
bi poizkušal izkoriščati Sveta za svoje
8

je Lea Kovač iz vrst strokovnih institucij
in tretja podpredsednica je Dragica Bac
iz kvote ministrstev. Poleg kupa drugih
nalog so primarne naslednje:
– spremlja razvoj in izvajanje programov
s področja invalidskega varstva ter daje
pobude za njihov razvoj in izvajanje,
– med javno obravnavo predlagateljem
zakonov in drugih predpisov daje
mnenje o zakonih in drugih predpisih,
ki se nanašajo na invalidsko varstvo,

– sodeluje pri pripravi poročil o izvajanju nacionalnih programov in daje
mnenje o njih,
– Vladi Republike Slovenije daje pobude, predloge in priporočila v zvezi z
invalidskim varstvom,
– skrbi za sodelovanje med ministrstvi
in strokovnimi institucijami ter invalidskimi organizacijami,
– spodbuja in spremlja izvajanje Zakona
o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS
– Mednarodne pogodbe, št. 10/08),
– opravlja druge naloge skladno s
sprejetimi pravili o delovanju sveta.
Torej, polje delovanja je zelo široko
in tudi zahtevno.
Iz lastnih izkušenj vem, da je
predsednikovanje nekega organa
lahko tudi minus za organizacijo,
iz katere prihajaš. Kako ti vidiš – je
tvoje imenovanje lahko prednost ali
minus za Zvezo paraplegikov Slovenije?
Mislim, da je lahko plus, saj so teme
in naloge Sveta širše zastavljene in morajo biti usmerjene k izboljšanju trenutnega stanja za slovenske invalide. Svet
ne razpolaga s finančnimi viri ali objavlja razpisov, veliko pa lahko doprinese
k veliki stopnji enotnosti slovenskega
invalidskega gibanja, predvsem pa strpnosti. Ena izmed glavnih nalog je odigrati proaktivno vlogo pri oblikovanju
zakonodaje na področju invalidskega
varstva. Zagotovo pa je pomembna naloga vzpostaviti stalni kontakt z izvršno
vejo oblasti, da področje razvoja invalidskega varstva ne bo šlo po poti trenutnega navdiha posameznega politika.
Želim ti uspešno delo na poti
kompromisov proti cilju – popolnemu sprejetju Konvencije OZN
o pravicah invalidov med sodržavljani in implementaciji na vseh
ravneh družbene ureditve.
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Janko Zupan | Obnovitvena rehabilitacija

PREDVIDOMA V ZAČETKU MAJA
Skupinska obnovitvena rehabilitacija je v letu 2013 potekala v šestih zdraviliščih in Domu
paraplegikov Pacug, letos pa v ponudbo načrtujemo vključiti še dve novi zdravilišči.

V

zdraviliščih je zagotovljeno izvajanje obnovitvene rehabilitacije z namenom ohranjanja
preostalih sposobnosti oziroma preprečevanja spremljajočih posledic invalidnosti (kontrakture sklepov, atrofije, mišične oslabelosti, slabe prekrvavitve ... ).
Vsak posameznik je obravnavan individualno, ravno tako pa mu je predpisana
terapija (povprečno 3). Paraplegiki in tetraplegiki največkrat izbirajo med ročno
masažo, podvodno masažo v termalni
vodi, razgibavanjem, elektrostimulacijo
in limfno drenažo spodnjih udov. Lahko
uporabljajo tudi pripomočke za stojo
ter v okviru zmožnosti še druge pripomočke za pomoč pri gibanju, ohranjanju gibljivosti in mišične moči.
Destinacije, kjer je Zveza paraplegikov Slovenije izvajala program skupinske obnovitvene rehabilitacije, so bile:
Thermana Laško, Terme Čatež, Terme
Zreče, Terme 3000, Terme Radenci,
Terme Dobrna in Dom paraplegikov
Pacug. Skupinska obnovitvena rehabilitacija se je v letu 2013 pričela 6. maja
in je potekala do konca leta. V Domu
paraplegikov Pacug se je zaradi specifičnosti morskega okolja pričela kasneje, in sicer 6. junija ter je trajala do 27.
septembra.
V letu 2013 se je skupinske obnovitvene rehabilitacije udeležilo 549
udeležencev, kar je v skladu s pogodbo
in planom. Za nemoteno organizacijo
in izvedbo smo zagotavljali ustrezno
spremstvo. Spremljevalci so opravljali
osebno nego in druga laična fizična
dela, predvsem pri težje poškodovanih

članih. Lani smo razširili ponudbo še
s tremi zdravilišči. Kljub pestri ponudbi se je več kot polovica prijavljenih
odločila za Thermano Laško. Zaradi
doplačila 7€/dan smo tudi leta 2013 v
Termah Čatež beležili upad prijav, tako
da se je tja prijavila le še tretjina vseh
v primerjavi z letom 2011, ko še ni bilo
doplačila. V Domu paraplegikov Pacug
je bila udeležba celo nad pričakovanji,
tako da so bili vsi termini skoraj popolnoma zasedeni. V Termah Zreče je bila
udeležba približno na nivoju prejšnjih
let. V Terme 3000 in Terme Radenci se
je prijavilo približno 25 članov v vsake,
medtem ko je bilo zanimanje za Terme
Dobrna precej skromno.
Za letošnje leto smo že oddali razpisno dokumentacijo na ZZZS za izbiro izvajalcev skupinske obnovitvene
rehabilitacije. Kot dodatna zdravilišča
smo poleg obstoječih prijavili še Terme Topolšica in Terme Lendava. Tako
bo letos v ponudbi najverjetneje osem
zdravilišč in Dom paraplegikov Pacug.
Vsi izvajalci skupinske obnovitvene rehabilitacije nam nudijo namestitev v
ustrezno opremljenih dvoposteljnih ali
enoposteljnih sobah v hotelu oziroma
na bolniškem oddelku glede na indikacijo, začetni in zaključni zdravstveni
pregled ter tri terapije: masažo, individualno razgibavanje in protibolečinsko oz. drugo terapijo po dogovoru z
zdravnikom. Kot pomembno novost
lahko omenim, da so nam v Sava Turizem d.d., pod čigar okrilje spadajo
Terme 3000 Moravske Toplice in Terme
Radenci, zagotovili, da bodo na obeh

lokacijah še pred pričetkom letošnje
obnovitvene rehabilitacije namestili
dvigalo za dostop v bazen, s čimer bo
bistveno olajšan dostop v vodo. Denarna sredstva, ki so namenjena za skupinsko obnovitveno rehabilitacijo za
leto 2014, so ostala v primerjavi z letom
2013 enaka, medtem ko so se v zadnjih
dveh letih, se pravi letih 2012 in 2013,
zmanjševala.
V kratkem bo Zveza paraplegikov
Slovenije poslala članom obvestila za
obnovitveno rehabilitacijo, prijavnico
bo mogoče najti tudi na spletni strani http://www.zveza-paraplegikov.si/.
Pravico do spremstva imajo starejši od
75 let in mladoletni ne glede na diagnozo. Vsi, ki spadajo v ti starostni skupini in
bodo pravočasno oddali prošnjo, bodo
dobili odobreno spremstvo.
Po končanem razpisu se bo komisija letos prvič sestala, da pregleda prošnje za spremstva in pripravi seznam
upravičencev. Pričetek obnovitvene
rehabilitacije bo predvidoma v začetku
maja.
V zadnjih letih se je izkazalo, da lahko vsi, ki so pravočasno oddali prijavnico, koristijo skupinsko obnovitveno rehabilitacijo vsako leto, saj število prijav
običajno ne presega števila uporabnikov, odobrenih s strani ZZZS, čeprav je
v razpisnih pogojih omenjeno, da pripada sicer vsako drugo leto. Situacija
bi se spremenila, če se prijavijo vsi tisti
člani, ki se prejšnje leto niso. V tem primeru bi vsi, ki so bili lani na obnovitveni rehabilitaciji, izpadli, in morali čakati
na priložnost naslednje leto.
9
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Damjan Hovnik | Dom paraplegikov

NA OBNOVITVENO V PACUG
Sredozemski biser na obali čaka na vas, lanska sezona je bila uspešna, gostje zadovoljni, predvsem s terapijami, ki so res kakovostne.

L

ani je bila prelomnica v delova- šini posameznika za lažje presedanje z
nju Doma paraplegikov v Pa- vozička. Naš reševalec bo animiral ter
cugu. Začeli smo z izvajanjem pomagal pri vstopu in izstopu iz bazeobnovitvene rehabilitacije, ki je te- na. Lani smo nabavili novo invalidsko
meljnega pomena za naš dom. Gostje dvigalo, letos kupili tudi voziček za tuso bili zelo zadovoljni, predvsem s te- širanje ter nekaj senčnikov. Ves čas vas
rapijami, odlično hrano ter uživanjem bo spremljala glasba, enkrat tedensko si
ob bazenu z morsko vodo. Kvalitetne boste lahko privoščili nočno kopanje, s
terapije so bile eden izmed mojih pri- katerim so bili lani vsi gostje navdušeni.
Ob sobotah bo igral ob bazenu
oritetnih ciljev, ko sem prevzel vodenje
doma v Pacugu.
Z veseljem lahko
zapišem, da traja
masaža v domu
40 minut in da gostje lahko izbirajo
med
različnimi
vrstami masaž na
različnih delih teles – kakor komu
ustreza. V fizioterapiji lahko vsakdo
izbira med vsemi
aparaturami, ki so
Enkrat tedensko bo organizirano nočno kopanje. (foto: Tone Planinšek)
na voljo, dolžina
terapij ni omejena
kot v ostalih drugih zdraviliščih, lahko lokalni muzikant, poskrbljeno bo tudi
uporabljate motomed, tilt, individualne za prevoze s kombi vozilom do bližnjih
terapije pod vodstvom fizioterapevtke, mest in tam za oglede lokalnih turističelektroterapije, magnetne terapije ter nih znamenitosti.
Svetoval bi vam, da se že vnaprej
ostalo. Gost je kralj in po dobrih terapijah se prileže odlična hrana, za kate- dogovorite med seboj, s kom bi bili
ro poskrbimo v naši novi kuhinji; letos skupaj v sobi, in to kar napišete na prinameravamo dokupiti še nekaj pripo- javnico. S tem nam boste olajšali delo
pri sestavljanju skupin in seznamu bimočkov za izboljšanje priprave hrane.
Da o prijetnem popoldanskem po- vanja po sobah. Za prihod potrebujete
ležavanju ob bazenu niti ne govorimo, le dobro voljo, pripomočke za osebno
letos bomo spet dokupili šest lesenih higieno ter svoje brisače, za ostalo poležalnikov z blazinami, prilagojenih vi- skrbimo mi.
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Okvirni termini za obnovitveno rehabilitacijo za leto 2014 so sledeči:
20. 5. do 6. 6. – 17 dni
6. 6. do 23. 6. – 17 dni
23. 6. do 10. 7. – 17 dni
10. 7. do 24. 7. – 14 dni
24. 7. do 10. 8. – 17 dni
10. 8. do 27. 8. – 17 dni
27. 8. do 13. 9. – 17 dni
13. 9. do 30. 9. – 17 dni
Seveda
se
bomo prilagajali
glede na prijave. Če bo le-teh
premalo za prvi
termin, ga bomo
združili z drugim
in pričeli junija.
Tistim, ki se
lani niste udeležili obnovitvene
rehabilitacije
v
našem biseru, bi
naštel nekaj stvari,
s katerimi smo popestrili ponudbo:
Pričeli smo z obratovanjem v lastni
kuhinji, od koder vsak dan diši po
domačih specialitetah.
Izvajamo fizioterapije in masaže, za
kar smo nabavili vso potrebno opremo v terapevtskem delu.
Razširili smo bazensko teraso, nabavili prilagojene ležalnike za paraplegike
po meri, usposobili glasbo ob bazenu, kupili senčnike, poskrbeli za priročen prostor, kjer je možno preoblačenje, imamo novo bazensko dvigalo
ter nekaj rekvizitov za animacijo.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

[

DELOZVEZE

]

•

Za v sobe smo kupili televizorje, v kopalnicah nabavili priročne »regalčke«
za odlaganje stvari, po sobah so nočne lučke, v jedilnici je nov televizor,
deluje klima, imamo tudi projektor in
platno, nove mize in stole, poskrbeli
smo za boljši signal interneta, wifi je
dostopen po vsem objektu.
Člani, prisrčno vabljeni, da preizkusite naše kapacitete in storitve. Po
lanskih odmevih je obnovitvena rehabilitacija pri nas vsaj dva koraka pred
ostalimi izvajalci, izstopajo pa terapije,
dobra kuhinja in nepogrešljiv bazen z
morsko vodo.
Z veseljem lahko zapišem, da je
bila lanskoletna zasedenost v domu
93,33-odstotna, dom je obratoval 119
dni, zabeležili smo 1188 nočitev. Tako ali
drugače smo organizirali ali sodelovali
pri organizaciji naslednjih prireditev:
16 .4. 2013 – Dan paraplegikov s slavnostno Skupščino Zveze paraplegikov Slovenije
v času prvomajskih praznikov je bil
dom poskusno odprt, krajše počitnice so koristili trije naši člani s svojci in
spremljevalci
18. 5. 2013 – kosilo ob Pokalu Zveze
paraplegikov v košarki
22. 5. 2013 – pogostitev ob rednem
nadzoru FIHO
29. 5. 2013 – pogostitev ob Skupščini
Zveze paraplegikov Slovenije
15. 6. 2013 – srečanje motoristov
GWC Slovenija in članov Zveze paraplegikov
19. 9. 2013 – pogostitev članov Društva paraplegikov Istre in Krasa ob
izvedbi strokovnega predavanja o
urologiji in merjenje krvnega sladkorja
27. 9. do 3. 10. 2013 – srečanje paraplegikov JV Evrope in podpis memoranduma
Člani, razmislite in nas obiščite v
našem sredozemskem biseru, središču
zdravja in počitnic Zveze paraplegikov
Slovenije.

•
•
•
•
•
•
•

•

Gostje lahko izbirajo med različnimi terapijami. (foto: arhiv Doma)

Jože Globokar | Prenovljena spletna stran Zveze

S KLIKOM REZERVIRAJTE
ČATEŽ ALI SEMIČ
Na spletni strani Zveze paraplegikov Slovenije poleg aktualnih novic lahko po novem rezervirate proste termine
v hišicah Čatež in v Domu paraplegikov v Semiču. Z naročilom na novice boste vedno na tekočem.
Že nekaj časa je prvi pogled na
našo spletno stran nekoliko drugačen,
bolj pester in pregleden. Še najbolj
opazna je razlika na vrhu desne strani, kjer obiskovalcem želimo predstaviti turistično plat življenja gibalno
oviranih turistov in našo ponudbo, ki
jo bomo v prihodnje še dopolnjevali.
Če kliknete na – TURIZEM-REZERVACIJE – lahko kar preko interneta poiščete in rezervirate proste termine v hišicah
Čatež in Domu paraplegikov v Semiču.
Kasneje bomo to možnost uvedli tudi
pri Domu Pacug in Domu Pineta. V zavihku –DOSTOPNE DESTINACIJE boste našli vrsto povezav, kam se odpraviti
na počitnice. Ob kliku na vrtečo sličico
se odpre stran posamičnega doma.

Spremenili smo tudi naslove naslovnih strani v menuju, saj prejšnji niso
več ustrezali naslovom programov
Zveze. Skozi lansko leto smo postopoma zamenjali skoraj vse fotografije
in jih opremili s komentarji. Celostna
dejavnost Zveze je predstavljena kar
na 131 straneh. Zelo dobrodošlo je
– NAROČANJE NA NOVICE. Ko boste
izpolnili podatke, boste po e-pošti prejemali obvestila o novih novicah. Seveda to možnost lahko kadarkoli izključite.
Upamo, da boste kljub spremembam
hitro prišli do ustreznih strani z želenimi podatki. Prijetno »brskanje« po naši
prenovljeni spletni strani vam želimo.
Za dobro podobo naše strani skrbijo
pri Arcturju.
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S spleta | Sofinanciranje programov socialnega varstva

ZVEZA USPELA NA RAZPISU MDDSZ
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 5. marca 2014
osem izvajalcev socialnovarstvenih programov za sofinanciranje novih programov socialnega varstva podpisalo pogodbe.

I

zvajalci so bili izbrani na osnovi
sklepa o večletnem sofinanciranju
za obdobje od 2014 do 2018. Med
njimi je tudi Zveza paraplegikov Slovenije. Podpisane pogodbe so namenjene sofinanciranju programov v letu
2014, sredstva pa namenjena predvsem
stroškom dela in stroškom, povezanim
z delovanjem programov. Programi so
bili izbrani na osnovi javnega razpisa za
sofinanciranje socialnovarstvenih programov.
To so programi s področja preprečevanja nasilja (varna hiša za žrtve nasilja), zasvojenosti, duševnega zdravja,
pomoči brezdomcem, pomoči otrokom in mladostnikom in podpore za
neodvisno življenje invalidom.

Postopek javnega razpisa je vodila
Komisija za vodenje postopka javnega
razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva v
letu 2014. Skupaj so bila v okviru novih

večletnih programov razdeljena sredstva v višini 493.976,54 evrov. Ostala
predvidena sredstva se v skladu z javnim
razpisom prerazporedijo za sofinanciranje enoletnih B-programov, ki bodo izbrani predvidoma do konca aprila 2014.
Z izborom novih večletnih programov se je mreža večletnih povečala, v

letu 2014 tako ministrstvo sofinancira
100 večletnih programov v skupni višini 9.411.576,00 evrov. Skupaj bomo
za vse socialnovarstvene programe,
ki so razpršeni po celotni Sloveniji v
letu 2014 namenili sredstva v višini
10.500.000 evrov.
Zveza paraplegikov Slovenije se je
prijavila na razpis Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer razpis za sofinanciranje
programov socialnega varstva za obdobje 2014 do 2018 programi C. Uspešno smo pridobili finančna sredstva za
program Osebna asistenca za obdobje
petih let in sicer 58.378,27 eur za tekoče leto. Tako smo zagotovili nadaljnje
strokovno vodenje programa.

Podpis pogodb na MDDSZEM (foto vir: http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7363/?photo=1&no_cache=1
[dostopno; 17.3.2014])
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Barbara Slaček | Kdo je Jože Globokar?

45 LET ZVESTOBE
45 let življenja na vozičku, 30 let urednikovanja glasila Paraplegik in sedemdeset let
življenja. To so številke, ki so zaznamovale leto 2014 Jožeta Globokarja, ki je izmed ustanovnih članov Zveze paraplegikov Slovenije edini še aktiven član na Zvezi.
Kdo je Jože Globokar?
Rodil sem se v idilični dolenjski vasici Velike Lese. To je le nekaj kilometrov od izvira naše smaragdno zelene
lepotice reke Krke. Tam sem preživel
otroštvo, nato pa s petnajstimi leti odšel s trebuhom za kruhom v Ljubljano.
V poklicni šoli sem se izučil za prodajalca in se zaposlil v ljubljanski Nami
ter kmalu zatem odšel k vojakom. Po
vrnitvi iz vojske sem postal vodja oddelka bele tehnike v Nami na Tromostovju. Takrat sem dobro zaslužil, saj
sem poleg rednega dela razvažal še
pohištvo.

šali. Imeli smo ameriške radiopostaje.
Ravno v času mojega služenja so prišli
ruski tanki in radiopostaje v njih so bile
mnogo boljše.
Tvoje izobraževanje ima zanimivo ozadje.
Pred vojsko me niso pustili v šolo
zaradi političnih motivov. Sekretar partije mi je dal jasno vedeti: »Če boš šel v
partijo, boš šel v šolo, če pa ne, pa ne!«
No, in ko sem se vrnil iz vojske, sem (kot
že rečeno) postal vodja oddelka. Vendar je bilo to malo sporno, ker nisem
imel zadostne izobrazbe. Takrat potem

Kje si služil vojaščino?
Vojaški rok sem služil v
Bjelovarju celih osemnajst
mesecev kot radiofonist v
tankovski enoti. Verjetno
mi je bila od nekdaj ta tehnika domača in mogoče
prirojena, saj sem se tudi
pri Zvezi kasneje udejstvoval na tem področju. Takrat
je bilo na Zvezi okrog sto
radioamaterjev.
Nekaj dni pred usodnim skokom (foto: arhiv JG)

Vedno me je zanimalo, kaj so radiofonisti
v vojski takrat počeli. Sama si to
predstavljam kot angleške vojake
iz nanizanke Alo, Alo.
Orao, ovdje Jastreb, Orao ovdje Jastreb ... Haha. Takrat so bile radio veze
tako slabe, da smo se prej videli kot sli-

ni bilo več vprašanje biti ali ne biti v
partiji, ampak so me takoj poslali v komercialno šolo. To je bilo leta 1968. Ko
sem naredil sprejemne izpite, sem šel
na dopust, na katerem je splavala po
vodi šola, služba pa tudi.

Še preden omeniva dopust, naj
povemo, da je bila tvoja žena, s
katero sta zdaj poročena že 47 let,
ravno tako zaposlena v Nami.
Ko sem se vrnil od vojakov, sem v
Nami spoznal Fani, ki je bila takrat še
prodajalka (kasneje pa vodja oddelka
kozmetike). Poročila sva se in s krediti
kupila stanovanje. Opremljeno je bilo
vse, manjkal nama je le še hladilnik, ko
sva skupaj zaživela.
Ta dopust te je zaznamoval za
celo življenje.
Še s tremi prijatelji smo šli julija na
morje v Barbat na Rabu.
Predzadnji dan (25. julija)
sem na glavo skočil v vodo
in se poškodoval. Šlo je za
banalni skok, saj je bila voda
več kot meter globoka, skočil sem z manj kot metra višine, in ker mi je spodrsnilo
pri odskoku, sem se zapičil
na glavo in si zlomil vrat v
višini C4 in C5. Še dan poprej smo skakali z jadrnice
s treh metrov v plitvejšo
vodo, pa se ni nič zgodilo.
Okrevanje …
Takoj sem bil sprejet
na oddelek nevrokirurgije v bolnišnici
Rijeka. Imel sem srečo, da je bil tam vojaški nevrokirurg, ki me je operiral. Štiri
tedne sem ležal v intenzivni sobi, nakar
so me poslali direktno v Zavod za rehabilitacijo v Ljubljano, takratni ZRI.
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Ni malo nenavadno, da si bil
sprejet neposredno na rehabilitacijo?
Ja, to je dobro vprašanje. Vsaj v mojem primeru bi takrat bilo bolje, če bi
imel veze s snažilko kot z zdravniki ...
malo šale. Pa vendar, takrat sta mojo
hitro premestitev pospešila dva zdravnika, zdaj že oba pokojna, ki sta mi želela najboljše. Ko pa sem prišel v ZRI na
rehabilitacijo, so bili nekateri moji prijatelji že tam (Vojko Gašperut, Jani Bevc,
Branko Šešič ... ). In ker sem prišel iz šok
sobe tja »začasno zacementiran«, sem
bil večino časa sam, saj so prijatelji hodili ven, sam pa sem moral ležati. Niti
pozvoniti nisem mogel, nisem mogel
ne piti ne jesti. Mobilizacijo z mavcem
so mi na Rijeki nadeli zaradi prevoza,
vendar so mi jo v ZRI pustili še skoraj
tri mesece. Če bi šel pred ZRI-jem v
Klinični center, bi mi mavec zagotovo
prej sneli. No, kmalu so mi ga zrezali
vsaj okoli vratu, da sem lahko usta odpiral in jedel. Rad se pošalim, da mi je
na srečo manjkala šestica spodaj (zob),
kamor so mi lahko zataknili slamico, da
sem pil.
Takrat sem zaradi spleta takih okoliščin doživljal najhujše trenutke v svojem življenju. Enkrat, ko sem bil spet
sam v sobi, so mi v nos zašle muhe, ki
jih zaradi slabe kapacitete pljuč nisem
mogel niti pihniti ven. Roke so bile
nefunkcionalne, tudi pozvoniti nisem
mogel. V Zavodu sem bi osemnajst
mesecev.
Vseeno pa ležanje v Soči ni bilo
zaznamovano le s slabimi trenutki ...
Ja, ko sem se poškodoval, je bila
žena noseča tri mesece, poročena
sva bila nekaj več kot eno leto. Temu
lahko rečem, da sva imela medeno
leto. Januarja naslednjega leta se je
rodil sin Daniel in njegov obisk na
Soči je bil definitivno moj najljubši
obisk.
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Tvoja življenjska pot se je z Zvezo paraplegikov Slovenije začela še
pred njeno ustanovitvijo.
Takratni ustanovitelj organizacije
Ivan Peršak me je povabil k sodelovanju v ustanovni odbor kot predstavnika osrednjega dela Slovenije. In to
je bila zame res srečna prelomnica v
življenju. Takrat sem se priključil delu
novoustanovljene organizacije in se
aktiviral. Ustanovni odbor takratne
Sekcije paraplegikov in tetraplegikov je
sestavljal enajstčlanski odbor, od tega
nas zdaj živi še sedem. Od ustanovitve
do danes sem dejansko edini, ki sem bil

pnik). Ko je Marja zanosila, je dejala, da
ne bo več mogla urednikovati, in tako
so me na eni od sej kar določili, da bom
naslednji urednik, čeprav težko poškodovan tetraplegik.
Saj res, kako pa si pisal? Danes
te občudujemo, ko s svojim »kavsljem« tipkaš črko po črko na računalniku. Kako je to zgledalo na
navadnem pisalnem stroju, si pa
sploh ne predstavljam.
Seveda sem se tega dela takrat branil z vsemi štirimi. Pisal sem z ročnim
pisalnim strojem Portable Erica. Tako

Jožetov najljubši obisk na Soči (foto: arhiv JG)

vseskozi aktiven član organizacije. Leta
1974 so me kar malo prisilili, da sem postal urednik glasila.
Zanima me, kdo je bil idejni vodja projekta Paraplegik, kako se je
glasilo takrat imenovalo?
Idejni vodja je bil Peršak, saj si je
zamislil, da bi bilo dobro člane takoj
informirati. Zanimiv je podatek, da je
bila Sekcija ustanovljena 16. aprila 1969,
maja istega leta pa je že izšla prva številka glasila »Naše življenje«, kot se je
glasilo takrat imenovalo. Prvo številko
še vedno hranimo v arhivu Zveze. Prva
urednica glasila je bila Tatjana Šuštaršič,
druga Marja Šerbela (takrat še ne Ru-

smo pisali članke, neka strojepiska jih
je tipkala na matrice, z matric pa smo
tiskali na ciklostil papir. Naj omenim,
da nismo imeli niti svinčnikov. Ko je
bila urednica še Marja, je društvo invalidov Maribor izdajalo neko glasilo,
mi pa smo se s svojimi članki priključili
kar k njim. Namenili so nam šest strani. Glasilo Paraplegik, kot ga poznamo
danes, je bilo ustanovljeno decembra
1980. Oblika se je nekajkrat spremenila,
vseskozi pa je izhajal štirikrat letno in
od ustanovitve so ga vedno prejemali
vsi člani. Bilo je vmesno obdobje, ko je
izhajal dvanajstkrat letno, kasneje tudi
šestkrat letno, vendar se tak način zaradi same priprave gradiva ni obnesel.

[
Ali so bili članki kdaj »cenzurirani«?
Mogoče na začetku, ko je obstajala
takratna Socialistična zveza delovnega
ljudstva, so bili članki malo politično
cenzurirani. Vendar mislim, da je imel
Peršak močno hrbtenico in je upal naglas povedati, kar misli, če je bilo le v
dobro vseh nas. Moram povedati, da
sem kot urednik dopisnike razvajal. Veljalo je stališče, da če komu ni bilo do
pisanja, sem članek pač napisal sam in
tako dostikrat sam spisal skoraj pol Paraplegika. Uredniki za mano, kolikor sem
lahko bral, skoraj niso pisali člankov. In
to je prava politika urednikovanja!
Moram pa poudariti, da je Paraplegik, kot ga poznamo danes, dosegel
najboljšo kvaliteto do sedaj. Ne rečem,
da se ne da še kaj popraviti, vendar je
politika komuniciranja z regijskimi dopisniki, referenti in zaposlenimi na najboljši ravni.
Kdo si je izmislil Špika in zakaj je
za nekaj časa izginil?
Špika si je izmislila gorenjska dopisnica Ljubica Jančar, lahko ji rečem Mati
Špika, z namenom da nas malo okrca
oz. da napiše stvari, ki se v redne članke niso pisale. Spomnim se, da je bila v
času mojega urednikovanja ta rubrika
najbolj brana, saj so člani na ta način izvedeli vse. Še posebno so bile večkrat

izpostavljene določene osebe, ki so kot
referenti delovali na Zvezi. V sam »generalštab« ni bilo dobro drezati, kljub
temu da je nekje med vrsticami vedno
bilo dregnjeno. Takrat sem bil Špik kar
sam, vendar tega razen Peršaka ni nihče vedel oz. vsaj niso bili prepričani. In
ko sem enkrat le malo preveč dregnil,
sem moral na zaslišanje, kjer mi je bilo
rečeno, da sem kot urednik dolžan take
stvari ustaviti. Takrat sem tudi ukinil
Špika. Najbolj zanimivo je bilo to, da mi
je Peršak sam dajal največ informacij, ki
mi jih je nosil Plejnšek v zapečateni kuverti, a ni vedel, kaj mi daje.
Pred dvema letoma je urednikovanje po drugih urednikih in urednicah
prevzela Mirjam Kanalec, ki se je odločila Špika oživeti. Zelo uspešno, bi rekel,
saj je že bil tema upravnega odbora.
Menim, da ima tudi tokratni predsednik Zveze pokončno držo in ni stopil
na stran tistih, ki jim Špik ni najbolj povšeči. Res ne vem, česa se bojijo.
Kakšna je razlika med prejšnjim
in zdajšnjim Špikom. Ali ta bolj
pika?
Ne bi rekel. Zdajšnji Špik ima dosti
premalo informacij. Manjka mu vir podatkov, kar je škoda.
Po skoraj 30 letih urednikovanja Paraplegika si presedlal na bolj

Jože s »kavsljem« za pisalnim strojem ... (foto: arhiv JG)
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»moderen« medij. Postal si urednik
spletne strani Zveze paraplegikov.
Poleg naštetega si še urednik spletne strani ljubljanskega društva,
pisal si članke za društveno glasilo Izziv, prisoten si skoraj na vseh
športnih dogodkih, ki jih organiziramo. Navadno si o enem dogodku
napisal članek za tri do štiri različne
medije. Kako težko je o isti zadevi
pisati na več različnih načinov?
Dopisujem tudi v glasilo Športnik
od ZŠIS. Ja, nekako mi je uspevalo. Dva
ali tri članke je še možno nekako prilagoditi, težko jih je pa pet. K urednikovanju spletne strani ljubljanskega društva
me je povabil Gregor Gračner, saj je bila
stran stara in jo je bilo potrebno oživeti.
Ta stran je zdaj zelo lepa in zdaj že drugič prenovljena. Izziv pri tem je bil, da
sem se moral spopasti z dvema različnima urejevalnikoma spletnih strani.
In to pri šestdesetih letih … ali si
zato obiskoval kake tečaje?
Ne, nikoli nisem obiskoval nobenih
tečajev. Obiskoval sem le tečaj za fotografijo, vendar kaj bistveno novega nisem izvedel, saj sem tak tečaj opravil še
pred poškodbo. Me pa najbolj jezi, da
ne morem fotografirati sam, saj je težko nekomu povedati, kako naj gleda z
mojimi očmi. Pravijo mi, da sem tečen,
in žena mi je že mnogokrat rekla, da

... in moderniziran za računalnikom (foto: arhiv JG)
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brih petinštirideset let in na račun Zveze sem bil skoraj povsod, saj sem vedno spremljal
športnike. Se spomnim, ko smo
šli v Stoke Mandeville, ki je najbolj znan rehabilitacijski center v Angliji. Tam so bili seveda
bolj napredni, imeli so urinale
in električne pisalne stroje. Ko
so mi dali v roke kavsel in sem
jim pokazal, kako lahko pišem,
so samo odpirali usta, saj jim je
bilo nepojmljivo, da lahko en
tetraplegik iz Jugoslavije tako
hitro tipka. Niso pa vedeli, da
je bil moj prijatelj Branko Šešič
pri njih na rehabilitaciji in mi je
en tak kavsel prinesel.

ne bo več slikala, ker je tega
tečnarjenja preveč. Se pač ne
razume najbolje na fotografiranje. Dobra fotografija ne
nastane samo s pritiskom na
sprožilec.

V mesecu februarju si
praznoval častitljivih sedemdeset let. Še enkrat
čestitam! Moram reči, da
je naravnost fascinantno
dejstvo, da se pri teh letih ukvarjaš z urejevalniki
spletnih strani … roko na
Jože je prejel državno odlikovanje - Red dela s srebrnim vencem
srce je zdravje tudi faktor,
1989 - za prispevek pri razvoju organizacije in delu na informativki ga ni za zanemariti.
nem področju. (foto: arhiv JG)
Seveda pri tej diagnozi ni
vedno vse, kot mora biti. Mene
Iz norčije je nastala odprava na
so na primer pred kratkim izdajale oči, vato, zato sem mu rekel, da če bo hotel
po operaciji je zdaj stanje dobro in lah- biti zdravnik, bo moral delati z vatami. Triglav …
Enkrat sva se s Tofom nekaj pogoko naprej »buljim« v ekran. Včasih tudi Mislim, da je prav v želji, da mi pomaga,
po 12 ur na dan. Moram pa potrkati, da premagal alergijo, ki je dejansko izgini- varjala in mi je rekel, da imam gotovo
nekih hujših zdravstvenih tegob nisem la. In tako je postal zdravnik, izbral si je kakšno željo. Rekel sem, da nisem »taimel. Vseeno prihaja čas, ko bom počasi tudi našo branžo – fiziatrijo. Res gredo prav Slovenc«, ker nisem bil na Triglavu.
moral začeti predajati delo mlajšim, saj vse zasluge, da sem fizično zdrav moji In tako je organiziral odpravo, ki mi je
se zavedam, da ne bom večno. In kaj Fani, Daniju in prijateljem in ne na kon- pomagala na najvišji slovenski vrh. Nikoli nisem verjel, da je kaj takega monaj rečem: »Iščem in iščem, toda ne naj- cu tudi Zvezi.
goče. Z gorskimi reševalci iz Mojstrane
dem«. Če je pa kdo od mlajših članov zaReciva še kaj o dogodivščinah, so se mi sanje uresničile. Srčnost teh
interesiran za prevzem urejanja spletnih
strani, ga z veseljem povabim in naučim. ki si jih kot tetraplegik v življenju fantov je neizmerljiva. Si predstavljate
Moped show v živo ob treh zjutraj na
To delo zahteva nekaj strokovnosti, ki se doživel.
Če izračunam, sem na vozičku do- Kredarici?!
jo da hitro naučiti. Bistveno pri vsem je,
da je človek pismen. Seveda se da skoraj
vse naučiti, če le ima človek voljo. Tudi
jaz nisem prišel »učen« na svet.
In ko že govoriva o zdravju. Verjetno je ravno tvoje stanje botrovalo temu, da je sin Daniel postal
zdravnik fiziater.
Ko sem prišel iz Zavoda domov, je
bil Dani star eno leto. Doma smo takrat imeli samo eno žlico, žena Fani je
s to žlico hranila vse tri: sebe, mene in
Danija. Se pa spomnim, da je Dani že,
ko še ni znal izgovoriti črke r, rekel, da
bo »zdlavnik«, da me bo pozdravil. Zanimivo je bilo to, da je bil alergičen na
16

Postal »taprav Slovenc« (foto: arhiv JG)
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Tvoje poznanstvo s Tofom je
zgodovino Zveze lepo in bogato zaznamovalo.
Zveza je na čelu s Tofom organizirala enega prvih dobrodelnih koncertov
v Sloveniji. S tem Zveza ni pridobila le
finančnih sredstev, ampak je gradila
svojo prepoznavnost in se tako afirmirala v slovenskem prostoru.
Naslednja Tofova pogruntavščina je
bila Zlata selekcija Nedeljskega dnevnika, ki so jo sestavljali nekdanji vrhunski
športniki in bili najmanj državni prvaki
ali več. Igrali so mali nogomet za Zvezo
paraplegikov. Ves čas je bil kapetan ekipe Miro Cerar, ekipo so sestavljali še Ivo
Daneu, Brane Oblak, Danilo Popivoda,
brata Ameršek, Bojan Križaj, Nuša Tome,
Borut Bassin, naš sosed Franek Klemenc,
hokejisti, košarkarji, nepozabni vratar
Rifle, sodnik Zvone Zanoškar, zdravnik
Milan Seme ter drugi. In to je bil pravi
show, saj so tekme popestrile različne
plesne skupine in takrat najbolj popular-

]
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Bojan Križaj, Bogdan Norčič, Tof, Rifle in Jože (foto: arhiv JG)

na ekipa Moped show. Prireditve je hudomušno povezoval naš član in športni
komentator Janez Češnovar, včasih tudi
jaz. Res je bilo veliko smeha. Nazadnje
je Zlata selekcija štela več kot trideset
članov, odigrali smo sto trideset tekem

in dobili približno sto trideset tisoč mark
(kar lahko izenačimo z našim evrom).
Kot predstavnika Zveze sva se z Minko
Žiberna (takrat Petek) udeleževala tekem, se zahvaljevala organizatorjem in
športnikom ter nosila denar na Zvezo.

Dane Kastelic, predsednik ZPS
Jože, v imenu Zveze se ti iskreno zahvaljujem za vse preteklo delo in
skrb, da so bili naši člani in širša javnost dobro obveščeni o delu Zveze
in društev. V imenu sodelavcev se ti
zahvaljujem za tvojo korektnost in
vedrost, ki jo prinašaš s svojim obiskom na Zvezo. Želim, da bi se tudi v
prihodnje dobro počutil med nami,
še vedno rad zahajal med nas ter nas
razveseljeval z novicami in svojo hudomušnostjo.

Pavla Sitar, ustanovna članica ZPS
Jože je bil zelo dober prijatelj in sodelavec. Bil je dejaven in vedno sva se zelo
dobro razumela. Moram reči, da mu
kot tetraplegiku vsa čast. Rekel je, da
bom doživela 100 let, on pa bo na moj
pogreb prišel. Jože, iskrene čestitke!

tetraplegike. Zato da Jože kljub svoji
fizični prizadetosti živi toliko let, vsa
čast obema! Čestitke.

Ivan Tanjšek, ustanovni član ZPS
Jožeta smo sprejeli kot težkega invalida, vendar se je kmalu uveljavil med
nami. Bil je zelo prijeten družabnik in
skupaj smo preživeli lepe trenutke. Bil
je vedno dobre volje, govoril je vice in
nas zabaval. Jože, za sedemdeseti
rojstni dan ti želim zdravja, sreče in
še na mnoga leta!

Tine Gorenc, ustanovni član ZPS
Jože je bil tisti, ki je vedno držal družbo
pokonci in naj tako ostane še mnogo
let. Jelka se pridružuje voščilu in pravi,
da nas še vedno zanima, kaj je najbolj
črno na svetu. Želiva ti vse najboljše in
veliko zdravja!

Branko Rupnik, ustanovni član ZPS,
in žena Marja Šerbela Rupnik
Še naslednjih toliko let s svojim humorjem in dobro voljo opogumljaj nas »tastare« paraplegike! Iskrene čestitke!

Zlatko Bernašek, ustanovni član ZPS
Če voščiš Jožetu, moraš voščiti tudi
njegovi ženi. Vedno sem občudoval

Vojko Gašperut, ustanovni član
ZPS
Kljub svoji fizični prizadetosti si marsikaj naredil in toliko podvigov dosegel – celo Triglav. Sedaj se lušno šele
začne …
Mirjam Kanalec, urednica Paraplegika
Jože, v velike čevlje sem stopila, visoke standarde moram doseči ... Sicer pa si tudi sedanjega Paraplegika
ne morem predstavljati brez tebe
– če ga prelistaš, vidiš, da je skoraj
polovica prispevkov tvojih! Sploh si
ne predstavljam, kako si urejal časopis brez informacijske tehnogije
in računalnikov ... in s svojimi tetra
prsti! Vsa čast! Želim ti samo zdravja
– za vse ostalo vem, da boš poskrbel
sam!
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Špela Šušteršič | Ana Lukner, ustanoviteljica Anine zvezdice, Delova osebnost leta 2012,
Femme fatale 2013

»ČE SI PRIDEN, IMAŠ VIZIJO IN SI OPERATIVNO
DOSLEDEN, POTEM LAHKO NAREDIŠ KARKOLI!«
Anina zvezdica je v mesecu decembru 2013 zaključila akcijo zbiranja hrane, v kateri je
osrečila več kot 5000 družin, od tega 140 članov ZPS in 115 prejemnikov vozičkov, ki jih je
doniral Rotary Club of San Jose iz Kalifornije.
druge. Delamo velike spremembe, ki
bodo v prihodnje še večje.

Od kod ideja za projekt Anina
zvezdica?
Ta ideja je že kar nekaj časa rasla v
meni. Ko sem bila majhna, sem govorila, da bom imela fundacijo, pa sploh
nisem vedela, kaj to pomeni. Menim,
da to izhaja iz moje družine, kjer smo
si vedno pomagali, učili so nas sočutnosti in občutka do sočloveka. Že od
nekdaj sem vedela, da bom to počela,
bilo je samo vprašanje časa in očitno
pred štirimi leti, za moj rojstni dan, 1.
januarja 2010, je bil pravi trenutek. Takoj sem si rekla, da ne bi organizirala
zabave, namesto tega sem prijatelje
povabila in jih prosila, naj namesto
daril prinesejo hrano, ki ni pokvarljiva.
Že prva akcija je bila uspešna, saj smo
lahko s hrano pomagali 37 družinam.
Ideja se mi je zdela zelo dobra, ker je
transparentna. Ne zbiram denarja,
ampak zgolj dobrine. Anina zvezdica
ni le pomoč socialno ogroženim, ampak tudi prebujanje vrednot v ljudeh.
Zame je ta projekt zelo inspiritivna
zadeva. Vidim, da tako vpliva tudi na
18

Ana Lukner, ustanoviteljica fundacije Anina
zvezdica (foto: arhiv ZPS)

Kako uspešni ste bili v zadnji akciji decembra 2013?
160 ton hrane. Pomagali smo več
kot 5000 družinam in naredili smo več
kot 7000 paketov.
Zveza paraplegikov Slovenije je
z Anino zvezdico sodelovala pri razdeljevanju paketov svojim članom,
tistim, ki so se javili v našo bazo in
so prosili za paket. Sama sem pri
razdeljevanju paketov prišla do določenih pomislekov.
Ja, dogaja se nam vse sorte. Zgodilo se mi je npr., da so v neki družini

pred mano odprli paket in me je družinska članica okregala, češ da ni šampona. Povedala sem ji, da vsaka škatla
ne more imeti šampona, saj jih nismo
prejeli točno toliko, da bi lahko vsak paket vseboval enega. Kritike jemljem dobronamerno, a kljub vsemu mislim, da
imamo zelo polne pakete. Sicer v glavnem med ljudmi prevladuje navdušenje. Veseli so, da ne dobijo zgolj makaronov in moke, temveč tudi vse ostalo.
Stremimo, da je vsak paket nabito poln
ter da so ljudje veseli in zadovoljni.
Kako je s tvojo prepoznavnostjo? Se ti morda ljudje zahvaljujejo, ko te srečajo?
Moram reči, da mi prepoznavnost
ne pomeni veliko in da morda tega
sploh ne vidim. Res je, da sem sedaj
bolj opazna in me hočejo ljudje spoznati. Imela sem tudi izkušnjo, ko je
prišel neki gospod do mene in čakal,
da bo dobil hrano. Razložila sem mu,
da smo imeli ogromno prijav in da se
lahko tudi to zgodi. Vseeno sem se naknadno potrudila in mu omogočila paket, kar ga je zelo razveselilo. Različne
»feedbacke« dobim, tako pozitivne kot
negativne, iz katerih vedno izluščim nekaj dobrega. Želim si, da bi lahko vsem
pomagala ...
So bile kakšne nepravilnosti, je
kdo hotel s tem zaslužiti? So se mor-

[
da javljali ljudje, ki niso upravičeni
do socialne pomoči?
Tudi takšne izkušnje smo imeli.
Vedno je kaj slabih izkušenj in iz teh
se ogromno naučimo. Gradimo oz.
postavljamo svojo bazo družin – nekatere družine prejemajo socialno
podporo in si jo tudi zaslužijo, imamo
tudi družine, ki ne dobivajo socialne
podpore (jim npr. malo zmanjka, da
bi bili upravičeni). Kar nekaj družin je
tudi takih, ki menijo, da jim enostavno
pripada pomoč, sami pa naredijo veliko premalo, da bi imeli boljše življenje in zato izkoriščajo sistem. Iskreno
povedano, takim družinam neradi
pomagamo, ker menimo, da samo
zahtevajo ... Zato vem, da bi se moral
naš socialni sistem na novo postaviti, baza socialnih družin bi se morala
nujno sestaviti na novo itd. Sistem bi
resnično moral pomagati vsem, ki to
potrebujejo. Hkrati pa bi seveda morale biti urejene tudi druge stvari v naši
državi – nova delovna mesta itd. Kar
nekajkrat smo bili zelo razočarani nad

Anina zvezdica ni le pomoč socialno ogroženim,
ampak tudi prebujanje vrednot v ljudeh.
nekaterimi CSD-ji, saj niso pokazali nikakršne pripravljenosti za sodelovanje
oziroma nič socialnega čuta. Takrat
se vprašam, kaj pravzaprav počnejo?
Sicer se povezujemo z mnogimi drugimi inštitucijami, predvsem tistimi,
ki imajo vrednote in srce na pravem
mestu. To se nekateri CSD-ji, nevladne
organizacije, medicinske sestre, šole,
(ki kar same zbirajo hrano in jo razdelimo med družine otrok, ki to šolo obiskujejo), Zveza prijateljev mladine, Beli
obroč, varne hiše, Hospic, URI- Soča,
največ pa smo tudi sami na »terenu«,
da lahko ocenimo dejansko stanje.

Kako bi opisala našo socialno
varnost z eno besedo?
Nepravična, površna. Absolutno je
potrebna sprememba. Imam mnogo
idej, ki izhajajo iz lastnih izkušenj.
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primarna naloga države. Na splošno pa
so nekateri ljudje preveč ležerni, tudi tisti, ki imajo zaposlitev, so premalo efektivni, hodijo v službo, a ne hodijo delat.
Ljudje niso pripravljeni sprejeti odgovornosti, zato je gospodarstvo države
popolnoma neproduktivno. Imamo
ogromno rezerv, ki jih ne izkoristimo.
Država, ljudje in star sistem, na katerega so ljudje še vedno navajeni, ustvarja-

Katere »luknje« ti opažaš pri
svojem delu?
Baza ljudi. Lahko bi rekla, da Slovenije ni prečesana v detajle. Torej baza
prejemnikov socialne pomoči ni takšna,
da bi zajemala ljudi,
potrebne tovrstne
pomoči. Menim, da
bi bilo potrebno na
novo postaviti kriterije za postavitev nove
baze in s tem vzpostaviti pravičnejši sistem dodeljevanja, saj
se mi zdi grozno, da
k meni pride oseba,
ki kadi in pije kavo
ter že na prvi pogled
daje vtis, da ni socialno ogrožena. Da
jo čakajo ljudje z dobrimi avti, obenem
pa prejema socialno
pomoč in hkrati prosi
Anina največja želja je pomagati ljudem. (foto vir: http://www.
nas za hrano. Zgrožebodieko.si/ana-lukner-anina-zvezdica [dostopno; 18.3.2014])
na sem, saj imam po
drugi strani opravka
z ljudmi, ki si v celem dnevu razdelijo jo razmere, v katerih živimo. Že v šolah
pol štruce kruha, pa ne dobijo socialne bi bilo potrebno spodbujati otrokov
talent in ga ne siliti v smeri študija, kjer
pomoči, ker so lastniki npr. travnika.
ne bo dobil zaposlitve. Prepričana sem,
Ana, tvoj projekt je znan po celi da je kriza največja priložnost za zdrav
Sloveniji. Imaš željo s svojim pro- razvoj in dolgoročen uspeh. Stvari se
jektom načrtno vplivati na misel- počasi zagotovo premikajo na bolje,
nost ljudi in dojemanje vrednosti združujejo se pravi ljudje, ki so neobremenjeni s preteklostjo in zato svobodni
posameznika v družbi?
Nekaj stvari je pri mojem delu kon- pri svojem ustvarjanju ...
tradiktornih. Anina zvezdica je super,
Kako bi lahko spremenili miselampak je obenem potuha državi. Ta
se tega zaveda, vendar ji ustreza, da nost širše družbe?
Sem popolnoma neodvisna pri
prevzamemo določeno odgovornost
za socialno ogrožene, kar bi morala biti svojem delovanju, saj se na nikogar ne
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opiram za svoj osebni in poslovni obstoj. Zato je moj cilj poslovne ženske
biti inspiracijska predavateljica, delati
z mladimi in vplivati na spremembe v
svetovnem dometu. Ne želim biti zgolj
socialna motivatorka, ampak s svojim
delom napraviti tudi premik v mišljenju
družbe. Skozi inspiracijska predavanja
skušam družbi predstaviti svoje mišljenje in tako v ljudeh vzbuditi dobro ter
jim povrniti voljo do aktivnega spreminjanja družbe.

ti rešitve ter seveda vse tudi operativno
izpeljati. Mislim, da bi nas (podobne
organizacije) politično vodstvo moralo
povabiti na pogovor in nas povprašati,
kaj se dogaja na terenu med socialno
ogroženimi ljudmi oz. kakšno je naše
mnenje o celotnem stanju države. Moralo bi jih zanimati. Morali bi nam prisluhniti ...
Najbolj pomemben je človeški kapital, pred tem pa še človeška morala.
Mislim, da je med ljudmi v politiki morala povsem padla in so postali ljudje
brez vrednot. In prav vrednote želim
prebuditi, kar počasi uspeva. Vsi skupaj
si zaslužimo dostojno življenje, vendar
so za to potrebne velike spremembe.

konceptu marketinga in vodenja podjetij. Sem človek, ki živi življenje tako,
kot je, iz vsake izkušnje želim posrkati
čim več dobrega, saj sem pozitiven
človek, in ko sem na dnu, dobim največ zagona za delo. Sem tudi težakinja (smeh) oz. perfekcionistka, ja, zato
ker ne verjamem, da se nečesa ne da
narediti.

V letu 2013 sva skupaj sodelovali pri projektu zbiranja prejemnikov
donacije invalidskih vozičkov, ki jih
je doniral Rotary Club of San Jose in
Ali to pomeni, da želiš ustvariti
ZPS se je posredno vključila v nabor
novo politično gibanje?
kandidatov za pakete hrane? SpoMislim, da je to nujno potrebno.
znala si naše člane, ki se ti prisrčno
Ogromno ljudi me to sprašuje. Vendar
zahvaljujejo, in njihov
če bi sama vstopila na
način življenja, kaj bi
politični parket, želim
jim želela sporočiti?
biti popolnoma finančIzredno sem vesela,
no neodvisna in vedeti,
da sva ta projekt izpeljali
da imam podporo ljudi.
in tudi predstavniki RoDanes ne morem
tary Cluba of San Jose
potrditi, da bom vstopiso izredno navdušeni
la v politiko, vem pa, da
na Slovenijo, zato lahko
bom oz. že vplivam na
rečem, da sem pridobila
določene stvari v naši
ogromno novih izkudržavi na splošno. Svoje
šenj s paraplegiki, ki so
delo sem začela brez temi dale ogromno zameljev, ki bi mi kot osebi
gona, saj sem skozi oči
omogočali obstoj, zato
invalida videla, kaj vse
želim vsem pokazati, da
se da delati, tudi če se ti
lahko s svojim trudom
Rotary Club of San Jose doniral 115 invalidskih vozičkov (foto: arhiv ZPS)
življenje tako drastično
brez odvisnosti zagospremeni. Paraplegiki so
tavljam neodvisnost in
transparentnost dela. Anina zvezdica je Sledim svoji viziji in življenjski filozofiji, pozitivni ljudje, našli so smisel v svojem
bila ustanovljena in prepoznavna brez ki se imenuje TRUHOMA (TRUe and življenju in so srečni. Moj moto je: Če
denarja. Dela s srcem, ljubeznijo, pro- HOnest MArketing), kot sem jo tudi ne živiš surovega življenja, potem
sploh ne živiš.
stovoljci, ki vedo, kaj je v življenju po- patentirala.
membno. Anina zvezdica je naš prosti
Ana, za konec bi se ti izredno
V javnosti si že večkrat povečas, ki je najbolje izkoriščen.
Z zgledom želim vplivati na našo dala, da si tudi podjetnica, prosim rada zahvalila za tvoje delo in te
državo. Če si priden, imaš vizijo in si predstavi svoje podjetniško delo, s povabila k nadaljnjemu skupnemu
sodelovanju pri projektu Pacug, s
operativno dosleden, potem lahko na- katerim preživljaš sebe?
Sem lastnica podjetja BE-EL in katerim si bila obširno seznanjena.
rediš karkoli. Takšen način razmišljanja
solastnica podjetja P marketing ter Upam, da boš našo organizacijo še
pri nas manjka.
Razočarana sem nad politično si- podjetja Intelstar, ki ima v najemu povabila k skupnemu sodelovanju
tuacijo. Morali bi kazati veliko več zani- Si.mobilovo trajnostno franšizo »naka- za boljše življenje državljanov Slomanja za konkretno problematiko, iska- vo«, v sklopu katerih sledim lastnemu venije.
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Bojan Radej | Evropska strukturna politika

NAGRADA ZA CELOSTNE REŠITVE JE VEČ
DENARJA IZ EVROPSKIH SKLADOV
Ključne besede: evropska sredstva, spremembe politike porabe denarja, strukturna politika EU, kdo bo dobil denar, miselni preskok, ambicioznejši medsektorski projekti, izzivi
za pripravljavce dokumentacije
Lahko kar pozabimo, kar smo o črpanju
evropskih sredstev vedeli doslej.
Evropska strukturna politika je v
programskem obdobju 2014–2020
pomembno spremenila pravila igre,
po katerih se bo delil denar iz skladov.
Sredstva bodo po novem lažje na voljo
projektom, ki spodbujajo inteligentni
razvoj. EU namreč uvaja nov instrument razvoja, ki se imenuje »celovite
teritorialne naložbe«.
Enostavno povedano: denar bo
na voljo za tiste, ki bodo znali prestopiti okvire lastnega delovanja in
v smiseln projekt povezati poleg svoje
dejavnosti tudi njene vplive na okolje
in blaginjo. »Celovito« pomeni v sodelovanju različnih prednostnih namenov, virov in partnerjev.
Več denarja za inteligentnejše
projekte
Nova metla seveda pomeni več
dela, ki pa svoje delo opravi bolje. Potrebne bo mnogo več kreativnosti pri
povezovanju naložbenih namenov, virov sredstev in partnerjev.
Hkrati pa bo z istim projektom
mogoče računati na sredstva iz
več različnih evropskih skladov. S
sredstvi evropskega regionalnega sklada bo mogoče financirati investicije na
primer v zgradbe ali tehnološko opremo. S sredstvi socialnega sklada bo
zgradbi z mehkimi naložbami dodana
še vsebina in programi, ki so za družbo

Pomembno!
• Velike spremembe v delitvi evropskega razvojnega denarja;
• Po novem bo mogoče dobiti več sredstev;
• Obvladovanje razvojniške gimnastike še nikoli tako pomembno;
• Izziv za odgovorne: ključen bo miselni preskok;
• Strukturna politika EU: nagrajene bodo družbene inovacije.
Ste pripravljeni na nov začetek?
res pomembni. Ali drugače: EU bi svoje
probleme v prihodnosti rada reševala
prek projektov, ki povezujejo trde (infrastruktura) in mehke (okolje, sociala,
kultura, vključevanje mladih, dialog)
naložbe. Denar iz njenih skladov bodo
zato dobili samo tisti, ki bodo znali zasnovati tako povezane projekte.
Potreben bo miselni preskok
Postavitev celostne naložbe zahteva miselni preskok. Povsem bo treba spremeniti pogled na razvoj. Na
projekte, ki so omejeni samo na en
sektor ali so v celoti lokalni, lahko bolj
ali manj pozabimo. Tudi stroškovna
učinkovitost in uspešnost glede
na vložena srestva ne bosta več
edina kriterija 'v fokusu'. Na prvo
mesto bo stopila sinergija, odločilno
pa bo, koliko bomo v svojem projektu
socialni, koliko bomo mislili na okolje,
koliko regij bomo povezali in koliko
ljudi s tem zaposlili. Strukturna politika
EU je zasnovana tako, da bo denarja iz
evropskih skladov za enostranske projekte in drobnjakarski pristop vse manj.

Smo že osvojili nov način razmišljanja?
Za pripravljavce projektov bo nova
strukturna politika pomenila zaplet.
Zahteva namreč nov način razmišljanja. V praksi to pomeni, da iz strukturnih skladov ne bo več zlahka dobiti
sredstev za izgradnjo cest. Nova cesta
bo morala biti del širšega projekta, ki se
na primer ukvarja z okoljskimi vprašanji
ali rešuje kak socialni problem. Možnosti za cesto bodo samo, če bomo z njo
na primer pred onesnaženjem rešili
pomembno naravovarstveno območje ali bistveno olajšali življenje invalidom. Ključno je torej reševanje širšega
problema. Pripravljavci projektov bodo
zato morali pri razvoju idej izstopiti iz
svojih okvirov in v razmeroma kratkem času osvojiti povezovalno
razvojniško gimnastiko. Smiselno
bodo morali znati sestaviti ekonomski,
ekološki in socialni pogled svojih projektov.
Celostni pristop od tistih, ki se potegujejo za sredstva, zahteva, da vsaj
mestoma prepletejo svoje sektorske,
interesne in disciplinarne zamejitve kot
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tudi kulturne in nazorske razlike, ki so
doslej dolgo ločevale in organizirale
družbo na način, ki danes preprosto
ni več funkcionalen. Celostni pristop
je sinergičen in tako ustvarjalen že zaradi načina, na katerega realizira svoje
razvojne dosežke. Zato gre nedvomno
za družbeno inovacijo, ki bo nosilcem
celostnih teritorialnih naložb prinesla
dvojno dividendo – že med potjo,
potem pa še na cilju.
Kaj je celostna teritorialna naložba?
Neka naložba je razvojno-teritorialna, če je usklajena s prostorsko strategijo območja, za katero se sprejema.
To je lahko del regije, povezava več
(delov) regij ali čezmejno zaokroženo
območje, lahko je samo specifično urbano območje s posebnimi problemi
ali neka urbano-ruralna problemska

Novosti razvojne politike EU 2014–2020!
• Komu bo namenjen denar in za kaj ga boste lahko porabili?
• Kako za isti program dobiti več denarja, če je pristop celosten?
• Kako locirati prave partnerje za celostne projekte?
• Zakaj se nam mudi na vlak z evropskim denarjem?
Ste pripravljeni, da se potegovanje za sredstva začne?
Odgovori na usposabljanju: »Financiranje celovitih projektov iz
strukturnih skladov EU 2014–2020. Kako z okrnjenimi sredstvi
doseči več?«
Kje: Ljubljana, Fakulteta za upravo, 23. april 2014.
Več informacij: http://www.sdeval.si/Strukturni-skladi-EU-2014-2020/
Financiranje-celovitih-projektov-iz-strukturnih-skladov-EU-2014-2020.html
enota. Celovita je naložba takrat, ko ima
hkrati pozitivne ekonomske, socialne
in okoljske učinke. Teritorialno celovita
naložba je projekt, ki te tri učinke dosega na vnaprej predpisanem teritoriju.
To so tudi edini projekti, ki bodo lahko

računali na denar evropskih strukturnih
skladov.
Slovensko društvo evalvatorjev,
februar 2013
http://www.sdeval.si; info@sdeval.si.

Tek / Wings for Life World Run / 40 tekmovanj / pet kontinentov

SVET BO TEKEL ZA TISTE,
KI TEGA NE MOREJO

WINGSFORLIFE.COM/WORLDRUN

RUNNING FOR THOSE WHO CAN'T

4. maja 2014 ob istem času po celem svetu bo potekalo eno največjih globalnih tekaških
tekmovanj do sedaj, to je Wings for Life World.

T

isoče tekačev bo 4. maja istočasno štartalo z več kot štirideset
različnih lokacij na petih kontinentih. Tekači v Sloveniji bodo pričeli
teči opoldan, v Kaliforniji ob treh zjutraj
po lokalnem času in in na Tajvanu ob
18. uri. Štart slovenskega teka bo na
Kongresnem trgu v Ljubljani. Tekmovanje nima vnaprej določene razdalje,
saj ciljna črta tukaj ni statična, temveč
bodo tekmovalci tekli pred vozilom z
vnaprej določeno hitrostjo. Vsakič, ko
zasledovalno vozilo prehiti tekača, je
zanj tekmovanje končano; vse dokler
22



ne bosta na vsem svetu tekla le en moški in ena ženska, ki bosta postala prvaka Wings for Life World Run.
Tekmovanje ‘Wings for Life World Run’ je nekaj popolnoma novega:

nanj se lahko prijavi celoten spekter
športnih navdušencev, celo netekačev,
občasnih tekačev do poklicnih športnikov. Namen teka je teči po svojih
zmožnostih, dokler te ne ulovi zasle-

[
s katerikolim drugim
športom privilegirani. Tega se ne zavedamo, dokler nas
usoda ne posede v
voziček. Zato tako
svetovni kot slovenski ambasadorji apelirajo na vse tiste, ki
lahko tečejo, da se
prijavijo na tek, se
Roman Kejžar, slovenski ambasador teka (foto: WFL)
pridružijo ter tako
pomagajo tistim, ki
dovalno vozilo. Tekmovanja se bodo
tega ne morejo.
udeležile številne ikone iz sveta šporTisti, ki se želite udeležiti tekmota: David Coulthard, Eddie Jordan, vanja in tako prispevati k fundaciji, se
Luc Alphand, Marc Herremans, Sa- nanj lahko prijavite do 21. aprila preko
brina Mockenhaupt in številni drugi uradne spletne strani http://www.winšportni heroji, med njimi tudi slovenski gsforlifeworldrun.com/sl/. Prijavnina na
ambasadorji dogodka: Dušan Mra- tek stane 30 eurov in bo v celoti donivlje, Roman Kejžar, Jure Košir in rana fundaciji Wings for Life.
Matej Markovič. Tekli bodo v podporo fundaciji Wings for Life, ki financira Nino Batagelj:
raziskave za iskanje zdravila za poškod- »Skušam biti aktiven, kolikor se da,
be hrbtenjače.
delati, kar me veseli.«
Ocenjuje se, da na svetu živi
Z Red Bullom sem prišel v stik že
3.000.000 ljudi s poškodbo hrbtenjače. leta 2008 (leto pred svojo poškodbo
Vsako leto 130.000 ljudi utrpi poškodbo hrbtenjače), kjer smo na prireditvi Red
hrbtenjače, ki ji sledi paraliza – glavni Bull Hot Run z rolerji tekmovali v spustu
vzrok so prometne nesreče. Napredki po sarajevski olimpijski bob stezi. S priv raziskavah so v veliki meri odvisni od jateljem iz Red Bulla sem spet našel stik
zasebnih pobud. Fundacija Wings for letošnjega januLife je neprofitna in kot taka odvisna arja. Predstavil
od podpore in donacij za financiranje mi je organizaciteh raziskav. Fundacija Wings for Life je jo Wings for Life
bila ustanovljena z namenom zbiranja ter njihov svedonacij, ki so v celoti namenjene iz- tovni tek, ki bo
ključno obetavnim raziskovalnim pro- potekal 4. maja
jektom, ki iščejo zdravilo za poškodbe na 35 lokacijah
hrbtenjače.
po celem svetu,
Kot pravi Dušan Mravlje, smo ljudje, tudi v Ljubljani.
ki tečemo, kolesarimo ali se ukvarjamo Na
prijetnem
druženju smo
sklenili, da posTisti, ki se želite udeležiti tekmonamemo kratek
vanja, se nanj lahko prijavite do 21.
video, v katerem bo predstavljena
aprila preko uradne spletne strani
moja zgodba ter vabilo ljudem, da se
http://www.wingsforlifeworldrun.
udeležijo teka. Snemali smo v glavnem
com/sl/.
v Urban Roofu v Šiški, kjer smo eksperi-
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mentirali z vožnjo invalidskega vozička
po skate parku. Izkušnja je bila neverjetna, uspešna in navdušujoča. Mislim,
da sem s tem postal reden obiskovalec
Urban Roofa.
Neprofitna fundacija Wings for Life
z osredotočenjem na vizijo zdravljenja
poškodb hrbtenjače podpira obetavne
medicinske in znanstveno-raziskovalne
projekte ter klinične študije po vsem
svetu, ustanovljena je bila leta 2004, ter
je od tedaj financirala več kot 80 mednarodnih raziskovalnih projektov na
priznanih univerzah in inštitutih. Gonilni sili za fundacijo sta dvakratni svetovni prvak motokrosa Heinz Kinigadner in ustanovitelj Red Bulla Dietrich
Mateschitz. Leta 2003 je Kinigadnerjev
sin Hannes doživel nesrečo, zaradi katere je postal tetraplegik.
Fundacijo podpirajo številni posamezniki iz športnega, kulturnega in
poslovnega sveta, ki ji prostovoljno
služijo kot ambasadorji. David Culthard,
Sebastian Vettel, Mark Webber, Orlando Duque in Andreas Goldberger – to
je samo peščica ambasadorjev, ki pozornost javnosti usmerja k poškodbam
hrbtenjače ter aktivno dela za fundacijo in njene cilje.
Zelo sem zadovoljen, da sem na tek

povabil tudi ljudi z invalidskimi vozički
ter jim tako pokazal, da se življenje po
poškodbi hrbtenjače ne konča, ampak
začne.
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asist. Daniel Globokar, dr. med. spec. FRM | Celovit pregled področja ocenjevanja
vozniške sposobnosti v Sloveniji

KAKO USPOSOBLJENI SMO ZA VOŽNJO
AVTOMOBILA
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča in Zavod za varstvo pri delu Ljubljana sta
ob sodelovanju Katedre za javno zdravje in Katedre za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ter Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani organizirala seminar z naslovom
OCENJEVANJE SPOSOBNOSTI ZA VOŽNJO AVTOMOBILA. Seminar je potekal 14. in 15.
februarja v predavalnici URI–Soča.

N

amen seminarja je bil celovit
prikaz postopkov in načinov
ocenjevanja sposobnosti za
vožnjo avtomobila. Namenjen je bil
strokovnemu osebju, ki sodeluje pri izvajanju ocenjevanja vozniške sposob-

praktične vožnje, članom svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
policistom, sodnikom in drugim. Seminar sta vodila prof. dr. Anton Zupan, dr.
med. in prof. dr. Marjan Bilban, dr. med.
V vsebinsko zelo obsežnem seminarju

Predsednik Zveze je predstavil voznike paraplegike in tetraplegike. (foto: Marjan Jerina)

nosti ali kakorkoli drugače vodi osebe,
ki se vključujejo v promet. Torej zdravnikom, psihologom, delovnim terapevtom, tehničnim strokovnjakom za
predelavo avtomobilov, inštruktorjem
24

je sodelovalo 35 različnih strokovnjakov, vsebina prispevkov je predstavljena tudi v Zborniku predavanj, ki šteje
več kot 300 strani teksta.
Svoje referate so predstavili: Igor

Velov: Aktivnosti agencije RS za varnost v prometu za zagotovitev varnosti
v cestnem prometu; Ivan Kapun: Aktivnosti policije za zagotovitev varnosti
v cestnem prometu; Robert Štaba:
Aktivnosti AMZS in Zavoda Varna pot
za zagotovitev varnosti v cestnem prometu; Marko Polič: Ljudje in prometna varnost – med usposobljenostjo
in pripravljenostjo; Blanka Mežnar:
Kratek pregled učinkov nove zakonodaje o voznikih; prof. dr. Marjan
Bilban: Vozniška zmožnost, Varnostni
pas, Poklicni vozniki v cestnem prometu, Ocenjevanje vozniške zmožnosti in
alkohol ter Vozniška zmožnost v starejših letih; Niko Arnerič: Kdo lahko vozi
avto – osnovne zahteve psihičnega
zdravja; Petra Čas: Vpliv zakonodajnih sprememb in delovanja sodišč na
izboljšanje psiho-fizične sposobnosti
voznikov v cestnem prometu; Vesna
Pekarovič Džakulin, Marjan Bilban
in Lea Grošelj Dolenc: Zaspanost za
volanom – predlog obravnave; Maja
Makovec Rus: Ocenjevanje vozniške
sposobnosti pri odvisnih od alkohola;
Majda Zorec Karlovšek: Merjenje
alkohola; Andrej Kastelic: Ocenjevanje vozniške sposobnosti pri osebah,
ki jemljejo prepovedane droge; Igor
Zupan: Kontraindikacije za vožnjo avtomobila zaradi motenj srčnega ritma

[
in drugih stanj v kardiologiji; Anton
Mesec: Vozniška zmožnost in nevrološke bolezni; Jože Grošelj: Epilepsija
in vozniška zmožnost; Irena Brovet
Zupančič: Ocenjevanje funkcij vida
po pravilniku o zdravstvenih pogojih
voznikov motornih vozil – predlog popravkov; Rok Tavčar: Kontraindikacije
za vožnjo avtomobila s psihiatričnega
vidika; Saba Battelino: Sluh in motnje
ravnotežja ter vozniška zmožnost; Jelka
Zaletel: Sladkorna bolezen in vozniška
zmožnost; France Kmetič: Vpliv avtomobila na prometno varnost; Brane
Legan: Sodobni načini usposabljanja
za varno vožnjo osebnega avtomobila;
Anton Zupan: Ocenjevanje vozniške
sposobnosti oseb s posebnimi potrebami (invalidov) v Sloveniji; Črt Marinček: Tuje izkušnje pri ocenjevanju
vozniških sposobnosti oseb s posebnimi potrebami; Urša Čižman Štaba:
Psihološko ocenjevanje sposobnosti za
vožnjo avtomobila; Vesna Radonjič
Miholič: Možnosti in pasti psihološkega pregleda pri ocenjevanju vozniških
sposobnosti invalidov, Pomen vozniškega dovoljenja za osebe po bolezni
ali poškodbi; Dušan Jerin: Ocenjevanje
vozniške sposobnosti oseb s posebnimi
potrebami v realnih cestnih razmerah;
Alojz Fidler: Predelave in prilagoditve avtomobilov; Cveto Uršič, Alojz
Fidler, Anton Zupan: Zakonodaja na
področju prilagoditev avtomobilov za
invalide; Anton Zupan, Alojz Fidler:
Prikazi zahtevnejših ocen in predelav
avtomobilov v Sloveniji; Dane Kastelic: Vožnja in usposabljanje za vožnjo
slovenskih paraplegikov; Metka Teržan: Povezanost sposobnosti za vožnjo
in zaposljivosti invalida.
V času seminarja sta dva uporabnika prilagojenih osebnih vozil prikazala
prilagoditve svojih vozil, ki sta jih zaradi
neizvajanja zakona izvedla v samoplačniški režiji.
In še posamični najpomembnejši izsledki seminarja, ki so pomembni

tudi za ljudi s poškodbo hrbtenjače: Vožnja avtomobila je spretnost, ki zahteva
koordinirano senzorično in motorično
aktivnost v nevarnem okolju z uporabo
drage opreme. Za varno in zanesljivo
vožnjo je potrebno ustrezno telesno
in duševno zdravje. Vožnjo avtomobila moramo razumeti tudi kot kompleksno dejavnost, ki zahteva sposobnosti
in spretnosti v različnih in predvsem
spremenljivih okoliščinah: vremenski
pogoji, okolje, v katerem vozimo, gostota prometa itd. Za ocenjevanje vozniških sposobnosti neinvalidnih oseb
obstaja veliko ocenjevalnih postopkov
in testov, ocenjevanje vozniške sposobnosti bolnih ali invalidnih oseb pa
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veljavnosti zakona niso začele izvajati.
Nadaljnji ukrepi za pričetek izvajanja so
naslednji: priprava sprememb zakona,
ki določa, da se izvajalca prilagoditve
izbere v postopku oddaje javnega
naročila, sprejetje pravilnika, ki bo podrobneje urejal način prilagoditve vozila, pogoje za pridobitev, dobo trajanja
in standarde kvalitete prilagoditve. Realni rok za začetek izvajanja teh določb
je v prispevku mag. Cveta Uršiča ocenjen na drugo polovico leta 2014.
V zaključku seminarja so predavatelji in poslušalci aktivno sodelovali na
okrogli mizi. Tekom živahne diskusije so
bili podani številni predlogi za izboljšanje sodelovanja med glavnimi akterji

Udeleženci seminarja (foto: Marjan Jerina)

je še bolj kompleksno in zahtevno. Ko
nastopi določena bolezen ali poškodba, vprašanje glede nadaljnje vozniške
sposobnosti ni odvisno samo od diagnoze, temveč predvsem od funkcionalnih posledic bolezni ali poškodbe.
Bistveno ostaja tudi dejstvo, da je
država Slovenija na formalni ravni že
zagotovila uresničevanje pravice dostopnosti prevozov za vse državljane. Le-ta
vključuje dostopen javni transport ter
tudi prilagojena osebna vozila. Žal se
določbe zakona, ki urejajo prilagoditve
vozila, tudi po 36 mesecih od začetka

področja varnosti v cestnem prometu,
ocenjevanja sposobnosti, problemov
zakonodaje itd. Sporen je predvsem (zaradi nedoslednosti v izvajanju) postopek
odvzema vozniškega dovoljenja v primeru bolezni ali invalidnosti. Glede tega
so udeleženci podali številne pripombe
in predloge, organizatorji seminarja pa
izrekli zavezo k zbiranju predlogov ter
iskanju oziroma oblikovanju rešitev.
Organizatorjem seminarja in urednikoma Zbornika je odlično uspelo podati
celovit pregled področja ocenjevanja
vozniške sposobnosti v Sloveniji.
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Dane Kastelic | Vožnja in usposabljanje za vožnjo slovenskih paraplegikov

AVTOMOBIL PO POMEMBNOSTI UPORABE
TAKOJ ZA INVALIDSKIM VOZIČKOM
Bistveno za invalida voznika je, da ima funkcionalno ustrezno in prilagojeno kvalitetno
napravo za ročno upravljanje, ki mu omogoča varno udeležbo v cestnem prometu.

M

ed populacijo težjih invalidov v RS imamo paraplegiki
največ izkušenj s samostojno vožnjo v cestnem prometu. Zveza
paraplegikov Slovenije kot reprezentativna invalidska organizacija – RIO združuje 1031 paraplegikov in tetraplegikov,
kar pomeni 98 % vseh poškodovanih in
obolelih na hrbtenjači. Paraplegiki smo
tudi zelo dobri in previdni udeleženci
v cestnem prometu, po naših statističnih podatkih je bilo le 1 % članov kot
voznik udeleženih v težjih prometnih
nesrečah. Kar 33 % paraplegikov in tetraplegikov je žrtev prometnih nesreč,
zato smo zaradi tiste slabe izkušnje v
življenju toliko bolj obzirni vozniki. Paraplegiki po poškodbi prevozimo več
kilometrov kot prej, saj smo zaradi premagovanja razdalj bolj odvisni od avtomobila, ki je po pomembnosti uporabe takoj za invalidskim vozičkom.
Preden paraplegik po poškodbi ali
obolenju samostojno lahko zapelje svoj

avto, ga mora ustrezno prilagoditi. Mislim, da je Slovenija edina država na področju srednje Evrope, kjer si moramo
paraplegiki na svoje stroške ali iz družinskih proračunov vgrajevati ustrezne
prilagoditve, tetraplegiki tudi dvigala
za samostojen vstop in izstop. Državni
zbor RS je že leta 2010 sprejel Zakon o
izenačevanju možnosti invalidov, kjer je
bila opredeljena rešitev, da bo država
sofinancirala ustrezno prilagoditev do
višine 85 % vrednosti. Zaradi velikih doplačil se paraplegiki tudi ne odločamo
v tolikšni meri za avto z avtomatskim
Opravljen vozniški izpit
487 (47 %) članov je vozniški izpit za
avto opravilo pred nastankom, 166
(16 %) pa po nastanku invalidnosti.
198 (19 %) članov ni opravilo vozniškega izpita za avto, 16 (2 %) jih
zaradi prevelike gibalne oviranosti
nima vozniškega izpita B-kategorije.
164 (16 %) članov na to vprašanje ni
odgovorilo.

Vožnja avtomobila
menjalnikom, čeprav je pri slednjem
ena funkcija manj pri upravljanju vozila in je zato iz varnostnega vidika
le-to bolj primerno za invalida. Primer
Avstrije, Češke in Nemčije kaže, da paraplegikom avtomatski menjalnik sofinancira država, zato pri njih praktično
paraplegik ne more kupiti avtomobila
na klasični menjalnik in imeti sofinancirano napravo za ročno upravljanje.
Po zagotovilih pristojnega ministrstva
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Vzrok nastanka invalidnosti

bo to rešeno v omenjenem Zakonu
ZIMI. Smo pa slovenski vozniki para in
tetraplegiki eni izmed redkih v srednji
in jugovzhodni Evropi, ki plačujemo t.i.
vinjete za uporabo avtocest. Res je, da
je aktualni minister napovedal ugodno
rešitev v korist invalidov, a trenutno
smo še vedno samo pri obljubi.
Zveza paraplegikov Slovenije se
zaveda pomembnosti, ki jih našim članom prinaša samostojna in neodvisna
vožnja avtomobila. Zato imamo v lasti
osebni avtomobil, ustrezno prirejen za
ročno upravljanje, in je na voljo članom
ter ostalim invalidom kandidatom, ki še
nimajo vozniškega izpita, a izpolnjujejo
vse predpisane pogoje za opravljanje.
Bodoči kandidat se zglasi skupaj z inštruktorjem, ki prevzame avto, opravi
potrebne vožnje in izpit ter nato vrne
avto nazaj Zvezi, da ga lahko prevzame
naslednji kandidat. Možnost izposoje
imajo tudi tisti invalidi, ki so pred na-

[
Lastništvo
avtomobila
Da, svojega
Da, družinskega
Nimam avta
Ni odgovora
SKUPAJ

F

f%

439
166
252
174
1031

43
16
24
17
100

stankom invalidnosti že imeli vozniški
izpit in bi radi zaradi nastale invalidnosti
ter posledično spremembe upravljanja
prevozili vsaj nekaj ur vožnje pod vodstvom inštruktorja v spremenjenih okoliščinah. Vsi lahko od decembra 2013
svoje vozne sposobnosti preizkusijo
na simulatorju varne vožnje, ki ga ima
AMZS – šola vožnje v Ljubljani, Zveza
paraplegikov Slovenije pa je zagotovila
napravo na ročno upravljanje vozila, da
se v tem lahko preskusijo tudi invalidi.
Skupaj z AMZS jim želimo na varen
način približati cilj – pridobitev vozniškega dovoljenja. Z vgradnjo dodatnega pripomočka na ročno upravljanje
kandidati invalidi, ki so utrpeli hujše
telesne poškodbe ali imajo strah pred
ponovno vožnjo in menijo, da niso
sposobni samostojno voziti vozila v
prometu, svojo sposobnost preizkusijo,
preden se s svojim vozilom vključijo v
cestni promet. Avtosimulator omogoča
bodočim voznikom lažji prehod znanja
iz teorije v prakso. V varnem okolju in
brez strahu se kandidati na avtosimulatorju naučijo prvih korakov vožnje
in spoznajo vozilo. Pravilna nastavitev
sedeža, stikal in vseh drugih naprav za
udobno vožnjo je predpogoj za dobro

počutje za volanom, prav to jim omenjena aparatura omogoča. Program
avtosimulatorja dodatno omogoča
več načinov vožnje, ki se prilagodijo
glede na znanje kandidata. Omogočene so različne okoliščine vožnje: gost
promet, ponoči, v megli, dežju, vožnja
po avtocesti, učenje ekonomične vožnje in celo simulacija alkoholiziranega
stanja. Simulira nepredvidljive situacije,
kot je nalet divjadi, nepričakovano odpiranje vrat parkiranih vozil, izsiljevanje
prednosti itd.
Z različnimi drugimi nevladnimi
organizacijami in mediji neprestano
vodimo tudi akcije, namenjene vsem
voznikom, da ne zasedajo parkirnih
prostorov, namenjenih invalidom, saj
so jim le-ti namenjeni z razlogom. Širina prostorov je večja, zato da paraplegiki in ostali lahko nemoteno vstopamo in izstopamo v vozilo in pri tem
brez težav manevriramo z invalidskim
vozičkom.
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Zaključek
Bistveno za invalida voznika je, da
ima funkcionalno ustrezno in prilagojeno kvalitetno napravo za ročno upravljanje, ki mu omogoča varno udeležbo
v cestnem prometu. S temi predpogoji
bo dobro upravljal vozilo, obenem pa
bo zanesljiv do ostalih udeležencev. Voznik kandidat mora imeti možnost, da
predhodno preizkusi svoje sposobnosti
na ustreznih napravah. Vse avtošole v
Sloveniji bi morale v svoja izobraževanja
vključiti invalide, ki so to postali zaradi
prometne nesreče. Saj lahko kvalificirano opozorijo, kaj se zgodi, če se ne upošteva cestno-prometnih predpisov. Z
osveščanjem, izobraževanjem in odgovornim obnašanjem vseh udeležencev
v cestnem prometu bomo vsi prispevali
k prometni varnosti. Da pa bomo lahko
naše želje in pričakovanja implementirali v prakso, moramo v tej smeri sprejeti
sistemske rešitve, kar pa lahko uredi le
država s pristojnimi ministrstvi.

Vključevanje članov v članstvo Zveze po vzrokih invalidnosti od leta
2004 do 2013
Leto
včlanitve

Skupno
včlanjenih Prometna
oseb
nesreča

Vzroki invalidnosti
Padec

Skok

Bolezen

Drugo

Ni
odgovora

2013

16*

3*

6*

0*

2*

1*

4*

2012

29

4

8

0

7

2

8

2011

40

9

10

1

8

1

11

2010

21

3

7

2

8

0

1

2009

11

4

5

0

0

2

0

2008

20

4

8

0

5

3

0

2007

16

5

4

0

3

3

1

2006

24

7

6

0

8

3

0

2005

8

1

5

0

1

1

0

2004

15

3

3

1

6

2

0

Povprečje na
leto v desetih 20 na leto
letih

4,3 na leto 6,2 na leto 0,4 na leto 4,8 na leto 1,8 na leto

* število včlanjenih do 10. 10. 2013

V zadnjih desetih letih se je v Zvezo paraplegikov Slovenije letno včlanilo povprečno 4,3 osebe po prometni nesreči.
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asist. dr. Tomaž Velnar, dr. med., specialist nevrokirurg | Oddelek za nevrokirurgijo,
Klinika za kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

MEDVRETENČNA PLOŠČICA IN
PATOFIZIOLOGIJA DEGENERACIJE
Degenerativna bolezen medvretenčne ploščice in bolečina v hrbtenici sta pomemben
vzrok invalidnosti. Številni dejavniki vplivajo predvsem na spreminjanje jedra medvretenčne ploščice, kar s časom vodi do porušenja biomehanike vretenc in nastanka kliničnih težav. Na kratko so opisani mehanizmi degeneracije in dejavniki, ki nanjo vplivajo.

D

egenerativna bolezen med- kar močno vpliva na počutje in kako- medvretenčnih ploščic opažamo že pri
vretenčne ploščice in bolečina vost življenja, predvsem pri aktivni po- mladostnikih. Po nekaterih poročilih je
v križu sta kronični težavi, ki na- pulaciji. Bolečina v ledveni regiji je uvr- degenerativna bolezen medvretenčne
staneta zaradi številnih vzrokov. Klinič- ščena med pet najpogostejših vzrokov ploščice prisotna celo pri 90 % ljudi, veno se lahko bolezen kaže kot aksialna za obisk pri zdravniku in po nekaterih liko od teh nima težav. Zaradi večjega
bolečina, zožitev hrbteničnega kanala virih znaša med 8 in 37 %. Približno deleža starajoče populacije je ta zdra(spinalna stenoza), prizadetost hrbte- 10 % bolnikov je zaradi tega kronično vstveni problem vse večji. V zadnjih denjače (mielopatija) ali bolečina, ki seva prizadetih. Degeneracija tkiva medvre- setletjih se je v raziskavah izkazalo, da
po dermatomih (radikularna bolečina). tenčne ploščice se začne prej kot de- glavni dejavnik za degeneracijo medvretenčne ploščice poleg
Staranje medvretenčne plostarosti, spola in dolgotrajne
ščice postopoma vodi do
izpostavljenosti tresljajem
njene degeneracije. V jedru
niso močne fizične obremeozmotski tlak pade, zmanjnitve, ki naj bi bile povezane
šuje se vsebnost vode in s
z opravljanjem določenetem višina ploščice. V sklopu
ga poklica in naj bi sprožile
degenerativnih procesov
prezgodnjo obrabo zaradi
se iz jedra proti vezivnemu
fizičnih dejavnikov, povezaobroču sproščajo vnetni denih z motnjami v prehrani
javniki in dražijo živčne konploščice. Fizične obremečiče, kar je glavni vzrok za
nitve, značilne za določediskogeno bolečino. Zmanjne vrste poklica in športno
ševanje višine medvretenčudejstvovanje, imajo relativne ploščice vpliva tudi na
no majhno vlogo v procedegeneracijo ostalih strukHrbtenica (foto: http://www.natego.si/si/zdravljenje-okvar-medvresu degeneracije, osnova je
tur, kot so rumeni ligament
tencne-ploscice-a65.shtml [dostopno; 17.3.2014])
genetska podlaga in okolje.
in mali sklepi z medvretenčVpliv dednosti je dominannimi odprtinami, koder prestopajo hrbtenični živci, kar predstavlja generacija ostalih mišično-kostnih tkiv, ten in genetski vplivi na degeneracijo
glavna vzroka za radikularne bolečine pogosto brez bolezenskih znakov. Pri so bili potrjeni z identifikacijo nekatein spinalno stenozo. Posledice degene- ljudeh, ki nimajo bolezenskih znakov, rih genov, ki so neposredno povezani
rativne bolezni medvretenčne ploščice so degenerativne spremembe diskov z degeneracijo medvretenčne ploščice
so med vodilnimi vzroki za kronično in vretenc s slikovno diagnostiko našli ter delujejo v povezavi z vplivi okolja.
Zdrava medvretenčna ploščica je
nestabilnost obolelih delov hrbtenice v približno 50 %, pojavnost pa je narain funkcionalne težave pri obeh spolih, ščala s starostjo. Začetne degeneracije brezžilna, vezivno-hrustančna struktu28

[
ra, sestavljena večinoma iz brezoblične
snovi (zunajceličnega matriksa) in maloštevilnih celic. Primarna naloga medvretenčne ploščice je, da omogoča
fleksibilnost ter blaži in prenaša obremenitve hrbteničnega stebra. Celice v
medvretenčni ploščici so pomembne
za vzdrževanje in izgradnjo matriksa,
izdelujejo pa tudi encime, ki matriks
lahko razgrajujejo. Motnje v aktivnosti
encimov vodijo v degenerativne procese matriksa in medvretenčne ploščice. Na hitrost sinteze in razgradnjo
makromolekul vplivajo mehanične
obremenitve in nivo hranil, ki difundirajo v celice medvretenčne ploščice.
Zaradi oslabljenega matriksa medvretenčna ploščica ne more več kljubovati
obremenitvam, kar vodi v degeneracijo. Medvretenčna ploščica je sestavljena iz več plasti, ki so:

I) vezivni obroč, ki ima zunanji in notranji del,
II) osrednje pulpozno jedro in
III) terminalni plošči.
Vezivni obroč je sestavljen iz 15 do
20 koncentričnih obročev ali lamel. Gosti
snopi kolagenskih vlaken, ki predstavljajo
glavno sestavino obroča, potekajo vzporedno z lamelami. Obroč vsebuje trikrat
več kolagena kot pulpozno jedro (kolagen predstavlja 70 % suhe teže obroča in
20 % suhe teže jedra). Kolagenska vlakna
omogočajo, da je medvretenčna ploščica nestisljiva. Tako lahko težo učinkovito
prenaša na vretenca. Poleg kolagena je
v vezivnem obroču tudi nekaj celic, ki
izdelujejo zunajcelični matriks. Pulpozno
jedro je želatinozna struktura v centru
medvretenčne ploščice, sestavljena iz
brezoblične mase velikih molekul – t. i.
proteoglikanov, elastičnih in kolagenskih
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vlaken ter sorazmerno malo celic. V primerjavi s pulpoznim jedrom je glede na
število celic vezivni obroč gostocelična
struktura. Pulpozno jedro sodeluje tudi
pri uravnavanju obremenitev medvretenčne ploščice. To poteka z vezavo in
oddajanjem vode skozi posebne kanalčke v terminalnih ploščah, ta proces pa
je odvisen od jakosti obremenitev, kar
zmanjšuje pritisk na vretenca. Za strukturni del medvretenčne ploščice lahko
štejemo tudi terminalni plošči vretenc,
ki so z medvretenčno ploščico v stiku na
njeni zgornji in spodnji ploskvi.
V zaključku 1. dela prispevka lahko
sklenemo, da je poznavanje anatomije
in fiziologije medvretenčne ploščice
bistveno za razumevanje vzrokov in
razvoja bolezenskih stanj. Nadaljevanje
bo predstavljeno v prihodnji številki revije Paraplegik.
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Blanka Markovič | Projekt Invalid Za Invalida

DELAVNICI IN PRODAJALNI ZAČELI
OBRATOVATI
Servisni delavnici in prodajalni invalidskih vozičkov v Pacugu ter Ljubljani sta z 11. marcem začeli obratovati. Sodelujemo z ZZZS, prijavljeni pa smo pri Javni agenciji za medicinsko-tehnične pripomočke.

N

a obeh lokacijah opravljamo
servise invalidskih vozičkov
na naročilnice. Prav tako lahko pri nas na naročilnico vzamete katerikoli invalidski voziček italijanskega proizvajalca Progeo. V ponudbi
so tako zložljivi vozički kot togi vozički
»kocka«, lahko pa si izberete voziček,
narejen iz karbonskih vlaken. Športnikom so na izbiro vozička za tenis in košarko ter voziček za plažo.

Gel blazine Amovida (foto: arhiv IZI)

nek ogrevanja). Razvita je bila za zaščito
astronavtov pred temperaturnimi nihanji v vesolju. Blazine omogočajo odlično
porazdelitev pritiska, zmanjšanje strižne
sile, zelo dobro zračenje (površina blazine vsebuje 7 mm plast 3D mreže, ki
zagotavlja kroženje zraka). Blažijo sunke
(penasta osnova Amovida blazine blaži sunke in vibracije s tal in vozička ter
tako zaščiti uporabnikovo hrbtenico), so
enostavne za uporabo, prevleko lahko
operete v pralnem stroju do 60⁰.

Montiramo vam tudi ročne komande slovenskega proizvajalca
Pesjak. Izdelek je produkt uporabnika
in domačega znanja, je nadgrajen in
posodobljen, avtomobil mora imeti
avtomatski menjalnik. Naprava deluje
po principu »potisni-potegni«. Vgradnja v avtomobil je zasnovana tako, da
po demontaži naprave ni nobenih sledi na konstrukciji avtomobila. Avtomobil lahko nemoteno uporablja zdrava
oseba, pri nekaterih modelih avtomo-

bilov lahko le z odvitjem enega vijaka
sprostimo voznikov prostor. Material je
eloksiran aluminij ter polirano nerjaveče jeklo. Lahko izbirate med različnimi
barvami (črna, natur aluminij, zlata, mo-

Invalidski voziček italijanskega proizvajalca
Progeo (foto: arhiv IZI)

V standardu imamo blazine za
vozičke Amovida. To so različne gel
blazine, katerih najzahtevnejša ima
zmožnost uravnavanja temperature,
kar pomeni da shranjuje telesno toploto. Ko se temperatura veča (učinek hlajenja), ko se temperatura zmanjša (uči30

Ročne komande slovenskega proizvajalca Pesjak (foto: arhiv IZI)

[
dra, zelena, rdeča ali vsak del v drugi
barvi). Vsi gibljivi deli so v krogličnih ležajih in zaščiteni s pokrovi. Mehanizem
zavore je konstrukcijsko narejen tako,
da kljub temu če pride do loma enega
od elementov, voznik lahko še vedno

uporablja zavoro. Ročna zavora ima
element, ki jo že zaradi ekscentričnosti
teže ob najmanjšem dotiku sprosti, zaradi varnosti je vgrajena tudi vzmet, ki
element vrača v prvotni položaj.
Vozičke in ostale medicinsko-teh-
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nične pripomočke si lahko predhodno
ogledate na naši spletni strani www.easy-moving.si. Ali se oglasite na kateri od
naših lokacij, kjer vam bomo z veseljem
pomagali. Poslovalnici sta odprti in v
polnem zagonu. VABLJENI!

V Pacugu na naslovu:
Dom paraplegikov d.o.o.,
Pacug 10, 6320 Portorož;
odprto: vsak dan od 8. do 16. ure.
Tel.: 05 674 81 91
ali 01 230 55 22
V Ljubljani na naslovu:
Zveza paraplegikov Slovenije,
Štihova 14; odprto: ponedeljek:
od 7. do 18. ure; od torka do
petka: od 7. do 15. ure.
Tel.: 01 230 55 22
ali 051 618 803

Ekipa Easy Moving v delavnici v Pacugu (foto: arhiv ZPS)

E-mail:
invalidzainvalida@gmail.com
ali info@easy-moving.si

Orjana Kučinič | Projekt IZI

PRVA MONTAŽA KOMANDNE ROČKE
In prvo »tazaresno« delo na projektu IZI

T

akoj po novem letu smo v
Domu paraplegikov v Pacugu
opravili prvo montažo ročne
komande v osebni avtomobil. Pri montaži smo bili prisotni Damir Sirotič, Orjana Kučinič, podjetje Pesjak d.o.o. ter
kupec s Hrvaške.
Komandno ročko so hitro montirali
v avto. Vgradnja je izpeljana tako, da se
po demontiranju naprave vozilu vrne

izgled prvotnega stanja
in ni nikakršnih poškodb
na oblogah ali ostalih delih vozila. Montaža je bila
opravljena pod nadzorom
lastnika firme Pesjak d.o.o.
Avtomobil lahko nemoteno upravlja zdrava oseba,
ki je vgradnja ročice pri vožnji ne moti. Pri nekaterih

modelih avtomobilov lahko
celo samo z odvitjem enega vijaka sprostimo voznikov
prostor.
Po montaži je novi uporabnik testiral komandno ročico in
bil zelo zadovoljen z opravljenim delom.
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Franci Škrbina | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Zimsko zatišje pred aktivno pomladjo

Skupinska v gostilni Pugelj (foto: Franci Škrbina)

PREDNOVOLETNO SREČANJE
OB KONCU LETA
Tudi leto 2013 smo zaključili s tradicionalnim prednovoletnim srečanjem članov in članic našega društva.
Zbrali smo se 15. decembra v Gostilni
Pugelj. Restavracija se ponaša s 60-letno tradicijo in idilično lokacijo v Ždinji vasi pod Trško goro. Znani so zaradi
odlične hrane, prijetnega ambienta in
dovolj velikega parkirnega prostora,
poleg omenjenega pa je urejena tudi
primerna klančina na vhodu ter dostopni toaletni prostori. Nas so navdušili že pretekla leta in se zato radi
vračamo.
Kljub temu da je bilo mrzlo, kot se
v decembru spodobi, se je srečanja
udeležilo okoli sto članov s svojci in
nekateri naši sodelavci. Imeli smo pe32

ster program. Za zabavni del je poskrbel Duo plan B, ki ga sestavljata brat
našega člana Andreja Platana in
njegova žena. Ob prijetni glasbi je naš
mlajši član Sebastjan Maraš tudi zaplesal, vsi ostali pa smo mu veselo ploskali ter se z njim veselili. Po obilnem
kosilu nas je nagovoril Mirko Sintič
ter nam zaželel vse lepo med prazniki
ter še več uspeha v novem letu. Nato
je besedo predal predstavnici ZPS, ki
je imela krajšo predstavitev projekta
»Invalid za invalida«, v sklopu katerega
odpirajo servisno delavnico za izdajo, servisiranje in vzdrževanje tehničnih pripomočkov. Predstavila nam je
nove invalidske vozičke proizvajalca
Progeo, ki se jih lahko pridobi preko
njihove servisne delavnice, ter dodatke za invalidske vozičke. Nekaj besed

je bilo tudi o ročnih komandah za avtomobile od ponudnika B.D.F., ki ga
lahko najdete na spletni strani www.
hand-control-car.eu, kjer je vse predstavljeno v sliki in besedi. Za konec je
sledila predstavitev novih sedežnih
blazin proizvajalca Amovida. Sedežna blazina je za nas zelo pomemben
pripomoček, da preprečimo marsikatero nevšečnost, saj smo ves čas v sedečem položaju. Za vse zainteresirane
so dosegljivi na spletni strani www.
amovida.com/si.
Takšno srečanje je zelo prijetno, saj
si s člani izmenjamo razne prigode, ki
smo jih doživeli v preteklem letu, in
cilje, ki jih želimo doseči v bodoče. Vsi
dobre volje smo se zabavali in prepevali ob dobri glasbi. Razšli smo se polni
lepih želja za leto pred nami.

[
ZAKLJUČEK ZBIRANJA SREDSTEV ZA
NAKUP OSEBNEGA VOZILA
Član naše organizacije je tudi Gregor Glavan. Prihaja iz Žužemberka,
kjer imajo starši manjšo kmetijo, na
kateri Gregor z veseljem postori, kar je
v njegovi moči. Leta 2003 je pri 17-tih
letih poškodoval vratno vretence, in sicer pri uri športne vzgoje v srednji šoli,
ko je nanj padla fitnes naprava. Postal
je tetraplegik. Po 3 mesecih okrevanja
v bolnišnici je sledila naporna rehabilitacija na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu – Soča, kjer je preživel
6 mesecev. Po končanem zdravljenju
je dokončal strojno šolo ter pridobil
naziv oblikovalec kovin. Svoji invalidnosti navkljub je kupil osebno vozilo
in z njim tudi uspešno opravil vozniški
izpit.
Njegovo staro vozilo je bilo dotrajano, zato ga je moral zamenjati.
A slabo finančno stanje družine ni
omogočalo niti nakupa rabljenega
osebnega vozila. Zato je prosil za
pomoč naše društvo, ki pa ima v ta
namen zelo omejena finančna sredstva.
K zbiranju sredstev za Gregorja so
zato dobrodušno pristopili Lions klub
Novo mesto, Krka d.d. ter tudi naše
Društvo paraplegikov Dolenjske,
Bele krajine in Posavja. Posebej so
se angažirali v Lions klubu Novo mesto,

Uradna predaja ključa (foto: Franci Škrbina)
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Predstavnica Zveze predstavila invalidski voziček Progeo (foto: Franci Škrbina)

saj so organizirali dobrodelni triurni pohod po Trški gori. Zbrana sredstva od
pohoda, donacij ter dražbe umetniških del so ob tej priložnosti namenili
Gregorju, s čimer je bila zbrana večina
sredstev za nakup rabljenega avtomobila.
Akcija se je zaključila z uradno predajo ključa avtomobila, in sicer 6. marca na sedežu društva v Novem mestu.
Podelitve so se udeležili tudi predstavniki Lions kluba Novo mesto, ki so
presrečnemu Gregorju predali ključ

Citroena C8. Avtomobil mu pomeni
samostojnost in mobilnost. Pokazal
je, kako se presede za volan in odpelje z nasmehom na obrazu. Gregor
je vsem zbranim povedal: »Avto so
moje druge noge, sedaj bom lahko
samostojen. Zato res iz srca hvala
vsem, ki ste mi kakorkoli pomagali, da sem prišel do te zame izredno
velike pridobitve.«
Srečno vožnjo,
Gregor!

Gregor z nasmehom na obrazu (foto: Franci Škrbina)
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Anka Vesel | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Spet je napočil čas, da povzamem, kaj smo v preteklih mesecih počeli Gorenjci in
kakšne cilje smo si zastavili za bližnjo prihodnost. Čeprav nam je letošnja zima prizanesla z nizkimi temperaturami in zelo debelo ter dolgotrajno snežno odejo, je narava pokazala vso svojo mogočnost s svojim ledenim oklepom. Kljub vremenskim težavam smo
na društvu zavihali rokave in naredili zaključne račune ter si zadali nove naloge.

N

ovembra smo prvič organizirali tekmovanje v ligi v
streljanju z zračno puško.
Ker na Gorenjskem nimamo strelišča,
prilagojenega za invalidske vozičke, so
nam na pomoč priskočili člani ljubljanskega pokrajinskega društva. Tako se je
tekmovanje preselilo v občino Videm Dobrepolje. Za pomoč pri organizaciji
se zahvaljujemo članom DP ljubljanske
pokrajine, še posebej Zlatku Bernašku in Veselki Pevec. Zahvaljujemo
se občini Videm - Dobrepolje in županu Janezu Pavlinu za finančno
pomoč, obisk ter podelitev pokalov, ki
jih je tudi sam doniral. Za barve našega
društva sta streljala Janez Učakar in
Metod Zakotnik.
Društvo animatorjev Norma 7 je decembra v Mercator Centru Kromberg
pri Novi Gorici odprlo skupinsko razstavo z naslovom Kaj je sreča, če to

ni … na kateri smo sodelovali člani
likovne sekcije ZPS. Razstavljena likovna dela so nastajala avgusta v sklopu
X. ulične kolonije ustvarjalnih dejavnosti hkrati z literarnim maratonom Pismo
moji mami v Ajdovščini. Na otvoritvi
razstave so se v povezovalnem programu predstavili nekateri avtorji proze in
poezije iz različnih sodelujočih društev.
Pesmi naše članice Ljubice Jančar je
prebral Metod Zakotnik. Na razstavi sva
sodelovala likovnika – člana DPG Metod Zakotnik in Anka Vesel.
Ogledali smo si fotografsko razstavo člana Andraža Muljavca v Teater
Cafe-ju v starem mestnem jedru Kranja.
Andraž je v fotografski objektiv ujel vsako najmanjšo podrobnost različnih žuželk. Nekatere fotografije so nastale na
gorenjskih poljih in travnikih, nekatere
kar na domačem balkonu. Decembrsko
malodušje je popestril s sijočimi barvami na fotografijah,
prešteli bi lahko vsako tipalko, dlačico ali
očesce na posamezni osi, čebeli, hrošču,
pikapolonici ali pajku.
Lepo na pogled.
Naše najmlajše,
otroke in vnuke članov in članic. je v
predprazničnih dneh
obiskal dedek Mraz.
V prostorih društva
Liga v streljanju z zračno puško na Vidmu (foto: arhiv ZPS)
so jim učenci OŠ

34

Naklo pripravili predstavo Maček Muri,
dedek Mraz pa jih je obdaril z darili in
sladkarijami.
Na predzadnjo decembrsko soboto se je lepo število članov s sorodniki,
spremljevalci in prijatelji zbralo v Gosti-

Fotografska razstava Andraža Muljavca v
Teater Cafe-ju (foto: Andraž Muljavec)

šču Marinšek na novoletnem srečanju.
Ob glasbeni spremljavi Toma Juraka
in ansambla Toni Tuhinski smo se
dobro okrepčali, poveselili, kakšno zapeli, najbolj pogumni celo zaplesali.
Razveselil nas je obisk dedka Mraza in
srečelov z bogatimi nagradami. Novoletno rajanje je posebej povzela članica Alenka Oblakovič v izčrpnem,
izvirnem in hudomušnem prispevku, ki
sledi na koncu mojih vrstic.
Božično-novoletni prazniki so
prinesli malo oddiha, dragoceni čas,
namenjen najbližjim. Januarja smo zavihali rokave. Na vrsti so bili zaključni
računi in načrtovanje dela za leto 2014.
Z veliko vloženega truda in časa je našemu predsedniku Petru Robniku

[
ob izdatni pomoči ostalih članov UO
uspelo zaključiti leto 2013.
Januarja so se že tradicionalno
zbrali v dvorani Poden v Škofji Loki
kegljači pokrajinskih DP. Tekmovalo je
38 kegljačev v posamični in ekipni kategoriji. DPG se zahvaljuje študentoma
delovne terapije Fakultete za zdravstvo
v Ljubljani za prostovoljno pomoč pri
podajanju krogel. Za naše društvo sta
keglje podirala Janez Potočnik in
Metod Zakotnik.

vsako leto poskušali organizirati tradicionalno prvomajsko srečanje v Semiču,
piknik in izlet ter martinovanje v Semiču za člane. O teh in ostalih srečanjih
pa v naslednjih številkah Paraplegika.
Za konec naj vam, drage dame,
čestitam ob dnevu žena, in vam, dragi gospodje, ob dnevu mučenikov, ter
vsem zaželim veliko lepih, s sijajem
obarvanih trenutkov v krogu tistih, ki
so se dotaknili vaših src.
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s prijatelji. Zelo sem se razveselila, ko
sem v vabilu prebrala, da bo tokratna
novoletna zabava DP Gorenjske spet v
toplem domačem ambientu dovolj velikega prostora v gostilni »Pri Marinšku«
v Naklem. Seveda sem komaj čakala na
bližnje srečanje z mojim zvestim, a ne
intimnim »prijateljem« v obliki računalnika, da sem se lahko prijavila na težko
pričakovano »žurko«. Med prijatelji nam
je lepo, kadar spet skupaj pridemo.
Predzadnje decembrsko sobotno
popoldne, ura je ravno odbila pol petih,
ko se je pred vhodnimi vrati doma ustavil
društveni kombi. Zlatko je bil točen kot
švicarska ura. Vredno pohvale – glede na
možne nepredvidene situacije na cesti
in dejstvo, da je bil pred tem že v Železnikih, kjer je v kombi prisedel Jani. Taisti
Jani mi je potem čez poldrugi teden s
svojo neučakanostjo, kdaj bom napisala
»novoletni« članek, »visel« nad glavo kot
Damoklejev meč. Prava nočna mora je,
če nimaš nobene ideje, kako začeti praznični tekst. Končno mi je uspelo.
Dragi Jani in njemu podobno misleči, prazniki so zato, da se človek izprazni
vsakodnevnih skrbi, službenih dolžnosti, težavnih odgovornosti in se »naloži«
s svežo čustveno bližino domačih ter
prijateljev, z novo duhovno močjo ob
dobri knjigi, glasbi, filmu ali na različnih prireditvah in prepotrebno fizično
energijo preko priljubljenih aktivnosti.

Alenka Oblakovič
EN'GA SREČN'GA PA
ZDRAV'GA!
V vseh smereh
»glih taprav'ga«! Pa še
vesel'ga in debel'ga!
Ta zadnji pridevnik se
nanaša na konkretno
stanje pozitivnega finančnega zalogaja v
»tošeljnu«. Ko berete
te vrstice, smo Slovenci že zakorakali v
Kegljaški turnir v dvorani Poden v Škofji Loki (foto: arhiv DPG)
pomlad, še prej pa
smo uspešno spraviFebruarja je v organizaciji ZPS špor- li pod streho vsa pred in ponovoletna
tni referent DPG Janez Učakar uspešno praznovanja ter druga (brez) alkoholno
pripravil in izpeljal peto tekmovanje v omamna stanja. Zaradi medprazničnebiljardu za prehodni pokal ZPS v Pla- ga pokanja, žvižganja, sikanja vseh vrst
netu Tuš v Kranju. Tekmovanja se je pirotehničnih sredstev v okolici našega
udeležilo 16 tekmovalcev, med njimi centra se mi še vedno sanja loška »soška«
dva tetraplegika. Društvo paraplegikov fronta. Ne vem, kaj so ti ljudje praznovali,
Gorenjske sta zastopala Gašper Črni- začetek rastočega ali
konec padajočega
lec in Janez Učakar.
Prav tako februarja smo se likovni- blagostanja. Glede
ki zbrali v Semiču. V prijetnem vzdušju tega se tudi Pahor in
smo ustvarjali za natečaj Zlata paleta. Bratuškova v svojih
Društvo smo zastopali Boris Šter, Me- prazničnih poslanicah
nista uspela zediniti.
tod Zakotnik in Anka Vesel.
Komaj sem v zaPomlad se približuje, zelenje zaradi previsokih temperatur že pridobiva četku drugega deživahno barvno paleto. Prihaja marec, cembrskega tedna
znanilec pomladi, ter mesec, ko pra- vsa prenovljena in
znujejo žene, matere in dekleta. Ob okrepljena prišla iz
dnevu žena bomo organizirali srečanje Laškega, že se mi
Naše najmlajše je v predprazničnih dneh obiskal dedek Mraz.
članic. Kljub okrnjenim finančnim sred- je obetalo prijetno,
(foto: Andraž Muljavec)
stvom se bomo potrudili in tako kot zabavno doživetje
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kot odlična, porcije novih načrtov, obujanje prijetnih spopa primerne za po- minov je bilo več kot dovolj. Janja,
šteno lačne težake. Slavka, Mojca, Barbara … pogrešali
Vmes je vrli pred- smo vas in vam poslali pozdravčke v
sednik
napovedal upanju, da drugo leto spet pridete med
srečelov z bogatimi nas. Od starega leta smo se tako bolj
nagradami: prva je ali manj hvaležni zadovoljno poslovili,
bila tablični računal- vse preperele dogodke in meglene dni
nik, druga teden dni pa rade volje močno poplaknili in s še
v Čatežu v hiški ZPS, enim »konkretnim štamperlom« motretja pa en teden žgane za nove dogodivščine osvežili.
Novoletna zabava v toplem domačem ambientu gostilne »Pri
počitnic v stanova- Da bi očiščeno in prevetreno zagotoMarinšku« v Naklem (foto: Andraž Muljavec)
nju v Izoli. Dobitkov vo ostalo skozi vse sledeče leto, smo si
je bilo ogromno in obljubili, da bo le-to z najboljšimi idejaOdpeljali smo se proti mestu vese- to res bogatih, vrednih veliko več, kot je mi, nameni, željami dobro začeto. Opla,
lega prijateljskega druženja, spotoma bila cena ene srečke. Iskrena hvala vsem na karaoke bi pa skoraj pozabila. Ko
pobrali še Albino in v popolnem mra- dobrovoljnim darovalcem, ki ste nas s smo bili že »fletno« vinsko podkrepljeni,
ku prvi prispeli pred hotel Marinšek. svojo radodarnostjo razveselili. Da ne bi so nam itak popustile pretirane glasbeMrzel zrak nas je kaj hitro pregnal v to- prihajalo do nepotrebnega prerivanja ne zavore in smo kar naenkrat soglasno
plo notranjost, kjer smo se za dobrodo- pri iskanju in prevzemu nagrad, sta Pe- ugotovili, da imamo vsi več kot odličen
šlico najprej prijetno pogreli s pristnim ter in Boris klicala posamezne številke posluh. Naši zmerno ubrani glasovi so
domačim »šnopcem« ali borovničkami. srečk, tako smo hodili k prevzemnemu plavali po prostoru. A Jegličev BoPriznam, oboje nam je kaj hitro živahno mestu v gosjem redu ali »po vrsti, kot ris nam je bil prehuda konkurenca. Še
pognalo kri po otrplih žilah. Začeli so so hiše v Trsti«. Medtem sta mikrofon pevca sta bila osupla nad njegovim glaprihajati še drugi člani in njihovi svojci, in odgovornost za »fejst muzko« pre- som. Tako je nastal kar trio Tuhinski. Žur
prijatelji, »všečkarji« ter sledilci društva. vzela člana skupine
Prostor se je vse bolj polnil, prvi smo si Toni Tuhinski, ki sta
že izbrali svoj prostor pri mizi. Meni so že z uvodnimi ritmi
se oči iskrile od silnega pričakovanja, dodobra ogrela prve
kdo bo prišel naslednji in če ga že od pogumne plesalce.
kod poznam. Na koncu je bil seštevek Tokrat je bilo plesišče
prisotnih več kot zadovoljiv, saj se nas ves čas polno živahje zbralo 98. Pozdravljanju, rokovanju, nih »poskočnežev«
objemanju ni bilo ne konca ne kraja. in romantičnih zasaZazveneli so prvi takti glasbe, iz grla njancev. Kot bi zrasel
znanega pevca se je izvila prva pesem. iz tal, se je naenkrat
Za uvodno glasbeno podlago je na- med nami pojavil dePriložnosti za klepet, snovanje novih načrtov, obujanje prijetnih
mreč poskrbel kantavtor Tomo Jurak, dek Mraz z uborno
spominov je bilo več kot dovolj. (foto: Andraž Muljavec)
ki je bil v osemdesetih prejšnjega stole- malho. Le slab kilotja član pop skupine Gu-Gu. Spomnim gram bonbonov mu
se njihovih Sam po parku, Mi imamo je še ostal, ko je obdaril najmlajše. Ve je trajal do jutranjih ur. Hvala vam, prijase fajn, Želim si na Jamajko. Kasneje se, kdo je bil zadnje leto najbolj priden. telji, za prijeten, razigran večer, zabaven
se je posvetil samostojnemu delu in Revež je bil tudi oblečen bolj ubogo. direndaj in poskočen ples. Naj bo v letu
sodelovanju z drugimi imeni glasbene Najbrž je hlače posodil kakšnemu okra- 2014 med nami le še ustvarjalen, poestrade. Še vedno rad nastopa in tako denemu poslancu. Mu bomo za drugo zitiven, zaljubljen stres. A veste, kdo je
dobil glavni dobitek pri srečelovu? Sam
je prišel tudi med nas ter nam s svojimi leto nove priskrbeli.
Prvi gostje so se začeli poslavlja- glasbeni gost Toni Tuhinski, uradno Toni
zimzelenimi melodijami pričaral dobre
stare čase. V tem času so nam postregli ti, drugi pa se prestavljati od mize do Hočevar, je dobil čisto novo tablico. Pa
z zelo okusno večerjo. Hrana je bila več mize. Priložnosti za klepet, snovanje ne čokolade. Čestitamo!
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V prĳetnem okolju turističnega naselja Term Čatež so vam na voljo
Benjamin štiri
Žnidaršič
| Društvo
paraplegikov
Krasa je ski
pesmijo
naredila pravo praznično
apartmajske
hiške
(dve pritlični Istre
in dveinmansardni),
so prilagojene
vzdušje.
gibalno oviranim uporabnikom.

MORJE, PRŠUT IN REFOŠK
Kulturno in družabno ob koncu leta

Po kulturnem programu in predstavitvi novih antidekubitusnih
blazin
ŽE OD
smo se preselili v 4bližnjo
restavracijo
4 €/DAN
V SEZO
»Emonec«. V prijetnem
druženju
smo
NI
zaplesali in se skupaj poslovili od leta
2013.

O

ŽE OD
b iztekajočem letu je dru3
7
€/DAN
štvo za svoje člane in njihoIZVEN
ve svojce 22. decembra priSEZONE
redilo prednovoletno srečanje. Zbrali
smo se v naših prostorih na Vanganelski 8 F v Kopru, kjer je bila na ogled
likovna razstava Dragice Sušanj in
ŽE OD
28 €/DAN
Jožeta Tomažiča, ki sta se predstaV ZIMSKE
M
vila s svojim opusom slik. Dragica s
ČASU
tihožitji in krajinami, Jože s filografijo
in deli v olju. Kulturni program je povezovalaVnaša
dolgoletna
prijateljica
ceno je
vključenih do
pet kopalnih kart za termalno
Informacĳe vsak delovnik med 8. in 12. uro.
Silva Ferletič,
ki
je
tudi
predstavila
riviero in turistična taksa. Vsakemu gostu (ena chip
janko.zupan@zveza-paraplegikov.com
kartica)
v času bivanja
pripada en triurni obisk Savna
info@zveza-paraplegikov.si
oba avtorja.
V glasbenem
programu
Poslovili
smo
se od leta 2013.
(foto:
DPIK)
parka,
ki
ga
lahko
izkoristi
od
ponedeljka
do
petka.
Tel:
01 arhiv
43 27
138, GSM: 051 618 803
je nastopila Marjetka Popovski, ki

DOM PARAPLEGIKOV V SEMIČU – BELA KRAJINA
Med belokranjskimi goricami se nahaja Dom paraplegikov, ki je primeren
za družinski oddih, zaključene družbe ter šolske in podobne ekskurzĳe.

CENA
DNEVNEG
A
NAJEMA JE
25 €

V domu je sedemnajst ležišč, trĳe sanitarni prostori,
opremljena kuhinja in dnevni prostor s TV-jem.
Na voljo vam je tudi zunanji prostor z žarom.

=36BRJODV$BLQGG

Informacĳe vsak delovnik med 7. in 15. uro.
info@zveza-paraplegikov.si
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Za začetek se ozrimo v lansko leto. V Laškem smo odigrali zanimivo košarkarsko tekmo,
Branko Rupnik je imel samostojno slikarsko razstavo, podarili smo invalidske vozičke,
decembra pa smo se pridno srečevali in delali bilanco preteklega leta. Po novem letu
smo zavihali rokave in se lotili dela. Aktivno sodelujemo z Vojnikom pri pridobivanju
certifikata za občino, prijazno invalidom, organizirali smo 4. krog v košarkarski ligi na
vozičkih, meseca februarja pa smo žal imeli požar na društvu, ki je povzročil precej materialne škode.

V

dogovoru z Zdraviliščem Laško smo organizirali prijateljsko
tekmo v košarki na vozičkih.
Zdravilišče je poskrbelo za dvorano in
pogostitev po tekmi, mi pa smo povabili ekipo Maribora in z njo odigrali prijateljsko tekmo. Tokrat ni bil v ospredju
rezultat, ampak druženje. Tekme so se
namreč udeležili zaposleni iz zdravilišča,
ki so v prvem delu opazovali izkušene
igralce, v drugem delu pa se pomešali
med ekipe, se usedli na vozičke in tudi
sami zaigrali košarko. V nekaj minutah
so se naučili obvladovati vozičke in na
koncu igrali že zelo dobro. Druženje se
je zaključilo v jedilnici zdravilišča, kjer
so poskrbeli, da smo si po zanimivem
popoldnevu napolnili želodčke.
Po Vojku Gašperutu, ki je v Celj-

skem
slovenskem
ljudskem gledališču
razstavljal v mesecu
aprilu, je imel decembra svojo samostojno
razstavo še Branko
Martin Rupnik. Z
odmevnimi dogodki
postajajo slikarji invaPetim članom smo v trajno last podarili nove vozičke, ki jih je
lidi zelo prepoznavZveza prejela od Zavoda Anina zvezdica v sodelovanju z Rotary
ni tudi na celjskem
Clubom San Jose iz Združenih držav Amerike. (foto: arhiv DPJZŠ)
koncu. Otvoritev razstave je sovpadala z
gledališko predstavo »Realist« v izvedbi »Še vedno vozim – vendar ne hodim«,
Narodnega gledališča Toša Jovanovič ki se skozi celo leto predstavljajo slušaZrenjanin iz Srbije. Po predstavi sta zbra- teljem v šolah po vsej Sloveniji. Njihovo
ne nagovorila upravnica gledališča Tina srečanje je popestril Marko Korenjak s
svojo monokomedijo »Skupaj sva«, v
Kosi in naš predsednik Janez Hudej.
Na Miklavžev večer smo petim čla- kateri na humoren način predstavlja
nom v trajno last podarili vsakodnevne situacije v zakonskem in
nove vozičke, ki jih je Zveza partnerskem življenju. 21. decembra
paraplegikov Slovenije pre- smo imeli novoletno srečanje članov v
jela od Zavoda Anina zvez- gostišču Rimljan v Šempetru v Savinjski
dica v sodelovanju z Rotary dolini. Udeležilo se ga je okoli 100 člaClubom San Jose iz Zdru- nov in njihovih svojcev. Barbara Slaček
ženih držav Amerike. Ob nam je predstavila invalidske vozičke
veselem dogodku smo jim Progeo, sedežne blazine Amovida in
pripravili manjši sprejem in ročne komande podjetja Pesjak. Nataša
jim zaželeli, da bi jim vozički Arkar iz podjetja Naar nam je pokazala
čim dlje služili.
kvalitetne trenirke, ki jih je možno naroMesec december je čas čiti po meri in so narejene iz kvalitetneza razna srečanja. 7. decem- ga slovenskega materiala. Da je bilo bolj
bra so se v društvenih pro- veselo, je tudi letos poskrbel duo Fonzi.
Otvoritev razstave Branka Rupnika (foto: arhiv DPJZŠ)
storih srečali člani gibanja Ob njuni glasbi so se na plesišču zavr-
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teli številni člani. 30. decembra so se v
društvenih prostorih zbrali še športniki.
Malo so pokomentirali uspehe minulega
leta in naredili načrte za prihodnje leto.
Odigrali so turnir pikada, šahisti pa nekaj
partij šaha. Vsi skupaj si želimo, da bomo
na športnem področju v letu 2014 prav
tako uspešni kot smo bili v letu 2013.

Sestali so se organi društva (foto: DPJZŠ)

Občina Vojnik se je aktivno vključila
v projekt »Občina po meri invalidov«.
V tem projektu aktivno sodeluje tudi
naše društvo, ki je prevzelo področje
»Dostopnost za vse«. Podlaga za pripravo analize in akcijskega načrta s
tega področja je bil popis ovir na javnih
površinah v Vojniku in Frankolovem iz
leta 2007, ki sta ga opravila naša člana
Mirko Temnik in Nataša Lotrič. 13.
januarja je bila organizirana okrogla
miza v avli OŠ Vojnik, kjer so se zbrali
predstavniki invalidskih organizacij in
odgovorni predstavniki javnih služb
ter podjetij, ki so predstavili predloge
in pobude problematike invalidov. O
dostopnosti je poleg Janeza Hudeja, ki
je pripravil analizo stanja dostopnosti
javnih površin in nekaterih objektov v
javni uporabi, spregovoril tudi Matjaž
Planinc, univ. dipl. ing. arh., ki je podal
ključne informacije o gradnji objektov
brez ovir ter zakonsko podlago za takšno gradnjo. Okroglo mizo so popestrili folkloristi v organizaciji OŠ Vojnik
in učenec šole, ki je prebral spis na
temo invalidnosti.
13. februarja smo skupaj s predstavnico občine Vojnik in predstavnikoma

delovnih invalidov obiskali vrtec v Vojniku. Pet skupin malčkov je poslušalo,
kaj je potrebno storiti, ko sedemo v
avtomobil, prečkamo cesto, kako lahko
ustrežemo osebi, ki potrebuje pomoč
in podobno. Predstavili smo jim, kaj vse
lahko počnemo, kljub temu da smo na
invalidskem vozičku. Najbolj zanimiva
je bila njihova razlaga, zakaj
imamo različne vozičke. Kot
iz topa so odgovorili: Ti si
star in imaš električnega, ti
mlad, zato imaš navadnega.
Hvala za povabilo in prijetno druženje.
Po decembrskem zatišju so se s polno paro v januarju nadaljevala športna
tekmovanja. Košarkarji so
se udeležili tradicionalnega novoletnega turnirja, ki je tokrat
štel tudi za tretji krog v košarkarski ligi.
Ekipa je pokazala, da ko je kompletna,
je zelo nevarna. Premagali smo tako
ekipo Mercator-Ljubljana kot Palfinger
Marine Maribor in osvojili prvo mesto.
Kegljači so kegljali v Škofji Loki, šahisti
pa šahirali v Mariboru. Oboji so dosegli solidne rezultate. 22. februarja smo
v dvorani Tri lilije v Laškem organizirali
četrti krog v košarkarski ligi na vozičkih.
Zelo nam je pomagala tudi občina Laško, ki je omogočila brezplačen najem
dvorane. Žal so nekatere ekipe nastopile oslabljene, tako da rezultati tekem
niso odražali dejanskega stanja med
ekipami. Dve zmagi so dosegli Mariborčani, eno pa naša ekipa, ki je tako
osvojila končno tretje mesto in se bo v
polfinalu državnega prvenstva 29. marca v Sodražici pomerila z ekipo Mercator-Ljubljana.
V novem letu so aktivni tudi vsi organi društva. Tako so se sestali: inventurna komisija, nadzorni in upravni odbor. Namen sestankov je bil predvsem
pregled poslovanja v preteklem letu
in priprava poročil, ki so potrebna za
uspešno izvedbo občnega zbora dru-
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štva, ki bo marca. O tem več v naslednji
številki Paraplegika.
Žal nesreča nikoli ne počiva. 15. februarja ob 15.55 je zagorelo ob poslovnem objektu, kjer ima prostore naše
društvo. Zagorele so odpadne gume,
ki so bile nepravilno skladiščene ob
objektu. Požar so verjetno povzročili
mladi objestneži, ki so si tako skrajšali
dan. Prisebnosti delavcev lokala Verona,
ki so prvi opazili ogenj, in hitri intervenciji gasilcev PGE Celje, PGD Gaberje in
PGD Ostrožno, ki so ogenj lokalizirali
in pogasili, se lahko zahvalimo, da naši
prostori niso zgoreli v celoti. Škoda je
kljub temu ogromna, ker je kontejner v
celoti uničen. Zgorele so gume, sedeži
in podloga za kombi, štirje invalidski in
en tekmovalni voziček ter veliko drugega drobnega inventarja, orodja in
materiala, kar smo skladiščili v kontejnerju. Steklena fasada pisarne društva
je v celoti uničena skupaj s konstrukcijo.
V notranjosti so uničeni: vse omare ob
stekleni fasadi, računalnik, telefon/fax,
strop, stene, pisarniški material in knjige
ter DVD-ji, ki so last knjižnice. Zahvaljujemo se Milici, Tončki, Karmen in Špeli, ki so na pravi delovni akciji počistile
naše prostore, da so postali uporabni.
Stanje je bilo na prvi pogled katastrofalno. Ampak življenje gre dalje, dejavnosti
so stekle naprej, škoda, ki je nastala, pa
upamo, do bo čim prej odpravljena.

Obisk vrtca v Vojniku (arhiv: DPJZŠ)
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Damjan Hovnik | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Karantanski knezi smo leto 2013 preživeli delovno.

N

a začetku leta smo organizirali Občina Ravne na Koroškem. S 1. 8. 2013
tradicionalni Grnjakov memo- smo obe zaposlitvi prenesli na Zvezo
rial v kegljanju, kjer smo zasedli paraplegikov Slovenije. V letošnjem letu
ekipno drugo mesto. Nadaljevali smo z smo preko javnih del zaposlili novo osedruštvenimi aktivnostmi: treningi keglja- bo, saj prejšnji zaposleni delavki zaradi
nja, rekreacije, ribičije in atletike, pri kateri razpisnih pogojev zaposlitve nismo mosmo ubranili drugo mesto ekipno, kar je gli podaljšati. Novoletno druženje smo
za naše malo društvo precejšen uspeh. organizirali v gostišču Preša, kjer smo
Vsak četrtek smo imeli v društvenih pro- imeli tri predstavitve. Prva je bila o prestorih organizirano masažo in limfno ležaninah in kako jih preprečiti, druga je
drenažo, ki se je udeležuje kar nekaj na- bila o sedežnih blazinah Amovida, tretja
ših članov. Nadaljevali smo s projektom pa o projektu Invalid za invalida, ki ga
Drugačnost je normalna (Anders ist nor- izvaja Zveza paraplegikov Slovenije in v
mal), ki ga bomo zaključili 31. maja. Tradi- okviru katerega bodo prodajali ter servicionalno druženje v naravi – piknik smo sirali invalidske vozičke.
uspešno spravili pod streho, in
sicer pri našem članu Branku
(Papežu). Organizirali smo tudi
ribiško tekmo na ribniku Brdinje,
kjer so naši člani dosegli dobre
rezultate. Pri društvu smo organizirali tečaj angleškega jezika, ki
poteka letos že drugo leto. Pod
taktirko našega člana Stojana
smo izvedli Festival drugačnosti. Izdelovali smo adventne
Grnjakov memorial v kegljanju (foto: arhiv DPK)
venčke ter novoletne voščilnice.
Vsebinsko smo izvajali šest poLetos nas čaka volilni občni zbor, kjer
sebnih socialnih programov, izdelali smo
plan dela za leto 2014 in poročilo o delu bomo izvolili novo vodstvo za štiriletno
za leto 2013. Prijavljali smo se na vse ob- obdobje. Prihajajoča leta bodo težka v
činske razpise, kjer smo bili ponekod bolj vseh pogledih, edini stalni vir financiuspešni kot drugje. Leto 2014 bo dokaj ranja FIHO oziroma Zveza paraplegikov
težko leto, saj se je višina financiranja na- Slovenije nam zaradi vsesplošne krize,
šega glavnega financerja FIHO oziroma posledično je zaradi tega manj vplačil
Zveze paraplegikov Slovenije zmanjšala v loterijska sredstva, namenja vedno
za okoli 30 % glede na prejšnje leto. Pre- manj sredstev, tako da bomo prisiljeni
ko razpisa »Asistent bom« smo zaposlili iskati nova sredstva za financiranje naosebnega asistenta, eno delavko pa smo ših programov. V nekaterih društvih so
zaposlili preko javnih del, kar sofinancira že začeli pobirati participacije – dopla-
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čila uporabnikov pri programih, pri nas
zaenkrat to še ni potrebno.
Kakorkoli že bo, pomembno je, da
gremo vedrega značaja v prihodnost,
z nasmehom na ustih in toplo besedo
do sočloveka, da se člani družimo med
sabo, si izmenjujemo izkušnje ter si pomagamo v stiski.
Jože Globokar
GRNJAKOV MEMORIAL IN TRETJI KROG
LIGE
Društvo paraplegikov Koroške je 28.
februarja na kegljišču v Ravnah na Koroškem pripravilo 19. Grnjakovo spominsko
tekmovanje v kegljanju. To je bil hkrati tudi
3. krog kegljaške lige pri Zvezi paraplegikov Slovenije, udeležili pa so se ga kegljači in kegljačice iz osmih društev Zveze.
V ekipnem tekmovanju je prvo mesto
osvojila ekipa DP severne Štajerske –
1950, druga bila ekipa DP Koroške – 1915,
tretja ekipa DP jugozahodne Štajerske –
1847, četrta ekipa DP ljubljanske pokrajine
– 1804, peta ekipa DP Prekmurja in Prlekije – 1683, šesta ekipa
DP Istre in Krasa – 1452, sedma
ekipa DP Dolenjske, Bele krajine
in Posavja – 1427, osma pa ekipa DP severne Primorske – 850.
Med kegljačicami je največ kegljev podrla Senka Ivaniševič
(509) – LJ, druga je bila Nataša
Godec (398) – MB, tretja Cvetka Štirn (390) – LJ. V konkurenci
moških je bil najboljši Fran Simonič (534) – MB, drugo mesto je osvojil Igor Kasnik (515) – SG, tretje
pa Miran Jernejšek (492) – MB. V skupini
težje gibalno oviranih tetraplegikov je bil
prvi Henrik Plank (476), drugi Aleš Povše
(466), oba – CE, in tretji Slavko Ivančič
(460) – LJ. Med kegljači veterani je največ
kegljev podrl Franc Kuhelj (483) – NM,
drugo mesto je osvojil Anton Simonič
(477) – NM, in tretje Ludvik Škraban (446).
Za nemoteno tekmovanje in izračun
rezultatov je skrbela sodniška ekipa
Kopmajer.
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Leto smo zaključili s prihodom dedka Mraza in novoletnim srečanjem, nadaljevali s projektom »Različnost je zakon« v OŠ Tone Čufar v Ljubljani, organizirali preventivni pregled
in tradicionalni novoletni košarkaški turnir v Hrastniku.

Restavracijo smo povsem zapolnili. (foto: Marino Popovič)

VESELO IN PESTRO PRIČAKOVANJE
NOVEGA LETA
Slovo od starega leta je res že precej odmaknjeno, vendar vseeno preberite, kako smo se od njega poslovili.
Člani, svojci, sodelavci in prijatelji smo
nekoliko pohiteli in se že 21. decembra
polnoštevilno zbrali v restavraciji hotela Kongo v Grosupljem. Tudi tokrat so
nam pri prevozu na pomoč priskočila
sosedna društva in sorodne invalidske
organizacije, da so naše člane, ki nimajo prevozov, s svojimi kombiji pripeljali
na tradicionalno silvestrovanje.
Okrašena restavracija, bleščice,
mežikajoče lučke in nasmejani obrazi
so vabili v veselo razpoloženje. Vanj
nas je z lepimi željami povabil predsednik društva Gregor Gračner. Ob
tej priložnosti se je zahvalil trem našim
osebnim asistentkam, ki smo jih v letošnjem letu žal morali odpustiti. Njihovo

K sodelovanju sta vabila kar dva glavna dobitka: vikend paket v Zdravilišču
Laško in sedemdnevno bivanje v hišicah Čatež. Seveda je bilo še veliko
praktičnih in vrednih nagrad. Tudi zanimiv in vznemirljiv Bingo, ki vedno
stopnjuje pričakovanje, smo pripravili.
Vmes nas je zabaval band Balot s pisano zasedbo inštrumentov – dve kitari,
mandolina, violina, bas, bobni, trije vokali. Z rock in hippie glasbo šestdesetih
in sedemdesetih let so resnično zažigali. Poklonili so nam enourni koncert.
Že kar po tradiciji nam je veliko sreče in razumevanja v novem letu zaželel
tudi župan MOL Zoran Janković.

odsotnost bodo še posebej občutili tisti, ki so tovrstne pomoči tudi najbolj NAŠE MALČKE JE OBISKAL DEDEK MRAZ
potrebni.
Malčke naših članov in zaposlenih
Imeli smo kratko predstavitev pro- na FIHO je obiskal in obdaril dedek
jekta Invalid za invalida. Videli smo Mraz. Pred njegovim prihodom jih
voziček Progeo, ki ga že lahko dobite, je zabaval znani čarovnik in animator
in novo sedežno blazino Amovida, ki Grega. S svojimi vragolijami je kratje uvrščena med zelo zahtevne sede- kočasil tako otroke kot njihove starše.
žne blazine in jo
predpiše zdravnik
specialist.
Nato
smo se prepustili
zabavnim trenutkom, ki jih je za
to priložnost s sodelavci pripravila
Mojca Burger.
Brez bogatega srečelova, v katerem
je vsaka srečka
prinesla dobitek,
Skupinska fotografija za spomin (foto: arhiv DPLJ)
tudi tokrat ni šlo.
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Predstava je bila malo glasbena, malo
coprniška. Pri čarovnijah so sodelovali
vsi prisotni, a najbolj najmlajši.
Po predstavi se je le prikazal dedek
Mraz in skoraj pozabil, po kaj je prišel.
Že je hotel oditi kar tako – ne da bi
koga obdaroval. Seveda so se otroci
hitro uprli in ga spomnili na njegovo
poslanstvo. Vsakega posebej je obdaril
z bogatimi darili in se kasneje z vsemi
fotografiral.
OBISKALI SMO OŠ TONETA ČUFARJA
Leto se še skoraj ni začelo, ko smo
že zavihali rokave in se odzvali povabilu Lee Lenček, učiteljice na OŠ
Toneta Čufarja v Ljubljani. V okviru
projekta »Različnost je zakon« smo
se predstavili: pripadnikom Šolske skupnosti, Otroškega parlamenta in prostovoljcem projekta Moj prijatelj & Sam
doma. Pripravili smo jim dve delavnici.
Na prvi so se spoznali s poškodbami
hrbtenjače in vzroki, ki so nas pripeljali na invalidski voziček. Nino, Rok
in Mirjam so jih na podlagi svojih življenjskih zgodb opozorili na nevarnosti, ki prežijo v prometu in pri skokih v
vodo. Najbolj je bila za otroke zanimiva
praktična izkušnja premagovanja ovir
z invalidskimi vozički v okviru druge
delavnice. Šolo bomo kmalu ponovno
obiskali in naše izkušnje delili z učenci
8. in 9. razreda.

Predstavitev projekta (foto: Tomaž Demšar)
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bolezni. Imenujemo jih kar tihi ubijalci,
HOLESTEROL BOLJŠI, SLADKOR SLABŠI
Februar je ravno pravšnji čas, da po- saj se prikradejo popolnoma nepričamislimo na zdravje in kako zanj skrbi- kovano in na neboleč način.
Tudi na letošnjem pregledu je vsak
mo. Zdaj smo si namreč krepko oddahnili od novoletnega vzdušja, pred nami »pacient« prejel kartonček – Dnevnik
je pomlad in je prišel čas, da se prepri- meritev dejavnikov tveganja in
čamo, kaj nam bodo pokazale meritve publikacijo o zdravem načinu življenja.
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola.
Kot že nekaj let doslej smo 26. februarja
povabili prim. Tanjo Erjavec in VMS
Branko Vipavec iz
URI-SOČA, da bi z
meritvami ugotovili,
kako se z boleznimi sodobnega časa
spopadajo naši člani. Povemo naj, da
Prim. Erjavčeva preverja, kakšno je stanje holesterola, sladkorja in
povišan sladkor, hopritiska. (foto: arhiv DPLJ)
lesterol ali krvni tlak
pri paraplegikih in
tetraplegikih niso nikakršna izjema. Še Večino od več kot štirideset članov smo
huje! Zaradi stalnega sedenja oziroma na pregled pripeljali s kombi vozili.
premalo gibanja smo tem boleznim toliko bolj podvrženi. Vendar pa rezultati NOVOLETNI TURNIR IN TRETJI KROG
meritev le niso tako slabi, saj nas tovr- LIGE
Naše društvo je pobudnik in orstni pregledi in nasveti, ki jih ob pregledu dobimo, precej ozavestijo. Prim. ganizator tradicionalnih novoletnih
Erjavčeva je na koncu povedala, da se košarkarskih turnirjev. Tokratnega –
je pri pregledanih stanje holesterola petnajstega po vrsti – smo 11. januarja
nekoliko izboljšalo, se je pa poslabšalo pripravili v športni dvorani rekreacijskega centra v Hrastniku. Splošni varčevalstanje vsebnosti sladkorja.
Vsako leto po- ni ukrepi so oplazili tudi šport, zato smo
sebej ugotavljamo, turnir združil s tretjim krogom slovenda bi morali kaj več ske košarkarske lige SOČA-OPREMA.
Otvoritveno tekmo sta odigrali ekistoriti za svoje zdravje in pomisliti, da nas pi DP Mercator Ljubljana in DP Celje.
poleg paraplegije Naša nekoliko okrnjena postava državali tetraplegije lahko nih prvakov je morala premoč priznati
doleti še kaj hujše- ekipi DP Celje, ki nas je premagala z
ga. Pozorni bi mo- rezultatom 55:50. Tekmo smo izgubili v
rali biti na nezdravo prvem polčasu, ko so Celjani imeli kar
prehrano, saj preveč 11 točk prednosti.
V drugi tekmi sta se pod koše zanezdravih maščob,
soli, kofeina in nikoti- peljali ekipi DP Palfinger Marine Marina s premalo gibanja bor in DP Kranj. Mariborčani so tekmo
povzroči omenjene suvereno dobili z rezultatom 46:33, če-
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Podžupan občine Soniboj Knežak je vsakemu igralcu izročil darilo
steklarne. (foto: Peter Popovič)

prav so zadnjo četrtino odigrali slabo
(8:15). V nadaljevanju tekmovanja sta se
v tekmi za tretje mesto srečali poraženi
ekipi. Ekipa DP Mercator Ljubljana je vso
tekmo vodila in moštvo DP Kranj brez
težav ugnala z rezultatom 48:42. V finalnem srečanju sta se za prvo mesto borili
zmagovalni ekipi predtekmovanj – DP
Celje in DP Palfinger Marine Maribor. V
prvi četrtini sta bili moštvi povsem izenačeni. V drugi in tretji četrtini so si Celjani priigrali prednost dvanajstih točk, a
v zadnji nekoliko popustili, toda vseeno
obdržali toliko prednosti, da so prvo
mesto na novoletnem turnirju povsem
zasluženo osvojili z rezultatom 48:33.
Po tradiciji se na novoletnih turnirjih
v odmorih izbrani igralci vseh štirih ekip
pomerijo v prostih metih in metanju
trojk. Pri izvajanju desetih prostih metov
je žogo skozi obroč največkrat poslal
Mičo Ostojič (DP Celje), za njim se je
uvrstila Jovita Jeglič (DP Kranj), tretje
mesto je osvojil Janko Koren (Palfinger Marine DP Maribor), četrto pa Bego
Mahovac (DP Mercator Ljubljana). Mete
za tri točke je najbolj natančno izvajal
Gregor Gračner (DP Mercator Ljubljana), drugo mesto je zasedel Boštjan
Ceglar (DP Kranj), tretje David Slaček
(Palfinger Marine DP Maribor), četrto pa
Lulzim Osmanaj (DP Celje).
Tekme sta korektno in brez zapletov vodila sodnika Mitja Dečman in
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Ekipa organizatorjev (v zelenih dresih) je tokrat nekoliko popustila.
(foto: Peter Popovič)

Nedžad Budimlić, tehnični delegat
je bil eden od pobudnikov novoletnih
turnirjev Milan Lukan.
Ob razglasitvi rezultatov je košarkarje nagovoril podžupan Občine Hrastnik
Soniboj Knežak in ob čestitkah izrazil
zadovoljstvo, da smo novoletni košarkarski turnir odigrali v njihovi športni
dvorani. Na kratko je predstavil občino
in omenil njihovo uspešno steklarno, ki
je vsakemu igralcu namenila praktično darilo. Njihov hit proizvodnje je bil
»pijani kozarec«, ki so ga razvili skupaj
s svetovno znanim kuharjem Jamijem
Oliverjem. Posebne praktične nagrade je izvajalcem prostih metov in trojk
podelil Milan Lukan.

Ob drugih pokroviteljih sta turnir
podprla tudi Občina Hrastnik in Zveza
paraplegikov Slovenije.
IMAMO DVE EKIPI, KI TEKMUJETA V
CURLINGU
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine ima dve ekipi, ki tekmujeta
v slovenski ligi v curlingu. Prva ekipa, ki jo sestavljajo Mojca Burger,
Robert Žerovnik, Milan Zlobko,
Žiga Bajde in trener Gregor Verbinc, tekmuje tudi kot slovenska reprezentanca. V drugi ekipi nastopajo
Živa Hribar, Davorin Kopše, Jože
Klemen in zunanja tekmovalka Jana
Ferjan.

Naši igralci curlinga (foto: arhiv DPLJ)
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Obe ekipi sta 3. februarja na drsališču v Zalogu odigrali zadnji tekmi v
prvem delu tekmovanja. Prvo moštvo
– DP ljubljanske pokrajine I je v prvi
tekmi z rezultatom 6:4 premagalo Svizce, v drugi pa s 5:1 še Ledene kocke. V
skupini je s petnajstimi točkami na vrhu
lestvice in se je praktično že uvrstilo
med osem najboljših, vendar ekipe še
niso odigrale vseh tekem.
Druga ekipa DP ljubljanske pokrajine II je žal obe tekmi izgubila, a le
s tesnim izidom.

mo, da je to nemogoče, ker pri takšni
masi ljudi se vedno najde nekdo, ki mu
nekaj ni prav. Osredotočimo se sedaj
na omenjeno srečanje. Gostišče vsako
leto rezerviramo leto prej, navadno že
v dneh po srečanju. Mojca s sodelavci, ki skrbi za srečanja, ima iz leta v leto
večje težave, kakšen program pripraviti, da se ne bo ponavljal in vam ne bo
dolgčas. Tako nam je letos v pomoč
priskočila boljša polovica našega člana
Urška, ki je brezplačno pripeljala svoj
bivši bend Balot, ki se je samo v ta namen zbral po več letih. Že ob njihovih
pripravah je med ljudmi završalo in nekaj ljudi mi je med pogovorom omenilo, da se bodo člani pritoževali. Res, da
v njihovem repertoarju ni harmonike in
goveje muzike, so pa kitara, mandolina,
violina, bas, bobni, trije vokalisti in rock

Rok Bratovž
SRAM ME JE BILO, DA SEM ČLAN
Če berete sedaj naprej, potem sem
pritegnil vašo pozornost. Pojasnilo sledi. Piše se leto 2014 in v tem članku se
bo našel sleherni član društva, ki je bil
prisoten na letošnjem novoletnem srečanju v gostišču Kongo, med nami
so bili tudi sorodniki in
prijatelji, ampak oni so pač
''samo'' naši gosti in jih v
tem članku izključujem.
Pa brez zamere, prosim.
Te bodo verjetno padale
kasneje, kajti polovica članov me bo podprla oz. se
strinjala z menoj, druga
polovica me bo obsojala.
Ampak čas je, da nekdo
Navdušil je bend Balot. (foto: Marino Popovič)
pove naglas!
Na zadnjih volitvah ste
me že drugič izvolili za člana upravnega muzika iz šestdesetih in sedemdeseodbora, mogoče mi po tem članku na tih. Glede na to, da je povprečna stanaslednjih volitvah tenka piska, ampak rost članstva 56 let, je to muzika vaše
mi je trenutno vseeno. Pustimo politiko mladosti, jaz sem jo veliko poslušal, za
na stran, obilico tega dreka nam država kar se imam zahvaliti mojim staršem,
zliva na glave vsak dan. To sem omenil in vem, da je kvalitetna, sploh če tako
le zato, ker imam kot član, ki soustvarja pravi tudi vodilna revija v svetu muzike
program in delo društva, malo globlji Rolling Stone. Že po prvi pesmi je polovpogled v zakulisno sceno. Pri društvu vica članov sebično in ne glede na druse vselej trudimo ustreči čim večje- go polovico članov, ki so v nastopu užimu številu članov (v okviru finančnih vali, začela godrnjati in padati so začele
zmožnosti), da bi se dobro počutili na prve pritožbe. Muzika je bila kvalitetna,
društvenih dejavnostih, in se zaveda- lepo je bilo slišati mandolino in violino
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v starih rokovskih komadih, sam sem
bil zgrožen nad takim odzivom. Piko
na i je dodala članica, ki si je med programom drznila prišepetavati kitaristu.
Seveda ni hotela glasbene želje, ampak
da se nastop čim prej konča. Takrat
me je bilo sram, da sem član. Nisem se
mogel upreti in sem jo poslal nazaj sedet. Kasneje sem izvedel, da je kitarist
vse skupaj vzel zelo humorno, mnogo
boljše kot jaz, ki sem imel pritiska sigurno 200. Po končanem nastopu sem se
osebno zahvalil članom benda, med
besedami je bilo tudi opravičilo v imenu vseh tistih godrnjačev. Še danes ne
morem razumeti, kako si nekateri lahko
dovolite kaj takega?! Je kdo mene kdaj
videl, ne vem, da bi se pritoževal nad
imitatorko Helene Blagne ali nad govejo muziko, ki jo poslušamo v času kosila? NI! Ker se zavedam, da
tam nisem sam, ker vem,
koliko truda je vloženega v
pripravo programa za tako
srečanje, ker spoštujem nastopajoče in pač potrpim.
Ni problema. Če mi ni všeč,
se umaknem oz. zamotim
s pogovorom z nekom, ki
ga že dolgo nisem srečal,
saj se nekateri udeležujejo izključno tega srečanja.
Še to mi povejte, kdaj ste
imeli nazadnje priložnost
poslušati brezplačen koncert v živo? No, kdaj?! Se ne
spomnite, ker je minilo že toliko časa.
Mogoče je bilo malce glasno, bobne je
treba pač preglasiti. Ampak eno urico,
eno samo urico naj bi trajal, pa ni šlo,
da ne bi, a?! Zato prosim, da se drugič
zadržite. Pa še to! Če že grajate in jamrate, bi bilo lepo, da kdaj pa kdaj
tudi hvalite.
Še enkrat HVALA bendu Balot in
Mojci za ponovno odlično organizacijo.
In da ne bo kakršnekoli pomote! Ta
članek odraža moje osebno mnenje in
ne mnenje društva.
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Anita Trebše | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Vse prej kot zimsko spanje ...
PREDNOVOLETNA AKCIJA PRENOVE
Predsednik Stanko se je potrudil
za donacijo barve, priskrbel pleskarja
in vse potrebno za obnovo društvenih
prostorov.
Izbrali smo barvo, prišel je pleskar s
prostovoljci in akcija se je začela. Osvežili smo društvene prostore, prebarvali
in pripravili vse, da v novo leto vstopimo in delamo nove načrte v čistem in
lepšem okolju.
Vtisi so bili nad pričakovanji, saj so
se vsi (tudi predsednik z ženo) vključili
v delo. Prostori so oživeli in dobili novo,
svežo, sončno podobo.
SVEČANO, KULTURNO IN RAZIGRANO
Zaključek srečanja, ki smo ga imeli
14. decembra v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah, je bil svečan dogodek,
ki bo vsem ostal v lepem spominu.
Že tretje leto zapored smo bili gostje v termah Vivat, kjer je osebje prijazno in prijeten ambient pravšnji za
zaključne svečanosti in priložnosti. Ob
prazničnem soju luči je predsednik
Stanko Novak vse navzoče pozdravil in jim zaželel prijetno druženje ter
veliko zdravja, sreče in zadovoljstva v
prihajajočem letu 2014.
Sledil je kulturni program, kjer se je
predstavil mešani komorni pevski zbor
s tremi sklopi različne tematike: peli smo
pokrajinske, ljubezenske in zimske pesmi, skozi katere nas je spretno vodila in
spremljala prof. glasbe in zborovodkinja
Valerija Šömen. Najmlajša nastopajoča Tamara nam je že drugo leto zapored s svojim prikupnim nastopom popestrila in razgibala kulturni program.

delo dobro opravi in
ko imaš nekoga rad!

Novoletni kulturni program (foto: arhiv DPPP)

DELUJEMO Z VAMI,
MED VAMI IN ZA VAS
Solidarnost, humanost in skrb za sočloveka so vrednote,
ki se jih zavedamo in
delujemo v skladu z
njimi.
Kljub velikemu
številu članstva je
mnogo tudi takšnih,
ki jim okoliščine ne dopuščajo biti aktivno vpete v naše dejavnosti. Vsem
tem se skušamo nevsiljivo približati in
nuditi podporo na način, da jih skozi
leto obiščemo na njihovih domovih,
zagotovo pa na njih ne pozabljamo
ob koncu leta. Obisk vsakega člana je
poseben, pristen in iskren, srečanje pa
vzajemno, recipročno, kajti vsak posameznik je tudi del celotne skupnosti, v
katero smo vključeni.

Vsi otroci, ki so prišli na srečanje, so
se zelo razveselili letošnjega Božička,
saj se jim je še posebej posvetil. Spraševal jih je, se z njimi pogovarjal in vsak
od njih, še preden jim je izročil darila,
mu je zapel ali recitiral.
V mislih smo bili z vsemi, ki so si želeli
biti z nami, a zaradi različnih vzrokov tega
niso mogli udejanjiti. Zaključna srečanja
so tudi priložnosti, ko odpuščamo in izrekamo veliko optimizma za prihodnost.
Svečano kosilo, prijetna glasba in sproščen klepet so nas ta
dan povezali v dobrih
mislih za prihodnost.
Zaradi vabljivih ritmov glasbe se nas je
veliko odpravilo na
plesišče, kjer smo v
skupini plesali in se
razigrali vse do poznih večernih ur.
Razšli smo se s
Pavčkovo mislijo v
V DSO-ju obiskali naše člane in članice (foto: arhiv DPPP)
srcih: Sreča je, ko se
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Člani, ki večino svojega časa pre- ran Hoblaj, direktor doma. Povedal nitarije, namenjene gibalno oviranim
življajo doma, v času obiska zvedo je, kako pomembno se mu zdi takšno osebam.
MO MS se je v sodelovanju s svekaj o dogajanjih, dobijo podrobnejše povezovanje in druženje, zato takšne
informacije o rehabilitaciji, asistenci, prakse pozdravlja in jim v bodoče na tom za invalide na pobudo posameznih društev (pobudnik je bilo tudi DP
zakonodajnih spremembah ipd. Se- široko odpira vrata.
V tem predprazničnem času smo PP) v okviru projekta »Občina po meri
znanjamo jih, da če bi imeli dodatna
vprašanja, pomisleke, zadržke, dileme, pevci zbora DP PP mnogim uporab- invalidov« lotila izgradnje sanitarij za
invalide.
naj se obrnejo na nas, kjer
Sanitarije so sestavni del
poiščemo primerno rešitev ali
javno grajenega okolja. Le-to
koordiniramo druge akterje v
mora na podlagi zakona zaposamezni zadevi.
gotavljati vsem ljudem čim
Med letom se pri nas
bolj enakopravne in enakovrezgodi mnogo lepih, zanimidne možnosti za neodvisno
vih, koristnih in dobrih stvari,
in neovirano uporabo javnih
katerih vsaj droben delček
objektov.
želimo ponesti tudi tistim, ki
Župan Anton Štihec je
niso del njih. Iskren nasmeh,
vse predstavnike invalidskih
prijazna beseda, stisk roke,
organizacij, predstavnike sveta
posluh so stvari, ki zgladijo še
za invalide in ostale prisotne
tako trpeč, zaskrbljen obraz.
seznanil z vsemi dosedanjimi
Trudimo se, da bi vsak izmed
Direktor doma starejših Rakičan Zoran Hoblaj takšnim srečanjem
aktivnostmi, ki jih je mestna
članov vedel, da nam je mar.
na široko odpira vrata. (foto: arhiv DPPP)
uprava izvedla na področju
Da je vsak izmed nas pomemzagotavljanja ugodnejših poben. Tudi tisti, ki niso veliko z
nikom popestrili sivino dneva. Zbor 15 gojev za bivanje invalidov v Občini
nami.
Z obiski bomo aktivni tudi v priho- članov je skozi pesem povezovalo, bo- Murska Sobota. V letih 2012–2013 je
dnje, saj le tako lahko delujemo S člani, drilo in budilo upanje. Repertoar pesmi MO MS za odpravo številnih arhitekturje pokrival pokrajinMED člani in ZA člane.
ske, ljubezenske in
svečane tematike.
V DOM STAREJŠIH PRINESLI TOPLINO
Pesem je vse prisoIN PESEM
Tokrat je bil petek 13. srečen dan za tne povezala, saj so
vse domske oskrbovance v Rakičanu, se nam mnogi posaj jim je komorni mešani pevski zbor slušalci priključili in
Društva paraplegikov Prekmurja in z nami odpeli veliko
Prlekije prinesel upanje, toplino in pe- njim poznanih pesmi.
sem.
V domu Rakičan
Komorni mešani pevski zbor Društva paraplegikov Prekmurja in Prleki- biva tudi nekaj naje, kjer je večina članov stalno vezana ših članov: Cvetka,
na invalidski voziček, se je po krajšem Vlado in Anton, ki
Invalidske sanitarije v Murski Soboti (foto: arhiv DPPP)
premoru ponovno aktiviral lani pod smo jih ob koncu
mentorstvom prof. Valerije Šömen. prireditve pozdravili,
nih ovir iz proračuna namenila 17.000 €.
Danes se vokalno izpopolnjeni že obdarili in se z njimi družili.
Predsednik sveta za invalide pri Mestni
predstavljamo na različnih dogodkih in
OTVORITEV SANITARIJ, NAMENJENIH
občini Murska Sobota Branko Gorprireditvah.
njec je izpostavil dosežke in opozoril
13. decembra smo se predstavili INVALIDOM
Na mednarodni dan invalidov je na določene projekte, ki jih mora občidomskim oskrbovancem v Rakičanu.
Dogodek je prišel pozdravit tudi Zo- Murska Sobota dobila nove javne sa- na dokončati do leta 2015.
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Velikost sanitarnega prostora je
precejšnja, saj zagotavlja prosto manevriranje z invalidskim vozičkom od
školjke do umivalnika. Prostor je dodatno opremljen z opornimi ročaji.
Anita Trebše iz Društva paraplegikov
Prekmurja in Prlekije je od župana prejela ključe za častno otvoritev javnih
sanitarij. Srečanje na mednarodni dan
invalidov se je nadaljevalo v Pokrajinski
in študijski knjižnici Murska Sobota z
okroglo mizo na temo vključevanja invalidov skozi športne dejavnosti.
BOŽIČNA FEŠTA NA HRVAŠKEM
S pomočjo lastne organizacije in
društvenega prevoza smo se odpravili
na božični koncert čez mejo v Čakovec.
Tega dne, 26. decembra, je imel Radio
105 tudi 20. obletnico.
Prednovoletni čas je čas, ko se je
potrebno sprostiti in kdaj za hip odklopiti. Šest članov se je odločilo, da preverimo, ali so pri sosedih kaj solidarni in
če nam bodo za božični čas poklonili
prost vstop na mega koncert v Čakovcu.
Na naše prijetno presenečenje so
urgentno javili, naj posredujemo seznam imen vseh zainteresiranih, ki bi
se radi koncerta udeležili. Ne glede na
število. Poslali smo jim ga in se prisrčno
zahvalili za posluh in dobre »čezmejne« odnose.
Medžimurci so znani po dobrih
feštah, zato nismo dvomili v dobro
vzdušje. Na meji so zamahnili z roko
in nas brez preverjanja dokumentov
spustili naprej. Čakovec poznamo, saj
velikokrat sodelujemo s tamkajšnjimi
invalidi v raznih športnih in drugih socialnih programih. Tako tudi dvorane
G.O.C., kjer se je odvijal koncert, nismo
mogli zgrešiti. Ob vhodu so nas prisrčno sprejeli in nas pospremili do odra,
kjer so nam s podestom uredili dostopnost.
Iz dvorane se je že slišala znana
»Evo noči evo ludila … «, ja, in začelo

se je. Na koncertu nas je zabavalo 26
izvajalcev, med katerimi so bile staroste hrvaške glasbene scene: Krunoslav Kičo Slabinac, Seid Memič Vajta,
Ivan Mezga, Duško Lokin … in seveda
Zdravko Škender, ki smo ga tudi
osebno pozdravili. Do nas so prišli organizatorji koncerta Radia 105, Gordana Masnec, Verica Mezga in Bojan
Masnec, ki so nam zaželeli prijetno
zabavo.
Plesali smo, peli in feštali vse do
jutranjih ur. Vrteli smo se na vozičkih,
vrtelo se je na odru in tudi v glavah. S
pesmijo »A u zoru Zorica se budi« smo
se poslovili in se turbulentno odpravili
nazaj proti Sloveniji.
Hvala Medžimurju, Medžimurcem
in organizatorjem, ki so nam omogočili, da smo bili deležni te nepozabne
uverture v novo leto!
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njeno notranjost.
Župnik Srečko Fras nas je ogovoril
in spodbujal, da skupaj z mladimi širimo pesem in jo oznanjamo med ljudi,
tudi ko bo praznični čas za nami.
Najprej se je z orgelsko podlago
predstavil lokalni cerkveni pevski zbor.
V nadaljevanju smo tisti, ki o sv. Štefanu nismo vedeli ničesar, izvedeli, kakšna je bila vloga tega svetnika v času
jeruzalemske cerkve. Sv. Štefana se
namreč slavi dan po božiču kot prvega mučenca. Bil je eden izmed prvih
sedmih diakonov (služabnikov), ki so
jih posvetili apostoli, da so skrbeli za
vdove in sirote ter cerkveno premoženje.
V nadaljevanju smo v polni cerkvi
predstavili božični in praznični repertoar, kjer ni manjkalo pesmi o miru na
zemlji, kar je bilo z deklamacijo Anite
Trebše naše glavno sporočilo. Skupaj
z mladinskim pevskim zborom smo
odpeli Želimo vam srečen praznik,
Jožica Zadravec pa je deklamirala
božično pesem.
Koncert smo zaključili skupaj s pesmijo Sveta noč. Povabljeni smo bili še
v Dom sv. Martina, kjer so nas pogostili
in nam obljubili, da bo do našega naslednjega obiska urejen dostop v notranjost cerkve. Izmenjali smo si dobre
misli in želje, ki nas bodo vodile skozi
vse leto.

NA ŠTEFANOVO V MARTJANSKI CERKVI
ODPELI MEDGENERACIJSKO
26. decembra je dan sv. Štefana, ki
ga katoliška cerkev slavi dan po božiču. Pevski zbor DP PP se je predstavil
skupaj z mladinskim pevskim zborom
Bogojina.
Ideja, da se predstavimo vernikom
in repertoar združimo z mladinskim
pevskim zborom, je nastala s pomočjo
prof. Valerije Šömen.
Za nastop je Valerija izbrala cerkev
sv. Martina v Martjancih, ki ima zelo
dober akustični volumen. Zunanja podoba cerkve je enaka
vsem ostalim podeželskim srednjeveškim cerkvam, le da
nima
pozidanega
dvorišča, temveč za
nas težko premagljivo drobno kamenje.
S pomočjo drugih
dušebrižnikov smo
Božični koncert v Martjancih (foto: arhiv DPPP)
nekako uspeli priti v
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ZBIRANJE SREDSTEV ZA KOMBINIRANO
VOZILO in ZA STANDARDNO ZRAČNO
PUŠKO
Paraplegiki in tetraplegiki našega
društva smo odvisni od prevozov, saj
na ta način izvajamo športne in druge
socialne programe, prevoze pa velikokrat koristimo tudi za nujne zdravstvene storitve.
Za mnoge, predvsem tiste, ki nimajo lastnega prevoza, pomeni kombinirano vozilo več mobilnosti, samostojnosti, druženja in ukvarjanja z
različnimi društvenimi dejavnostmi.
Vozilo, ki ga imamo v uporabi, je staro in dotrajano, a namenska sredstva
zanj ne zadoščajo. Zato se je predsednik odpravil do velikih gospodarskih
podjetij prositi za donatorska sredstva.
Do sedaj so bili odzivi pozitivni z zagotovili, da ne bomo ostali praznih rok.
Društvo je do danes zbralo že precej
sredstev, zato se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem posameznikom, organizacijam in podjetjem za vsak njihov prispevek.
Novo kombinirano vozilo je resnično potreben pripomoček za vse člane,
ki si drugačnih prevozov ne morejo
privoščiti. Lotili smo se tudi zbiranja
sredstev za standardno zračno puško,
ki bi jo potreboval naš najboljši strelec
Franc Jožef iz Tišine. Z njo bi se lahko
uvrstil tudi na mednarodna tekmovanja in morda še više.
Hvaležni smo za vsak prispevek!
PIKADO
V zimskem času se veliko zadržujemo v notranjosti društvenih prostorov,
zato se vedrimo ob biljardu in po novem tudi ob pikadu.
Organi društva smo se v novembru
na seji UO dogovorili, da se odpovemo
honorarju in potnim stroškom z namenom nabave koristnega rekreacijskega
rekvizita – pikada.
Ob igranju pikada je veliko smeha in zabave. Pikaderji si ob zmagah
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prelepimi ročnimi
našitki različnih vzorcev in ornamentov
so ponos vsake gospodinje. Skorajda
ne smejo manjkati v
nobeni prekmurski
in prleški hiši. Prelepih vzorcev in njih
tehnike se učijo dekleta iz roda v rod
preko svojih mater,
tet, babic ...
Naše članice so
Pikaderji si ob zmagah ali porazih prišepetavajo pripombe, ki
tehnike priprave na
nasmejijo tudi ostale opazovalce. (foto: arhiv DPPP)
šivanje prtov osvajale od Margit Horali porazih prišepetavajo pripombe, vat in Irene Nyakaš iz Lendave, ki že
ki nasmejijo tudi ostale opazovalce. vrsto let poučujeta te veščine. Pri tej
Ja, smeh je pol zdravja, pravijo, zato je tehniki se uporablja posebna pasta, s
prav, da je prisoten tudi v sklopu re- katero se po preluknjanem vzorcu namaže na pergament papir, ki na prt zakreacije.
Na zadnji seji UO smo tudi spre- riše vzorec. Nit spolzi skozi iglo in delo
jeli sklep, da se lokostrelstvo uvede se začne – kot molitev, meditacija in ob
kot nova športna sekcija. V zimskem njem rahlo čebljanje. Noben šiv ni poprostoru se tako izvaja pikado in lo- polnoma enak drugemu in vsak vzorec
kostrelstvo, v zgornjih prostorih pa je svet zase. Koliko vbodov je potrebse nekateri pomerjajo v biljardu. Hla- nih, da nastane taka umetnost ...
Upamo, da bomo ob 35. svečanem
dne dneve si krajšamo na različne
načine. Veliko od nas se prepusti tudi jubileju društva že lahko pogrnili kaspretnim rokam maserja Lujza. Veseli kšno mizo!
smo, da imamo dovolj kapacitete in
da nam prostorske
zmožnosti dopuščajo raznolikost v
dejavnostih, saj si
želimo, da bi vsak
našel nekaj zase.
NOVA TEHNIKA
USTVARJANJA
Članice aktiva
žena so v svojo sredino povabile mentorici, ki sta jima pokazali veščini šivanja
različnih vzorcev na
namizne prte.
Namizni prti s

Noben šiv ni popolnoma enak drugemu in vsak vzorec je svet
zase. (foto: arhiv DPPP)
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Aleksander Grum | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Na severni strani Primorske smo bili v preteklih mesecih dejavni na številnih področjih
– streljali smo s fotoaparati in puškami, tekli smo na dobrodelnem maratonu in postavljali razstave, se izobraževali in plesali. Seveda smo skrbeli tudi za družabno življenje,
kot se še posebej spodobi za december: osemindvajset članov našega društva s spremljevalci je zamenjavo koledarja proslavilo v Goriških Brdih. Skratka – skrbeli smo za
telo in za dušo.
prireditve se je simbolično udeležila
ekipa, v kateri so svoje moči združili
člani različnih novogoriških invalidskih
društev. Sodelovali so tudi Ivo, Branko,
Marko in Aleksander iz DP severne Primorske. Pa da ne bo kdo mislil – nismo
bili kar tako! Naša pisana ekipa, ki se je
na progo po mestnih ulicah podala na
vozičkih, ob berglah, z belo palico, na
skuterju ali pa kar tako, je tekom dneva
premagala dobrih 50 kilometrov, sponzor pa je v našem imenu v dobrodelni
sklad prispeval prav toliko evrov!

Nenavadni plakati, ki ničesar ne reklamirajo. (foto: Aleksander Grum)

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA
PROSTEM
V začetku decembra se je središče
Nove Gorice za dva tedna spremenilo
v galerijo. Skupina sedmih fotografov
– med njimi tudi Primož Grebenjak in
Aleksander Grum, člana DP severne
Primorske – je svoje fotografije natisnila v velikosti plakata in jih razstavila
kar na reklamnih panojih po ulicah.
Razstavljene fotografije so skozi nenavadne zorne kote, na glavo obrnjene
motive in izolirane detajle prikazovale
znane mestne lokacije na drugačen
način. Domiselna postavitev razstave v
okolje je zbudila kar nekaj zanimanja –

Primoža, ki je v izbor prispeval največ
fotografij, so povabili celo na intervju
na lokalni radio.
DOBRODELNI MARATON
Zadnjo decembrsko soboto je v
Novi Gorici potekala dvanajsturna tekaška prireditev Goricatlon. Doborodelni
tek ekip je v Novi Gorici združil skoraj
300 tekačev, ki so dvanajst ur nabirali
kroge; vsak pretečeni krog je pomenil
določen prispevek v dobrodelni sklad,
namenjen Varstveno-delovnem centru
Stara Gora. Na koncu dneva, po pretečenih približno 3.000 kilometrih, je bilo
zbranih skoraj 5.000 evrov. Tekaške

Ivo na dobrodelnem maratonu – vsak, ki je
tekel, je bil zmagovalec! (foto: Aleksander
Grum)
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Klavdij Leban
3. KROG LIGE ZVEZE PARAPLEGIKOV
SLOVENIJE V STRELJANJU
Na strelišču Koptex v Novi Gorici je
5. februarja potekal 3. krog lige Zveze
paraplegikov Slovenije v streljanju. V
organizaciji Zveze je tretji krog pripravilo Društvo paraplegikov severne Primorske. Tokratno tekmovanje je krojila
izredno slaba vremenska napoved, ki
je žled in poledico napovedovala prav
na poti proti Novi Gorici. Kljub temu se
je tekme udeležilo osemnajst tekmovalcev iz osmih društev ter se s serijskimi puškami pomerilo tako v ekipni kot
posamični konkurenci. Žal so imela le
tri društva popolne ekipe, katerih rezultati bodo šteli za končne uvrstitve,
poleg tega so manjkali tudi nekateri
najboljši strelci iz DP Prekmurja in Prlekije.
V ekipni konkurenci so s 1009 krogi
prvo mesto osvojili strelci DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, drugo so
zasedli strelci DP ljubljanske pokrajine
(964 krogov), tretje pa z 906 krogi strelci DP Istre in Krasa.

V skupini SH2 je
največ krogov nastreljal Benjamin Krč
(346) – MS, drugi je
bil Jasmin Sabljakovič (340) – LJ, tretji
Mladen Fabjan (302)
– CE.
Tekmovanje je
vodil sodnik Zdenko
Kuzmin.

Klavdij Leban
DVA SLIKARJA V ENI
GALERIJI
Zadnje dni januarja me je poklical
Metod Zakotnik,
vodja likovne sekcije
Zveze paraplegikov
Slovenije, in predlagal, da bi skupaj razstavila svoja likovna
Slikarska razstava v galeriji “najboljšega soseda”
dela. Takoj sem bil
(foto: Klavdij Leban)
za in že v naslednjih
dneh so stekla doMetod Zakotnik se je na razstavi
govarjanja in priprave za razstavo. Razstavo na temo: »Jaz predstavil z enajstimi akvareli, sam
sem ta biser našel pa sem na ogled postavil enajst slik
kar v sebi« je pri- v oljni tehniki ter dve grafiki – suha
pravilo Društvo Nor- igla. Razstava bo odprta do 31. marma7 iz Brij, posvetili ca – vsi, ki se boste nahajali v bližini
pa smo jo slovenske- Nove Gorice, ste vljudno vabljeni na
mu kulturnemu pra- ogled!
zniku.
Otvoritev razsta- KULTURNI ČEVELJCI
Kulturni praznik smo obeležili tudi
ve je bila 10. februarja 2014 v galeriji z ogledom plesne predstave Rdeči
Mercator centra v čeveljci. Pet članov našega društva si
Novi Gorici. Kulturni je skupaj s spremljevalci v nabito poldogodek, ki se ga ni dvorani novogoriškega Narodnega
3. krog lige Zveze v Novi Gorici (foto: arhiv DPSP)
je udeležilo manjše gledališča ogledalo predstavo, ki že
število obiskovalcev, četrto leto zapored navdušuje obiskoMed strelci v posamični konkurenci je ob spremljavi našega harmonikarja valce po Sloveniji. Plesni spektakel, v
SH1 je s 373 krogi zmagal najboljši stre- Jordana Ušaja z branjem pesmi iz katerem družno nastopajo zdravi plelec med paraplegiki Franc Pinter – MB, svoje pesniške zbirke popestrila Mile- salci in plesalci na vozičkih, med njimi
drugi je bil Jože Ovčar (349) – CE, tretje na Kuder. Po zaključku prireditve smo naši člani Ivo Mahne, Marko Sever
mesto pa je z enakim številom krogov obiskovalce počastili s prigrizkom in in Janko Černigoj, občinstva nikdar
zasedel Franci Škrbina – NM.
ne pusti ravnodušnega.
kozarčkom žlahtne vipavske kapljice.
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Peter Gavez | Društvo paraplegikov severne Štajerske

S TOTEGA EKA
Miklavževanje v Mariboru – Slovo staremu letu – Slikarji
idilično v Idili – Naš predsednik Alfred Lasetzky pa pravi:
»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.«
se odpravili na oglede Franc Ekart
MIKLAVŽEVANJE V MARIBORU
Miklavž, prvi od treh dobrih mož, (slikar), Peter Gavez (osebni asistent)
je pred svojim godom, 6. decembrom, in moja malenkost Miran Jernejšek.
obiskal tudi otroke članov Društva pa- Medtem ko se večinoma vsi podobni
raplegikov severne Štajerske. Prišel je domovi nahajajo v mestih ali nekje
brez leskove šibe in parkeljnov, ki so na njihovih robovih, je dom Idila srestrah in trepet porednih otrok, saj so di narave na deželi v bližini Maribora.
v našem društvu očitno samo tisti »ta Stoji na manjšem hribčku sredi skoraj
najbolj pridni«. Prinesel jim je sladkarije, neokrnjene narave in nudi prekrasen
sadje, skromna darilca. Večina
otrok je izkazala pravi pravcati
pogum pred svetim možem,
se z njim pogovorila kot s sebi
enakim, mnogi mali nagajivci
pa so vsem prisotnim večer
polepšali še s kratko recitacijo
ali celo zapeli priljubljeno otroško pesem. Približno dvajset
otrok je druženje s svetnikom v
škofovski obleki končalo z igranjem, odrasli pa so nekaj prijetnih uric izkoristili za klepet in
Miklavž prinesel skromna darilca (foto: Peter Gavez)
izmenjavo decembrskih voščil.
Miran Jernejšek
ŠTAJERSKI LIKOVNIKI OBISKALI DOM
STAREJŠIH OBČANOV »IDILA«
Na društvo DPSŠ Maribor je prispelo vabilo z željo po sodelovanju med
našim društvom in domom starejših
»Idila«. Pobudo za sodelovanje je podala Špela Lubej, delovna animatorka doma Idila. Po kratkem pogovoru z
našim predsednikom smo se odločili,
da bi pričeli sodelovati na kulturnem
področju.
Najavili smo se za obisk doma, da se
dogovorimo o sodelovanju. Tako smo

pogled na okoliške hribčke ter dolinice. Kraj, kjer stoji dom, se imenuje Vukovski dol.
Ko smo prispeli v dom, smo bili prijazno sprejeti. Takoj so nam ponudili
kavico. Sprejela nas je prijazna Špela
Lubej ter nam po kratkih predstavitvah
in klepetu razkazala dom. Bil sem že v
več podobnih domovih, vendar sem
bil presenečen nad urejenostjo tega in
nad tem, kaj vse ponuja oskrbovancem
za zapolnitev prostega časa. V domu
imajo manjši, zelo lepo opremljen fitnes, nadalje sobo z biljardom in roč-
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nim nogometom, potem še posebno
telovadnico ter prekrasno delavnico,
v kateri izvajajo svoje ročne spretnosti
oskrbovanci doma. Tu izdelujejo razne
prtičke, pletejo in kvačkajo, izdelujejo
vizitke itd. Eden njihovih oskrbovancev izdeluje posebej zanimive izdelke
iz lesa. Po ogledu doma smo se takoj
dogovorili, da bova s Francem Ekartom postavila razstavo slik, pridružila
pa naj bi se nama Angela Medved, ki
riše z nogami, ter Beno Žnidaršič, slikar, ki ustvarja z usti. V domu naj bi na
dan delavnice slikali z njihovimi oskrbovanci. Dogovorili smo se, da bomo
dogodek organizirali 31. januarja.
Prišel je ta nesrečni dan, 31. januar, ki
je Slovenijo zavil v led. Ker za štajerski
konec vremenska napoved ni bila tako
slaba, datuma srečanja nismo prestavili. Toda glej zlomka! Večer
pred dogodkom me je klical
Ekart, da ne more sodelovati,
ker je zvečer padel na ledu.
Zjutraj me je prišel iskat Peter. Svet okoli nas je bil zavit
v led, toda ceste so bile kar
dobro očiščene, normalno
prevozne. Tako smo se Peter,
moja žena in jaz odpravili v
Vukovski dol. Spotoma smo
pobrali še Angelo, ki je komaj »pridrsala« do kombija.
Skrbelo me je, kako bomo
prišli na kar strm hrib, kjer
stoji dom upokojencev. K sreči ni bilo
tako hudo in kakor bi mignil smo bili
tam. Še med vožnjo me je klical tudi
Beno in mi sporočil, da žal ne more
nikamor, ker je vkovan v led. To sem
si tudi mislil, saj je doma v Postojni!
Tako sva ostala sama z Angelo, spremljala pa sta naju Peter in Ivanka (moja
žena). V domu so nas prisrčno sprejeli direktorica doma Alica Rendulič in ostalo vodstvo. Bili so kar malo
presenečeni, da smo prišli v takšnem
vremenu in z razumevanjem sprejeli dejstvo, da sva prispela le dva. Po
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Angela in Miran navduševala oskrbovance doma (foto: Peter Gavez)

kratki debati in obvezni kavici smo se
hitro lotili dela. Najprej smo s pomočjo
njihovega osebja v jedilnici postavili
razstavo mojih in Angelinih slik. Bilo je
kar prijetno pogledati okrašene stene.
Takoj nato sva se z Angelo lotila dela.
Pridružili so se nama njihovi oskrbovanci in skupaj smo ustvarjali v njihovi
delavnici. Še posebej atraktivna je bila
Angela, seveda zato ker riše z nogami.
Tisti, ki si jo opazovali, se kar niso mogli
načuditi njeni spretnosti.
Dan je prehitro mineval. Pridružil
se nam je tudi naš predsednik Alfred
Lasetzky. Kar med delom smo debatirali o naših in njihovih aktivnostih ter
o možnostih nadaljnjega sodelovanja.
Vseskozi so nas razvajali, postregli so
nam malico, čaj, kavo in piškote. Na
koncu so nas pogostili še s čudovitim
kosilom, kjer smo ponovno razpravljali,
kako bi lahko sodelovali. Idej in pobud
kar ni in ni zmanjkalo.
Na koncu naj povem, da je bilo vse
osebje izredno prijazno. Tudi oskrbovanci doma, s katerimi smo se pogovarjali, so z bivanjem zelo zadovoljni.
Tu prebiva član našega društva Franci
Petek, ki je prav tako srečen v domu.
Zanimivo je, od kod vse prihajajo v
službo domski delavci. Vozijo se več kot
50 kilometrov daleč. Po kosilu smo še
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malo ustvarjali. Dela, ki sva ju ustvarila
z Angelo, sva podarila domu. Oni pa so
nama v zahvalo podarili slikarski platni.
Tako smo se kar malo ganjeni zgodaj popoldan razšli. Pohiteli smo zaradi
slabih vremenskih razmer in si obljubili, da se kmalu zopet vidimo. V imenu
vseh prisotnih se vodstvu doma in celotnemu osebju iskreno zahvaljujem za
prijaznost in gostoljubnost. Mi se že veselimo naslednjega
srečanja …

takšnih priložnostih pričakujejo od srečanj nekaj več. Barvna kombinacija pogrinjkov, čudovita dekoracija in nežna
svetloba so pričarali slovesni trenutek v
sami dvorani ter naših srcih.
Veseli nas dejstvo, da so novoletna
srečanja zadnjih nekaj let zelo dobro
obiskana. Zbrali smo se člani, svojci, spremljevalci ter tisti, ki nam skozi
leto stojijo ob strani in nam lajšajo
naporen vsakdan. Prijeten klepet, tudi
med tistimi, ki se srečamo samo ob
tej priložnosti, je tisto zaradi česar so
ta druženja tako drugačna. Ob zvokih
poskočnih melodij narodnozabavnega ansambla so se v hitrejšem ritmu
zavrtela tudi kolesa naših vozičkov.
Kar nekaj se nas je opogumilo in zaplesalo. Pripravili smo bogat srečelov,
ob katerem se je ob pogledu na dobitke marsikomu prikradel nasmešek
na ustnice. Vse navzoče je pozdravil
predsednik Alfred Lasetzky, na kratko povzel realizirano v iztekajočem in
predstavil načrte za prihajajoče leto.
Prijetno smo združili s koristnim in se

Janez Raišp
SLOVO STAREMU
LETU
Veseli december,
mesec tisočerih lučk,
vznemirjenja, obračunavanje s preteklim, načrti za prihodnost. Vse našteto bi
Kar nekaj se nas je opogumilo in zaplesalo. (foto: Janez Raišp)
lahko vključili v prednovoletno srečanje
članov Društva paraplegikov severne seznanili z novostmi na področju invaŠtajerske.
lidskih pripomočkov.
V prijetnem ambientu restavracije
Skrbno pripravljene kulinarične
Pan v Kidričevem so se letos še pose- dobrote, izbrana kapljica in glasbeni
bej potrudili za naše dobro počutje. Že ritmi so nas spremljali skozi nepozabob vstopu v dvorano je bilo opazno, no popoldne z zaključkom v poznem
da znajo poskrbeti tudi za tiste, ki ob večeru.

[
Jože Globokar
TRETJI KROG ŠAHOVSKE DRŽAVNE LIGE
V prostorih gostišča Taborka v Mariboru so šahisti društev paraplegikov
odigrali tretji krog državne lige. Turnir je
21. februarja v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo DP severne Štajerske, udeležilo se ga je 26 šahistk
in šahistov iz šestih pokrajinskih društev
Zveze. Izostale so ekipe DP severne Primorske, DP Gorenjske in DP Koroške.
Tekmovalci so po švicarskem sistemu
odigrali sedem krogov, osvojene točke
pa so štele za uvrstitve tako v posamični kot ekipni konkurenci. Igralci so v posamičnem krogu imeli za razmišljanje
in poteze na voljo deset, težje gibalno
ovirani tetraplegiki pa dvanajst minut.
V ekipni konkurenci je prvo mesto
osvojila ekipa DP-MB (16,5), drugo
ekipa DP-LJ (13), tretje ekipa DP-KP
(11,59), četrto ekipa DP-CE (11), peto

ekipa DP-MS (8,5), šesto pa ekipa
DP-NM (6,5). Med posamezniki je bil
najboljši Janko Koren – MB (6), drugi je bil Jakob Škantelj – LJ (5,5), tretji
Boris Klep – MB (5). Med šahistkami
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je nastopila le Anica Radej – NM (3).
Ob razglasitvi rezultatov je športnike
nagovoril predsednik društva Alfred
Lasetzky, tekmovanje pa je vodil arbiter Branko Vadlja.

Šahisti društev paraplegikov v Mariboru (foto: arhiv ZPS)

Franci Žiberna | Pogovor z Alfredom Lasetzkym

»SREČA JE SREČATI PRAVE LJUDI,
KI V TEBI PUSTIJO DOBRE SLEDI.«
S kakšnimi težavami se je srečeval v svojem prvem mandatu, je spregovoril predsednik
Društva paraplegikov severne Štajerske.

V

prašanja je postavil Franci Žiberna, član upravnega odbora
Društva paraplegikov severne
Štajerske. Na njih je ob izteku prvega
štiriletnega mandata predsedovanja
društvu odgovarjal Alfred Lasetzky.
Delo predsednika društva si dobro poznal, preden si nastopil v tej
novi odgovorni funkciji. V preteklosti si bil namreč podpredsednik
DPSŠ, trener kegljačev, sodeloval
si v številnih organizacijskih vlogah, bil si član raznih komisij in tudi

Alfred Lasetzky (foto: Peter Gavez)

upravnega odbora. So bile tvoje
izkušnje že dovolj za uspešno delo
predsednika društva?
Bil sem tudi član skupščine pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Drži, da so mi
bile nekatere dolžnosti in nekatera opravila v samih komisijah in organih društva
povsem razumljiva. Sem pa dokaj hitro
spoznal, da je vloga predsednika društva bolj širok in zahteven pojem. Nekje
sem omenil, da je vodja ali predsednik
samo kapitan, ki določa smer in dinamiko, a če strojnica ne deluje, kot mora, še
tako dober kapitan ne doseže cilja.
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To pomeni, da smo se po prevzetju moje funkcije v našem društvu dodobra reorganizirali. Seveda je za tako
korenite spremembe potreben čas. V
ožjem vodstvu smo si razdelili posamezne funkcije in delo je steklo. Menim, da
smo temelje kar dobro postavili, to je bil
tudi pogoj za kakovostno in dobro nadaljnje delo v vseh organih društva.
Začetek je vedno težak. Ko si
prišel na čelo DPSŠ Maribor, gotovo
nisi imel vseh predstav, kaj te čaka.
Kje se je najbolj zatikalo in kako
ocenjuješ, da se je društvo kljub
vsemu zelo dobro odzivalo na negativne gospodarske in družbene
probleme?
Ja, na začetku nimaš sestavljene
celotne slike, slediti moraš cilju, ki si
ga vnaprej določiš. A slika se počasi le
sestavlja. Če hoče društvo delovati in
izvajati socialne programe, ki so nujno
potrebni za nadaljnjo rehabilitacijo naših članic in članov, potrebuje finančna
sredstva. Stalni vir financiranja socialnih
programov je Fundacija invalidskih in
humanitarnih organizacij (FIHO), vendar se le-ta v zadnjem času ubada z
likvidnostnimi težavami in je teh sredstev iz leta v leto manj. Zato da lahko
naše programe 100-odstotno izvajamo, moramo v društvu pridobiti dodatna finančna sredstva. To nam nekako
uspeva, ker se pravočasno in uspešno
prijavljamo na občinske razpise, zelo
dobro nam gre tudi pri pridobivanju
sponzorskih in donatorskih sredstev.
Na začetku mojega mandata smo imeli nekaj težav predvsem pri razpisih in
poročilih, a ker smo temu problemu
posvečali vse več pozornosti, je delo iz
leta v leto postajalo lažje in bolj utečeno. Za pomoč pri razpisih in poročilih
gre zahvala predvsem članici Božici
Plemeniti in Sandi, zaposleni preko
javnih del. Morda bi v naši regiji še lažje
pridobivali finančna sredstva, če bi ponovno zaživelo gospodarstvo.
54

Alfi z Božico in Sando (foto: Peter Gavez)

Veliko je bilo novih aktivnosti,
ki so bile duhovnega značaja in ne
več toliko športnega ali standardnega. Naša vključevanja v EPK,
ART-KAMP, prireditev preko Sveta
invalidov in predstavljanje likovnikov je bilo opazno širši javnosti.
Na to smo pri društvu tudi ponosni.
Kako sam ocenjuješ uspešno promocijo, poleg tega, da si bil izvoljen
v občinski svet MOM, kar je odraz
uveljavljanja in priznavanja političnega dela med humanitarnimi in
invalidskimi društvi.
Pred štirimi leti ste mi zaupali poslanstvo biti predsednik Društva paraplegikov severne Štajerske. Trdno sem
prepričan, da sem z ožjo ekipo izpolnil
pričakovanja. V celoti smo izvajali vse
socialne programe, ki so bili nujno potrebni za nadaljnjo rehabilitacijo naših
članic in članov, veliko je bilo novih aktivnosti.
Naj jih omenim le nekaj: sodelovanje v delovni skupini Sveta invalidov v
Mestni občini Maribor (MOM), uspešno
se je naše društvo s svojim projektom
vključilo v Evropsko prestolnico kulture (EPK), sodelovanje na ART CAMP-u
v mariborskem mestnem parku, potem na tednu mobilnosti v MOM, na
športnih igrah in kulturnem večeru
invalidskih društev, predstavitvi naših
likovnikov, seminarjih, delavnicah, uličnih prireditvah … vse to z namenom,
da društvo približamo širši javnosti.

Ponosni smo na naše vključevanje in
aktivnosti.
S skupnimi močmi smo posodabljali tudi Paracenter v Oseku, vse s
sponzorskimi sredstvi in prostovoljnim
delom, dokončno smo opremili bivalnik v Ankaranu, promovirali društvo
s pomočjo medijev, s pomočjo »pravih« ljudi odpravili mnogo arhitekturnih ovir, se na novo povezali z veliko
občinami, članicam in članom nudili
pomoč preko javnih del in osebne asistence, skratka, v okviru potreb društva
zaposlili dodatne delavce skozi sistem
subvencionirane zaposlitve oziroma
aktivne politike zaposlovanja. Na tem
področju smo zadnja leta zelo uspešni.
Delujem v občinskem svetu MOM,
tako imamo možnost tudi invalidi soustvarjati družbo v mestni občini. Sem
predsednik komisije za podeljevanje
priznanj in nagrad, član socialne komisije MOM ter član mestne četrti Pobrežje. Moje delo v občinskih organih
mi omogoča spoznati in se povezati z
ljudmi, ki imajo posluh do invalidskih
organizacij. Spomnimo se samo na rek:
»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.« To sodelovanje želim
uspešno nadaljevati tudi v prihodnje,
vse v dobrobit in članov društva.
Naj izkoristim to priložnost in se
zahvalim ožjemu vodstvu društva ter
Zvezi paraplegikov Slovenije. Bili ste mi
v izredno pomoč pri kreiranju usode
društva v vseh štirih letih.
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Jože Globokar | Progo najhitreje prevozil Gregor Gračner

SNEŽENJE OKRNILO TEKMOVANJE
Že 6. tradicionalni smučarski kamp sta Zveza paraplegikov Slovenije in Zveza za šport
invalidov-POK pripravili na smučiščih Rogle. V letošnji mili zimi in pomanjkanju snega je
ravno v času kampa (28.–30. januarja) tudi na Rogli nasulo precej tako želenega snega.
Program so vseeno izvedli, tekmovanje v veleslalomu pa je močno sneženje le okrnilo.

P

riljubljenega smučarskega srečanja se je prvi
in drugi dan udeležilo
skoraj 40 smučarjev, spremljevalcev in prostovoljcev. Tudi
tokrat je bilo kar nekaj takih
paraplegikov, ki so se prvikrat
usedli v monoski, in tudi tokrat
so testirali monoskije avstrijskega proizvajalca Praschberger. Za najem je poskrbela
V času kampa je na Rogli močno snežilo. (foto: arhiv ZPS)
ZŠIS, za promocijo pa naš sodelavec Peter Osterveršnik
melj, sodelovali so tudi svojci smučar(TO BI - Udobno po svetu).
Tisti, ki jim je smučanje že nekako jev.
Vsi udeleženci kampa so prvi in
prirojeno, so se po nekajurnem treningu in pomoči spremljevalk samostojno drugi dan po kratkih informativnih sein previdno spustili po strmini smuči- stankih trenirali na smučiščih Planja in
šča. Seveda je bilo na začetku precej Mašin Žaga, na slednjem zadnji dan
padcev, ampak z vztrajnostjo so bili pripravili tudi tekmovanje v veleslazavoji vse bolj sigurni, hitrost pa vse lomu. Tekmovali so tako smučarji na
večja. Zadnji dan, ko je bilo na sporedu monoskijih kot spremljevalci in svojci.
tekmovanje v veleslalomu, so nekateri Slaba vremenska napoved je tokrat
na testnih monoskijih celo tekmovali. okrnila tekmovanje, saj se smučarji, ki
Smučanje z monoskijem le ni
tako zahtevno kot zgleda na
prvi pogled, res pa je, da ga
tisti smučarji, ki so smučali že
pred poškodbo, veliko lažje
osvojijo.
Po tradiciji na vseh kampih kot spremljevalke prostovoljke (predvsem) začetnikom
pomagajo študentke tretjega
letnika Zdravstvene fakultete. Z njimi je bila njihova
Udeleženci šestega kampa na Rogli (foto: arhiv ZPS)
mentorica prof. Alenka Ple-

so nameravali nastopiti samo
na tekmovanju, niso podali na
pot. Sneženje je tekmovalne
pogoje poslabšalo, zato je večina tekmovalcev nastopila le
v enem ali dveh tekih, štel pa
je najboljši rezultat.
Med tekmovalci v monoskijih je najboljši čas dosegel
Gregor Gračner (38,31), drugo mesto je s časom 38,50
osvojil Toni Zakrajšek, tretje
Žiga Bajde (39,46), vsi člani
DP ljubljanske pokrajine.
Med spremljevalci je prvo stopničko osvojil Sebastjan Bajde (27,10),
drugo Tomaž Breg, (29,38), tretje pa
Eva Hreščak (29,91).
Naših smučarskih kampov se redno
udeležuje ljubitelj alpskega smučanja
tetraplegik Zdravko Lakić z Reke, ki
je tokrat osvojil šesto mesto (42,57).
Ob tej priložnosti sta z lastnikom Ski
lifta Tomislavom Miljkovićem (41,15)
naše smučarje povabila na Punat (Krk) na podoben kamp, le
da bodo tam smučali na vodi
(wakeboarding).
Stroške bivanja so udeleženci kampa plačali sami, organizacijske niti zahtevne smučarske prireditve pa so bile v rokah
vodje športa pri ZPS Gregorja
Gračnerja. Tekmovanje je vodil
Uroš Martinšek – UNITUR, ki
je s sodelavci poskrbel za dobro
počutje smučarjev na Rogli.
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Jože Globokar | V organizaciji ZŠIS-POK

DRŽAVNA PRVENSTVA
Na Golteh je 15. februarja potekalo državno prvenstvo invalidov v veleslalomu, 17. marca pa prvo državno prvenstvo v curlingu.
PIONIR SMUČANJA MED PARAPLEGIKI
PONOVNO NA VRHU
Na Golteh je 15. februarja potekalo
državno prvenstvo invalidov v veleslalomu, ki ga je v sodelovanju z izvajalcem smučišča Golte organizirala Zveza
za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski komite. Na zahtevni progi je
v različnih kategorijah nastopilo veliko
število invalidov iz različnih slovenskih
invalidskih organizacij. Smučarke in
smučarji so tekmovali tako v moški kot
ženski konkurenci. Med njimi tudi naši
člani, ki so tekmovali v kategoriji sedečih smučarjev (monoski). V tej kategoriji
je naslov državnega prvaka osvojil Žiga
Breznik, ki je oral ledino med smučarji
paraplegiki in nastopil že na paraolimpijskih igrah v Torinu. Drugi je bil Gal
Jakič in tretji Roman Velikonja.
Najboljšim je medalje podelil direktor smučišča Golte Ernest Kovač, po-

Prvi trije v veleslalomu - Žiga Breznik ponovno državni prvak (foto: arhiv ZŠIS)

vezovalec celotnega tekmovanja pa je
bil vodja prodaje in marketinga Mitja
Škrabl.

Prvo državno prvenstvo v curlingu (foto: Mojca Burger)
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PRVIČ V CURLINGU
Zveza za šport invalidov SlovenijePOK je v sodelovanju s Curling zvezo
Slovenije 17. marca organizirala prvo
državno prvenstvo v curlingu na invalidskih vozičkih. Prvenstvo je potekalo
v ledeni dvorani v Zalogu. V izločilnih
tekmah ter tekmah za prvo in tretje
mesto so se pomerile štiri ekipe. Naslov
državnega prvaka je osvojila prva ekipa Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine v postavi: Mojca Burger, Milan Zlobko, Žiga Bajde in Robert
Žerovnik. Druga je bila ekipa BASKET:
Tanja Cerkvenik, Milan Slapničar, Jože
Berčon in Slobodan Banjac; tretja druga
ekipa Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine: Davorin Kopše, Joc Klemen,
Živa Hribar in Jana Ferjan; četrta pa
ekipa Mix: Štefan Glavan, Jure Tabernik,
Primož Jeralič in Slavko Ivančič.
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Prevzel Jože Globokar | Kolesarili po slikoviti dolenjski pokrajini

PRVI POMLADNI TRENING
Naši ročni kolesarji so se 16. februarja podali na prvi letošnji pomladanski trening. Privabile so jih nenavadno visoke temperature in marsikateremu kolesarju pomagale do
prave otvoritve pomladne sezone 2014!

I

n tako se je ekipa ročnih kolesarjev
s trenerjem Aleksejem Dolinškom sestala v dolenjskem Šentjerneju, kjer so fantje opravili trening
skupinske vožnje. Prijetnih 17 stopinj
in lepo vreme, ob tem pa močan jugozahodni veter, ki je še dodatno dvignil
kvaliteto treninga.
Na trasi je bil prisoten tudi adrenalinski vložek, saj je bilo treba prečkati
poplavljen del cestišča. Ta naloga sicer
ni bila načrtovana, vsekakor pa je popestrila nedeljsko druženje. Naslednji
treningi so bili že tekmovalno obarvani,
saj so kolesarji preizkusili svoje zmogljivosti. S terenskim testiranjem so ovrednotili napredek v zimskem obdobju
priprav.

Po slikoviti dolenjski pokrajini (foto: Aleksej Dolinšek)

Jože Globokar | 11. paraolimpijske igre v Sočiju

NAŠ SMUČAR OSTAL BREZ UVRSTITEV
Na paraolimpijskih igrah, ki so od 7. do 16. marca potekale v Sočiju, je barve Slovenije
branil smučar Gal Jakič. Na otvoritveni slovesnosti je nosil zastavo, spremljala pa sta ga
Nika Šuc in Roman Jakič. Gal je 13. marca nastopil v slalomu, 15. v veleslalomu. Žal je na
obeh nastopih ostal brez uvrstitev.

V

slalomu je imel Gal zelo visoko štartno številko 107 in
je nastopil ob koncu startnega seznama, ko je bila proga v Roza
Hutorju zaradi vremenskih razmer

že povsem uničena. Smučarji so jo
poimenovali kar rodeo, težave pa so
najbolj občutili prav tekmovalci v monoskijih. V tej kategoriji je od enainštiridesetih smučarjev v obeh vožnjah

na cilj prismučalo le 15 tekmovalcev.
Brez uvrstitve je ostal tudi vodilni
po polovici tekme Hrvat Dino Sokolović. Zmagal je Japonec Takeši
Suzuki, drugi je bi Avstrijec Philipp
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Bonadimann, tretji pa njegov rojak Roman Rabl.
Jakič je na dobro uvrstitev
računal v veleslalomu. Po prvi
vožnji je kar dobro kazalo,
saj se je uvrstil na 29. mesto.
Toda v drugem nastopu je
imel obilo smole. Odpela se
mu je vez in padec je bil neizogiben. Tudi veleslalomska
proga ni vzdržala, saj sta jo
pred smučarji v monoskijih
prevozili že dve skupini tekmovalcev. Zmagal je Švicar
Christoph Kunz, srebro je
osvojil Novozelandec Corey
Peters, ki je vodil po prvi vožnji, na tretje mesto se je uvrstil Avstrijec Roman Rabl. In
tako našemu smučarju ostaja

Naša odprava s predsednikom paraolimpijskega komiteja Philipom Cravnom (foto: arhiv ZŠIS)

Jože Globokar | Mednarodni turnir

CURLING REPREZENTANCA
SE UVELJAVLJA
Na močnem mednarodnem turnirju v Villingenu, ki je potekal od 24. do 26. januarja, zasedli 6. mesto.

Poulsen in tudi v tem srečanju zabeležila poraz. Naslednja tekma z moštvom
Denmark Nielsen je Slovencem prinesla
neodločen izid, na zadnji tekmi pa so
naši igralci v napeti igri premagali ekipo
Nemčije Putzich z eno točko razlike.
Na turnirju je prvo mesto osvojila
Rusija, druga je bila Italija, tretja Nemčija I, četrta Latvija, peta Danska I, šesta
Slovenija, sedma Danska II, osma pa
Nemčija II.

M

lada slovenska curling reprezentanca, ki jo sestavljajo Mojca Burger, Živa
Hribar, Žiga Bajde, Milan Zlobko,
Robert Žerovnik, se pod vodstvom
trenerja Gregorja Verbinca vse bolj
spogleduje z nastopi na turnirjih v tujini.
In tako je od 24. do 26. januarja tekmovala na močnem mednarodnem turnirju v nemškem Villingenu in med osmimi
udeleženkami že zasedla šesto mesto.
Naša ekipa je po naporni poti še isti
dan odigrala tekmo z Latvijo in jo izgubila. V nadaljevanju turnirja se je Slovenija najprej pomerila z ekipo Denmark
58

29. mesto, ki ga je na paraolimpijskih igrah 2008 osvojil v
Vancouvru.
Na paraolimpijskih igrah
je sodelovalo 575 športnikov
iz 45 držav (prvič tudi Brazilija, Turčija in Uzbekistan), v šestih športih pa so podelili 72
kompletov medalj. Iz Rusije
se je s prispevki javljal David
Jakopič, novinar nacionalne
televizije.
Gal je prvič kot predtekmovalec nastopil na paraolimpijskih igrah 2004 v Torinu,
2008 pa kot tekmovalec v Vancouvru. V slalomu je zasedel
29. mesto, v veleslalomu pa
odstopil.

Slovenska reprezentanca v Villingenu (foto: arihiv ZPS)
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Jože Globokar | Polfinalne tekme v Zagrebu

PO DVEH KROGIH STA NA VRHU KKI
VRBAS IN CASTELVECCHIO
Šest ekip, ki je v dveh skupinah tekmovalo v NLB Wheel regionalni košarkarski ligi, je po
dveh krogih zaključilo z rednim delom tekmovanja. V polfinalne boje sta se uvrstili po
dve ekipi iz vsake skupine, polfinalistke pa so 23. marca tekme odigrale v Zagrebu.

O

srečanjih v prvem krogu smo
že poročali, v tem prispevku
pa poglejte razplet tekem v
drugem krogu.

SKUPINA A
Za skupino A je drugi krog 9. februarja v Banja Luki pripravila domača
ekipa KKI Vrbas. Domačini so se v prvi
tekmi pomerili z ekipo KKI Zagreb in
jo suvereno premagali z rezultatom
71:42. V drugi tekmi so z rezultatom
66:48 prav tako suvereno ugnali še
ekipo KIK Sana. V tretji tekmi sta se
pod koše zapeljali moštvi KKI Zagreb in KIK Sana. Favorizirana ekipa iz
Sanskega Mosta je Zagrebčane brez
težav premagala z rezultatom 71:57.
Po dveh krogih so se med najboljše
strelce v skupini A vpisali: Ademir De-

V skupini B vodi Castelvecchio. (foto: arhiv ZPS)

Tehnični delegat Milan Lukan in vodja lige Gregor Gračner (foto: arhiv ZPS)

mirović (82), Ante Štimac (77), oba KKI
Vrbas, in Ivica Vujica (64) KKI Zagreb.

Tekme sta ob tehničnem delegatu
Milanu Lukanu vodila sodnika Mitja
Dečman (SLO) in Ernad Karović (BiH).
Po dveh krogih v skupini A je na vrhu
ekipa KKI Vrbas, druga je KIK Sana, tretja KKI Zagreb.
SKUPINA B
Za skupino B je drugi krog 2. februarja v italijanskem mestecu Gradiška
pripravila domača ekipa Castelvecchio,
ki se je v prvi tekmi pomerila z ekipo
RSV Kärnten. Italijanska ekipa, kjer nastopajo tudi tuji tekmovalci, je v tej
skupini najmočnejša, zato je avstrijsko
moštvo brez težav premagala z rezultatom 72:50. V drugi tekmi je z rezultatom 60:45 premagala tudi Slovenijo.
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Slovenija se je nato srečala s severnimi
sosedi RSV Kärnten. To je bila za Slovenijo odločilna tekma, ki bi jo z ugodnim
rezultatom vodila v polfinalne boje. Po
treh četrtinah je Slovenija vodila z občutno razliko, nato pa v zadnji četrtini
povsem popustila in zapravila vse možnosti za nadaljnje nastope. Z rezultatom 61:63 je morala priznati premoč
Avstrijcem. Po dveh krogih so se med
najboljše strelce v skupini B vpisali: Ro-

bert Holdernig (82) RSV Kärnten, Gregor
Gračner (81) Slovenija, in Izet Sejmenović (69) Castelvecchio. Na srečanju ekip
so izvedli tudi žrebanje za podelitev
dveh košarkarskih vozičkov. Tokrat se je
sreča nasmehnila ekipi Castelvecchio (I)
in RSV Kärnten (A), ki bosta voziček dodelili enemu izmed svojih igralcev. Tekme sta ob tehničnem delegatu Milanu
Lukanu vodila sodnika Mitja Dečman
(SLO) in Cristiano Penzo (I), ki sta doso-

dila nekaj tehničnih napak. Razburljivo
je bilo predvsem zadnje srečanje. Po
dveh krogih v skupini B vodi ekipa Castelvecchio, druga je RSV Kärnten, tretja
pa Slovenija.
Tudi letošnjo ligo vodi vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije
Gregor Gračner. In prav tako je pokroviteljstvo v letošnjem letu prevzela
Nova ljubljanska banka, medijsko pa
Kosarka.si.

Jože Globokar | Po štirih krogih je na vrhu lestvice ekipa DP severne Štajerske

PLAY-OFF BO V SODRAŽICI
Slovenske košarkarske ekipe, ki igrajo v državni ligi SOČA-OPREMA, so v sezoni 2013/2014
odigrale štiri kroge.

P

rvi krog slovenske košarkaške
lige je 26. oktobra 2013 v Miklavžu na Dravskem polju pripravilo DP severne Štajerske, drugega
je 23. novembra v Strahinju pripravilo
DP Gorenjske, tretjega je v Hrastniku
11. januarja v sklopu novoletnega turnirja pripravilo DP ljubljanske pokrajine,
četrtega pa 22. februarja v Laškem DP
jugozahodne Štajerske.
Kako so potekale tekme v tretjem
krogu, lahko preberete v sestavku o
novoletnem turnirju, v tem prispevku
pa preberite rezultate zadnjega kroga.
Oslabljena ekipa organizatorjev se
je najprej pomerila z mariborsko ekipo
DP Palfinger Marine in tekmo izgubila
z rezultatom 27:41. Že v naslednji tekmi so Celjani v dramatični končnici
zbrali toliko dodatnih moči, da so ekipo DP Kranj ugnali z rezultatom 32:31.
V tretji tekmi sta se pod koši srečali DP Mercator Ljubljana in DP
Palfinger Marine Maribor. Razpolo60

ženi Mariborčani so strli odpor Ljubljančanov in slavili z rezultatom 49:31.
PLAY-OFF tekme bodo 29. marca v organizaciji ZŠIS – POK ekipe odigrale v
sodobni športni dvorani v Sodražici. Po

seštevku točk vseh štirih krogov se bosta polfinalna para DP Palfinger Marine
Maribor in DP Kranj ter DP Mercator
Ljubljana in DP Celje pomerila za naslov
državnega prvaka v sezoni 2013/2014.

Po štirih krogih je najboljši rezultat dosegla ekipa DP Palfinger Marine Maribor. (foto: arhiv ZPS)
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Jože Globokar | Peti meddruštveni turnir v biljardu

PREHODNI POKAL SLAČKU V TRAJNO LAST
Biljard je med paraplegiki in tudi med nekoliko lažje gibalno oviranimi tetraplegiki vse
bolj priljubljena športna panoga. Od leta 2010, ko smo v Celju pripravili prvo tovrstno
tekmovanje, se igralcem biljarda vsako leto pridruži nekaj novih igralcev. Tokrat se je za
prehodni pokal Zveze paraplegikov Slovenije za zelenimi mizami pomerilo 16 igralcev.
Med njimi tudi dva tetraplegika.

L

etošnji – že peti turnir je 14. februarja v Planet Tušu v Kranju
v organizaciji Zveze pripravilo
Društvo paraplegikov Gorenjske, poleg
gostiteljev pa so tekmovali še igralci iz
DP jugozahodne Štajerske, DP severne
Štajerske in DP ljubljanske pokrajine.
Pomembno je, da te turnirje organiziramo v različnih slovenskih mestih in
da so v koordinacijo priprav vključena
lokalna društva. Vsa tekmovanja smo
do sedaj pripravili v biljardnicah Planet
Tuša, ki imajo za igralce na vozičkih najboljše pogoje. Mogoče bi bilo igralcev
biljarda več, če bi imeli boljše pogoje
za trening in dostop do biljardnih miz.
Le malokatero društvo ima tako velike
prostore, da v njih lahko postavi biljardno mizo. V igranju »kmečke« osmice se je na letošnjem tekmovanju na
osmih mizah pomerilo 16 igralcev.
Po žrebanju parov so tekmovalci v

David Slaček je prehodni pokal osvojil v trajno last. Drugi je bil Franc Nerat, tretji pa Simon
Gračnar. (foto: Tomaž Demšar)

šestih krogih igrali do polfinalnih in finalnih tekem v tako imenovanem repasažu. S tem so se zmagovalci rednega
dela in zmagovalci poražencev uvrščali
v naslednji krog, dokler
se v polfinale niso uvrstili štirje najboljši tekmovalci. Tudi tokrat so igrali
na dve dobljeni igri.
V polfinalne igre so se
uvrstili: Simon Gračnar
(CE), David Slaček (MB),
Franc Nerat (MB) in Mičo
Ostojič.
V finalnem srečanju
sta se za prehodni pokal
Organizacijske niti so bile v rokah Janija Učakarja.
pomerila David Slaček in
(foto: Peter Gavez)
nekoliko nepričakovano

Franc Nerat. Tretje leto zapored in tudi
v trajno last ga je osvojil David Slaček.
Tekmovanje je ponovno vodil naš
najboljši igralec in edini tekmovalec
med paraplegiki, ki tekmuje na mednarodnih tekmovanjih – Matej Brajkovič.
Povemo naj, da je bil Matej edini slovenski tekmovalec, ki je v aprilu v Portorožu
nastopil na Evropskem prvenstvu. K petim bronastim medaljam, ki jih je osvojil
na evropskih prvenstvih, je na portoroškem tekmovanju dodal še dve. Na
tekmovanju v Kranju je skrbel za izračun
rezultatov in zmagovalcu podelil prehodni pokal. Vse organizacijske niti so bile v
rokah Janija Učakarja, referenta za šport
pri DP Gorenjske, ki je ob razglasitvi rezultatov najboljšim podelil medalje.
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Povzel Jože Globokar | 14. Zdovčev memorial

MARIBORČANI NAJBOLJŠI
V Celju na kegljišču Golovec je 14. marca potekal 14. Zdovčev memorial in 4. krog lige v kegljanju.
Kegljačice in kegljači društev paraplegikov so se v letošnji sezoni zbrali
že četrtič. Tokrat so se na kegljišču Golovec na 14. Zdovčevem memorialu
pomerili v ekipni in treh posamičnih
konkurencah. V veteranski konkurenci
je tekmovanje štelo tudi za državno
prvenstvo. Hkrati je bil to četrti krog
kegljaške lige Zveze paraplegikov Slovenije, udeležilo se ga je 47 kegljačic in
kegljačev iz osmih društev.
V ekipni konkurenci je bila najboljša
ekipa DP severne Štajerske (1779),

drugo mesto je osvojila ekipa DP jugozahodne Štajerske (1711), tretje pa DP
ljubljanske pokrajine (1663). Državni prvak med veterani je postal Emil Palameta – LJ (419), drugo mesto je osvojil
Emil Filipič – KP (414), tretje pa Franc
Kuhelj – NM (406). Med kegljačicami je
prvo mesto osvojila Senka Ivaniševič
– LJ (442), drugo Cvetka Štirn – LJ (393)
in tretje Nataša Godec – MB (359). V
konkurenci kegljačev je največ kegljev
podrl Franc Simonič – MB (472), za
njim se je s 447 podrtimi keglji uvrstil

Emil Palameta, državni prvak med veterani
(foto: arhiv DPJZŠ)

Tone Kanc – NM, tretji pa je bil Miran
Jernejšek – MB (446). Med težje gibalno oviranimi tetraplegiki je bil najboljši
Henrik Plank – CE (436), drugi Slavko
Ivančič – LJ (426) in tretji Aleš Povše –
CE (421).

Jože Globokar | Šesti krog v namiznem tenisu odigrali na Krki

Ekipa paraplegikov nekje v sredini
V dvorani Kulturnega doma na Krki je 13. marca potekal šesti spomladanski krog tretje
ljubljanske rekreativne lige v namiznem tenisu.

T

okrat sta se za uvrstitev v višjo
ljubljansko ligo pomerili: domača ekipa Komunalne gradnje
Grosuplje-Krka in ekipa Paraplegiki.
Domačini (Globokar, Mestnik, Vrhovec, Bregar, Kuhelj) so bili močnejši in so oslabljeno ekipo paraplegikov (Dolinar, Gajič, Škrinjar) gladko
premagali z rezultatom 9:0. S tem so se
jim oddolžili za poraz v jesenskem delu
tekmovanja, ko je z rezultatom 8:1 zmagala ekipa Paraplegiki.
Ljubljanska rekreativna liga ima
kar pet jakostnih skupin, v njih pa tek62

Davor Škrinjar in eden starejših domačih igralcev Slavko Globokar (foto: Bojan Vokal)

[
muje po deset ekip. To pomeni, da je
v rekreativno in hkrati tekmovalno
igranje namiznega tenisa vključenih
več kot 200 igralcev. Tekem je veliko, saj igralci v eni sezoni odigrajo
18 krogov, v vsakem krogu pa po tri
igre. Ekipa Paraplegik tekmuje v tretji skupini in nima nobenih možnosti, da bi se uvrstila v višjo skupino.
Ekipa je namreč precej oslabljena, saj
je eden boljših igralcev poškodovan,

nekateri pa so prenehali s tekmovanjem.
Na tekmovanju na Krki so nam
domačini povedali, da imajo še eno
boljšo ekipo, ki nastopa v prvi rekreativni ljubljanski ligi. No, z odličnimi
igralci se lahko pohvalimo tudi paraplegiki in tetraplegiki. Še posebej v
ženski konkurenci, kjer sta naši igralki
med športniki invalidi osvajali medalje v samem evropskem in svetovnem
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vrhu. Eno zlato celo na paraolimpijskih igrah.
Z organizacijo šestega spomladanskega kroga so organizatorji želeli tudi
nekoliko promovirati šport v dolini Krke,
še posebej namizni tenis. Pri izvedbi
tekmovanja so sodelovale študentke
Zdravstvene fakultete v Ljubljani. Ob
zaključku tekmovanja so proslavili tudi
dvajsetletnico nastopanja v ljubljanski
rekreativni ligi.

Jože Globokar | Športnik leta 2013

PRIZNANJA RIBIČEM IN STRELCEM
10. decembra 2013 so v Austria Trend Hotelu v Ljubljani podelili slovenskim športnikom
invalidom priznanja za njihove dosežke v letu 2013.

N

a tradicionalni prireditvi Invalid – športnik leta, ki jo
ob izteku leta pripravi Zveza
za šport invalidov Slovenije – POK, so

Srebrni znak prejela ribiška ekipa (foto: arhiv ZŠIS)

ribiči Zveze paraplegikov Slovenije prejeli srebrne znake, strelci pa posebna
priznanja.
Na prireditvi Športnik leta 2013, ki je

potekala 10. decembra v Austria Trend
Hotelu v Ljubljani, je srebrni znak prejela ribiška ekipa, ki je na svetovnem prvenstvu v ribolovu v Bosni in Hercegovini zasedla 2. mesto. V ekipi so bili tudi
trije ribiči paraplegiki – Rudi Centrih
iz DP jugozahodne Štajerske, Boštjan
Javernik iz DP Koroške in Franc Štefanič iz DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja. Enako priznanje je prejel tudi
trener Petar Dimitrovski.
Naši strelci: Veselka Pevec iz DP
ljubljanske pokrajine, Franček Gorazd
Tiršek iz DP jugozahodne Štajerske in
Franc Pinter iz DP severne Štajerske so
za doseženi svetovni rekord v ekipni
konkurenci na IPC Svetovnem pokalu v
streljanju na Poljskem prejeli posebno
priznanje. Tiršek je prejel še bronasti
znak za osvojeno 3. mesto posamezno
z zračno puško stoje v skupini SH2 na
Evropskem prvenstvu v Španiji. Enako
priznanje je prejela tudi trenerka Polona Škodič.
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Povzel Jože Globokar | Bloudkova priznanja športnikom za leto 2013

PLAKETA ZA NAŠEGA STRELCA
V dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani je bila 29. januarja slavnostna podelitev najvišjih državnih priznanj za šport - Bloudkovih priznanj najboljšim športnikom in športnim delavcem za leto 2013.

P

rejeli so jih nekdanji
mednarodno zmago je dosegel
hokejist Rudi Hiti,
na svetovnem pokalu v špandeskar Rok Marguč,
skem Alicanteju leta 2011, ko si
nekdanji košarkar Peter Vilje tudi priboril paraolimpijsko
fan in Srečko Remih za žikvoto. V paraolimpijskem letu
vljenjsko delo v športu. Poleg
2012 je na svetovnem pokalu v
štirih nagrad, dve za vrhunski
turški Antalyi postavil nov svemednarodni športni dosežek,
tovni rekord v disciplini zračna
eno za izjemen prispevek k
puška leže – 706,8 kroga.
razvoju slovenskega športa in
Vrhunec svoje dosedanje
eno za življenjsko delo v šporkariere je dosegel na paraoBloudkova plaketa Tiršku (foto vir: http://www.ds-rs.si/sites/
tu, je odbor podelil tudi deset
limpijskih igrah v Londonu leta
default/files/galerija/2901_2014_32.jpg [dostopno; 17.3.2014])
plaket, od tega tri za pomem2012, kjer je v disciplini zračna
ben prispevek k razvoju slopuška stoje v zelo razburljivem
venskega športa, šest za pomemben leta 2006, tri leta po hudi prometni ne- finalu in dan za tem, ko se mu je pokvamednarodni športni dosežek ter eno sreči, ki je močno zaznamovala njegovo rila puška, osvojil srebrno medaljo. Da se
življenje. Leta 2007 je postal član držav- njegova izvrstna pripravljenost za prihoza življenjsko delo v športu.
Med dobitniki plaket je bil tudi naš ne invalidske reprezentance. Že v prvem dnje paraolimpijske igre v Riu stopnjuje,
odlični strelec Franček Gorazd Tiršek, letu nastopanja je z ekipo v kategoriji SH2 je leta 2013 dokazal s prvim mestom v
ki je plaketo prejel za pomemben tek- postal ekipni evropski prvak in podprvak padajočih tarčah SH2 na svetovnem pomovalni dosežek v športu. V obrazlo- v nemškem Suhlu, leta 2010 pa osvojil kalu v Szczecinu na Poljskem in s tretjim
žitvi so zapisali: »Franček Gorazd Tiršek se tretje mesto na svetovnem prvenstvu mestom v zračni puški stoje na evropje začel ukvarjati s športnim strelstvom v Zagrebu. Prvo odmevno posamično skem prvenstvu v Španiji.«

Povzel Jože Globokar | V tujini

KRATKE ŠPORTNE
KANCLER V DVOJICAH TRETJI
V italijanskem mestu Lignanu je od 19. do 23. marca potekal tradicionalni namizno-teniški turnir, kjer so barve Slovenije
branili: Andreja Dolinar, Barbara Meglič in Primož Kancler. Kancler je med dvojicami zasedel 3. mesto, medtem ko je Dolinarjeva v težki skupini gladko izgubila z obema tekmovalkama. Barbara Meglič pa se je ponovno vrnila v tekmovalni proces.
ITALIJA GOSTILA EKIPO ROČNIH KOLESARJEV
Italija – meka kolesarstva je v sredini marca gostila našo ekipo ročnih kolesarjev, ki so se pomerili na 15 km dolgi progi
v kronometru. Tako so preverili svojo fizično pripravljenost po zimskem programu treninga. Priložnost so izkoristili tudi
za skupinsko fotografiranje, ki ga je ovekovečil fotograf Blaž Uršič. Trener Aleksej je z dobljenimi rezultati zadovoljen in
upa, da se bo trend zagnanosti posameznikov v ekipi še nadaljeval.
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S spleta | Lov na norme za POI v Riu de Janeiru

ALEŠ Z NOVIM SPONZORJEM PROTI
SVETOVNEMU REKORDU
Click2Chic.si Alešu Sečniku podarja 3.000 € za nadaljevanje športne kariere in 10 % od
vsakega nakupa z vpisano kodo ALEŠ.

A

lešu Sečniku se je življenje
po smučarski nesreči postavilo na glavo. Pri 14-ih letih je
nadobuden košarkar zaradi poškodbe
hrbtnih vretenc postal tetraplegik. Po
letu rehabilitacije v Soči ga je mama
prijavila na državno prvenstvo v plavanju, kjer je celo zmagal. Od takrat je
aktivni mladenič, študent psihologije
in stand-up komik postal svetovni rekorder v delfinu na 50 metrov in eden
najuspešnejših slovenskih športnikov
invalidov.
Zaradi finančnih težav so se Alešu
izmikale sanje nastopa na olimpijskih
igrah v Rio de Janeiru. V največji slovenski spletni drogeriji Click2Chic.si,
kjer smo v zadnjih dveh letih pomagali že Anini zvezdici, redno pa sodelujemo tudi z Rdečim Križem Slovenije,
smo se odločili, da mu priskočimo na
pomoč.
Pomaga lahko tudi vsak od vas!
Odločili smo se, da Aleša Sečnika
sponzorsko podpremo in mu pomagamo pri uresničitvi njegovih sanj. Da bo
nadaljevanje njegove športne kariere
enostavnejše, je Click2Chic.si poskrbel za 3.000 evrov, do konca leta pa
bomo prispevali tudi delež od vseh
nakupov, ki bodo imeli vpisano kodo
ALEŠ.
»Ponosni smo lahko, da imamo
tako dobre športnike, in prav je, da
jim pomagamo po svojih najboljših
močeh. Obiščite Click2Chic.si in tudi vi

Aleš Sečnik - svetovni rekorder v delfinu na 50 m (foto: arhiv ZPS)

postanite del uspešne športne zgodbe,« pravi Tina Grbac, vodja Click2Chic.
si.
Kako lahko pomagate?
- obiščite največjo slovensko spletno
drogerijo Click2Chic.si (link na http://
goo.gl/TsJlpf),
- izberite med več kot 5.000 izdelki in
napolnite svojo košarico;
- v prvem koraku košarice vpišite kodo
ALEŠ in zaključite nakup;
- Click2Chic.si bo podaril 10 % od vsakega nakupa z vpisano kodo ALEŠ
do konca leta 2014.
Aleš je bil novice vesel in je po-

vedal: »Zelo prijetno sem presenečen
nad hitrim odzivom spletne drogerije
Click2Chic.si, ki mi s svojo velikodušno
donacijo še naprej omogoča lov na rekordne dosežke. Presrečen sem zaradi
potrditve pregovora, ki pravi, da trdo
delo obrodi sadove, še bolj pa zaradi
dejstva, da mi ta donacija omogoča
nadaljnje udejstvovanje v športu, ki mi
pomeni mnogo več kot samo lov za vidnimi rezultati. Hvala tudi vsem, ki boste ob nakupu na spletni strani Click2Chic.si pripisali kodo ALEŠ, ter seveda
vsem, ki spremljate in na kakršenkoli
način spodbujate šport invalidov. Zdaj
pa sproščeno v lov na norme za paraolimpijske igre v Riu de Janeiru!«
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Jože Globokar | Recital Darinke Slanovec

HIŠA, KI JE NI
Društvo animatorjev Norma7 iz Brij je 12. marca v Finžgarjevi galeriji v Ljubljani pripravilo recital naše pesnice
Darinke Slanovec.

N

aslovili so ga: HIŠA, KI JE NI. To predstavljajo širši javnosti tudi izven
je tretji kulturni dogodek, ki okolja, kjer živijo.
ga je društvo v tej sezoni pripravilo v sklopu projekta »Jaz
sem ta biser našel kar v sebi«.
Pri odprtju je ljubitelje poezije nagovorila predsednica Vlasta Rebek-Dolenc in na kratko
predstavila vlogo in poslanstvo
društva animatorjev Norma7. Povedala je, da društvo deluje na
področju cele Slovenije in izvaja
Darinka Slanovec z recitatorji njenih pesmi
projekte, kamor se vključujejo
(foto: Tomaž Demšar)
različne ciljne skupine. S tem se

Ob glasbeni sceni Zlatka Novaka
so poezijo pesnice prebirale recitatorke Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine: Marjana Lavrin, Alenka
Tratnjek, Ana Feržan in vodja kulture pri Zvezi paraplegikov Slovenije Metod Zakotnik. Nekaj svojih pesmi je
predstavila pesnica sama, prebirali pa
še: Matjaž Vidmar, Anže Tratnjek in
Vlasta Rebek-Dolenc.
Darinka Slanovec je izredno uspešna pesnica DP ljubljanske pokrajine,
ki je izdala že nekaj pesniških zbirk
in prejela dosti nagrad. Njene
pesmi lahko prebiramo v samostojni zbirki Sled angelov,
slovensko-nemški zbirki štirih avtorjev Most na drugi breg in
v slovensko-makedonski zbirki
petih avtorjev Nemirna misel.
Izdala je zbirko haikujev Leže v
travi in na mednarodnih natečajih prejela prvo in tretjo nagrado.
Štiri njene pesmi je uglasbil prof.
Milivoj Šurbek.

Anka Vesel | Grafična kolonija v domu paraplegikov Semič

NASTALO VEČ KOT 15 RISB IN GRAFIK
Februar je v likovnih krogih pri ZPS rezerviran za grafiko in risbo.

V

prijetnem vzdušju Doma paraplegikov v Semiču smo ustvarjali člani likovne sekcije ZPS:
Metod Zakotnik (referent za kulturo in
organizator likovnih srečanj ZPS), Zorica
Razboršek, Jožica Ameršek, Boris Šter,
Miran Jernejšek, Damjan Rogelj, Benjamin Žnidaršič in Anka Vesel, in sicer
pod pedagoškim vodstvom mentorja
Jožeta Potokarja – Cvrča. Temi tokratne
likovne kolonije sta bili grafika in risba.
Likovniki smo ustvarjali za natečaj Zlata
paleta na teme: kmetija, pogled v pri-
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hodnost in avtoportret. Dela so nastajala v različnih tehnikah: svinčnik, suha

V nastajanju umetnine (foto: Tomaž Penko)

igla in linorez. Med grafiko poleg suhe
igle in linoreza spada še lesorez, kartonski tisk, sitotisk, jedkalnica, litografija,
računalniška grafika in monotipija. Za
risbo pridejo poleg svinčnika v poštev
še barvni svinčniki, oglje, perorisba, lavirana risba, flomaster (vse, kar se lahko
nariše s črto). Oddana dela za natečaj
morajo ustrezati razpisani natečajni velikosti papirja, imeti morajo paspartur in
biti v okvirju. Člani likovne sekcije ZPS,
ki sodelujejo na različnih natečajih, se
s svojim slikarskim znanjem pomerijo

[
s »hodečimi«, kar pomeni, da so, če so
razpisani formati slik veliki, v primerjavi
z njimi zaradi nezmožnosti gibanja že
izhodiščno na slabšem. Slikarji, ki slikajo
z usti, pa so sploh razred zase. Zato so
vsako priznanje, certifikat ali celo glav-

na nagrada, ki jih prejmejo, še posebno
dragoceni in spoštovani.
V februarskih dnevih nam je v Semiču vreme prizaneslo. Super oskrba in
dobra družba sta nam dali novo energijo in zagon za delo. Nastalo je več kot
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petnajst risb in grafik. Dela, ki jih bo natečajna komisija izbrala, bodo razstavljena
na razstavi v Trbovljah. Otvoritev razstave je predvidena za 20. marec ob 18. uri
pod organizacijskim vodstvom Društva
revirskih likovnikov RELIK Trbovlje.

Jože Globokar | Skupinska razstava slikarjev VDMFK

PRITAJENA SIMBOLIKA
Založba UNSU je 7. marca v Informacijski pisarni v Ljubljani pripravila skupinsko razstavo desetih slikark in slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami in so člani mednarodnega združenja VDMFK. Pokrajinska društva Zveze paraplegikov Slovenije imajo sedem tovrstnih
slikarjev.

N

a razstavi s svojimi novejšimi deli sodelujejo: Vojko
Gašperut, Benjamin Žnidaršič, Silvo Mehle, Željko Vertelj,
Dragica Sušanj, Roman Gruntar,
Martina Pavlovič, Angela Medved
Nevenka Gorjanc in Erik Pibernik.
Ob odprtju razstave je ljubitelje slikarske umetnosti z likovno kritiko nagovoril absolvent umetnostne zgodovine
Jaka Racman. Posebej je predstavil
vsakega avtorja in njegova dela, še prej
pa povedal: »Slikarjem mednarodnega
združenja, ki slikajo z usti ali nogami,
huda gibalna oviranost omogoča le tovrsten specifičen način slikanja, pri katerem potege čopiča ustvarjajo zgolj z
gibi glave ali nog. Njihovo izražanje pa
zaradi tega dozdevno nepredstavljivo
kompleksnega in tudi fizično izčrpavajočega procesa ustvarjanja nikakor ni
okrnjeno. Razstava obiskovalcem nudi
vpogled v živo, raznoliko in mnogovrstno umetniško udejstvovanje.
Razumljive in očitne so ločnice med
posameznimi avtorji, ki jih poleg slogovnih afinitet ločujejo razlike v letih, talentu in izkušnjah ter končno
tudi povsem fizični zmogljivosti. Pa

vendar,ali pa prav zato, nas toliko bolj
preseneča in razveseljuje smelost in
inventivnost, s katero posegajo v tradicionalne strukturne elemente svojih
slik. Opažamo lahko redkeje videne pokončne formate, sproščeno poigravanje avtorjev s svetlobnimi učinki barv
ter motivne variacije, ki vpeljujejo pritajeno simboliko …
Raznolika celostna podoba razstave
razpenja motivni in vsebinski lok od otro-

Razstavo je odprl ljubljanski župan
Zoran Janković, ki je slikarjem čestital
za voljo in trud pri njihovem nekoliko
nenavadnem načinu ustvarjanja umetniških del, s spremljavo na kitari pa jo
je popestril Emir Ibrakić. Emir je eden
tistih mladih glasbenih talentov, ki ima
za seboj bogato glasbeno pot. Izobraževal se je na mojstrskih tečajih pri
različnih glasbenih pedagogih in prejel
vrsto visokih priznanj. Trenutno je štu-

Slikarje in njihova dela je predstavil Jaka Racman. (foto: Marjan Lešnik)

ško igrive in ilustrativne likovne govorice
do osebno izpovedne in čustveno zaznamovane vsebinske povednosti.«

dent Akademije za glasbo v Ljubljani.
Razstava bo odprta v času delovnika pisarne do 7. aprila.
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Aleksander Grum | Filmska dejavnost invalidov

FILM ZA VSE – NAUČIMO SE SNEMANJA
Usposabljanja v sklopu projekta Film za vse so v polnem teku. Delavnice potekajo delno
v Novi Gorici, delno v Ljubljani – nekatere tudi v prostorih naše Zveze. Delavnice obiskuje preko štirideset tečajnikov, med katerimi jih velika večina prihaja iz različnih invalidskih društev. Kar nekaj jih je tudi iz društev paraplegikov.

U

deleženci na filmske delavnice
prihajajo povečini s Primorske
in osrednje Slovenije, nekaj je
Notranjcev, vmes se najde še kak Gorenjec in tudi dva iz Novega mesta.
Tistim, ki to potrebujejo, je v sklopu
projekta na voljo organiziran prevoz na
usposabljanja. Ne glede na obliko invalidnosti ali na to, od kod prihajajo, je
vsem skupno eno – veselje do filma.
Delavnice v sklopu projekta “Film
za vse” so zastavljene tako, da sledijo
posameznim fazam pri nastanku filma.
Udeleženci se lahko odločijo za obiskovanje delavnic na tistem področju, ki
jih v sklopu filmske umetnosti najbolj
zanima. Na delavnici scenaristike se
udeleženci seznanjajo z načini, kako
zastaviti in napisati zanimivo filmsko

(foto: Aleksander Grum)
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zgodbo, kako oblikovati filmske junake
in sestaviti napete dialoge. Delavnica
režije tečajnikom ponuja znanje, s katerim bodo filmsko zgodbo s papirja lahko prenesli v filmsko sliko. Seveda ne
manjka usposabljanja na filmsko igro,
kjer udeleženci odkrivajo skrivnosti
nastopanja pred kamero. Filmska umetnost je neločljivo povezana s tehniko,
zato imamo dve bolj tehnični usposabljanji: delavnica filmske tehnike, na
kateri tečajniki spoznavajo kamere,
luči, mikrofone in vso ostalo tehnično
opremo, s katero se film dejanjsko posname, ter delavnica filmske montaže,
kjer se učijo s posnetega materiala sestaviti tekoč film. Vsebine zaokrožujeta
dve bolj “organizacijski” usposabljanji,
na katerih se udeleženci seznanjajo

(foto: Aleksander Grum)

s potekom filmskega projekta ter avtorskimi pravicami in ostalimi znanji,
potrebnimi za uspešno organizacijo in
vodenje kulturnih dejavnosti.
Mentorji na delavnicah so uveljavljeni filmski ustvarjalci in delavci z
dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami na
svojih področjih, nekateri med njimi so
tudi predavatelji na različnih umetniških šolah. Poleg obsega delavnic so
kakovostni mentorji glavno zagotovilo, da bodo tečajniki deležni dobrih in
poglobljenih razlag ter da se bodo res
naučili tistega, kar jih zanima. Delavnice
so zastavljene tako, da poleg teoretičnih osnov omogočajo predvsem sprotno praktično preizkušanje pridobljenih
znanj. Za zaključek usposabljanj je predvideno skupno srečanje vseh skupin tečajnikov in organizacija dejanskega sne-

[
manja – na tak način bodo udeleženci s
pomočjo mentorjev neposredno in “iz
prve roke” preizkusili nova znanja.
Urnik usposabljanj je zastavljen
tako, da se posamezne vsebine ne prekrivajo in lahko tečajniki obiskujejo več
vzporedno potekajočih delavnic. Kar
nekaj je zagnancev, ki se srečujejo na
več različnih delavnicah. Najbolj pogumni že kujejo načrte za sodelovanje in
skupne podvige po zaključku usposa-

bljanj. Filmska dejavnost je skupinsko
delo in dobro je spoznati še druge s
podobnimi interesi.
V poletnih mesecih torej lahko
pričakujemo že kakšen kratek filmski
izdelek – ne le tistih, ki bodo nastali v
okviru delavnic, pač pa tudi kaj iz rok
novih “filmskih mojstrov!”
Projekt Film za vse (delno ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, iz Operativnega progra-

Benjamin Žnidaršič | Skupinski razstavi in ricital

KAJ JE SREČA
V Kromberku so razstavljali udeleženci 10. ulične kolonije,
v Ljubljani pa slikarji, ki rišejo z usti.
V KROMBERKU
Društvo animatorjev NORMA7 je 5.
decembra 2013 v Likovni galeriji Mercator Center, Kromberk - Nova Gorica,
pripravilo odprtje likovne razstave in
recital z naslovom »Kaj je sreča, če ni

Razstava in recital v Novi Gorici (foto: arhiv ZPS)

to ...«. Moto sam po sebi govori, da gre
za srečo, če je človek ustvarjalen. Razstava je bila odprta mesec dni.
Skupinska likovna razstava udeležencev »10. ulične kolonije ustvarjalnih
dejavnosti Ajdovščina 2013« je predsta-
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ma razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete “Enakost
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve: “Dvig
zaposljivosti ranljivih družbenih skupin
na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”) bo potekal do
septembra, v zaključnem odbobju pa
bo organiziranih nekaj promocijskih
dogodkov, na katerih bodo novi “filmski ustvarjalci” predstavili svoje izdelke.

vila likovne ustvarjalce iz cele Slovenije.
Z recitalom so se predstavili nekateri
literarni ustvarjalci. Avtorji predstavljene poezije in proze so bili: Benjamin
Žnidaršič, Postojna; Ljubica Jančar, Radovljica; Ivana Čermelj, Plače; Nataša
Kernel, Nova Gorica; Joško Likar, Dobravlje; Slavko Trebše, Nova Gorica in Andrej Verbič, Nova Gorica. V kulturnem
programu so se med recitalom predstavile tudi odlične citrarke iz Gorice.
Avtorji razstave: Aleksandra Ambrožič, Ajdovščina; Dora Božič, Ajdovščina;
Klara Bratina, Ajdovščina; Irena Furlan,
Ajdovščina; Ivana Marija Gatnik, Nova
Gorica; Cvetka Kravos, Cesta; Polona
Kresal Bizaj, Ljubljana; Klavdij Leban,
Tolmin; Breda Malus, Ljubljana; Tina
Šerko, Ljubljana; Benjamin Žnidaršič,
Postojna; Andreja Plahuta, Brje; Slavko
Trebše, Nova Gorica; Ljudmila Turk, Ljubljana; Anka Vesel, Breg ob Savi; Metod
Zakotnik, Škofja Loka.
V LJUBLJANI
V spodnjih prostorih trgovine Rayhner na Mali ulici 5 v Ljubljani, na oddelku za uokvirjanje slik, je slikarjem z
usti na ogled postavil razstavo slik Silvo Dolinšek. Razstava je bila odprta
mesec dni: od 2. decembra 2013 do 2.
januarja 2014. Avtorji del: Benjamin Žnidaršič, Vojko Gašperut, Roman Gruntar,
Željko Vertelj, Angela Medved, Dragica
Sušanj, Martina Pavlovič, Neja Zrimšek
Žiger in Silvo Mehle.
69

[

IZŽIVLJENJA

]

Breda Malus | Tretji svet

BREDA GRE V MAROKO
Zelo rada potujem in mi je popolnoma vseeno, kam grem, samo da imam spremljevalko. Kolegica je prišla k meni z idejo, da greva v Maroko in sva šli.

O

b desetih smo poleteli proti Maroku. Imela sem spremljevalko Majdo, ki mi je pomagala pri prevozu z vozičkom. Pred
odhodom letala sem se pri okencu
precej razburila, saj se je uslužbenka
pogovarjala z mojo spremljevalko, kot
da me ni. Vse glede mene je spraševala njo. Prekipelo mi je in postavila
sem se zase. Dvignila sem glas in rekla
uslužbenki, da sem prisotna in da naj
vprašanja, ki se me tičejo, postavi meni.
Najprej ni vedela, ali bi me upoštevala ali ne, potem je vsa vprašanja, ki so
bila v zvezi z mano, naslavljala name.
Najprej so se vkrcali ostali potniki, bila
sem zadnja, in ker lahko hodim, sem šla
sama do sedeža. Naše letališče je dobro urejeno, ker letalo pripelje do nadstropja, ni potrebno iti po stopnicah.
Ko sva se usedli, je bil nad nama zaslon,
ki je prikazoval pot letala. Poleteli sva
z Brnikov, leteli preko Italije, čez morje
v Afriko, kamor sva bili namenjeni. Na
letalu so bili vsi uslužbenci zelo prijazni,
leteli sva pet ur, zato sva dobili kosilo;
pila sem celo kavo. Ko letiš nad Afriko,
vidiš same puščave z zaplatami zelenega. Marakeš je precej zeleno mesto, saj
ima namakalne sisteme, ki se napajajo z
gorovja Atlas. Na letališču smo se dobili
z našim vodičem Rašidom, ki nas je razvrstil po hotelih, naju so namestili v hotel Atlas Targa, do koder so naju peljali
s shuttlom. Tam naju je sprejel portir, ki
je izgledal kot Mr. Cosby, in me je imenoval »my sister«, bil je zelo prijazen.
Prijavili sva se na recepciji, kjer so nama
dodelili dvoposteljno sobo v pritličju, ki
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je imela direkten izhod na hotelski vrt.
Soba je bila zelo v redu, le postelje so
bile trde, kot bi ležal na tleh, zato sem
spala na dvojni prešiti odeji kot princeska na zrnju graha. Majde ni motilo,
mene pa zelo. Na hotelskem vrtu je bil
ogromen bazen, v katerem sva tudi
plavali, in jaz sem prvič v življenju sama
hodila v vodi. Očitno bom morala v

Breda in Majda na dogodivščini v Maroku
(foto: arhiv BM)

Maroko, če bom hotela hoditi. Voda je
bila precej hladna. Vsi so mi hoteli pomagati pri vstopu in izstopu iz bazena,
a sem se znašla ter šla kar po svoji zadnji plati, taka je namreč moja navada.
Če hočem kaj doseči, uporabim zadnjo
plat. Ker sem zelo zgovorna, sem počasi pridobila vse uslužbence na svojo

stran. Ugotovila sem, da v tretjem svetu invalidi nimajo popolnoma nobene
besede, saj nikakor nisem uspela naročiti prevoza do Marakeša, posredovati
je morala prijateljica. Hotel je bil lepo
urejen, čist, z vozičkom sem prišla
povsod. Hrana je bila okusna, veliko
izbire, bilo je tudi veliko dobrih slaščic.
Ker je bila na način samopostrežnega
bifeja, mi je pomagala Majda, ker ne
morem nositi hrane, saj se mi tresejo
roke. Tudi hotelsko osebje je rado priskočilo na pomoč. Vodo v plastenkah
je bilo potrebno kupovati, vendar sem
jo ponavadi dobila zastonj, ker sem bila
prijazna do vseh. Soba je bila primerna za invalide, a sem kljub temu zaradi
poškodbe glave uspela razbiti WC, ko
sem omahnila vznak, k sreči brez hujših
posledic.
Ob večerih sva z Majdo hodili v Marakeš s shuttlom. Če nisva šli v mesto,
sva zaplesali ob bazenu, kjer je bila ves
dan in zvečer živahna glasba z animacijo. Ljudje si ne znajo narediti zabave,
midve pa sva plesali ob glasbi. Samo
enkrat se živi! Dodobra sva spoznali
mesto Marakeš, tako stari kot novi del.
Najbolj me je presenetil njihov sistem
vožnje. Na cesti najdeš vse: od ljudi,
avtov, konjske vprege do vsega ostalega. Kot po čudežu ni nobenih nesreč.
V starem delu mesta imajo vse hiše na
oknih rešetke. To se nama je zdelo zelo
nenavadno in ko sva vprašali, zakaj je
tako, sva zvedeli, da se bojijo, da bi
otroci ne padli ven. Pri sebi sva se nasmehnili, češ saj imamo mi tudi otroke,
pa na oknih ni rešetk.
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z značilnimi poso- maj sva jim uspeli uiti, ne da bi nama
dami za tajine, ki so kaj prodali. Vodič je za svoje vodenje
zelo lepih pisanih seveda zahteval plačilo, dobrosrčno
vzorcev. Ko sva šli sva mu ponudili 5 evrov, kar ga je močna izlet, so naju pe- no razburilo, češ da za manj kot trideljali na kosilo, kjer so set evrov sploh ne dela. Uspeli sva se
nam postregli z nji- pogoditi na petnajst evrov. Bil je nejehovo jedjo tajine, ki voljen, midve pa še bolj, ker na to nisva
jo sestavljajo meso, računali, saj sva mislili, da vse počne iz
kuskus in raznovr- dobrega srca. Nihče v Afriki ni dobrega
stna zelenjava, vse srca, vsi delajo za denar, ni tako kot pri
pa je pripravljeno v nas, kjer se vedno najde kdo, ki je prieni posodi.
pravljen priskočiti na pomoč.
Ob večerih sva z Majdo hodili v Marakeš. (foto: arhiv BM)
Ogledali sva si
Kar prehitro se je bližal dan odhomoderni del Marake- da, a vsega lepega je enkrat konec.
Organizirano je bilo tudi precej iz- ša. Najbolj so me presenetile ženske, ki Spakirali sva kovčke in se odpeljali na
letov. Prijavili sva se na safari in priča- niso zavite v burke. V Marakešu imajo letališče. Najprej smo poleteli na Tekovala sem, da bom videla puščavo, celo McDonald's. Šofer shuttla nama nerife, kjer smo imeli kratek postanek.
peljali pa so naju le do gorovja Atlas, je priporočil vodiča, ki mu je bilo ime Vsi, ki so hodili, so zapustilli letalo, meni
ker za puščavo potrebuješ dva dni. Ahmed. Popeljal naju je po skrivno- pa so prijazno dovolili, da sem ostala
Ogledali smo si nekaj berberskih vasi, stnih poteh mesta, v kleti, kamor so me na njem. To mi ni bilo ničkaj všeč, saj
obiskali smo tovarno za arganovo olje nosili po stopnicah, razkazali so nama nisem mogla kaditi. Protestirala sem in
in videli, kako se tarejo arganovi orešč- celo goro preprog in nama jih na vsak hotela enega prižgati med vrati ali na
ki, da iz njih priteče olje. Potem sva si način hoteli prodati. Majda se je znašla stopnicah, pa mi niso dovolili, saj praviogledali berbersko hišo, kjer so nama in rekla, da bo prišla nazaj spomladi z la tega ne dopuščajo. Pripomnila sem,
postregli s čajem. Nisem ga pila, ker ni možem, ki je bogat Rus, in kupila pre- da so pravila zato, da se kršijo. Majda
priporočljivo piti njihove vode. Vse ber- progo. Izmislila si je še, da bo kupila mi je rekla, naj se umirim in usedem. Ni
berske hiše imajo satelitske antene, to- hišo v Marakešu, zato so jih nama kar mi preostalo drugega, kot da čakam na
rej imajo elektriko, izvedeli sva tudi, da nekaj, na voljo za prodajo, razkazali. Ko- svoj dimček vse do Ljubljane.
imajo vodovod, kljub temu pa ženske
še vedno perejo perilo v reki. Obiskali
sva tudi park Majorelle Garden, kjer je
spomenik slavnemu modnemu oblikovalcu Yvesu Saint Laurentu. Tam je
mogoče videti veliko eksotičnih rastlin.
Uspevajo zato, ker imajo namakalne
sisteme. Videti je mogoče veliko zbirko
kaktusov. Od vsega so mi bila najbolj
všeč tla, ki so bila gladka in spolirana
kot marmor, nobenih kamenčkov, ki bi
me ovirali pri vožnji z vozičkom.
Neko popoldne, ko sva odšli v Marakeš, sva si ogledali mesto iz kočije.
Bilo je zanimivo zaradi neobičajne perspektive. Voziš se po cesti, ki je široka
kot naša obvoznica, in tam se prepleta
vsakovrsten promet. Semaforji so redki,
Ogledali smo si nekaj berberskih vasi, obiskali smo tovarno za arganovo olje in videli, kako se
pa še tistih nihče ne upošteva.
tarejo arganovi oreščki, da iz njih priteče olje. (foto: arhiv BM)
Ogledali sva si lončarsko delavnico
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V SPOMIN
Nedeljko TUKARIČ
član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 08. 07. 1929
Aleksandar JURIŠIĆ
član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 20. 09. 1981
Bogoljub BOJIĆ
član DP Istre in Krasa,
rojen 21. 05. 1939
Darja GAŠPERLIN
članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 19. 01. 1970
Milan BOGATAJ
član DP Prekmurja in Prlekije,
rojen 02. 10. 1931
Vlado KRIVEC
član DP Dolenjske, Bele Krajine
in Posavja, rojen 09. 10. 1946

]

Benjamin Žnidaršič

SERGIU V SPOMIN
Z bolečino v srcu smo se poslovili od našega dragega prijatelja Sergia
Scceriania. Največja sreča in čast, ki je
mogla doleteti Društo paraplegikov
Istre in Krasa je ta, da smo bili del njegovega življenja. Naključja so nas pripeljala do poznanstva, ki se je razvilo v
pravo prijateljstvo. Imel je dar poslušati
sogovornika in intuicijo, da je znal prepoznati naše potrebe, preden smo jih
izrazili, in takoj pomagati. Bil je gonilo
in svetla zvezda naših odnosov v društvu. Skupaj smo se lahko nasmejali in
razveselili ob vsakem skupnem uspehu
in si znali potožiti ob vsakem porazu,
ki smo ga v teh letih druženja skupaj
doživeli. Ob prevoženih kilometrih se
je med nami nabralo ogromno čustev,
dogodkov in spominov. Sergio, za vse
to se ti iskreno zahvaljujemo vsi slovenski invalidi.

OGLASI
Prodam osebni avtomobil VW
Passat 2.0, diesel, letnik 2006, z vso
opremo, DSG menjalnikom in prestavami na volanu, zelo lepo ohranjen,
garažiran, nekaramboliran. Informacije
na 041/ 623 282, Zoran
Prodam osebni avtomobil Mazdo 626, 2.0 avtomatik, letnik 1999, dobro ohranjen s komandami. Informacije 041 546 044, Janez
Prodam stopniščni vzpenjalnik
– goseničar AUER TR-93, malo rabljen.
Okvirna cena 1200 EUR. Izdelovalec
AUER (www.auer-gmbh.de), možen
ogled videov na internetu (išči auer tr93). Kontakt: Lojze Bezjak, 031 489 375

Ni vprašanje, ali bomo umrli, temveč kako bomo živeli.
(Joan Borysenko)

Franc REŽEN
član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 31. 05. 1940
Vlado KRIVEC
član DP Dolenjske, Bele Krajine
in Posavja, rojen 14. 06. 1940
Jože GRBEC
član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 25. 02. 1927
Janez ROMŠAK
član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 26. 05. 1961
Vinko FINK
član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 11. 08. 1945

ZAHVALE
Še enkrat se zahvaljujem vsem, ki so mi pomagali pri nakupu avtomobila. Posebej se zahvaljujem predsedniku Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in
Posavja – Jožetu Okornu, ki je bil pobudnik za izpeljano dobrodelno akcijo in se
je tudi povezal z Lions klubom Novo mesto. Iskrena hvala Lions klubu, Zvezi paraplegikov Slovenije, Krki d.d. Novo mesto ter Avto centru Jerovšek iz Grosupljega za
pregled in servis avtomobila. Brez vas mi ne bi uspelo!
Gregor Glavan
Najlepše se zahvaljujem Anini zvezdici za bone za nakup hrane ter Društvu
paraplegikov ljubljanske pokrajine za posredovanje. Lepo vas pozdravljam.
Jože Petauer
Iskreno se zahvaljujem Anini zvezdici za pomoč pri nakupu hrane ter Društvu
paraplegikov ljubljanske pokrajine za posredovanje. Lep pozdrav.
Boštjan Novak
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Kuloarno Oko

ŠPIK
Vse vidi, vse sliši, predvidi, razmisli, šele nato razkrije ...

V

isoki jubilej je praznoval urednik spletnih strani na Zvezi. Menda so mu sodelavci
kot darilo izročili, ne boste verjeli, kar
leseni prenosnik. Izvirne poteze sodelavcev se je zelo razveselil. Vendar
dežurni špil ferderberji na Zvezi, ki se
imajo za racionaliste, namigujejo, da
bi lahko v teh kriznih časih fešto pripravili skupaj z ljubljanskim društvom,
kjer so jo imeli naslednji dan. Vendar
so ugotovili, da se potem ne bi mogel
priklopiti predsednik društva, ki prav
takrat praznuje, a je spet racionaliziral
stroške. Menda je dal samo za pijačo,
številke na vodomeru so namreč močno poskočile. Opla, to pa so že znaki
obiranja. Od globokega grla na Zvezi
mi je prišlo na uho, da bi drugemu slavljencu potem morali podariti najmanj
leseno žogo, ki pa bi mu lahko poškodovala kakšen paraplegičen organ, če
bi z njo naredil nepremišljeno potezo.
Torej je najboljše tako, kot je bilo, pravijo bistroumneži.
Menda se od sodelovanja z Zvezo poslavlja vodja letovanja. Kot kleni
Goren´c s štajerskim pedigrejem odhaja v južne kraje. Menda bo ober šef
pogrešal njegovo pedantnost in pripadnost, neumorno že išče naslednika, a
kaj, ko z njegovimi muhami jih je veliko,
s predanostjo jih pa kar ni in ni. Šef se
morda še ni vprašal, zakaj ga sodelavci zapuščajo kot lasje na njegovi glavi,
step by step …
Naj si gruppenführer še toliko puli
lase, so zaman poskusi, da bi ukrotil

svoje zaposlene. V upanju, da mu bo to
morda le uspelo, svoje podložnike vabi
v generalštab na »individualne razgovore«, kot jim pravi. Zdaj se le še bolj
sprašujejo, ali bi rad kaj zvohal, bi jih
morda rad sprl med sabo, ali je to res
samo v splošno korist organizacije?
Medtem ko eni šparajo, so drugi
deležni finančnih vzpodbud. Teh so bili
deležni vsi, ki si v preteklem letu niso
drznili biti bolni. Zdaj so si enotni, da
bodo prihajali na delo z gripo ali brez
nje!
Senzacionalnoooooo! Govori se,
da so menda na Pacugu iskali direktorja, pa so ga našli, pa izgubili, pa
spet našli, pa ... Po kuloarjih se šepeta,
da ujma, ki je pestila po državi, ni prizanesla niti članom nadzornega. Žled
jim je v fazi izbora stisnil možgane, pa
spet popustil, spet stisnil, naredil kratek stik, da se jim je posvetilo, nato jim
je voda odplaknila še njihovo pozicijo
močnejšega, jih je pa kot država na
koncu krepko stisnil novi-stari direktor. Informator na Zvezi mi je zaupal,
da je dolžina le vprašanje časa. Zlobni
jeziki privoščljivo natolcujejo, da nič
ne pomaga akademska izobrazba, če
nisi ekonomist.
Da se na Zvezi resnično »špara«
in racionalizira, je zgled vsem, ki radi
potujejo s svojim avtom, menda dal
tudi »glavonja« Zveze. Svoje besede je
podkrepil z dejanjem in se na vzhodni
konec Slovenije podal v družbi sodelavcev kar s kombijem. Ali je bil to le en-

kratni utrinek, se sprašujejo »šparovčki«
Zveze, ostali avtomobilski samopopotniki pa so zaskrbljeni, da bodo morali
v bodoče tudi sami poseči po racionalizaciji in se v duhu varčevanja posluževati celo javnih sredstev.
Iz krogov blizu Zveze je prišla novica, da se je povečalo število uradnih
kadilk na Zvezi, do sedaj je bila menda
le ena. Kaj je vzrok, se še ne ve, zlobneži namigujejo, da je to zaradi presinga
kapelnika orkestra na Štihovi, se pa tudi
govori, da sta k tej odvisnosti podlegli
najmlajši članici kolektiva. Kulturbundovci pravijo, da so cigareti samo še
za neporočene in tiste, ki so že v varovanih skupinah prebivalcev. Menda
kapelnik že razmišlja, kam bi postavil
krematorij za svoje uslužbenke, da se
bodo priklapljale na ventolin v primeru
nastopa bronhialne krize.
Da te kap pa enakopravnost. Na
Zvezi je sploh NI! Govori se, da so ženske ob dnevu žena na Zvezi občutile
majhno pozornost s strani moških kolegov. Rož´ca za rož´co. Medtem pa je
ženski del v svoji vehementni emancipaciji pozabil na moški del kolektiva, ki
je itak v manjšini. Zato spodbuda naj
doni, moja želja njim v tolažbo pa takole se glasi:
»Češplje sočne so visele
in brez trnov so venele!
Od starosti žemljice trohnele
in potihom hrepenele:
o, da bi lahko še kdaj znorele
ter klobas si zaželele!«
73

[

RAZVEDRILO

]

Albin Rožman

Rešitev kviza iz 135. številke:
ČE VIDIŠ RIMSKO CESTO NA
SVETO NOČ SIJATI, SE JE DOBRE
LETINE NADEJATI.

KVIZ ZA RAZVEDRILO
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ri vsaki številki so navedeni 3
odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pred
njim, nadomestite številko v liku. Vse
črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.
1. Katera šahovska figura se ne
more premikati z belega na
črno polje?
B - lovec
U - skakač
G - kmet
2, Rožičem pravimo tudi:
S - Janezov kruh
A - suhi kruh
Z - črni kruh
3. Cimet pridobivamo iz:
Č - notranje strani skorje cimetovca
F - olesenelih listov
V - zrelih plodov
4. Avto leta 2014 je:
K - Škoda octavia
B - Mazda 3
I - Peugeot 308
5. S katero črko v fiziki označujemo silo?
V -F
C-G
O-N
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6. Kaj je orientalski bojni nož?
D - kurare
J - džunka
E - handžar
7. Kateri je najstarejši rokopis?
E - Stiški rokopis
M - Škofjeloški rokopis
N - Brižinski spomeniki
8. Rastlina, ki uspeva na slanih
tleh, je:
K - kserofit
P - halofit
S - hidrofit
9. Koliko je visok najvišji dimnik v
Trbovljah?
Š - 275 m
E - 300 m
R - 360 m
10. Balonski plašč je iz:
T - moherja
Z - tvida
M - svile
11. Z deratizacijo uničujemo:
B - voluharje
G - podgane
L - uši
12. Juan Peron je bil predsednik:
D - Argentine
N - Brazilije
A - Čila

13. Močvirska stepa na skrajnem
severu je:
P - tajga
O - tundra
R - prerija
14. Kaj nima plašča?
I - romb
A - prizma
Z - piramida
15. Slovenska biatlonska štafeta
na 30 km na OI je dosegla:
H - 5. mesto
C - 6. mesto
O - 8. mesto
16. Kdo je napisal Butalce?
T - Fran Milčinski
L - Frane Milčinski
I - Janez Trdina
17. Kako je leta 1960 Lojze Slak
sodeloval z Beneškimi fanti?
B - bil je njihov skladatelj
J - bil je njihov šofer
G - bil je njihov mentor
Precej je treba vedeti, preden opaziš,
kako malo veš.
Karl Heinrich Waggerl

Ponavljanje je mati znanja.
Latinski pregovor
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Pravilno geslo križanke iz Paraplegika št. 135 se glasi:
ADOBE – različno oblikovana, na soncu posušena opeka. • BAOBAB – opičji kruhovec, pretežno
afriški predstavnik družine Bombaceae. Veliko drevo z mehkim lesom. V suhem obdobju brez listov.
S TOPLINO BOŽIČA NAJ TE GREJE SRCE, NAJ TVOJE POMIRI, A

 NOVO
 


 TI
Oprašujejo ga netopirji.
Mesnati kumarasti plodovi so užitni. Olje iz semen uporabljajo za prehrano
LETO NAJ ZASEJE
VSE,
KAR
SRCE
POŽELI.
• OKURA
– Nagrajenci
in firnež, les za 
izdelovanje
kanujev, 
iz dlakavih plodov
pridobivajo
rastlinsko
svilo. 
križanke
Paraplegika
št. 135:     

















majhno naselje na južni obali reke Okura, v regiji Auckland, na Severnem otoku Nove Zelandije. Je
Jožef PEER, Sv. Florjan 132, 3250 Rogaška Slatina; Tomaž PUC, Mlaka
 kjer
 je možna


 
 
PAVLOVIČ,
Ul.15
edina primerna lokacija,
splavitev
manjših
plovil
v reko Okura. • ORONO – naseljeno
7, 1330 Kočevje;
Tina
maja 19 C,
6000 Koper
mesto brez administrativnega
Leži v
ameriški zvezni
državi Maine.
popisu iz leta
2010
   statusa.
 
 
 Po
 
        
ima mesto 9.474 prebivalcev. • SUBAŠA – policijsko - upravni organ v turški državi. • TARNO –
Pravilno
pošljite
ali e-pošti
30. aprila 2014
 v Zagrebški
  županiji.
 Upravno
 spada
  pod
 
 - Grad.
 Po
  geslo
 križanke
 
po pošti
 
 do
naselje na Hrvaškem
mesto Ivanić
zadnjem
na naslov Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p.p. 5714, 1001 Ljupopisu prebivalstva
iz
leta
2001
je
živelo
v
naselju
Tarno
65
prebivalcev.
                         
bljana ali na e-naslov info@zveza-paraplegikov.si.

          
          
         
       

75

VOZIČKI NA ROČNI POGON
ŠPORTNI VOZIČKI
HRBTNI NASLONI
SERVIS INVALIDSKIH VOZIČKOV
Invalidski vozicki

Zlomili smo si hrbtenico, ne pa duha.

Kontaktna oseba »Invalid za Invalida«:
barbara@zveza-paraplegikov.com
SERVIS:
ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com
Tel: 01/230 25 22 GSM: 051 61 88 03

