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8 Sončni vikend v Pineti
Tanja Kordić–Planko

Komunikacija je najbolj pomembno delov-
no orodje osebnega asistenta in uporabnika, 
zato je zelo pomembno, da čim bolj jasno 
komunicirate in si s tem zagotovite boljše 
izvajanje ali prejemanje storitev osebne asi-
stence. Zveza paraplegikov je za zaposlene 
osebne asistente v septembru organizirala 
vikend delavnico »Uspešna medsebojna ko-
munikacija z osebnim asistentom«.

9 Pacug, moj dom, kako si krasan
Urša Prešeren

V letošnji sezoni je bilo že od začetka polno 
novosti. Tako novosti, ki se tičejo osebja, kot 
tudi pri sami ponudbi Doma paraplegikov. 
V prispevek upravnice so vključeni komen-
tarji obiskovalcev, seveda tisti ta boljši, če 
pa se želite prepričati sami, pa ste vabljeni v 
Pacug, da si Dom ogledate na lastne oči ter 
si ustvarite svoje mnenje. Naslednje leto že 
v novi, večji in lepši obliki.

15 Kot polet na zlatih krilih –  
ParaWing 2015

           Janez Trdina
Goldwing Honda motorji so potovalni 
cestni motorji z vsem udobjem, ki takim 
lepotcem pritiče. Z njimi prav lepo, udob-
no in varno na zadnjem sedežu sedi tudi 
paraplegik ali celo tetraplegik. Tokratni Pa-
rawing dogodek je potekal pod geslom »In 
vendar se vrti«, s katerim sta idejna avtorja 
Jani Trdina in Samo Glavan s pomočjo prija-
teljev motoristov ob atraktivnem druženju 
zbrala sredstva za lajšanje psihosocialnih 
stisk najtežje prizadetih invalidov.

20 Biomateriali in bioinženiring  
v sodobni medicini

             Doc. dr. Tomaž Velnar,  
dr. med., specialist nevrokirurgije 
Cilji proučevanja biomaterialov so razu-
meti biološki odgovor tkiva in organizma 
na umetne materiale, ki jih vgrajujemo v 
organizem, kar je v zadnjih letih omogočilo 
napredek pri zasnovi novih umetnih mate-
rialov.

24 Rekordna udeležba  
v samostojni Sloveniji

            Jože Globokar
Na atletskem stadionu v Radovljici je 12. 
septembra potekal že 46. memorial prof. 
Bojana Hrovatina. Spomin na pionirja in-
validskega športa so v tekmovalnem duhu 
poleg slovenskih atletov paraplegikov in 
tetraplegikov počastili še atleti iz Srbije, Bo-
sne in Hercegovine ter Črne gore.

29 Delo društev
Dopisniki društev

V prejšnji številki Paraplegika si je Špik pri-
voščil naša društva. Da nam dokažejo, da se 
v njihovih koncih zares veliko dogaja, lahko 
v tej številki preberete, da so kljub lepemu 
vremenu in mnogim dopustniškim dnem 
tudi veliko postorili. Predvsem pa je bilo 
veliko druženja.

67 Wakeborad na otoku Krku
Klemen Lokar

Kamp v deskanju na vodi, ki ga že vrsto let 
zapored organizirata tetraplegik Zdravko 
Lakič z Reke in lastnik skilifta Tomislav, se je 
letos odvijal junija v prijetni vasici Kornić na 
otoku Krku. Omenjenega kampa se je ude-
ležilo tudi 12 slovenskih paraplegikov. Prvih 
pet dni so potekali treningi, zadnji dan pa 
se je kamp zaključil s tekmovanjem, ki se ga 
je udeležilo 11 tekmovalcev.

47 Kolaž kulturnih dogodkov  
v Podcerkvi

            Jože Globokar in 
           Benjamin Žnidaršič
Zavod ArsViva je to poletje dokončno odprl 
svoja vrata in amfiteater. Na otvoritvi razsta-
ve je bila tudi ministrica za kulturo mag. Ju-
lijana Bizjak Mlakar.

OBVESTILO!
Zveza paraplegikov Slovenije 
številnim članom društev že 
pošilja obvestila in glasilo 
Paraplegik po elektronski pošti.

V kolikor želite, da pošiljamo 
obvestila in/ali glasilo  
v elektronski obliki, nam  
to sporočite na E-naslov: 
info@zveza-paraplegikov.si.
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Pred vsemi, ki nam je 
zaupano upravljanje 
organizacije, je potreb-

na odločitev, ki je zorela in se 
z veliko intenzivnostjo vseh 
odgovornih razvijala skozi 
celotno poletje. Dozorelo je 
spoznanje, da so dobri nameni in lepe 
želje veljakov tlakovanje poti v pekel. Če 
hočemo končno dokončati Dom para-
plegikov, se moramo opreti na lastne 
sposobnosti in ne računati na državo 
ali Fundacijo invalidskih in humanitar-
nih organizacij – FIHO. Čeprav je slednja 
nosila velik delež finančnega vložka v 
preteklosti in sem prepričan, da bo svoje 
poslanstvo v smeri sofinanciranja naložb 
opravljala tudi v prihodnje. 

Vodstvo Zveze je, kot predstavnik 
ustanovitelja in edinega družbenika tudi 
zaradi zaščite premoženja Zveze para-
plegikov Slovenije, ki ga ima v odvisni 
družbi skupaj z Nadzornim svetom in 
poslovodstvom Doma paraplegikov, d. 
o. o., sprejelo smelo odločitev, da do-
končno zaključimo gradbeno inve-
sticijo v Pacugu. Le-ta se nanaša na 
dokončno dograditev nastanitvenega 
dela, ki smo ga s povsem lastnimi sred-
stvi zgradili do 3. gradbene faze, hkrati 
pa bomo zaradi velikega interesa ude-
ležencev obnovitvene rehabilitacije 
pokrili tudi bazen z morsko vodo in do 
določene faze uredili okolico. 

Dane Kastelic | Kolumna predsednika

TEKTONSKI, ČE NE 
ZGODOVINSKI PREMIKI
Spoštovane članice in člani, drage sodelavke in sodelavci,
morda bo ta kolumna bolj namenjena vam kot ostalim 
prejemnikom glasila Paraplegik, pa vendar se na nek na-
čin dotika vseh, ki so Zvezi paraplegikov Slovenije dragi 
prijatelji in podporniki. 

Da zaključimo agonijo, ki se 
vleče že predolgo, smo se od-
ločili izključno na podlagi eko-
nomskih kazalcev. Po temeljito 
opravljeni analizi stanja v druž-
bi Dom paraplegikov, d. o. o., 
katere lastnica je Zveza para-

plegikov Slovenije, smo ugotovili, da je 
smiselno sprejeti napor in odgovornost 
ter projekt zaključiti. Pri raziskavi trga in 
pozitivnih kazalcev nam gre na roko tudi 
trenutno dokaj poceni denar v bankah 
in slab investicijski ciklus v gospodar-
stvu. Po preučitvi vseh teh okoliščin smo 
se takoj sestali s projektanti različnih 
profilov in novelirali projektno doku-
mentacijo iz leta 2006 tako, da je sedaj 
prilagojena najsodobnejšim tehničnim 
standardom, ki trenutno veljajo v naši 
državi in Evropi. Na podlagi tega smo 
pripravili finančno oceno predvidene 
investicije na novih projektantskih izho-
diščih. Vzporedno smo pričeli aktivnosti 
za dopolnitev obstoječega gradbene-
ga dovoljenja na pristojnih službah. Na 
podlagi teh dveh ključnih izhodišč pa 
smo že pripravljali, skupaj s finančnimi 
strokovnjaki in analitiki, Poslovno-stra-
teški načrt družbe Dom paraplegikov, d. 
o. o., 2015–2019, ki vsebuje tri scenarije 
poslovanja v tem obdobju, pesimistič-
nega, realističnega in optimističnega. 
Naj vam takoj izdam, da ima družba tudi 
ob pesimističnem scenariju točko prelo-

ma v poslovnem letu 2018. To pomeni, 
da posluje pozitivno in hkrati izpolnjuje 
vse obveznosti do kreditodajalcev. Se-
veda pa je to pogojeno s tem, da se bo 
obnovitvene rehabilitacije v Domu pa-
raplegikov udeleževalo okoli 350 para- 
in tetraplegikov in da bo dejavnost IZI 
poslovala s prometom nad 150 tisoč evri 
na letni ravni. Kaj lahko k temu prispe-
vamo člani in sodelavci? Preprosto od-
ločimo se za obnovitveno rehabilitacijo 
in letovanja v Pacugu. Medicinske pripo-
močke, ki jih prejemamo na naročilnico 
ZZZS, predložimo v Domu paraplegikov, 
hkrati pa izkoristimo tudi druge usluge 
v okviru storitev, ki nam jih nudijo sode-
lavci v Domu paraplegikov. Odločitev, ali 
je to preveliko odrekanje, da pokažemo 
empatijo do lastne organizacije, pa pre-
puščam vsakemu članu in sodelavcu 
posebej. Seveda pa tako kot povsod šte-
jejo le dejanja.

Od zadnje izdaje glasila Paraplegik 
se je na Zvezi veliko dogajalo, končne 
odločitve na organih Zveze v mesecu 
septembru in oktobru bodo za posledi-
co imele tektonske, da ne rečem zgodo-
vinske, premike. Pa vendar v prihodnost 
zremo optimistično. Kaj vse podrobno se 
bo okoli gradnje in dela na Zvezi v priho-
dnje dogajalo, boste lahko izvedeli prek 
glasila, naših spletnih strani in ne naza-
dnje prek svojih predstavnikov v Skupšči-
ni Zveze in Upravnem odboru. Slednji je 
najbolj operativni organ, ki neposredno 
upravlja z lastnino Zveze in ki ga poleg 
mene sestavljajo vsi predsedniki društev. 
Le-ti vam lahko podajajo najbolj izčrpne 
informacije o poslovanju Zveze in od-
ločitvah vodstva. Zagotavljam vam, da 
se brez Upravnega odbora ne podpiše 
nobena pogodba o upravljanju lastnine 
ali zaposlitve človeškega potenciala, v 
kolikor ne gre za zamenjavo, vse, kar je 
odločeno, se odloča v duhu dobrega go-
spodarja in korist uporabnikov, ki so člani 
naših članic. Vodstvo pa stremi k temu, 
da so rešitve čim bolj dolgoročne, da ne 
zapišem sistemske, in ne všečne kakšne-
mu posamezniku, ki še vedno misli, da se 
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Barbara Slaček | Kolumna urednice

O DOSTOPNEM TURIZMU
Ste se že kdaj znašli v zagati, ko so vam na turistični agen-
ciji zagotavljali, da je nastanitev, ki ste jo rezervirali, popol-
noma dostopna za invalidski voziček, pa se je na koncu 
izkazalo, da ni tako? Ali pa, da so vam znanci in prijatelji 
destinacijo, ki ste jo želeli obiskati, rezervirali in vam zatrje-
vali, da je »u nulo«, pa so bila vrata v kopalnico preozka? 

Ce ne prej, se vsak iz-
med nas približno 
spomladi, ko se od-

ločamo, kje bomo dopusto-
vali, sreča s podobno težavo. 
Sama sem vedno prisegala 
na znane destinacije z znani-
mi ljudmi. Je bilo bolj varno. Vendar na 
koncu ugotoviš, da kljub borbi za samo-
stojnost ostaneš odvisen. Želim si res do-
stopnega turizma. A kaj to pomeni? Za 
nekoga je to vstop brez stopnic in dovolj 
široka vrata, ki se odpirajo navzven, pa 
so njegove potrebe že zadovoljene. Za 
drugega je »nujni mus« prilagojen tuš (v 
tujini mu rečejo roll in shower) in neovi-
ran dostop, vstop in dovolj velik wc, da 
mu ne bo treba gledati, ali je »na pravo 
roko«. Nekdo tretji pa potrebuje res ve-
liko prostora in še vse mogoče druge 
sanitarne pripomočke, da dvigal ne 
omenjam. Kdaj in kje bomo lahko zares 
dopustovali, ne da bi se nam bilo treba 

obremenjevati z vsemi temi 
vprašanji?

Se mi zdi, da je letošnje leto 
nekakšna prelomnica v mojem 
življenju, končno bomo lahko 
šli na morje sami, brez »po-
močnikov«. Za tiste, ki me ne 

poznate v tolikšni meri, naj povem, da 
sva oba z možem invalida na vozičku in 
imava majhnega fantka, ki pridno raste 
v velikega fanta. Zaradi najine vezanosti 
na invalidski voziček in še otroka, za ka-
terega varnost je treba skrbeti, se v za-
dnjih letih nismo odločali za dopust ob 
morju, o destinacijah, ki niso preverjene 
iz prve roke, pa se sploh nismo pogovar-
jali. Z nami so na dopust hodile babice 
in dedki, pa nečaki in sestre. Tudi s pri-
jatelji smo sobivali po kakšen teden. Vse 
iz preprostega razloga, pa če se sliši še 
tako egoistično, da so nama bili na vo-
ljo, ko sva potrebovala fizično pomoč pri 
premagovanju kakih ovir, ali preprosto 

zato, da so »vrgli uč« na otroka. Torej, z 
družino že četrto leto nismo dopustovali 
sami, vsaj ne da bi nas obkrožali drugi 
družinski člani in člani društev in ne da bi 
za to koristili počitniške kapacitete Zveze 
paraplegikov. Pa naj mi oprostijo oboji. 
Kot sem rekla, fant bo zrastel in nama bo 
lahko v vedno večjo pomoč. Ampak, ali 
si tega res želiva, ga res želiva obreme-
njevati? Ne!

Česar si želim, je dostopnost, tista 
univerzalna in brez sence dvoma o njej.

Svet se odpira, vedno manjši je in v 
želji, da bi ga videli čim več, se paraple-
giki pogosteje odločamo za destinacije, 
na videz nedosegljive. Vedno rada prebi-
ram vaše prispevke, v katerih pripovedu-
jete, kje vse ste bili in kaj vse ste videli in 
zelo me mika iti tja. Ampak priznam, da 
sem skeptična tudi pri teh informacijah, 
ki so preverjene, in to iz prve roke. 

Takole se zmenimo. Vi še naprej pri-
dno pišite svoje potopise in izletniške 
prigode, jaz vam obljubim, da jih bom 
pridno objavljala. Tako bomo vsi v plusu. 

Vabim  pa vas tudi, da na e-naslov 
info@zveza-paraplegikov.si sporočite 
vse tiste destinacije, ki ste jih že obiskali 
in so za nas, ki smo uporabniki invalid-
skih vozičkov, primerne in dostopne. 
Uvrstili jih bomo na seznam dostopnih 
destinacij, ki je objavljen na spletni strani 
Zveze paraplegikov.

Naj vam prišepnem. V Domu pa-
raplegikov Pacug je prilagojeno vse za 
vsakogar. Kar ni, pa še bo. Do drugega 
leta zagotovo. Veliko več o tem pa v na-
slednji številki.

mora vse vrteti okoli njegovega ugodja, 
zaradi svojega ega pa ne opazi sočlana, 
ki morda bolj potrebuje osnovno pomoč 
ali oskrbo. Res pa je, da je takih egov in 
tistih, ki so obtičali v preteklosti, izredno 
malo, kar je tudi odraz dobrega poslova-
nja društev in Zveze, ki je v tem trenutku 
ena izmed najuspešnejših reprezentativ-
nih invalidskih organizacij v Sloveniji, sre-
dnji in jugovzhodni Evropi. 

Drage članice in člani, prepričan 
sem, da ste si v minulih poletnih mese-
cih nabrali dovolj moči, da boste lahko 
v polni zdravstveni kondiciji in zanosu 
pozitivne energije pričeli zaključevati le-
tošnje leto, ki se je že prevesilo v zadnje 
tromesečje. Na sami Zvezi in društvih 
tudi načrtujemo naše delo in aktivnosti 
na programskem področju za leto 2016, 
saj je objavljen razpis FIHO, ki je trenutno 

najbolj zanesljiv sofinancer posebnih so-
cialnih programov. Žal se na ravni Zve-
ze le-ta iz leta v leto zmanjšuje in je po 
podatkih za leto 2014 le še 30-odstotni 
sofinancer v skupni finančni masi. »Saj 
po novem letu boljše bo,« je zapel naš 
kantavtor Tomaž Domicelj, ki je sopotnik 
naše organizacije skozi pol stoletja dol-
go obdobje v dolini Šentflorjanski. 

Vaš predsednik Dane  
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Povzetek predavanja Polone 
Kramar, univ. dipl. psih., Zakon-
ski in družinski inštitut 

Komunikacija je sredstvo, ki omo-
goča izmenjavo in posredovanje najra-
zličnejših informacij za dosego določe-
nih ciljev. Vsak od udeleženih si na svoj 
način razlaga svet in situacije, v katerih 
se znajde, seveda pa je način komuni-
kacije odvisen tudi od vzgoje, izkušenj, 
osebnosti in posameznikov želja. Ko-
municiramo lahko z osebnimi asistenti 
besedno ali nebesedno. Nebesedno 
komuniciranje je, ko z obrazno mimiko, 
tonom glasu, položajem telesa, pogle-
dom … pokažemo svoje razpoloženje, 
pričakovanje … Če osebni asistent ne 
pozna načina izkazovanja potreb in 
želja uporabnika, lahko hitro pride do 
nerazumevanja ali konflikta. Zato je 
zelo dobro, da se sporočila podajajo v 

prvi osebi ednine (»jaz mislim«, »moje 
mnenje je«), s tem povemo, da mene 
moti, če je perilo obešeno neurejeno, 
in da jaz želim, da ga obesiš urejeno. V 
kolikor reče uporabnik asistentu: »Kako 
si pa to obesil, tega nisi naredil tako, kot 
je prav!«, uporabnik kritizira osebnega 
asistenta, namesto da bi povedal, kako 
želi, da se perilo obesi. S takšnim nači-
nom komunikacije lahko hitro pride do 
podajanja nejasnih sporočil in nezado-
voljstva uporabnika osebne asistence 
in obratno.

Izredno pomembno je tudi, da se 
sporočilo poda v celoti s čim več mo-
žnimi detajli kot na primer:

Jaz želim, da se belo perilo pere 
ločeno od pisanega perila; ko se pere 
belo perilo, želim, da se uporabi prašek 
za belo perilo določene znamke. Peri-
lo je treba takoj, ko je oprano, obesiti, 

saj ne želim, da ostaja v pralnem stroju. 
Perilo želim imeti obešeno s ščipalkami 
za perilo …

Ko uporabnik govori nekaj z bese-
dami, s telesom pa izraža nekaj druge-
ga, lahko pride do nesporazuma. Zato 
je izredno pomembno, da skladno 
oblikujete svoja besedna in nebesedna 
sporočila, saj vas bo le tako lahko so-
delujoči v pogovoru jasno razumel in 
priporočljivo je v primeru, da vidite, da 
vas nekdo ne razume, vprašati, kako si 
razumel moja navodila, sporočilo … In 
tako pridobiti povratno informacijo ali 
ste bili razumljeni.

Komunikacija je najbolj pomemb-
no delovno orodje osebnega asistenta 
in uporabnika, zato je zelo pomembno, 
da čim bolj jasno komunicirate in si s 
tem zagotovite boljše izvajanje ali pre-
jemanje storitev osebne asistence.

Povzela Špela Šušteršič, univ. dipl. soci. del. | Vodila pri komuniciranju  
z osebnim asistentom

KAKO DOBRO KOMUNICIRAMO  
Z OSEBNIM ASISTENTOM?
Komunikacija je proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in razlagajo spo-
ročila oz. simbole, ki so povezani z določenim namenom (Johnson in Johnson, 1997).

Komunikacija je najpomembnejša, pomembno je tudi človeka slišati (foto arhiv Zveze)
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V letu 2015 program Osebna asi-
stenca finančno podpirajo:

Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti                                         

Fundacija za financiranje inva-
lidskih in humanitarnih organizacij 
Republike Slovenije

»Programe in delovanje sofinancira 
FIHO. Stališča organizacije ne izražajo 
stališč FIHO.«

Projekt »Varovanje zdravja oseb-
nih asistentov« je na podlagi Javnega 
razpisa za sofinanciranje projektov za 
promocijo zdravja na delovnem me-
stu v letu 2015 in 2016 finančno podprl 
Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije.

Hana Ermenc | Osebna asistenca

SOFINANCERJI PROGRAMA 
OSEBNA ASISTENCA
Namen in cilje programa Osebna asistenca nam letos pomaga uresničevati 16 sofinan-
cerjev. Za podporo se vam Zveza paraplegikov Slovenije iskreno  zahvaljuje.

Zaposlitev osebnih asistentov v 
programu z mesečnimi prispevki omo-
gočajo tudi uporabniki programa 
Osebna asistenca.

ISKRENA HVALA VSEM!

 Mestna občina Mestna občina Mestna občina
 Celje Slovenj Gradec Koper

 Mestna občina Občina             Občina
 Murska Sobota Ilirska Bistrica Piran

 Občina Občina Občina
 Slovenska Bistrica Straža Slovenske Konjice

 Občina Občina Občina 
 Postojna Brda Tržič

 Občina
 Lendava
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Hladilna torba, hitro pripravljena 
hrana, mastni sendviči, maslo, mleko, 
sadje in kava, ki sicer ne spada vanjo. 
Ni pomembno. Prepolna potovalka. Ni 
prostora, da bi vanjo stlačila še bundo, 
zato jo kar odložim na zadnji sedež. 
Bunda, halo? Ja, pri invalidnih osebah 
namreč nikoli ne veš, kdaj se jim izza 
hrbta približa hlad, senca, mrzel ve-
ter, proti kateremu zaradi mirujočega 
položaja telesa pravzaprav ne morejo 
storiti nič. Prehlad, krči, lahko samo še 
poslabšajo njihovo veliko bolj obču-
tljivo splošno počutje, zato previdnost 
nikoli ni odveč. Postavim rampe in brez 
težav zapeljem v avto povsem novi ele-
ktrični voziček, težak približno 19.000 
evrov. Z varnostnim pasom pripnem 
svojega sopotnika, zaprem vrata, obr-
nem ključ in že obračam na parkirišču v 

smer najinega potovanja. Iz štajerskega 
konca proti Ljubljani in še dlje, mimo 
Slovenskega primorja, preko Dragonje 
na ozemlje naše sosednje države (Hr-
vaške), proti Novigradu. Čeprav sva si 
oba želela, da čim prej prispeva na cilj, 
sva si za potovanje vzela dovolj časa, za 
umirjeno vožnjo z dvema postankoma 
na počivališčihob avtocesti, za kavo, za 
cigareto, saj na žalost oba uživava v tej 
nezdravi razvadi. Z glasbo, prepeva-
njem,  pogovorom sva si popestrila čas 
neizbežnega skupnega druženja v avtu. 
Uporabnik in njegov osebni asistent. Na 
pot v Pineto, v dom začasnega, v inter-
valih izmenjujočega dopustniškega bi-
vanja invalidov naju je namreč povabila 
Zveza paraplegikov Slovenije, ki je or-
ganizirala obvezno izobraževanje upo-
rabnikov. Tema – uspešna medsebojna 

komunikacija z osebnim asistentom. 
Čeprav med sabo nisva čutila zevajočih 
lukenj v sporazumevanju, sva se z vese-
ljem odzvala povabilu. Na nek način pa 
sva to izobraževanje dojemala tudi kot 
srečanje invalidov, osebnih asistentov, 
strokovnih sodelavcev Zveze in priča-
kovala odprto diskusijo o težavah, s ka-
terimi se vsakodnevno srečujemo. Saj 
veste, kako je, več glav več ve, širjenje 
izkušenj, prijateljskega kroga, spozna-
vanje drug drugega. Polna nostalgije 
(spomini na mladostne norije, veselja-
čenja do jutranjih ur, nočno kopanje, 
spanje na plaži, prve zaljubljenosti, 
kepice sladoleda …) in želja po novih 
doživetjih sva za sabo puščala mesta, 
naselja, kolono vozil in se približevala 
cilju, na kar so naju opominjala zorana 
rdečkasta polja, olivni nasadi, vinogra-
di, vonj soli, pogled na morje. Prihod, 
parkiranje na praznem makadamskem 
parkirišču, daje slutiti, kar sva predvide-
vala, slovo vročih poletnih dni, prihod 
bogato rodne jeseni, zavite v jutranjo in 
večerno meglo. Mir. 

Špela nas je že nestrpno čakala, 
zavedala se je namreč, da nas čaka pri-
jetno druženje, saj je vsak človek vesel 
menjave okolja, pa čeprav samo za tri 
dni. Bila sva prva, kar je posledično 
pomenilo boljšo izbiro sob. Pritličje, z 
direktnim izhodom na zunanjo skupno 
teraso. Priročno udobno. Na mojo ža-
lost se predavanja ni udeležilo veliko 
uporabnikov, saj sem sama pri sebi 
pričakovala najmanj polovico teh, ki 
uporabljajo pomoč osebne asistence. 

Tanja Kordić Planko | Delavnica »Uspešna medsebojna 
komunikacija z osebnim asistentom«

SONČNI VIKEND V PINETI
Priprave na podaljšani konec vikenda, čas slovesa s po-
letjem, čas morda letošnjega še zadnjega brezskrbnega 
sončenja. Prtljago skrbno zlagam v avto in v mislih pre-
verjam, ali imava s sabo vse, kar nujno potrebujeva. 

Na sprehod v Novigrad (foto arhiv Zveze)

Razgled pa je, razgled (foto arhiv Zveze)
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Udeležba ni zadovoljila mojih želja. 
Pa nič zato, malo število ljudi je omo-
gočilo sproščeno sedenje okoli miz in 
lažjo organizacijo prostega časa. Petek 
je bil namenjen zbiranju, nameščanju, 
medsebojnemu poznavanju, ob pol-
no obloženi mizi iz mešanih »košaric« 
lastnih želja, za vsakega nekaj. Sprošča-
nje, družabne igre, smeh, sprehodi, po-
polna individualna izbira. Sobota, čas 
dopoldanskega predavanja, univerzi-
tetne diplomirane psihologinje, gospe 
Polone Kramar iz zakonskega in dru-
žinskega inštituta. V opisovanje vsega, 
kar smo slišali, se ne bom spuščala, 
saj bo po vsej verjetnosti še potekalo 
kakšno predavanje, namenjeno upo-
rabnikom na to temo. Morda bi izpo-
stavila dejstvo, da je za uspešno med-
sebojno komunikacijo pomembno, da 
prevzamemo odgovornost za tisto, 
kar sporočamo, poudarimo, da gre za 
naše lastne misli, mnenja, stališča, ob-

čutke, da omenjamo konkretna dejstva 
in da zares nikoli ne prestopimo meje 
medsebojnega spoštovanja. Po kosilu 
je večina udeležencev odšlo na obalo, 
nekateri izmed njih smo izkoristili po-
poldan za počitek in vsesplošnemu le-
narjenju. Zvečer smo se, v gosjem redu, 
odpravili na sprehod v mesto. 

Kdo pravi, da tisti, ki potrebujejo osebno asistenco ne bi mogli ponočevati? (Foto arhiv Zveze)

Pot ob obali do mesta je zelo lepo 
urejena, asfaltirana, skratka dostopna 
vsakomur. Na vsake toliko časa so na 
voljo klopce, lokali, urejeni prostori za 
opazovanje morja, sončnega zahoda, 
marine. Romantično. Nedelja je za naju 
predstavljala dan vračanja, za druge še 
en sproščen dan nastavljanja soncu. 

V ta prispevek bom s ponosom 
vključila komentarje obisko-
valcev, seveda tiste »ta boljše«, 

če pa želite preveriti tiste malo manj 
pozitivne, pa ste vabljeni v Pacug, da si 
jih ogledate na lastne oči, in si ustvarite 
svoje mnenje. 

Novo osebje doma v kombinaciji s 
starim vedno dela v dobro gostov. Naš 
način razmišljanja sledi načelu, da mora 
vsak gost od nas oditi zadovoljen. Zato 
se vedno trudimo, da od nas gostje od-
hajajo prenovljeni, dobro nahranjeni in 

Urša Prešeren, upravnica Doma paraplegikov | Končana je sezona v Pacugu

PACUG, MOJ DOM, KAKO  SI KRASAN
V letošnji sezoni je bilo že od začetka sezone polno novosti. Tako novosti, ki se tičejo ose-
bja, kot tudi v ponudbi Doma paraplegikov. 

nasmejani. Gospa Marjana je letošnjo 
sezono komentirala takole: »Evo, vreme 
pripeljali s seboj. Že ob prihodu prije-
tno presenečeni, z vsakim dnem smo/
sem spoznala, da je letos vse na višjem 
nivoju.« 

Sezono smo začeli dvanajstega 
maja, ko je bil bazen še precej hladen. 
Iz prve skupine nam je posebej ostala 
v spominu junakinja Nada, ki se mrazu 
ni pustila in se je skoraj vsak dan kopala 
v bazenu, katerega voda je imela le 19 
stopinj. Zato smo jo nekako proglasili 

Večina skupin si je želela s kombijem na 
obisk v Pineto. (Foto Peter Planinšek)
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za najpogumnejšo kopalko sezone. Si-
cer pa smo imeli letošnje poletje veliko 
srečo tako z vremenom kot tudi prije-
tnimi temperaturami vode v bazenu. 
Gostje so imeli letos po novem na vo-
ljo serviserja Žigo, ki je poskrbel, da so 
šli njihovi vozički kot po maslu. V domu 
imamo skuter Kymco, ki je namenjen 
testni vožnji prav vsakega obiskovalca, 
ki ga želi preizkusiti. Najbolj vestno ga 
je zagotovo testiral gospod Feliks, ki 
je z njim prevozil kar nekaj kilometrov. 
Novost letošnjega leta je tudi avtomo-
bil znamke Volkswagen passat, ki je 
bil na voljo za izposojo kot rent-a-car 
za vse tiste, ki so želeli s prilagojenim 
vozilom oditi na izlet. To je zagotovo iz-
koristil gospod Andrej, ki se je s svojo 
spremljevalko skoraj vsak dan odpeljal 
na potep.

S kombijem smo na izlet ali v »šo-
ping« peljali vsako skupino. Videli smo 
tako od outlet villagea v Palmanovi pa 
do lepot in dobrot našega morja ob 
izletu z ladjico. Ne gre pa zanemariti 

Brez telovadbe ni kosila. (Foto Peter Planinšek)

tudi kratkih raziskovalnih izletov po slo-
venski Istri, v Novigrad in izleta v Trst, ki 
ga je gospa Marija komentirala tudi v 
knjigi pripomb in pohval, in sicer tako-
le:  »Zelo lepo mi je bilo, bila sem sreč-
na, ker sem bila prvič v Italiji.« 

Kulinarični večer nam je pričaral 
Marko iz vinske kleti Kabola, ki nam je 
pripravil degustacijo vina in oljčnega 
olja Extraistrian, dopolnil pa ga je naš 
kuhar Rajko s kanapeji ter naš glas-
benik Milan Petrovič, ki nas je enkrat 
na teden zabaval in nasmejal. Njegov 
nastop je ena od gostij komentirala, da 

je tako slab, da je že do-
ber. Milan nam je z glasbo 
olepševal srede in četrtke 
ter poskrbel, da nobena 
skupina ni bila prikrajšana 
za zabavo.

V sodelovanju z dejav-
nostjo IZI so se nam med 
sezono pridružili številni 
zastopniki podjetij, ki se 
ukvarjajo s pripomočki 
za inkontinenco (Abena, 
Hartman, Lentismed, Tik 

…), ki so poskrbeli za primerno pred-
stavitev svojih proizvodov, ob tem 
pa tudi za boljšo osveščenost naših 
obiskovalcev glede novih proizvodov 
na tržišču, ki življenje z inkontinenco 
olajšujejo. Tako smo na primer spoznali 
mobilne hlačke, hidrofilne katetre, raz-
lične predloge in še mnogo drugega. 
Gostili pa smo tudi Uroša Fekonjo, dr. 
med., specialista urologa, ki je z našimi 
obiskovalci spregovoril o uroloških te-
žavah in njihovih rešitvah.

Veseli smo vtisov, kot je tale, ki ga je 
v knjigo pripomb in pohval zapisal go-
spod Zmago: »Z vsem, kar sem doživel 
vseh 14 dni, sem zelo, zelo zadovoljen. 
Posebno so topli, prijazni in ustrežljivi 
vsi uslužbenci. Rad bi se še vrnil.«

Ker je nemogoče zadovoljiti prav 
vsakega gosta, smo v Domu paraple-
gikov zelo zadovoljni in ponosni, da je 
večina gostov od nas odšla zadovolj-
nih in se želijo vrniti. Vsem tistim, ki 
ste dom zapustili nezadovoljni, pa se 
opravičujemo in vam zagotavljamo, da 
se bomo prihodnje leto še bolj potru-
dili. Obenem vabimo prav vsakega, ki 
bi želel predlagati kakšno izboljšavo, da 
nam jo pisno pošlje na naslov: Dom pa-
raplegikov Pacug, Pacug 10, 6320 Por-
torož ali e-naslov: domparaplegikov@
gmail.com. 

Čisto za konec v imenu vseh zapo-
slenih v Domu paraplegikov čestitamo 
naši maserki Duški in njenemu izbran-
cu Jožetu, ki sta v soboto, 12. septem-
bra, dahnila usodni da. Želimo vama 
vse najlepše na vajini skupni poti in naj 
vajina ljubezen traja večno!

Priprave na poroko (foto Peter Planinšek)Izletov na obalo ni manjkalo. (Foto Peter Planinšek)

Ni kaj, dobro smo jedli in pili. (Foto Peter 
Planinšek)
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Hana Ermenc | Podatki iz registra Zveze paraplegikov Slovenije 

VZROKI NASTANKA INVALIDNOSTI GLEDE 
NA LETO NASTANKA INVALIDNOSTI
V zadnjih letih upada število članov, pri katerih sta paraplegija ali tetraplegija posledica 
prometne nesreče ali padca, povečuje pa se število tistih članov, pri katerih je vzrok za 
nastanek invalidnosti bolezen.

V  svojem elektronskem registru 
Zveza paraplegikov Slovenije 
hrani podatke, pridobljene z 

Anketo Zveze paraplegikov Slovenije, 
ki jo člani društev paraplegikov izpol-
njujete od leta 2010. Na podlagi teh 
podatkov Zveza lažje načrtuje svoje 
aktivnosti in posebne socialne pro-
grame. 

Preverili smo, kakšni so od leta 1969 
do leta 2014 vzroki nastanka invalidno-
sti pri članih Zveze.

Od leta 1969 do 1989 je povprečno 
11 članov na leto postalo invalidov, od 
leta 1990 do 2014 pa je takih oseb na 
leto povprečno 23. 

Iz grafa je razvidno, da število oseb, 
pri katerih sta vzrok invalidnosti pro-
metna nesreča ali padec, počasi upada, 
povečuje pa se število oseb, pri katerih 
so vzrok za nastanek invalidnosti bole-
zen, skok ali drugo (različne težave ob 
rojstvu, strelne poškodbe, poškodbe v 
gozdu, športne poškodbe, poškodbe 
pri delu na kmetiji ipd.)

Naše podatke smo primerjali tudi s 
podatki o številu prometnih nesreč in 
prometnih nesreč s hudo telesno po-
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škodbo v zadnjih petnajstih letih, ki jih 
beleži slovenska policija.

Iz grafa je razvidno, da število pro-
metnih nesreč na slovenskih cestah 
upada, prav tako upada število prome-
tnih nesreč s hudo telesno poškodbo 
(leta 2000 je bilo takih nesreč 2722, leta 
2014 pa 826).

Ker na podlagi podatkov iz registra 

Zveze paraplegikov Slovenije ne more-
mo statistično sklepati ali govoriti o ra-
zlogih za dobljene ugotovitve, so lahko 
te le osnova za nadaljnje razmišljanje, 
načrtovanje preventivnih programov 
in osveščanje ljudi o prometni varno-
sti, varnosti pri delu, varovanju zdrav-
ja, varnem športu in podobno. Pazite 
nase!

Ob prihodu vas čakajo opre-
mljena kuhinja, dnevna soba 
s TV, spalnica, prilagojene 

sanitarije in atrij, kjer lahko gostje v 
dveh apartmajih spečete tudi specia-
litete na žaru. Dve hišici imata po štiri 
ležišča, dve pa po šest. Vsi apartmaji so 
klimatizirani, ob hladnih dneh pa lah-
ko apartmaje ogrevate. Kopalci lahko 
ob številnih bazenih izbirate različno 
temperaturo termalne vode, v baze-
nih z igrali in tobogani pa še posebej 
uživajo otroci. Terme Čatež so tudi ena 
od destinacij, kjer Zveza izvaja obnovi-
tveno rehabilitacijo. Nudimo vam tudi 
možnost, da člani izkoristite obnovi-
tveno rehabilitacijo tako, da bivate v 
apartmajih z družino, v zdravilišču pa 
uporabljate terapije.

NAJAMITE PRIMEREN APARTMA
Apartmaji so primerni za družine in 

tiste, ki si želite aktivnih počitnic, ali pa 
samo počitek po napornem delovniku. 

Apartmaji se oddajajo za en teden, 
kar je potrebno, predvsem v poletni 
sezoni, upoštevati, medtem ko jih lah-

Janko Zupan | Hišice v Termah Čatež

POČITNIŠKI APARTMAJI ŽE OD 20 EVROV
V kampu največjega termalnega letovišča v Sloveniji Terme Čatež ima Zveza paraplegi-
kov Slovenije štiri počitniške apartmaje, ki vam nudijo vse udobje. 

ko izven sezone najamete za vikend oz. 
po dogovoru.

Namenjeni so predvsem družinam 
z otroki, gostje v apartmaju lahko sami 
določate ritem priprave obrokov in ni-
ste odvisni od vnaprej določenega ur-
nika, kar je običajno v hotelih.

Če imate raje dražji dopust, na kate-
rem van ni treba razmišljati o kuhanju, 

je v bližnjih restavracijah na voljo boga-
ta gostinska ponudba.

PRITLIČNI APARTMA 
(velikost 37 m2):
–  dnevna soba s trosedom, ki se 

raztegne v dvojno ležišče
–  spalnica z dvema ločenima poste-

ljama in garderobno omaro

Hišice v apartmajskem naselju (foto Žurnal24)
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DVONADSTROPNI MANSARDNI 
APARTMA (velikost 47 m2):
–  v pritličju dnevna soba z dvema 

ležiščema
–  v nadstropju dve sobi s po dvema 

ležiščema

V vseh apartmajih so vam na voljo: 
vzglavniki in odeje, klima, opremljena 
kuhinja (posoda, jedilni pribor, dve ste-
klokeramični plošči, hladilnik z majhnim 
zamrzovalnikom, mikrovalovna pečica 
…), kopalnica s prho, umivalnikom in 
WC-jem, fen, kabelska televizija, telefon, 
na tleh je laminat, atrij – vrtni prostor 
(žar, miza in stoli), lastno parkirišče.

V dveh apartmajih imate gostje že 
pripravljeno posteljnino, poleg tega 
je v teh apartmajih poskrbljeno za či-
ščenje po zaključenem počitnikovanju. 
Medtem ko je treba v drugih dveh 
apartmajih s seboj imeti posteljnino in 
za seboj počistiti apartma.

CENA VKLJUČUJE:
–  dnevno  do 4 oz. do  5 vstopnic za 

kopanje v Termalni rivieri, če je tako 
navedeno na napotnici, s katerimi 
lahko gosti vstopite dvakrat dnev-
no na poletno (odprta od konca 
aprila do začetka oktobra) ali v zim-
sko Termalno riviero do treh ur,

–  uporabo posteljnega perila in či-
ščenje apartmaja ob odhodu, če je 
tako navedeno na napotnici,

–  porabljeno električno energijo in 
vodo.
Novost v letošnjem letu pa je, da v 

dveh apartmajih v ceno ni vključenih 
kopalnih kart, temveč jih gostje kupite 
sami na recepciji za vsako posamezno 
kopanje po 11,05 €. Otroci do vključno 
4. leta starosti imajo prost vstop na ko-
pališče.

DEJAVNOSTI POLNO LETOVIŠČE
Počitnice v Čatežu so lahko polne 

doživetij in so hkrati odlično izhodi-
šče za številne izlete po bližnji in daljni 

okolici, da si ogledate vrsto zanimivosti. 
Raziščete lahko sprehajalne poti v oko-
lici Term Čatež ali se podate na izlet s 
kolesom ali invalidskim vozičkom po 
ustrezno urejenih poteh. V naselju so 
urejena otroška igrala, kar bo razvese-
lilo predvsem mlade nadobudneže. 
Medtem lahko starši brezskrbno uživa-
te ob počitku v naravi ali sprostite svoj 
športni duh na peščenem igrišču za 
odbojko in rokomet v Indijanski vasi. Za 
otroke je urejena steza za minigokart. 
S prijatelji pa se lahko preizkusite tudi 
v minigolfu. Bližina zimske in poletne 
Termalne riviere ter gostinskih lokalov 
so dodatni razlogi, da bodo vaše po-
čitnice v apartmajskem naselju nepo-
zabne. Ko se dan prevesi v večer, ani-
matorji poskrbijo za vašo zabavo, svojo 
srečo pa lahko preizkusite v igralnem 
salonu Casino Lido.

BLIŽNJE ZNAMENITOSTI
Čatež ob Savi oziroma Terme Čatež 

se nahajajo vzhodno od Brežic v bližini 
meje s Hrvaško (avtocesta Ljubljana–
Zagreb) in so od Ljubljane oddaljene 
približno 100 km. Iz vročih čateških 
vrelcev, odkritih konec 18. stoletja, so 
Čateške toplice v dvesto letih zrasle v 

največje slovensko naravno zdravilišče 
in drugo največje slovensko turistično 
središče. Bližnje Brežice  se ponašajo z 
bogato naravno in kulturno dediščino, 
ki se obiskovalcu razkriva na vsakem 
koraku. Obiščete lahko številne zna-
menitosti, ki so zaznamovale mesto in 
okolico: grad na  Mokricah  z vrhunsko 
restavracijo in dvestoletnim angleškim 
parkom, brežiški grad s Posavskim mu-
zejem in Viteško dvorano ter pišeški 
in bizeljski grad, ki bdita nad okoliški-
mi vinogradi. V središču mesta Brežice 
se ponosno dviguje vodovodni stolp. 
Priporočamo tudi sprehod po še eni 
mestni znamenitosti – po starem mo-
stu čez Savo in Krko.

REZERVIRAJTE SI SVOJ TERMIN
Termin za bivanje lahko rezervirate 

ali oddate prijavo na sedež ZPS, lahko 
pa  pokličete vsak delavnik od 8.00 do 
12.00 ali pa se oglasite po elektronski 
pošti info@zveza-paraplegikov.si. 

Mogoča je tudi on line rezervacija 
na povezavi:   
http://zveza-paraplegikov.si/turi-
zem_rezervacije.

Vrsta vodnih atrakcij v notranjih bazenih, ravno prav za zimski čas. (Foto imedi.si)
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Pineta sicer ni več tisto, kar je 
bila nekoč, saj so nas ogradili in 
utesnili na zelo majhen prostor. 

Še tisto malo prostora in edino senco 
v Pineti so naši vodilni žal oddali v na-
jem. Tudi na terasi, ki jo še premoremo, 
ni več miru, saj se obiskovalci lokala ob 
domu mirno sprehajajo mimo nas. Ver-
jetno mislijo, da vse skupaj »pripada« 
slaščičarni. Moje mnenje je, da so se vo-
dilni z oddajo dela doma malo »zalete-
li« in se najemnikov ne bomo več zne-
bili. Letos gostje slaščičarne vsaj niso 
uporabljali naših sanitarij, tako kot se 
je to dogajalo lani. Verjamem, da nam 
najemnina nekaj prinese, toda morali 
bi se zavedati, da ni vse v denarju. Sicer 
tako ne vemo, kdo ima od tega denarja 
največ koristi in kam se ta denar izteka.

No, nekaj pozitivnega se je v Pineti 

le zgodilo, preureditev dodatnih sani-
tarij s kopalnico. Toda joj! Zopet šlam-
parija, ki je ne razumem. Ne vem, ali je 
kriv proizvajalec ali projektant, ki ne ve, 
kam teče voda. Namesto v odtok nam 
voda izpod tuša teče po celi kopalnici. 
Mislil sem, da se boste nečesa naučili 
iz prejšnjih napak. Mar nas ena taka 

Miran Jernejšek v imenu 1. skupine | Letovanje v Pineti

OB ZAČETKU SEZONE JE MANJ GNEČE
Kakor že več let zapored, se je tudi letos zbrala skupina paraplegikov, ki že več let letu-
jemo v prvi izmeni v Pineti. Sezona se še dobro ne začne, toda ob morju je že veliko ljudi, 
vseeno pa je malo manj gneče kot na vrhuncu sezone. Tudi z vremenom imamo že vsa 
leta srečo, saj je bilo vedno lepo in sončno. Seveda morje še ni najbolj primerno za kopa-
nje, toda tisti najbolj pogumni se kopanju ne odpovedo in nam vztrajno zatrjujejo, da je 
voda zelo topla. 

Klančina na plaži redko takole sameva. (Foto Peter Planinšek)

napaka res ničesar ne nauči?? V Pineti 
je kljub vsem težavam lepo. Škoda le, 
da o Pineti in njeni usodi nimamo več 
besede tisti, ki jo redno obiskujemo in 
to že več kakor tri desetletja. Tako pa o 
njej odločajo dva do trije posamezniki, 
nekateri še niso bili rojeni, ko smo mi 
že letovali v Pineti. Vem, da gredo časi 
naprej, da ne more biti tako kot nekoč, 
toda včasih bi od naših vodilnih priča-
koval malo več posluha.

Če mi bo zdravje dopuščalo in če 
bo možno, se bom seveda rad vračal 
v Pineto. Prav tako imam še veliko so-
mišljenikov, ki se prav tako radi vračajo 
v Pineto, in verjamem, da jo bomo še 
dolgo obiskovali, saj se nekateri v njej 
počutimo kot doma in smo žalostni, ko 
vidimo, da ta dom košček za koščkom 
izgubljamo.

Močno upam, da bo ostalo vsaj 
tako, kot je sedaj, ali se še kaj izboljšalo.

Na snidenje v Pineti naslednje leto.

Gre kdo v vodo? (Foto Peter Planinšek)
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Začelo se je s čudovitim sobo-
tnim jutrom. Skoraj vedno, ko s 
Samom Glavanom organizira-

va dogodek ParaWing, sva na začetku 
v skrbeh, kako se bo dogodek odvijal. 
Ti pomisleki se kažejo v pozitivnem 
adrenalinu, kot bi popil dva energijska 
napitka. Čeprav zaupava soorganiza-
torjem dogodka, Združenju Goldwing 
Slovenija ter Zvezi paraplegikov, je 
osebna odgovornost vseeno breme, ki 
ga vsako leto prevzameva na svoja ple-
ča. Še enkrat se je pokazalo, da je bila 
skrb odveč. 

Čudovit je bil pogled na motoriste, 
ki so se v strnjeni koloni »valili« na 
igrišče Doma paraplegikov v Pacugu. 
Nekaj naših članov se je že peljalo 
na njihovih motorjih, saj je dogodek 
že četrti zapored. Veliko pa je bilo 
tudi novih »sopotnikov«, ki so prihod 
spremljali z željo po doživetju, in nekaj 
strahu, kako bo vožnja potekala. Dobro 
je, da nas vedno spremlja vojaška poli-
cija, ki še doda občutek varnosti.

Pred pričetkom vožnje smo 
imeli nekaj napotkov glede 
tehničnih podrobnosti, velik 
poudarek pa smo dali tudi na-
potkom glede varnosti. Oseb-
no menim, da so vozniki na 
motorjih Honda Goldwing zelo 
izkušeni glede sopotnikov in-
validov, pa vendar je treba tudi 
nas opomniti na pravila varne 
vožnje.

Vožnjo smo pričeli nekaj 
minut po 10. uri zjutraj. Pot nas 

Janez Trdina | ParaWing 2015

KOT POLET NA ZLATIH KRILIH
Največja zahvala gre združenju Goldwing Slovenija, ki je naredilo nepozaben dogodek 
za veliko naših paraplegikov. Posebej moram poudariti, da je letošnje leto sodelovalo, 
kot sovoznik ali sovoznica, tudi veliko tetraplegikov.

je vodila od Pacuga proti Pivki, natanč-
neje proti Parku vojaške zgodovine. 
Izbrali smo pot po stari cesti in se izog-
nili avtocesti. Prihod v park je spreml-
jala tudi druga skupina obiskovalcev in 
kar nekaj fotografskih aparatov je bilo 
usmerjeno proti nam, namesto da bi 
slikali podmornico. Naš prihod je po-
stal magnet za objektive.

V parku smo imeli izjemno dobro 
vodenje, kjer nas je vodič popeljal skozi 
vojaško zgodovino. O poti nazaj ne bi 
izgubljal besed, potrebno pa je pouda-
riti, da sta vojaška policista na motorjih 
zagotovila nemoten potek celotne ka-
ravane. 

Po vožnji bi omenil nekaj komen-
tarjev preko socialnega omrežja: »Noro 
je bilo. Hvala GoldWing Slovenija za 
nepozabni dan«, »Vsa čast vam, zaslu-
žite si nagrado – Goldwing«, »Lepo od 
vas, takih bi moglo bit več«. Komentar-
jev je bilo sicer veliiiiko več in vsi zelo 
pozitivni. To nam daje voljo in moč, da 
nadaljujemo naprej.

Znova se je pokazalo še, kako je 
Dom paraplegikov potreben za nas 
invalide. Je idealno mesto za take pri-
reditve, kjer se nas zbere večja sku-
pina paraplegikov skupaj. Celotna 
infrastruktura je tako prilagojena, kot 
si samo želimo. Za glavno skrb nad 
izgradnjo celotnega Doma vemo, kdo 
ima – Matjaž Planinc. Zahvala gre še 
direktorici Doma Barbari Slaček in 
njeni pomočnici Urši Prešern.

Kaj pa drugo leto? Po mojem bomo 
šli čez meje! Pri tem mislim na meje 
naše države Slovenije. Seveda, če nas 
bo Združenje Goldwing Slovenija še 
želelo sponzorirati. Glede na odzive 
sem prepričan, da bo! Torej ParaWing 
2016 bo. Zahvala gre še predsedniku 
Dragu Bitencu iz združenja Moris, da 
se je udeležil tega nepozabnega do-
godka.

V zaključku bi podal še nekaj 
osebnih misli. Dogodek ParaWing sva 
začela pripravljati s Samom Glavanom. 
Vedno omenjamo tudi združenje Gol-

dwing Slovenija, vendar je za 
združenjem tudi ime: Jože Pla-
ninc (človek, s katerim bi vsak 
rad delil doživetja). Nas članov 
Zveze paraplegikov, ki se želimo 
peljati, občutiti vožnjo z motor-
jem, je postalo veliko. Moje mes-
to na motorju je zato pripadlo 
drugi. Sam dogodek se je leto-
šnje leto zame raztegnil na več 
dni. Ker sem ostal brez mesta na 
motorju, sem dobil zasebno VIP-
vožnjo na nedeljsko popoldne.Jani na VIP-vožnji (foto Arhiv Zveze paraplegikov)
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Helena Matić – Za opravljanje 
prakse na društvu sem se odločila, 
ker še nikoli nisem delala z osebami s 
paraplegijo in tetraplegijo, zato sem 
si želela pridobiti izkušnje tudi na tem 
področju. Med prakso sem spoznala 
utrip in poslanstvo društva, še posebej 
pa program Osebne asistence. Večkrat 
sem namreč skupaj z osebno asistent-
ko obiskala uporabnike na domu in 
pomagala pri obravnavi. Bila sem tudi 
na Taboru novih članov v Semiču. Spo-
znala sem nove paraplegike na začetku 
njihove nove življenjske poti in dobila 
novo življenjsko izkušnjo. Odlično smo 
se razumeli.

No, ob koncu prvega tedna pra-
kse sem spoznala tudi uporabnika, s 
katerim sem izvedla krajšo obravnavo. 
To je bil tetraplegik Jože Globokar, ki 
se je pri ponesrečenem skoku v vodo 
poškodoval že leta 1968. Jože je eden 
od ustanovnih članov takratne Sekcije 
paraplegikov in tetraplegikov Slovenije 
(1969) in ves ta čas aktiven pri Zvezi in 
matičnem društvu. Ima bogate življenj-
ske izkušnje in od njega sem se veliko 
naučila. Ob praktičnem delu in pogo-
voru sem podrobno spoznala delo in 
življenje paraplegikov in tetraplegikov. 
Seznanila sem se z vsemi težavami, ki 
jih spremljajo na socialni, fizični in psi-
hični ravni. Zelo sem hvaležna, da sem 
dobila priložnost za sodelovanje z nji-
mi, kajti naučili so me veliko novih stva-
ri. Te izkušnje ne bom nikoli pozabila. 

Helena Matić, Jože Globokar | Strokovna praksa delovne terapije

PRAKSA V OBOJESTRANSKO KORIST
Študentje tretjega letnika oddelka delovne terapije na zdravstveni fakulteti v Ljubljani 
so maja in junija po različnih inštitucijah opravljali klinično delovno prakso. Ena od 
študentk se je odločila, da bo prakso opravila pri Društvu paraplegikov ljubljanske po-
krajine, na društvu pa so se z mentorico, prof. def., viš. del. ter. Alenko Plemelj Mohorič 
dogovorili, da bo del prakse opravila tudi pri tetraplegiku Jožetu Globokarju.

Jože Globokar – Helena je dru-
žabna, vestna in zanesljiva. Takoj sva 
se dobro ujela in med najino skupno 
prakso tudi dobro sodelovala. Že na 
začetku sva naredila načrt, kaj vse bova 
postorila, predvsem pri obnovi mojih 
drobnih pripomočkov, ki jih upora-
bljam v vsakdanjem življenju. Toda še 
prej so bila na vrsti številna vprašanja, 
ki jih je študentka potrebovala za ne-
kakšne ocenjevalne instrumente. Vse 
jo je zanimalo in skrbno je beležila 
moje sposobnosti pri različnih vsa-
kodnevnih opravilih. Vse teste sva na 
koncu ponovila, da je prišla do realnih 
rezultatov.

Po prvih testih sva 
se najprej lotila prila-
goditve nove zobne 
ščetke za nastavek. 
Imam veliko različnega 
orodja, zato naj ne bi 
bilo večjih težav. Toda 
Helena se je z večino 
tega orodja v življenju 
prvič srečala. Vseeno 
pa je z električnim vrtal-
nikom (knakarjem) na 
novi zobni ščetki uspe-
šno, na pravem mestu 
in pod pravim kotom 
zvrtala novi luknjici in 
ščetko nato z vijaki pri-
trdila na nastavek. Bilo 
je kar precej nasvetov, 
poskusov in vztrajnosti, 

da ji je uspelo. V naslednjih dneh sva 
obnovila še nastavke za tipkanje, na 
novo pritrdila nastavek za telefon, pri-
pravila provizorično izvedbo za naslon 
roke pri tipkanju in uredila lažji izhod iz 
stanovanja na teraso. Za slednjo izbolj-
šavo sem Heleni še posebej hvaležen. 
Izrezala je nov predpražnik, ga z mate-
riali ustrezno podložila in s tem izrav-
nala nivo. Le kako se tega nisem že prej 
spomnil?

In moja cena po končani praksi? 
Vsekakor je bila koristna za oba. Mislim, 
da je Helena zelo uspešno opravila 
prakso, jaz pa z izboljšavami lažje opra-
vljam vsakodnevna opravila.

Helena je na pripomočku za tipkanje vstavila in učvrstila  
nov gumijast nastavek. (Foto Fani Globokar)
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Invalidska podjetja so na področju 
zaposlovanja in socialnega vključe-
vanja pomemben dejavnik. Invalid-

ska podjetja hkrati uresničujejo načelo 
skupnega dela invalidov in neinvalidov. 
Kljub temu, da invalidska podjetja pre-
jemajo državne pomoči, je takšna ure-
ditev ekonomsko bolj upravičena kot 
alternativa temu – to je brezposelnost 
invalidov, ki jih invalidska podjetja za-
poslujejo.

Sodobna invalidska podjetja ostaja-
jo del mreže ukrepov, ki ima v RS že več 
kot šestdesetletno tradicijo in ki vsem 
invalidom, skladno z vrsto ali stopnjo 
njihove invalidnosti, omogoča socialno 
oziroma delovno integracijo ter s tem 
tudi lastno potrjevanje, kot je zapisa-
no v Akcijskem programu za invalide 
2007–2013. Invalidska podjetja so torej 
integralni in nepogrešljivi del celovite 
aktivne politike zaposlovanja in seveda 
tudi sestavni del usklajene politike in-
validskega varstva.

Zbrane slušatelje konference so 
uvodoma pozdravili Uroš Prikl, pred-
sednik Odbora za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti, Dragica 
Bac, generalna direktorica Direktorata 
za invalide, vojne veterane in žrtve 
vojnega nasilja pri Ministrstvu za delo, 

Barbara Slaček | Mednarodna konferenca

INVALIDSKA PODJETJA 
MED IZKUŠNJAMI, TRADICIJO IN 
PRIHODNOSTJO V SOCIALNI EKONOMIJI 
Konferenco, katere častni pokrovitelj je bil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro 
Cerar, je organiziral Zavod invalidskih podjetij Slovenije – ZIPS  (http://www.zavod-ips.si) 
v Cankarjevem domu, v imenu Vlade RS se je je udeležil Stojan Bingel, podpredsednik 
Državnega zbora RS.

družino, socialne zade-
ve in enake možnosti, in 
Boris Šuštaršič, predse-
dnik Zavoda invalidskih 
podjetij Slovenije.

Delo invalidskih pod-
jetij v različnih evropskih 
državah so predsta-
vili Tatjana Brumnič 
- Smrekar iz ZIPS, ki je 
povezovalec interesov 
invalidskih podjetij in 
pobudnik njihovega 
kvalitetnega razvoja v 
Republiki Sloveniji, Wol-
fgang Sperl iz avstrijskega združenja 
invalidskih podjetij z Dunaja, ki je pred-
stavil zaposlovanje invalidov v Avstriji, 
s poudarkom na zaposlovanju v inva-
lidskih podjetjih (integrative Betriebe), 
Pietro Vittorio Barbieri iz italijanske 
Nacionalne zveze invalidov – FISH, ki je 
podobno predstavil za Italijo (coopera-
tiva socilae-B) in ne nazadnje Oviadu 
Tuduruta iz Nacionalnega sveta invali-
dov Romunije (Tactilmed Ltd).

V drugem delu konference so sle-
dile predstavitve implementacija nove 
EU-direktive s področja javnega naro-
čanja v slovensko zakonodajo – pridr-
žana naročila in primeri dobre prakse 

v Sloveniji. Predstavniki MDDSZ so 
predstavili projekt ZMOREMO, ki še 
posebno implementira spodbujanje 
enakosti in preprečevanje diskrimina-
cije invalidov. Matjaž Juhant in Brane 
Drevenšek pa sta predstavila zapo-
slovanje gluhih in naglušnih v Sloveniji 
in kot primer dobre prakse invalidsko 
podjetje Zaupanje, d. o. o., iz Celja. Na 
koncu so bile predstavljene še strate-
gija in smeri razvoja IP Gorenje IPC, d. 
o. o., Velenje, ter uvajanje  inovativnih 
pristopov v delovanje IP Ozara, d. o. o., 
iz Maribora.

Konferenco je moderirala Vida Pe-
trovčič.

Prakso invalidskih podjetij so predstavili predstavniki iz Italije, 
Avstrije, Romunije in Slovenije. (Foto Barbara Slaček)
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V projektu, ki ga financira pod-
jetje COLOPLAST in poteka že 
od lani ter se bo zaključil na-

slednje leto, je pet delovnih skupin, ki 
se že leto dni ukvarjajo z raziskovanjem 
petih področij bivanja in (re)integraci-
je oseb po poškodbi hrbtenjače. Vseh 
vključenih držav v projektu je trinajst, 
predstavniki pa so takole razdeljeni v 
delovne skupine:
–  Izobraževanje in delo (vključno s 

poklicno rehabilitacijo),
–  Socialne in prostočasne dejavnosti 

(vključno s športom, interesnimi 
dejavnostmi in prostovoljnim de-
lom),

–  Družinske vloge (prilagajanje na 
morebitne spremembe v družin-
skih razmerjih),

–  Kakovost življenja (vključno s pre-
vzemanjem odločitev o življenju 
drugega, samoodločanju in dosto-
pu do informacij kot orodju za po-
večanje neodvisnosti),

–  Pripomočki za gibanje in dostopa-
nje (ki so bistvenega pomena za 
preživetje, ki dajejo dodano kako-
vost življenja).
V projekt so vključeni tudi trije pred-

stavniki Zveze paraplegikov Slovenije: 
Mirjam Kanalec v delovni skupini Soci-
alne in prostočasne dejavnosti, Barbara 
Slaček v skupini Družinske vloge in Jani 
Trdina v delovni skupini Pripomočki za 

Barbara Slaček | Projekt evropske Zveze paraplegikov

PONOVNO SREČANJE DELOVNIH  
SKUPIN V NOTTWILU
V švicarskem Centru paraplegikov Nottwil so se prvi vikend septembra ponovno zbrali 
predstavniki organizacij paraplegikov iz številnih evropskih držav članic ESCIF-a v is-
kanju odgovora na vprašanje »Kaj lahko vaša organizacija stori za uspešno (ponovno) 
integracijo oseb po poškodbi hrbtenjače?«.

gibanje in dosto-
panje. 

V treh delov-
nih dneh so ude-
leženci predstavili 
izsledke enoletne-
ga dela, rezultate 
dela so primerjali 
med skupinami, 
da so tako lažje 
ugotovili, v kate-
rih točkah bivanja 
se le-te med sabo 
prepletajo oz. po-
krivajo. Čeprav je največji del projekta 
za njimi, čaka udeležence še kar nekaj 
dela, saj je treba pripraviti analizo in 
rezultate dela ter vse skupaj združiti v 
končno poročilo, za katerega rok odda-
je je konec januarja 2016, kajti popolno 
poročilo o projektu bo predstavljeno 
na kongresu ESCIF-a leta 2016.

Zaenkrat lahko izdamo, da med 
posameznimi državami prihaja do raz-
lik, ponekod tudi zelo velikih, in sicer 
razlik na področju pravic (socialnih, 
zdravstvenih in ekonomskih). Te razlike 
se kažejo predvsem v gospodarski in 
socialni razvitosti države, raznolikosti 
kultur, tudi vere, spola, starosti, statusa 
in še bi lahko naštevali. Osnovna razli-
ka je med paraplegikom, ki prihaja npr. 
iz Švedske ali Švice, in paraplegikom, 
ki prihaja iz Ukrajine. Tisti iz razvitejše 

države je deležen večjih ugodnosti, 
kar ne pomeni, da nima tudi dolžno-
sti, vsekakor pa ima bistveno več mo-
žnosti kot oni drugi. Seveda pa to ne 
pomeni, da so v razvitejših državah 
zadeve samoumevne in vse sistemsko 
rešene. V Sloveniji imamo neprimerlji-
vo bolje urejeno zdravstveno varstvo 
kot na primer na Danskem. Vsi pa se 
srečujemo s podobnimi težavami, tu 
imam v mislih predvsem zdravstvene, 
statusne in družbene.

Počakajmo do naslednjega leta, ko 
bo projekt zaključen in bodo vse »do-
bre prakse« posameznih držav članic 
ESCIF-a združene v en velik dokument, 
ki bo služil kot vodnik po možnostih ali 
navodila za pomoč vsem osebam po 
poškodbi hrbtenjače, našim svojcem in 
organizacijam.

Največji delež predstavnikov iz Zveze paraplegikov Slovenije 
(foto Mojca Burger)
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Upravičenci:
–  državljani Republike Sloveni-

je  s  stalnim prebivališčem v Repu-
bliki Sloveniji,

–  tujci z dovoljenjem za stalno pre-
bivanje v Republiki Sloveniji in stal-
nim prebivališčem v Republiki Slo-
veniji,

–  osebe, ki lahko varstveni dodatek 
uveljavljajo na podlagi mednaro-
dnih aktov, ki obvezujejo Repu-
bliko Slovenijo, in so: trajno ne-
zaposljivi  ali  trajno nezmožni za 
delo  ali  starejši od 63 let  (ženske) 
oziroma od  65 let  (moški) in  niso 
delovno aktivni (niso zaposleni)  in 
so upravičeni do denarne socialne 
pomoči oziroma bi lahko bili upra-

Povzela Špela Šušteršič | Pravice iz javnih sredstev

VARSTVENI DODATEK – 
KAJ TO JE IN KOMU GRE
Z varstvenim dodatkom se upravičencem v času prebiva-
nja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje ži-
vljenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdo-
bju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem 
trajnih potrošnih dobrin …) in niso stroški za zagotavljanje 
minimalnih življenjskih potreb. Varstveni dodatek je na-
menjen osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zago-
toviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

vičeni do denarne socialne pomoči 
ali če njihov dohodek oziroma la-
stni dohodek družine presega cen-
zus za pridobitev denarne socialne 
pomoči, ne presega pa cenzusa za 
varstveni dodatek.

Kot trajno nezmožna za delo  
se šteje oseba, ki:
– ima status invalida I. kategorije,
– je invalidsko upokojena,
–  ima status invalida po zakonu, ki 

ureja varstvo duševno in telesno 
prizadetih oseb ali ima mnenje in-
validske komisije Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje   o 
trajni nezmožnosti za delo – inva-
lidska komisija izda mnenje na zah-

tevo osebe, ki uveljavlja pravico do 
varstvenega dodatka in ki plača to 
mnenje invalidski komisiji.

Kot trajno nezaposljiva oseba  
se šteje oseba, ki:
–  razpolaga z odločbo o nezapo-

sljivosti Zavoda za zaposlovanje 
Republike Slovenije po predpisih 
o zaposlitveni rehabilitaciji in zapo-
slovanju invalidov oziroma druge-
ga ustreznega organa po predpisih, 
ki urejajo status invalidov.

 
VIŠINA VARSTVENEGA DODATKA

Do varstvenega dodatka je upra-
vičena samska oseba, ki izpolnjuje 
druge z zakonom določene pogoje 
in njen  mesečni dohodek ne presega 
465,71 evrov,
–  če ima samska oseba tudi lastni do-

hodek, se varstveni dodatek določi 
v višini razlike med 465,71 evrov in 
lastnim dohodkom,

–  za družino je varstveni dodatek do-
ločen v višini razlike med cenzusom 
družine za varstveni dodatek in la-
stnim dohodkom družine,

–  za pridobitev varstvenega dodat-
ka se ne upoštevajo denarna sred-
stva (prihranki) samske osebe v viši-
ni do 2.500 evrov oziroma do 3.500 
evrov pri družini.

VIR: http://www.mddsz.gov.si/si/
uveljavljanje_pravic/nova_socialna_
zakonodaja/varstveni_dodatek/

POT POD NOGE - 172 KM ZA TINETA
Šmarječani so se podali na 172 kilometrov dolgo pot od Šmarjeških Toplic do Cankove. Občina Šmarješke 

Toplice je že nekaj let pobratena s prekmursko občino Cankova in eno od sodelovanj je tudi dobrodelni po-
hod. Letos so sredstva, ki so jih zbrali z dobrodelnim pohodom, namenili tetraplegiku Tinetu Gradišarju, za 
nakup prilagojenega vozila. Še pred odhodom so pohodniki Tineta obiskali na njegovem domu, česar se je 
zelo razveselil.
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Cilji proučevanja biomaterialov 
so razumeti biološki odgovor 
tkiva in organizma na umetne 

materiale, ki jih vgrajujemo v organi-
zem, kar je v zadnjih letih omogočilo 
napredek pri zasnovi novih umetnih 
materialov. Materiali, ki so dobro zna-
ni v tehnologiji, sprva niso bili razviti 
kot biomateriali in so pa bili v pionir-
skih letih bioinženiringa med prvimi 
uporabljenimi za defekte tkiv. Tako so 
bili na primer kostni vsadki narejeni iz 

Doc. dr. Tomaž Velnar, dr. med., specialist nevrokirurgije   
Klinika za nevrokirurgijo, UKC Ljubljana

BIOMATERIALI IN BIOINŽENIRING  
V SODOBNI MEDICINI
Področje bioinženiringa in biomaterialov postaja v sodobni medicini vse bolj pomemb-
no. Glavni cilj je razvoj takih materialov, ki specifično reagirajo z biološkim okoljem, za 
katerega so bili razviti. Pri njihovi uporabi je važna interakcija s tkivom ter molekularno-
-biološke in celične zakonitosti na področju med vsadkom in tkivom. Namestitev vsadka 
v organizem sproži vnetje s celjenjem poškodovanega tkiva, imunski odgovor, tujkovo 
reakcijo z zamejitvijo vsadka in sistemske reakcije, obstaja tudi nevarnost okužb. Na ži-
vljenjsko dobo vsadka pa vplivajo dejavniki organizma in vsadka. 

nizko rjavečega jekla in ostalih zlitin ali 
polietilena visoke gostote. Metakrilatne 
polimere so uporabljali  kot kostni ce-
ment in v dentalni medicini, iz vlaken 
polietilen tetraftalata pa so izdelovali 
krpice za umetne žile. V tem pionir-
skem obdobju so bile uporabljene tudi 
celulozne membrane, in sicer za filtre v 
dializnih napravah. Seveda veliko teh 
materialov uporabljamo tudi danes. 

Večina materialov je bila sintetičnih 
in namenjena izdelavi trajnih vsadkov, 

Umetni kostni pokrov, izdelan iz dvokompo-
nentne mase metilmetakrilata (tekoča faza 
in prah), ki bo nadomestil poškodovano lo-
banjsko kost. (Foto arhiv doc. dr. Velnar)

ki naj bi nadomestili funkcijo in struktu-
ro poškodovanih ali obolelih tkiv.

Glavni cilj v znanosti o biomaterialih 
je raziskava in razvoj takšnih materialov, 
ki specifično reagirajo z biološkim oko-
ljem, za katerega so bili razviti. Ta vklju-
čuje t. i. pristop tkivne regeneracije: kjer 
naj bi biomateriali delovali kot začasna 
sidrišča ali kalupi za izdelavo trodimenzi-
onalnih tkivnih struktur, ki jih kolonizirajo 
specifični tipi celic. Eden glavnih name-
nov je omogočiti boljšo regeneracijo 

tkiva, tam kjer je 
tkivni primanjkljaj 
ali defekt prevelik 
in tudi nadomesti-
tev funkcije obo-
lelega predela. 
Nekateri vgrajeni 
biomateriali se v 
tkivih čez čas raz-
gradijo, drugi pa 
so trajni. Posebna, 
nova funkcija bio-
materialov je tudi 
njihova uporaba 
pri prenosu mole-
kul v tarčna tkiva 
pri zdravljenju bo-
lezni, kakor je vnos 

Slika glave z računalniško tomografijo (CT), po operativni namestitvi 
umetnega kostnega porova (rdeči puščici). Črni mehurčki pod ume-
tnim pokrovom so mehurčki zraka (rumena puščica), ki se bo po nekaj 
dneh resorbiral. (Foto arhiv doc. dr. Velnar)
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inkapsuliranih genov v celice bolnih tkiv.
Pri klinični uporabi biomaterialov 

je pomembna njihova interakcija s tki-
vom oziroma molekularne in biološke 
celične zakonitosti na področju med 
vsadkom in tkivom. Proučevanje bio-
materialov za žilne aplikacije tako vklju-
čuje interakcijo med krvjo in vsadkom, 
kakor tudi dejavnike, ki vplivajo na od-
govor sestavin krvi na vsadek. 

Cilji proučevanja biomaterialov so 
razumeti biološki odgovor tkiva in or-
ganizma na umetne vsadke, kar je v 
zadnjih letih omogočilo napredek pri 
zasnovi umetnih materialov. Raziskova-
nje vpliva biomaterialov na organizem 
in sestavin organizma na vsadke se 
najprej začne z raziskavami v pogojih 
in vitro, to pomeni v laboratorijskih 
pogojih. Te raziskave so pomembne 
predvsem pri razvoju biomateriala in 
pri njegovi specifični uporabi, ko po-
tekajo testi o biološki skladnosti, ko 
preverjajo ali je biomaterial sploh pri-
meren za stik z živim tkivom in kako se 
v njem obnese. Navadno se glavni del 
teh raziskav opravi na celičnih kulturah. 
Nato sledijo proučevanja v pogojih in 
vivo, ki se nadaljujejo v različno dolge 
klinične raziskave in končno v splošno 
uporabo vsadka. 

Kirurška vsaditev materiala v or-
ganizem sproži reakcijo organizma – 
podobno kakor pri poškodbi - vnetni 
odgovor s celjenjem poškodovanega 
tkiva. Glede na sestavo, material, povr-
šino vsadka, način obrabe in kemične-
ga razkroja pa je možna še vrsta drugih 
odzivov, ki so lahko lokalni ali sistemski. 
Ti vključujejo imunski odgovor orga-

nizma, tujkovo reakcijo z omejitvijo 
vsadka z brazgotinskim tkivom, nevar-
nost okužbe in vpliv organizma na ži-
vljenjsko dobo vsadka. 

Vsadki so izdelani iz umetnih ma-
terialov, ki so tuji živim tkivom, zato 
lahko do določene mere vsi sprožijo 
reakcijo okoliškega tkiva. To je obram-
ba poškodovanega tkiva in in odziv na 
poškodbo ter vsadek. Reakcije so lahko 
tako izrazite, da vodijo v okvaro tkiva in 
odpoved vsadka, ki se lahko konča tudi 
s smrtjo organizma. Interakcije med 
vsadkom in tkivom so številne. Razde-
limo jih lahko na dve skupini: 1) učinek 
vsadka na tkivo in 2) delovanje organiz-
ma na vsadek. 

Kakršenkoli vnos biomateriala v tki-
vo, lahko s kirurškim posegom, injekci-
jo ali insercijo, povzroči poškodbo tkiva 
in tkivni odziv. Procese obnove poško-
dovanega tkiva razvrščamo v štiri faze: 
I) obdobje koagulacija in hemostaza, ki 
se začne takoj po poškodbi, II) vnetno 
obdobje, III) proliferativno obdobje, ki 
se začne po nekaj dnevih in predstavlja 
glavno fazo celjenja ter IV) nastanek 
brazgotine. 

Sistemski vpliv biomaterialov na or-
ganizem je lahko posledica prekomer-
no izražene vnetne reakcije in aktiva-
cije imunskega sistema ali direktnega 
toksičnega delovanja sestavin vsadka, 
ki se sproščajo iz njega in lahko poško-
dujejo določene organe. Biomateriali 
so navadno sestavljeni iz številnih kom-
ponent in vsaka od njih lahko vpliva na 
tkivo. Ni pomembna samo kemična 
sestava, ampak tudi oblika, velikost in 
količina delcev, ki se sproščajo z vsad-

ka. Prav zato je pred splošno klinično 
uporabo pomembno testiranje bio-
materialov na celičnih kulturah in pro-
učevanje vpliva nanje ter nato testi in 
vivo. Verjetno je to vzrok za relativno 
nizko pojavnost toksičnih vplivov. Pre-
občutljivostne reakcije biomaterialov 
so največkrat opisane v zvezi z vgradi-
tvijo kostnih protez (umetnih sklepov), 
ki vsebujejo številne sestavine, kot so 
kovinske, polimerne in keramične, pa 
tudi v zvezi s silikonskimi strukturami in 
kolagenom, predvsem tistim, ki ni člo-
veškega izvora.

Sicer se v večini primerov vsadki 
dobro vgradijo ali spojijo z okoliškim 
tkivom in veliko časa služijo ter tako 
nadomeščajo okrnjeno funkcijo v orga-
nizmu. S tem, odvisno od vzroka upo-
rabe, izboljšajo kvaliteto življenja ali pa 
podaljšajo preživetje pacientov.

Tudi drenažne cevčice, vstavljene v mož-
ganske prekate, so izdelane iz umetnega 
materiala, ki mora biti biokompatibilen. 
Na sliki je vidna drenažna cevka iz silikona 
(puščica), ki drenira možganske prekate pri 
hidrocefalusu (nabiranje možganske tekoči-
ne). (Foto arhiv doc. dr. Velnar) 

DOBRODELNI TEK V TRAŠKAH
Turistično društvo Truške je avgusta organiziralo dobrodelni tek čez Vršič s humanitarno noto, da bodo 

štartnino teka podarili Društvu paraplegikov Istre in Krasa. Teka se je udeležilo tudi 15 atletov Atletskega 
kluba Koper.
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Vsi sklepi skupaj nam omogo-
čajo, da normalno odročimo, 
priročimo, predročimo, za-

ročimo in rotiramo roko navznoter in 
navzven. Za normalno funkcijo sklepa 
in izvajanje gibov skrbijo mišice ramen-
skega obroča: deltoidna mišica, mišice 
rotatorne manšete (musc. supraspina-
tus, musc. subscapularis, m. infraspi-
natus, musc. teres minor), velika prsna 
mišica, velika hrbtna mišica ter dvogla-
va in troglava mišica nadlahtnice. Vse 
naštete strukture so zelo pomembne 
za funkcijo roke in so zelo občutljive na 
prekomerne obremenitve.

Bolečine v rami so lahko akutne ali 
kronične. Vzrok je lahko v samem ra-
menskem sklepu ali izven ramenskega 
sklepa. Vzrok akutnih bolečin v rami so 
poškodbe sklepa, rotatorne manšete, 

izpah ali delni izpah. Vzrok kronične 
bolečine v rami pa so preobremenitev 
ramena, mikrotravme, nastale zaradi 
vsakodnevnih enakih gibov (pri špor-
tnikih dvig roke nad glavo). Osebe s te-
traparezo, paraplegijo in drugi invalidi 
na vozičku ter invalidi, ki pri hoji dolgo 
časa uporabljajo bergle, lahko imajo 
tudi poškodbe rotatorne manšete in 
posledično bolečine. Tudi bolezni dru-
gih organov, kot so problemi s pljuči, 
bolezni srca (bolečina gre v levo ramo), 
bolezni jeter in žolčni kamni (bolečina 
gre v desno ramo), se včasih manifesti-
rajo kot bolečina v ramenskem delu.

NAJPOGOSTEJŠI VZROKI BOLEČIN  
V RAMENU

Kalcinirajoči tendinitis  je nabira-
nje kalcija v ramenskem sklepu. Zaradi 
anatomske oblike ramenskega sklepa, 
v tetivi rotatorne manšete in še pose-
bej v tetivi musc. supraspinatusa pri-
haja do bolečin. Izvajanje enakih gibov 
in velike preobremenitve ramenskega 
obroča pospešujejo proces kalcinacije. 
Kalcinacija lahko povzroči tudi utesni-
tveni sindrom, ki se kaže kot težava 
med akromionom (izrastek lopatice) 
in korakoidnim nastavkom (kljunu po-
doben odrastek, ki izvira iz zgornjega 
roba lopatice in je nanj naraščenih več 
mišic), zaradi česar je prizadeta tetiva 

supraspinatusa (sestavni del rotatorne 
manšete). Naslednji vzrok bolečine je 
raztrganina rotatorne manšete, ki 
je lahko delna ali popolna. Adheziv-
ni kapsulitis pa je sindrom zamrzle 
rame (frozen shoulder). Spremembe so 
v sklepni kapsuli/ovojnici, ki se skrči in 
zmanjša.

POSLEDICA BOLEČIN
Omejena aktivna in pasivna giblji-

vost, bolečine se lahko javljajo posto-
pno ali naenkrat in so prisotne tudi po-
noči. Neobremenjevanje rame privede 
tudi do atrofije mišic. Bolnik drži roko 
priročeno in rotirano navznoter. Bolnik 
ne more spati na boleči strani.

TERAPIJA
Diagnozo potrdimo s kliničnim 

pregledom, rentgenskim slikanjem ali 
ultrazvokom. Terapija je odvisna od 
stadija bolezni in vzrokov bolečin. Cilj 
terapije je ohraniti in izboljšati giblji-
vost in hkrati okrepiti moč mišic. V aku-
tni fazi bolezni se priporoča medika-
mentozna terapija (antirevmatiki), led 
in imobilizacija (čas imobilizacije naj bo 
čim krajši, da ne pride do atrofije mišic), 
fizikalna terapija, elektroterapija, ul-
trazvok, magnetoterapija in laserska te-
rapija. Priporoča se tudi kinezioterapija, 
na začetku statične kontrakcije, nihajne 

Mirjana Vukadinov, višja fizoterapevtka | Vaje za krepitev mišic ramenskega sklepa

SINDROM BOLNEGA RAMENA 
(PERIARTRITIS  HUMEROSCAPULARIS)
Ramenski sklep je eden izmed najbolj gibljivih sklepov v človeškem telesu. Kadar govori-
mo o ramenskem sklepu, zmeraj mislimo samo na sklep med glavo nadlahtnice in skle-
pno čašico na lopatici (art. glenohumeralis). Za funkcijo sklepa pa so zelo pomembni še 
sklepi med ključnico in lopatico, oziroma med zunanjim delom ključnice in odrastkom 
na zgornjem delu lopatice (art. acromioclavicularis), pa sklep med prsnico in ključnico 
(art. sternoclavicularis) in še lopatica, ki drsi po zadnji steni prsnega koša.

Ramenski sklep (vir: http://www.revija-vita.
com/slike/strahovnik1.jpg)
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vaje in gibi  proti uporu. Vaje je treba 
izvajati pod kontrolo fizioterapevta. 

Šele, če se težave nadaljujejo, lah-
ko, pod zdravniškim nadzorom, pride v 
poštev blokada v ramenski sklep in šele 
na koncu tudi kirurška intervencija.

Vaje za okrepitev mišic in po-
večanje gibljivosti ramenskega 
sklepa (foto Nebojša Vukadinov):

 

Do pravega kota dvigujemo iztegnjeni roki, 
izmenično eno in drugo.

Elastični trak raztegujemo, kolikor narazen 
lahko. Komolca sta ob telesu, podlahtnici 
pa odmikamo narazen.

Roki dvignemo, da v pazduhi napravimo 
pravi kot. Z zaestji nihamo gor in dol. 
V ramenu rok ne premikamo.

S stegnjenima rokama nihamo naprej 
in nazaj.

Z obema rokama držimo palico za hrbtom 
in jo dvigujemo in spuščamo.

Palico primemo na oba konca in jo 
nihamo. Najprej v eno stran visoko v zrak 
in še na drugo.

Roka je v komolcu pokrčena, z zapestjem pa nihamo naprej in nazaj. Dlan je obrnjena navzdol.

Trak je privezan. s stegnjenima rokama 
raztegujemo trakove narazen. Zapestja so 
v višini ramen.
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Državna himna je naznanila 
otvoritev našega največjega 
atletskega mednarodnega 

tekmovanja. Ob tem je športnikom 
dobrodošlico in dobre rezultate zaželel 
predsednik Zveze paraplegikov Slo-
venije Dane Kastelic, pridružil pa se 
mu je tudi predsednik Zveze za šport 
invalidov Slovenije Damjan Lazar, ki 
je pripomnil, da je šport dobro vodilo 
invalidov v družbene tokove. 

Memorialno tekmovanje in 24. 
državno prvenstvo paraplegikov in 
tetraplegikov je odprl predsednik zve-
ze Dane Kastelic, nato so atletinje in 
atleti v svoji klasifikacijskih skupinah 
(F51-F56-Veterani) začeli s tekmova-
njem v troboju – met diska, suvanje 
krogle in met kopja oz. kija, za težje 
gibalno ovirane tetraplegike. Pri teh 
disciplinah tekmovalci paraplegiki za-
radi boljših rezultatov orodja mečejo 
s posebnih višjih stolov, tetraplegiki pa 
uporabljajo nekoliko dvignjene plošča-
di. Tekmovanje je potekalo na šestih 
tekmovališčih hkrati, tekmovalci pa s 
presedanjem niso izgubljali časa. Me-
njavali so le orodja. Pri metih so imeli na 
voljo en poizkusni met in šest metov v 
konkurenci, sodniki pa so na tekmoval-
ni list vpisali najboljši izmerjen rezultat. 

Jože Globokar | 46. spominsko tekmovanje prof. Bojana Hrovatina

REKORDNA UDELEŽBA  
V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
Na atletskem stadionu v Radovljici je 12. septembra potekal že 46. memorial prof. Bojana 
Hrovatina. Spomin na pionirja invalidskega športa so v tekmovalnem duhu poleg slo-
venskih atletov paraplegikov in tetraplegikov počastili še atleti iz Srbije, Bosne in Herce-
govine ter Črne gore, pridružili pa so se jim tudi ročni kolesarji. Največje atletsko srečanje 
je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije in sodelovanjem Zveze za šport invalidov 
Slovenije –POK pripravilo Društvo paraplegikov Gorenjske. Rezultati atletov iz vseh de-
vetih pokrajinskih društev Zveze pa so šteli tudi za uvrstitve na 24. državnem prvenstvu.

Gostje iz Bosne in Hercegovine in Srbije (foto Andraž Muljavec)

Rekordna udeležba na 46. memorialu prof. Bojana Hrovatina (foto Tomaž Demšar)
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Sledil je troboj moških v hitrostnih vo-
žnjah na 100, 200 in 400 m, za tem pa 
dve memorialni vožnji. Prva s standar-
dnimi vozički na 100 m v ženski in mo-
ški konkurenci v spomin prof. Bojana 
Hrovatina, druga pa na 800 m v odprti 
kategoriji v spomin na velikega prijate-
lja paraplegikov Henrika Übeleisa. 

Pestro atletsko tekmovanje so za-
ključili rekreativni in aktivni ročni kole-
sarji, ki so se pomerili za pokal Zveze 
paraplegikov. Prvi na 1.500 m, drugi 
pa na 6.000 m dolgi progi. Med rekre-
ativnimi parakolesarji je pokal osvojil 
Gašper Črnilec (DP-KR), med ročnimi 
kolesarji na tekmovalnih kolesih pa 
Marko Sever (DP-GO).

Najboljši rezultati trobojev štirih 
tekmovalcev posamičnih ekip so šteli 
tudi za mednarodno tekmovanje na-
stopajočih držav. Prvo mesto je osvo-
jila Slovenija, drugo Črna Gora, tretje 
Bosna in Hercegovina, četrto pa Srbija.

Za pravilen potek tekmovanja je 
skrbelo kar 22 sodnikov Atletskega 
kluba Radovljica, za računalniški vnos 
in izračun rezultatov Marina in Janez 
Hudej, sodelovale pa so tudi študent-
ke delovne terapije Zdravstvene fakul-
tete Ljubljana. Športniki so tokrat za 
tekmovanje imeli odlične pogoje, pod 
karavanškim Stolom pa se je zbralo re-
kordno število športnikov. Nastopilo je 
97 tekmovalcev, od tega 92 v atletiki.

Ob razglasitvi rezultatov je pred-
sednik Zveze paraplegikov Slovenije 
Dane Kastelic poudaril pomen in vlogo 
športa paraplegikov in tetraplegikov 

in dodal, da se športniki paraplegiki 
in tetraplegiki z nobenih paraolimpij-
skih iger še niso vrnili brez medalje. To 
je dovolj zgovoren podatek, kako po-
membno vlogo ima šport pri naši orga-
nizaciji. Zahvalil se je tudi Društvu para-
plegikov Gorenjske za odlično izvedbo 
tekmovanja v arhitekturno urejenem 
okolju in čestital vsem športnikom za 
dosežene rezultate in tekmovalni duh. 
Še posebej pa športnikom iz BiH, Srbije 
in Črne gore.  

Pokale in medalje so podelili: mag. 

Panoramska slika (foto Andraž Muljavec)

Cveto Uršič – Ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možno-
sti, Dane Kastelic – predsednik Zveze 
paraplegikov Slovenije, Draga Lapor-
nik in Marjan Peternelj – paraolim-
pijca in Peter Robnik – predsednik 
DP Gorenjske. Otvoritev in zaključek 
tekmovanja je povezoval vodja športa 
pri ZPS Gregor Gračner.

Uradni pokrovitelj memoriala je 
bil Dom paraplegikov z Dejavnostjo 
IZI - Invalid za invalida.

Zmagovalne ekipe državnih reprezentanc (foto Marino Popovič)

Vse več rekreativnih ročnih kolesarjev (foto Andraž Muljavec)
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REZULTATI NAJBOLJŠIH 24. DRŽAVNEGA PRVENSTVA

TROBOJ  METI – ŽENSKE 
Skupine F51-F52-F53  
1. Marta Janežič (MS), 2. Anica Radej (NM), 3. Namka Paratušič (LJ).
Skupini F54–F55  
1. Draga Lapornik (LJ), 2. Barbara Meglič (KR), 3. Zofka Povodnik (NM).

TROBOJ METI – MOŠKI
Skupina F51  
1. Jože Flere (CE), 2. Branko Erjavec (SG), 3. Gregor Glavan (NM).
Skupini F52 in F53  
1. Henrik Plank (CE), 2. Klemen Lokar (KR), 3. Aleš Povše (CE).
Skupina 54  
1. Janez Hudej (CE), 2. Dušan Slana (MS), 3. Mitja Breg (SG).
Skupini F55 in F56
1. Uroš Jurečič (LJ), 2. Gregor Gračner (LJ), 3. Damjan Rek (SG).
Skupina Veterani 
1. Radosav Matič (CE), 2. Metod Zakotnik (KR), 3. Miran Jernejšek (MB).

TROBOJ VOŽNJE – MOŠKI
Skupine T51-T52-T53 
1. Mitja Breg (SG), 2. Danijel Milošič (MB), 3. Gregor Habe (CE).
Skupina T54 
1. Štefan Glavan (LJ), 2. Janez Učakar (KR), 3. Boris Zupančič (NM).

MEMORIALNA VOŽNJA PROF. BOJANA HROVATINA ŽENSKE
Supine od T51 do T54 
1. Anica Radej (NM), 2. Draga Lapornik (LJ), 3. Barbara Meglič (KR).

MEMORIALNA VOŽNJA PROF. BOJANA HROVATINA MOŠKI
Skupini T51-T52 
1. Gregor Glavan (NM), 2. Janko Černigoj (NG), 3. Henrik Plank (CE).
Skupini T53-T54 
1. Štefan Glavan (LJ), 2. Jernej Slivnik (KR), 3. Danijel Milošič (MB).  

MEMORIALNA VOŽNJA HENRIKA ÜBELEISA
Odprta skupina 
1. Mitja Breg (SG), 2. Gregor Habe (CE), 3. Danijel Milošič (MB). 

Organizator je skupine v katerih je tekmovalo manj kot pet športnikov 
združil v eno skupino.

Bravo, Jože, tako se dela! (Foto Andraž 
Muljavec)

DP Gorenjske je odlično pripravilo tekmo-
vanje. Na sliki predsednik društva Peter 
Robnik (foto Tomaž Demšar)

Najboljše v memorialni vožnji na 100 m 
(foto Marino Popovič)
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Bojan Hrovatin se je rodil 19. aprila 
1923 v delavski družini v Ljubljani. Dru-
ga svetovna vojna ga je doletela kot 
maturanta, ki se je zaradi visoke naci-
onalne zavesti odzval kot prostovoljec 
za obrambo domovine. Kakor mnogi 
slovenski mladeniči, ki jim je vojna pre-
križala načrte, se je tudi Bojan prebijal 
preko različnih težav kot učitelj telesne 
vzgoje na gimnaziji v Trbovljah. V letih 
1947–1948 je bil organizator različnih 
športnih kolonij. Leta 1948 je nastopil 
v Komiteju za fizkulturo. Od tedaj dalje 
Bojana srečujemo v različnih športnih 
organizacijah kot stalnega sodelavca 
ali prizadevnega funkcionarja. Kljub re-
dni zaposlitvi je v tem času diplomiral 

Jože Okoren, povzeto iz Zbornika ob 40. obletnici ZPS | Lik prof. Bojana Hrovatina

PREKO BOJANA DO ŠPORTA IN  
DO ORGANIZACIJE
Bojan Hrovatin je že v 60. letih, ko je bil šport invalidov še tabu tema, vnesel »pozitivni ne-
mir« v vrste invalidov in tudi pri posameznih strokovnjakih. Predvsem pri paraplegikih in 
tetraplegikih in drugih telesnih invalidih je vnesel športne vsebine kot program uspešne 
medicinske rehabilitacije.

na Visoki šoli za telesno kulturo. V tem 
času je bil že tudi organizator raznih 
športnih prireditev za invalide.

Zaradi visoko razvitega humaniz-
ma se je kot prvi na športnem podro-
čju poklicno posvetil strokovnemu 
delu z invalidi. Zaposlil se je v takra-
tnem Zavodu RS Slovenije za rehabi-
litacijo invalidov v Ljubljani. Hkrati je 
opravljal funkcijo sekretarja Zveze za 
rekreacijo športa invalidov Slovenije. 
Bil je pravi človek na pravem mestu. 
Takrat je bilo veliko dela opravljenega 
na »etični pogon«. Kot profesor – vod-
ja športa – v osrednji slovenski reha-
bilitacijski ustanovi, je vedel, kaj hoče. 
Strokovno je pripravljal programe, tudi 
po vzoru nekaterih drugih držav. Nje-
govo delo je bilo usmerjeno v vse več 
kategorij invalidov. Govorilo se je le o 
invalidskem športu, ta termin še da-
nes uporabljajo nekateri strokovnjaki. 
Šport invalidov ni prav nič »invalidski« 
šport, temveč je šport, tudi ko govori-
mo o športu invalidov.

Bojan se je kmalu pričel spogledo-
vati s tujino in tekmovalce pripravljal 
tudi za zahtevnejše nastope. Prvi med-
narodni uspeh se je zgodil na evrop-
skih igrah na Dunaju leta 1966, kjer 
je Slovenija osvojila dve kolajni. Ivan 
Tajnšek v suvanju krogle in Lojze Cvar 
v metu diska. V tistih letih (1965–1970) 
je mednarodno sodelovanje slonelo 

predvsem na tekmovanjih v Avstriji in 
Italiji. Omeniti velja, da je Bojan užival 
polno podporo pri takratnem vodji 
zdravnikov Zavoda za rehabilitacijo in-
validov dr. Slobodanu Grobelniku in 
vodji oddelka za paraplegijo dr. Ireni 
Grobelnik, ki imata oba nedvomno 
veliko zaslug za razmah športa inva-
lidov v Sloveniji. Uspehi so narekovali 
še bolj organizirano delo, Bojan pa je 
z dokazanim prepričal odgovorne v 
Sloveniji, da je šport invalidov postal 
stalnica, vse bolj pa so ga začeli spre-
mljati tudi mediji. Za medijsko prepo-
znavnost sta kasneje imela velike zaslu-
ge Janez Češnovar in žal že pokojni 
Henrik Űbeleis.

Bojan je nepričakovano in mnogo 
prezgodaj umrl marca 1970. Od tega 
leta dalje paraplegiki v njegov spomin 
prirejamo vsakoletno atletsko tekmo-
vanje na državni ravni z mednarodno 
udeležbo. Prav to športno panogo je 
pričel Bojan razvijati kot prvo. Žal ugo-
tavljamo, da po skoraj šestinštiridesetih 
letih ni mogoče pridobiti človeka, ki bi 
ga lahko nadomestil.

Jože Globokar o Bojanu Hrovatinu.
»Prof. Bojan Hrovatin je bil pionir 

invalidskega športa v Sloveniji. Žal je 
njegovo najbolj ustvarjalno delo, pol-
no vizij, prekinila nenadna smrt. Star je 
bil komaj 47 let. To je bil hud udarec za 
šport invalidov. 
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Bojan je bil zaposlen v takratnem 
Zavodu za rehabilitacijo invalidov v 
Ljubljani, spoznal pa sem ga leta 1968, 
ko sem kot tetraplegik prišel v zavod na 
medicinsko rehabilitacijo. Takrat je bilo 
v zavodu okrog 30 paraplegikov in te-
traplegikov in smo se ravno pripravlja-
li, da bi ustanovili svojo organizacijo. 
Bojan je aktivno sodeloval pri ustano-
vitvi naše organizacije, takratne Sekcije 
paraplegikov in tetraplegikov, katere je 
bil tudi častni član.

Paraplegiki in tetraplegiki smo na 
športnem področju za Bojana predsta-
vljali nekakšen izziv. Že leta 1966 je na 
Evropske igre na Dunaj popeljal ekipo, 
ki je med evropsko elito osvojila dve 
medalji. Naši športniki so nato samo še 
nizali uspehe. Njegovi zametki so rodili 
bogate sadove. Vse do paraolimpijskih 

kolajn, brez katerih se paraplegiki in 
tetraplegiki s paraolimpijskih iger do 
sedaj še niso vrnili.

V zavodu se je v okviru športne te-
rapije posvetil tudi tetraplegikom. V 
telovadnici smo imeli dihalne in raz-
gibalne vaje, igre z žogo, plavali smo 
v bazenu in še kaj, kar sem po toliko 

letih že pozabil. Dobro pa se spomnim 
njegove prve vaje, ko sploh še nisem 
prišel na invalidski voziček. Na roke mi 
je privezal navadno zračnico od kolesa 
in potem pa sva jo vlekla vsak na svojo 
stran. S tem sem si krepil roke in še tistih 
nekaj mišic, kar mi jih je ostalo. Ja, na 
Bojana me vežejo lepi spomini.«
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PREDAVANJE O FIZIOTERAPIJI
4. junija 2015 smo v društvenih pro-

storih organizirali predavanje na temo 
»Poskrbi za svoje telo«. V goste je prišla 
fizioterapevtka Nataša Beršnak, ki se 
ukvarja s fizioterapijo in masažo. Pre-
davala in svetovala nam je, kako lahko 
sami pridemo do boljšega počutja in 
trdnejšega zdravja.

Kar nekaj govora je namenila pravil-
nem dihanju, ki predstavlja vir zdravja 
in sprostitve. Če se posvetimo dihanju 
in smo pozorni nanj, lahko to okrepi 
naše duševno in telesno dobro poču-
tje. Vsi, ki poznajo skrivnost dihanja, 
priporočajo dihanje s prepono, pri ka-
terem se trebuh pri vdihu izboči in pri 
izdihu vboči. Tisti, ki imajo poškodbo 

Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Ob koncu pomladi smo na sedežu našega društva organizirali spomladansko čišče-
nje celotne hiše in njene okolice. Zbrani člani in njihovi svojci so zavihali rokave in ob 
pomoči pridnih rok je bilo hitro vse kot iz škatlice. Tudi v poletnih mesecih smo aktivni, 
čeprav je veliko naših članov na oddihu na morju ali pa obnovitveni rehabilitaciji. Imeli 
smo predavanja, sestanke in druga druženja. V vročem poletju smo uživali in se držali 
v senci, kolikor se je le dalo.

hrbtenjače višje in prepone ne kontro-
lirajo, si lahko pomagajo kar z rokami. 
Poleg dihanja je pomembno tudi, kaj 
zaužijemo, da se dovolj gibamo, telo-
vadimo, razgibavamo in tudi pravilno 
počivamo. Pomembno pri počitku je, 
da izkoristimo vse strani telesa, npr. le-
žanje na levem boku, desnem, hrbtu in 
tudi na trebuhu. V vsakem položaju se 
razbremeni določen del telesa in tako 
je naše telo bolj sproščeno in tudi bolj 
spočito ter pripravljeno za bolj aktivno 
življenje. Spanje v različnih položajih 
omogoča »razbremenitev« tudi notra-
njih organov. Ker smo vsi člani društva 
omejeni v gibanju, nam je predlagala, 
da čeprav ne moremo premikati nog, 
zapremo oči in v mislih dvigujemo in 

Fizioterapevtka Nataša Beršnak 
(foto Franci Slivšek) Zbrani v prostorih društva črpamo koristne informacije. (Foto Franci Slivšek)

premikamo noge – saj s tem spustimo 
nekakšen signal v noge. 

Po predavanju je z veseljem odgo-
vorila na vsa zastavljena vprašanja, ki 
so jih imeli naši člani. Povedala je tudi, 
da v svojih prostorih v Sevnici izvaja fi-
zioterapije (kinezioterapijo, skupinsko 
vadbo, elektroterapijo, termoterapi-
jo in druge) ter veliko različnih masaž 
(zdravilno, hot stone, azijsko, berbersko 
…). Vsi, ki si želite izvedeti več o njenih 
storitvah, si oglejte spletno stran www.
fizioterapija-bersnak.si. Na dogodek 
je prišlo lepo število članov in vsi smo 
zavzeto poslušali ter dobili veliko kori-
stnih informacij o izboljšanju kvalitete 
življenja.
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IZOBRAŽEVANJE O JAVNEM 
NASTOPANJU

Prav tako junija smo na društvo 
povabili izkušeno diplomirano sociolo-
ginjo Sabino Gosenca, ki je pravi me-
dijski multipraktik na vseh področjih. Je 
nekdanja športnica, športna novinarka, 
urednica, voditeljica, animatorka. Za 
sabo ima že dolgoletne izkušnje in ve-
liko znanja, ki ga rada deli. Na društvo 
je prišla z jasnim namenom, da nas po-
duči o odnosih z javnostmi in javnem 
nastopanju.

Namreč, ko se pojavimo v javnosti, 
je zelo pomemben prvi vtis. Sabina 
pravi, da nas najprej vidijo, šele nato 
slišijo. Tudi stisk roke pove veliko o po-
samezniku, ne sme biti mlahav, ampak 
korekten in odločen. Govoriti moramo 
naravno in sproščeno, da poslušalci ne 

paziti na ažurno urejeno spletno stran 
in na aktualne objave na družbenih 
omrežjih. Izobraževanje je bilo zelo po-
učno in zanimivo, saj smo dobili veliko 
koristnih informacij o tem, kako izbolj-
šati komunikacijo z javnostjo. Od nas pa 
je odvisno, koliko pridobljenega znanja 
prenesemo tudi v prakso.

KOPALNI DAN V PACUGU
V navadi je, da naš kombi med 

ostalimi prevozi člane prevaža tudi na 
obnovitveno rehabilitacijo. Avgusta se 
je pojavila potreba po prevozu v Pa-
cug. Hitro se je porodila ideja, da bi zra-
ven povabili še druge člane društva in 
ustvarili prijeten kopalni dan. Tako smo 
sedmega avgusta napolnili kombi, 
sedem članov z asistentom Dalibor-
jem, ter se na pravi poletni dan podali 
morski osvežitvi naproti. V Pacugu smo 
maksimalno izkoristili čas za kopanje in 
uživanje na soncu oz. bolj v senci, že-
lodčke pa smo potolažili z obilnim in 
dobrim kosilom. Vračali smo se v manj-
šem številu, saj smo eno članico pustili 
v Pacugu, da uživa še štirinajst dni na 
obnovitveni rehabilitaciji. Dan je bil 
preživet v dobri družbi, z obilo smeha, 
in vsi smo bili za, da se tak kopalni dan 
še kdaj ponovi.

posvečajo pozornosti temu, kako govo-
rimo, temveč tistemu, kar hočemo po-
vedati. Tudi mediji so zelo pomembni, 
saj pomagajo krepiti ugled organizacije. 
V sodobnem času nam internet in druž-
bena omrežja ne smeta biti tuja, saj nas 
drugače širša javnost ne bi opazila. Na 
kratko je razložila še, kako napisati do-
bro sporočilo za javnost. Bistvo naj bo 
v naslovu in uvodu, z njima pritegneš 
pozornost bralca, naj bosta zanimiva in 
udarna. V nasprotnem primeru bralec 
sporočilo preleti le na hitro.

Kot zlato pravilo v medijih je omeni-
la, da je sveža novica kot žemljica. Bolj je 
sveža, bolj je vroča. Zelo pomembno je 
tudi, da ne preklinjamo in ne „šimfamo“. 
Če opazimo, da mediji objavijo nekaj o 
nas oziroma se odzovejo na sporočilo, 
se jim zahvalimo. Predvsem moramo 

Izobraževanje s Sabino Gosenca na društvu (foto Franci Slivšek)

Anka Vesel 
SODELOVALI SMO NA SMUKFESTU 2015 

Zadnjo junijsko soboto so člani 
Društva sodelovali na prireditvi Smu-
kfest 2015, ki je potekala ob prazniku 
krajevne skupnosti, v kateri ima sedež 
naše društvo. Organizacijske niti so bile 
v rokah sveta krajevne skupnosti pod 
vodstvom predsednice Tine Centa 
Žalec. Program je povezovala pod-
predsednica Manja Zorko. Člani dru-
štva so predstavili košarko na vozičkih. 
Obiskovalci so z veseljem preizkušali 
svoje spretnosti na športnih invalidskih 
vozičkih in mete na koš. Slikarji likovne 

Anka Vesel, Katja Vrankar, Janez Učakar in Alenka 
Oblakovič  Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Na Gorenjskem se je v pomladno-poletnih mesecih doga-
jalo marsikaj. Družili smo se s krajani krajevne skupnosti, 
v kateri ima sedež naše društvo, uspešno smo izpeljali tra-
dicionalno likovno delavnico, sprostili in zabavali smo se 
na izletu in pikniku, osvežili smo svoje znanje o Youtubu in 
se udeležili Parade učenja, sodelovali smo na izboru Naj 
prostovoljec, vmes pa smo vsak po svoje počitnikovali. 
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sekcije pri Zvezi paraplegikov so na 
ogled postavili svoja dela. Mimoido-
če so zlasti pritegnili slikarji, ki slikajo 
z usti. S  folklornimi nastopi in kulina-
ričnimi razvajanji na stojnicah so se na 
prireditvi predstavila kranjska kulturna 
društva različnih narodnosti. Na eni od 
stojnic se je predstavila tudi skupina 
Srce za bulle, ki skrbi za zavržene pse 
in jim išče nove lastnike. Popoldanski 
del programa je, zaradi vremenskih 
razmer, odpadel. Člani društva se za-
hvaljujemo za prejete donacije, ki bodo 
namenjene nakupu košarkarskega vo-
zička, vodstvu krajevne skupnosti in 
obiskovalcem.

Katja Vrankar 
OTVORITEV RAZSTAVE 9. LEŠANSKE 
LIKOVNE KOLONIJE

Najlepši so dogodki, ki se zgodijo 
v domačem okolju, ker se začuti utrip 
življenja na vasi. V daljavi pogled izpred 
Likovnega salona seže do cerkve pri 
Mariji Pomagaj na Brezjah in še dlje, do 
Jelovice in Triglava. Tak pogled razve-
dri vsakogar, še posebej pa daje navdih 
umetnikom za ustvarjanje v tako lepi 
pokrajini.  9. Lešanska likovna kolonija 
se je zaključila v prijetnem okolju Li-
kovnega salona Šter, 27. junija 2015 ob 
sedemnajsti uri. Po hudem nalivu in 
ohladitvi sta bila nebo in razgled z vrha 
še bolj čista, jasna. Razstavljene foto-
grafije slikarjev, ki so ustvarjali na likovni 
koloniji, upodabljajo okoliške domačije 
in pokrajino. Tudi te umetnine izražajo 
lepoto vasi, pokrajine in stavb. Kdor po-
zna kotičke, ki so naslikani na platnih, 
tudi v resnici, mu zagotovo ob pogle-
du nanje zaigra srce. Znamenja ob poti, 
razpotja, kozolci, domačije, cerkvice, 
cvetlice in še mnogo drugih motivov. 
Med ogledom razstavljenih slik je opa-
ziti različne tehnike ustvarjanja, med 
drugim tudi slikanje z usti. Na ogled so 
bile tudi ostale slike, ki v prostem času 
nastajajo izpod čopiča Borisa in Ane 
Šter. Kitarski ansambel Svarun je obo-

gatil večer s koncertom Carrullijevih 
skladb, ki so se razlegale po Lešah in  
pospremile zahajajoče sonce za Trigla-
vom. Boris in Ana Šter sta se kitarskemu 
ansamblu Svarun zahvalila s podarjeno 
umetniško sliko makovega polja, ki je 
še malo prej krasila njun likovni salon. 

Anka Vesel 
IZBOR NAJ PROSTOVOLJCA 2015

V kongresnem centru na Brdu pri 
Kranju je konec junija potekala zaključ-
na prireditev natečaja Prostovoljec 
leta. Natečaj pod okriljem Mladinske-
ga sveta Slovenije poteka že 13. leto. V 
letu 2015 je častno pokroviteljstvo nad 
projektom prevzel predsednik Repu-
blike Slovenije Borut Pahor. Na nate-
čaj sta letos prispeli 202 prijavi. Ključni 
podeljeni nazivi so »Naj prostovoljka«, 
»Naj prostovoljec« in »Naj prostovoljski 
projekt«, od leta 2009 dalje pa še »Naj 
mladinski voditelj« in »Naj mladinski 
projekt«. Priznanja za sodelovanje pa 
prejmejo tudi ostali sodelujoči. Prizna-
nja so podelili predsednik RS Borut 
Pahor, ministrica dr. Anja Kopač Mrak 
in predsednik Mladinskega sveta Slove-
nije Tin Kampl. Za prijetno vzdušje na 
prireditvi je poskrbela Alenka Godec. 
Priznanji sta na pobudo Društva para-
plegikov Gorenjske letos prejela Ma-

rija Černe in Jože Resman. Mariji in 
Jožetu, prav tako tudi ostalim prosto-
voljcem, ki nas spremljajo, se v imenu 
članic in članov društva iskreno zahva-
ljujemo.

Alenka Oblakovič 
IZLET V IZOLO

Pomlad v vsej svoji cvetoči sijajnosti 
in prijetni toplini nas vsako leto znova 
zvabi, tudi najvztrajnejše zapečkar-
je, da pridemo pogumno na plan in 
razpremo svoja premrla krila. Takrat si 
pogosto zaželimo, da bi odšli kam na 
prijeten, zanimiv izlet s prijatelji, da bi 
preživeli nekaj ur v veseli, dobri družbi. 
In, če želje postanejo resničnost, je še 
toliko lepše. Društvo paraplegikov Go-
renjske (glavna sta bila  Jovita in Peter) 
je zadnji četrtek v maju organiziralo za 
svoje člane in njihove spremljevalce 
enodnevni izlet v Izolo in z barko po  
slovenskem  morju. To pa je bilo doži-
vetje in pol! Čudovito! Naš vztrajni , bi-
stroumni  predsednik je že par tednov 
pred odhodom s svojo   policajsko trmo 
preiskal vse »privat« voznike avtobusov 
daleč naokrog in se trudil najti nekoga, 
ki bi imel v svojem voznem parku tudi 

Izbor Najprostovoljec 2015 (foto arhiv DPG)
Na izlet s prilagojenim avtobusom (foto 
Andraž Muljavec)
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prilagojen avtobus za osebe na invalid-
skih vozičkih. Poglej si ga, na! Našel ga 
je in to skoraj tik pred nosom. Podjetje 
Meteor, Cerklje, d. o. o., (na Gorenjskem) 
je   lastnik avtobusa z dvižno ploščadjo, 
v katerem se lahko sprednja polovica 
avtobusa prilagodi za vožnjo oseb na 
invalidskih vozičkih. 

Natančne informacije o tem avto-
busu lahko dobite na sedežu društva.   
Večina prisotnih članov  se že zelo dol-
go ni peljal a  z  buso m,  mnogi,  odkar so 
na vozičku, ne. Zato nam je bila vožnja 
z njim še v toliko večje zadovoljstvo. 
Vstopanje na avtobus sicer traja malo 
dlje, a nič ne de. Moški so itak brž razvili 
pravo znanstveno teorijo o dvižni plo-
ščadi, nalaganju vozičkov, ženskih obli-
nah itd. Ženske jim seveda nismo ostale 
dolžne, tudi me smo imele vso pot do 
Izole čas za posvet o pametnem naku-
povanju, kuhi, vrtnarjenju ipd. Tudi ka-
kšna žgoča iskrica o moških spretnostih 
je priletela na vroča tla. Zraven mene 
sta sedela Petrova boljša polovica in 
njun starejši vnuk Nejc. Seveda sva bila 
midva z malčkom najbolj vesela, ko sva 
po dolgem, napornem pričakovanju s 
Črnega Kala   končno zagledala morje.  
Sedaj je bilo treba le še poiskati naš 
pomol in pravo barko. V Izoli smo se 
najprej vsi zapodili v najbližje kavarne 
in slaščičarne na obvezno dopoldan-
sko dozo poživljajoče črne tekočine in 

sladoled. Na vsakem prijateljskem izle-
tu je pomemben skupinski duh: vsi za 
enega, eden za vse! Tako smo se tudi 
mi v gosjem redu  približali želenemu 
cilju. Jovita, naša vrla »socialka«, nas je 
priganjala, da smo jo komaj dohajali. 
Kapitan na manjši ladji z imenom Okus 
morja nas je že težko čakal. Hitro smo 
se po kovinskem podestu vkrcali nanjo 
in že smo odpluli stran od privezov. 
Za dobrodošlico smo takoj dobili šilce 
močnega. Z mornarjem odpluti, to res 
je lepo, z njim se voziti pod sinje nebo, 
ko barka priplava  skoraj  na sredo  naš'ga  
morja,  naš Peter zakliče: »Gremo nazaj, 
smo na pomolu pozabili dva Zadnikar-
ja!«  Seveda smo ju sprejeli na gosto-
ljubno barko z vsemi običaji, ki pritičejo 
častnim gostom. Na ladji, ki je sicer na-
menjena oseminštiridesetim gostom, 
smo se vsi vozičkarji lahko prosto gibali, 
brez umikanja in prestavljanja. Nekate-
ri so neumorno klepetali, se posvetili 
utrjevanju prijateljskih vezi, drugi smo 
sloneli ob robu ladje in zasanjano zrli 
v morsko dalj, vse tja čez širno obzorje, 
ter doživljali krasen občutek neizmerne 
notranje svobode. To je bil za marsiko-
ga od nas vrhunec izleta. V morju, ki je 
imelo tisti dan osemnajst stopinj, smo 
videli meduze. Bolj so rdeče, bolj so ne-
varne. Tako je povedal naš kapitan. Kar 
naenkrat je v ozadju ladje nekaj močno 
pljusknilo. Glej ga, junaka! Boris se je 

res opogumil in skočil v morje, tako kot 
je obljubil. A se je takoj za njim še nek-
do ojunačil. Športno navdahnjeni Uča-
karjev Jani. Bravo, fanta! Potem pa je že 
zadišalo iz ladijskega kotla, na mizah so 
se znašli krožniki s kruhom in kmalu za-
tem še okusne školjke klapavice. Odlič-
no! Še pred jedjo smo se za daljši čas 
zasidrali blizu morske meje med Slove-
nijo in Hrvaško. Kdor ni maral školjk, je 
za malico na ladji dobil salamo, sir, oli-
ve, kumarice. Nihče ni bil lačen. Pa tudi 
ne razočaran nad izletom! Kar prehitro 
je minil čas uživanja na ladji. V poča-
snem slogu smo spet napolnili avtobus 
in se podali na pot proti domu. Siva pot 
vodi nas na Gorenjsko. Z malce otožno-
sti v srcu sem se s Črnega Kala še enkrat 
ozrla  na sinje modro  ravan. 

Zahvalila sem se morju , ker nas je 
sprejelo in dopustilo, da smo tako mir-
no, prijetno, svobodno pluli po njem. 
Vsi udeleženci, bilo nas je šestinštiri-
deset, smo bili nad vsem videnim, ob-
čutenim in preživetim zelo navdušeni.  
Tak preprost, pristen, sproščen izlet  bi 
lahko še kdaj ponovili. Hvaležni smo za-
ploskali tudi vozniku (sam direktor Me-
teorja nas je vozil) za njegovo srečno, 
varno in zanesljivo vožnjo. Zagotovo 
bomo z njim še večkrat potovali. Člo-
vek je socialno bitje, ne more vedno 
sam v avtu hiteti po cesti, sploh če gre 
na potep s prijatelji, mar ne? Najlepša 
hvala organizatorjem izleta! Se priporo-
čamo še za naprej.

Anka Vesel 
DELAVNICA YOUTUBE – VEČ KOT SAMO 
ZABAVA

V okviru Tedna vseživljenjskega 
učenja je bila v prostorih Društva orga-
nizirana Delavnica YouTube – več kot 
samo zabava.

Delavnico je vodila Mojca Rozman 
z Ljudske univerze Kranj. YouTube je 
javna spletna stran, ki omogoča regi-
striranim uporabnikom nalaganje nji-
hovih video posnetkov in ocenjevanje Izlet v Izolo (foto Andraž Muljavec)
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posnetkov drugih uporabnikov. Samo 
za ogled video posnetkov pa ni treba 
biti registriran uporabnik. Udeleženci 
so nadgradili svoje znanje o uporabi te 
spletne strani. Vtisi z delavnice so bili 
več kot pozitivni. 

Anka Vesel 
PARADA UČENJA – DNEVI UČEČIH 
SKUPNOSTI V KRANJU

Kranj je v maju gostil Parado uče-
nja. Parada je potekala pod organizacij-
skim vodstvom Ljudske univerze Kranj 
in častnim pokroviteljstvom župana 
MO Kranj Boštjana Trilarja. Člani dru-
štva smo se na povabilo k sodelovanju 
na Paradi odzvali v lepem številu. Čla-
nice so, s pomočjo mentorice Marije, 
izdelovale rože iz krep papirja. Slikarji 
so na ogled postavili svoja likovna dela. 
Mimoidoči pa so se lahko preskusili 
tudi v košarki na vozičkih. Na Paradi je 
sodelovalo tudi gibanje Vozim. 

Anka Vesel 
NA OBISKU PRI ČLANIH V DOMOVIH 
STAREJŠIH OBČANOV

Zadnje poletne dni so predstavni-
ki Društva obiskovali člane v Domovih 
starejših občanov. Dolgoletni članici 
Anici Humar so že za časa njene se-
litve v Dom upokojencev Domžale v 
zimskih mesecih obljubili obisk. Kar je 
bilo v hladnih mesecih obljubljeno, so 
vročo avgustovsko sredo končno izpol-
nili. Anica jih je pričakala že na vhodu 

v dom. Razkazala jim je dom in okoli-
co, v bližnjem lokalu pa so poklepetali 
in si izmenjali novice. Izkazalo se je, 
da je bilo to zadnje skupno srečanje. 
Zdravstvene težave, ki so jo pestile v 
zadnjih mesecih so bile nepremagljive. 
V nedeljo, 6. septembra se je Anica za 
vedno poslovila. Počivaj v miru, draga 
Anica!

V Domu dr. Janka Benedika v Rado-
vljici so nastanjeni štirje člani društva. 
Ljubica Jančar, Franci Novak, Jožko 
Stare in Vida Rozman so bili obiska 
zelo veseli. Ob prijetnem druženju čas 
vedno prehitro mine in hitro je prišel 
čas za odhod. Z obljubo, da se kmalu 
spet vidijo, so se v pozni dopoldanski 
uri razšli.

Janez Učakar 
DESKANJA NA VODI STA SE UDELEŽILA 
TUDI DVA NAŠA ČLANA

Poletje je minilo in sonce nas je 
pošteno grelo. Na udaru so bile pole-
tne aktivnosti in ena od teh je bil prav 
gotovo kamp v deskanju na vodi, ki 
ga vsako leto organizirata tetraplegik 
Zdravko Lakič iz Reke in lastnik skilifta 
Tomislav. Dogodek se je odvijal juni-
ja v prijetni vasici Kornič na otoku Krk. 
Omenjenega kampa se je udeležilo 
tudi dvanajst slovenskih paraplegikov. 
Prvih pet dni so potekali treningi, za-
dnji dan pa se je kamp zaključil s tek-
movanjem, ki se ga je udeležilo enajst 
tekmovalcev. Po predtekmovanju se 

je šest tekmovalcev uvrstilo v finale. 
Spektakularno je zmagal Zdravko 
Lakič, ki je prav na ta dan praznoval 
abrahama. Drugo mesto je pripada-
lo Francozu Bastianu Berreju, tretje 
mesto pa je pripadalo tudi Francozu 
Gonsallies Filippu. Na četrto mesto 
se je zavihtel kot najboljši Slovenec Ja-
nez Učakar (DP G), sledila pa sta mu 
na petem mestu Matej Lednik (DP CE) 
in kot šesti Gregor Gračner (DP LJ). V 
tekmovanju so sodelovali še Borut Se-
ver (DP LJ), Klemen Lokar (DP G), Enis 
Musić (DP CE), Branko Črv (DP NG) in 
Aljoša Škaper (DP LJ). Kamp je poleg 
izredno lepega vremena popestrilo 
prijetno druženje in izlet z barko, prila-
gojeno osebam na vozičkih, ki jo ima 
v lasti organizator Zdravko. Na koncu 
pa je treba omeniti, da se iz leta v leto 
povečuje zanimanje za tovrstni šport, 
kar je v sodobnem času nadvse vzpod-
budno.

Janez Učakar 
NAŠI KOŠARKARJI USPEŠNI V 
ITALIJANSKEM TOLMEZZU

Na prijetno toplo sobotno jutro so 
se naši fantje odpravili na košarkarsko 
tekmo v deželo Furlanijo - Julijsko kra-
jino v Tolmezzo. Tam se sedaj že nekaj 
let zapored odvija košarkarski spekta-
kel, na katerem nastopajo igralci vseh 
kategorij. Mednje spada tudi košarka 
na vozičkih. Tudi letos so se naši fantje 
tam pomerili z ekipo Castelvechio iz 

Kot v šolskih klopeh (foto Mojca Rozman) Članice DPG na Paradi učenja (foto Boris Šter)
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Gradiške. Po zelo izenačenem boju so 
naši košarkarji, že drugo leto zapored, 
premagali gostitelje z rezultatom 51 
: 46. Vendar pa rezultat ni kazal kake 
pomembne vloge, saj se omenjeni 
spektakel ponaša z namenom druže-
nja med igralci iz Slovenije in Italije. Po 
prijetnem športnem dogodku so se 
igralci obeh ekip udeležili skupnega 
kosila v lovski restavraciji. Italijani so 
bili vedno znani po izvrstni kulinariki 
in tudi tokrat so se odlično odrezali z 

okusno predjedjo in še bolj slastnimi 
testeninami. Tako so naši igralci najbolj 
aktualnega športa na našem društvu 
uspešno zaključili sezono, da so lahko 
uživali zasluženi počitek do jeseni. 

Septembra smo že začeli z re-
kreacijsko košarko na vozičkih, zato 
vas vabimo, da se nam pridružite v 
Strahinju.

Predaval je Uroš Fekonja, dr. 
med., specialist urolog, ki je 
najprej predstavil novousta-

novljeno triažno ambulanto v UKC, se 
osredotočil na najpogostejše proble-
me z urotraktom pri paraplegikih in 
tetraplegikih in predavanje zaključil s 
predstavitvijo preventivnega ravnanja, 
da do tovrstnih težav ne bi prišlo. 

O novoustanovljeni triažni ambu-
lanti smo na spletnih straneh društev 
in Zveze ter v Paraplegiku že veliko pi-
sali, zato so naši člani o njej dobro se-
znanjeni. Predavatelj je več časa name-
nil problematiki urotrakta po poškodbi 
hrbtenjače. Še posebej mehurju in 
ledvicam. Govoril je o PASM-neopera-
tivnem zdravljenju, PASM-minimalnem 
invazivnem zdravljenju, PASM-opera-
tivnem zdravljenju, spolnosti, uroloških 
kontrolah in različnih faktorjih, ki vpli-
vajo na zdravljenje in preprečevanje 
uroloških težav.

Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Društvo paraplegikov Istre in Krasa je 19. junija 2015 v prostorih Doma paraplegikov v 
Pacugu pripravilo poučno in koristno predavanje na temo – Težave z urotraktom, proble-
matika po poškodbi hrbtenjače. 

Po končanem predavanju so naše 
članice in člani urologu postavili različ-
na vprašanja in seveda dobili odgovore 
iz prve roke. Vsekakor pa bi po nasvetu 
urologa vsaj enkrat letno morali opra-
viti preventivni pregled in izkoristiti 
veliko pridobitev, ki smo jo dobili s tri-

ažno ambulanto. Po živahni razpravi 
smo ponovno prišli do ugotovitve, da 
je intermitentna kateterizacija najbolj 
primerna za praznjenje mehurja. Na 
predavanju so naše članice in člani do-
bili vrsto koristnih informacij.

Ekipa Kranja na tekmi v Italiji (foto arhiv 
DPG)

Predavanje smo priredili v Pacugu, kjer so nam pripravili okusno malico (foto arhiv društva)
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Po nekaj letih smo zopet organi-
zirali izlet v Mozirski gaj. Žal nam 
jo je ob planiranem prvem da-

tumu zagodlo vreme, tako da smo za-
mudili tulipane, ampak je bilo vseeno 
lepo. Sprehod po lepo urejenih poteh 
je trajal več kot dve uri. Cvetoče trajnice 
in grmovnice, lepo urejen zeliščni vrt v 
središču parka in še posebej skulptu-
re, kot so avtomobil, letalo in kanglica 
za zalivanje v velikosti dveh metrov, iz 
žice, zavite s trstiko, so nas navdušile. 
Ogledali smo si še čevljarsko in kovaško 
delavnico s prikazom, kako so ti dve 
obrti opravljali včasih. V parku je tudi 
20 metrov visok razgledni stolp, ki pa 
za nas žal ni dostopen. Smo pa zato 
na koncu obiskali še manjšo cerkvico 
in pozvonili z zvoncem želja, ki baje iz-
polni vsako skrito željo. V Mozirski gaj 
se bomo še vrnili.

TEČEM ALI HODIM, DA POMAGAM 
… je vseslovenska dobrodelna 

Zbral Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Poletje je bilo dolgo, vroče in zelo pestro. Najprej se moramo ozreti še v spomladanski 
maj, ko smo zopet obiskali Mozirski gaj, sodelovali smo na dobrodelni prireditvi Tečem, 
da pomagam. Junija nas je obiskal urolog Borut Gubina, organizirali smo letno srečanje 
članov. Julij je rezerviran za »Dan brez vozička«, v najbolj vročih dneh smo pobegnili na 
Roglo, veselo je bilo tudi v Semiču, na domu smo obiskali nekatere naše člane, na obisku 
smo imeli predstavnika IWBM, avgusta smo se potikali po Dolenjski. O tem in še marsi-
čem drugem v tem poletju na celjskem koncu.

prireditev Lions klubov Slovenije, ki se 
maja odvija po različnih krajih Sloveni-
je. Štartnina za tek ali hojo gre v dobro-
delne namene, po navadi za eno od lo-
kalnih invalidskih organizacij. Prireditve 
v Celju smo se udeležili tudi člani naše-
ga društva in zavoda Vozim. Predstavili 
smo se s svojo stojnico, svoje aktivnosti 
pa so v živo predstavili naši košarkarji 
in kolesarji. Prava zvezda prireditve je 
bil Peter Planinšek, ki je predstavil 
uporabo računalnika in fotoaparata za 
najtežje ovirane tetraplegike. Poleg na-
šega društva so na prireditvi sodelova-
la tudi invalidska društva Sonček, Med-
občinsko društvo slepih in slabovidnih 
Celje ter Društvo gluhih in naglušnih 
Celje.

UROLOGOVO PREDAVANJE 
Na prvem mestu v življenju je 

zdravje. Če smo zdravi, je vse mogoče. 
Tudi zato nas je na društvu obiskal uro-

log Borut Gubina, dr. med., iz UKC Lju-
bljana in nam osvežil spomin na težave 
in zaplete po poškodbi hrbtenjače, s 
katerimi se srečujemo vsakodnevno. 
Predstavil je nekatere nove pristope 
in rešitve uroloških težav, ki spremljajo 
diagnozo paraplegije in tetraplegije. 
Opisal nam je, kako deluje posebna 
triažna ambulanta v UKC Ljubljana, ki 
je na voljo vsem članom ZPS. Odgovar-
jal je tudi na naša vprašanja, s katerimi 
se lahko nanj kadarkoli obrnemo tudi 
prek njegovega službenega e-naslova 
borut.gubina@kclj.si.

LETNO SREČANJE ČLANOV
Konec junija že tradicionalno or-

ganiziramo letno srečanje članov. Že 
četrtič smo se zbrali na ribniku Lisjak v 
občini Tabor. Lepo vreme in lepo pri-
lagojena lokacija sta privabila petinde-
vetdeset naših članov in njihovih spre-
mljevalcev. Da nismo samo dobro jedli 
in pili, je poskrbela družabna igra v me-
tanju krogov, kjer pa v ospredju ni bil 
rezultat. Nekateri so se tudi zavrteli ob 
glasbeni spremljavi glasbenika Fonzija 
s prijateljem. Člani so si lahko ogledali 
tudi predstavitev dodatnih pogonov 
za invalidske vozičke, ki sta jih predsta-
vila Matej in Rok iz podjetja Experta, d. 
o. o., iz Ljubljane. Prav tako se je s svo-
jimi sodobnimi ročnimi komandami za 
vožnjo avta in klančinami predstavilo 

V mozirskem gaju (foto Peter Planinšek)

Predstavitev košarke na prireditvi Tečem, da 
pomagam. (Foto Peter Planinšek)
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podjetje J.A.T. team predelave iz Kranja. 
Prijetno popoldne v dobri družbi ve-
dno prehitro mine.

DAN BREZ VOZIČKA
Drugi petek v juliju je že tradicional-

no rezerviran za mednarodno priredi-
tev »Dan brez vozička«, tokrat že dva-
najsto po vrsti. V organizaciji Društva 
paraplegikov jugozahodne Štajerske in 
Plavalnega kluba Slovenske Konjice ter 
ob podpori Občine Slovenske Konjice 
in Zveze paraplegikov Slovenije smo 
kot vsa leta doslej en dan preživeli na 
bazenu v Slovenskih Konjicah. Udele-
ženci dogodka so lahko preizkusili no-
vosti na področju opreme, ki služi tako 
potapljanju kot tudi premikanju pod in 
nad vodo, pa tudi tiste, ki jih na konji-
škem kopališču še ni bilo, in sicer smo 
bili deležni premierne predstavitve 

podvodne fotografije z ohišjem visoke-
ga cenovnega razreda SeaCam. Najbolj 
zagreti potapljači so se preizkusili tudi v 
potapljanju z rekreativnim rebreather-
jem Poseidon, ki jim ga je predstavil 
inštruktor tehničnega potapljanja Črt 
Starc. Vsi udeleženci so bili še posebej 
navdušeni nad skuterjem Bonex, s ka-
terim lahko potapljači dosegajo hitrost 
do 67m/min. Vožnja z njim je namreč 
pravi užitek. Naš član Grega Habe pa 
se je prvič po poškodbi preizkusil v po-
tapljanju.

OHLADITEV NA ROGLI
Eno najbolj vročih nedelj v juliju 

smo izkoristili za skok na Roglo, da se 
vsaj malo osvežimo. Če je v Celju ter-
mometer kazal 37 °C, nas je na Rogli 
pričakalo znosnejših 32 °C. Ob prihodu 
smo doživeli presenečenje. Roglo so 

za svoje praznovanje izbrali slovenski 
šoferji in avtomehaniki. Imeli so prikaz 
varne vožnje, blagoslov vozil, pohorsko 
tržnico in povorko oldtimerjev. Svoje 
električne vozičke smo preizkusili na 
pravi terenski preizkušnji, ko smo se 
prebijali do razglednega stolpa. Do 
koče na Pesku pa smo raje uporabili 
avtomobile, saj naši vozički niso vse-
mogočni. Za konec smo se pred odho-
dom domov okrepčali še z lokalno spe-
cialiteto, pohorskim loncem, in kepico 
sladoleda v Zrečah.

VESELO V SEMIČU
Sredi julija se nekaj članov za nekaj 

dni preseli v Semič. Tudi letos ni bilo nič 
drugače. Še posebej smo veseli, ker se 
nam je pridružilo kar nekaj novih obra-
zov. Malo zaradi hude vročine, malo pa 
zaradi poškodb glavnih protagonistov 
Aleša in Janeza je letos odpadel tradi-
cionalni pohod do železniške postaje. 
Je pa svoje mojstrstvo v vzpenjanju pri-
kazal naš, po letih in po stažu, najmlajši 
udeleženec srečanja. Grega je z lahko-
to opravil s potko, ki vodi okrog sadov-
njaka, in prepričan sem, da jih ni veliko, 
ki bi to bili sposobni narediti komaj leto 
dni po nesreči. Tradicionalno je za žar 
poskrbel mojster Zoran, gospodinj-
stvo pa so prevzele Tatjana, Romana, 
Milica in Marina. Na poti proti domu 
smo se ustavili na grobu našega člana 

Gasilska slika našega društva (foto Peter Planinšek)

Dan brez vozička (foto Peter Planinšek)
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Slavka, ki je še posebej rad zahajal v 
Semič, in mu prižgali svečko.

OBISKI ČLANOV
V poletnih mesecih je društvenih 

dejavnosti manj, pa tudi upravno-or-
ganizacijskega dela je manj, zato člani 
upravnega odbora vedno izkoristimo 
ta čas za obiske tistih naših članov, s 
katerimi se videvamo bolj poredko. Pot 
nas je najprej vodila v Zreče, v Radano 
vas pri Zrečah, kjer živi Angela. Letos 
»praznuje« 40-letnico poškodbe, ko 
je padla iz tovornjaka. Nedaleč od nje 
nad tovarno Unior pa je doma Franc, ki 
je še pred kratkim redno hodil na naša 
srečanja, a ga je zdravje pustilo na ce-
dilu, pa še zdravstveno omejitev glede 
vožnje je dobil. Vera je doma v Ško-
fji vasi pri Celju. Z njo smo bili v stiku 
po telefonu. Letos jo je doletela huda 
nesreča, ker ni mogla podaljšati vozni-
škega dovoljenja. Žal ni opravila zdrav-

niškega pregleda za vozniško, ki je po 
novem za paraplegike diskriminatorno, 
zapleteno in dolgotrajno. V okolici Šen-
tjurja nas je na hribovski kmetiji priča-
kal Jože. Poln optimizma se je preselil 
iz Štor k svoji izvoljenki Darji, ki je z 
ostarelo babico ostala sama na kmetiji. 
Njegov optimizem in veselje pa nista 
zastonj, kajti življenje mu je v letošnjem 
letu polepšala prvorojenka Eva, ki se je 
rodila konec meseca maja. Kakšne 3 do 
4 km naprej proti kraju Dobje s svojo 
družino živi Dušan. Potem, ko je po-
govor stekel »na polno«, nam je Dušan 
zaupal, da je zanj dan skoraj prekratek. 
»Vedno se najde delo, če le sam tako 
hočeš,« je dejal. Kljub temu da se neka-
teri člani ne vključujejo v društvene ak-
tivnosti, pa redno spremljajo dogodke 
in prebirajo novice, ki so jim dostopne 
prek svetovnega spleta, društvenega 
časopisa »Korak naprej« ali časopisa 
»Paraplegik«.

ZANIMIV OBISK IZ IZRAELA
V društvenih prostorih smo gosti-

li predstavnika IWBF (Mednarodnega 
združenja košarke na vozičkih) in člana 
FIBE (Mednarodnega košarkarskega 
združenja) Avija Benbenistija iz Izra-
ela. Prijateljski obisk je bil namenjen 
predstavitvi mednarodnega projekta 
za večjo promocijo košarke na vozič-
kih na evropski ravni. Projektno idejo 
podpirata tudi predsednik izvršnega 
odbora Športne zveze Celje Branko 
Črepinšek in ravnatelj II. Osnovne šole 
Celje Igor Topole. Na sestanku so bili 
prisotni nekateri člani ekipe DP Ther-
mana Celje in Gregor Gračner, vodja 
za šport pri Zvezi paraplegikov Slove-
nije. Benbenisti je predstavil projekt 
novega tekmovanja na evropski ravni, 
ki bi ga IWBF tudi finančno podprla, da 
bi bil dostopen tudi ekipam iz finančno 
šibkejših držav. Več o projektu bo zna-
no že v jesenskih mesecih.

TETRASEKCIJA
Sredina avgusta je tradicionalno 

namenjena izletu naše tetrasekcije, ki 
pa se ji vsako leto pridruži tudi vse več 
drugih članov. Tokrat so se potepali po 
Dolenjski. Ogledali so si »sveže« obno-
vljen grad Rajhenburg, ki se ponaša 
celo z dvigalom in je ob manjši pomoči 
vodičev, ki sta poskrbela za klančine, 
večji del dostopen tudi na vozičku. 

Dežela kozolcev nas na prvi pogled 

Gregor se spopada s potko v Semiču. (Foto 
Peter Planinšek)

Obisk pri Angeli (foto Peter Planinšek)

Srečanje s predstavnikom IWBM (foto arhiv Društva) Potepanje po deželi cvička (foto Peter Planinšek)
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ni pretirano navdušila, ampak zgodba, 
ki so jo iz te slovenske posebnosti na-
redili Dolenjci, pa nas je zelo pritegni-
la. Prikazali so namreč razvoj kozolcev, 
njihove značilnosti, detajle, ki označu-
jejo graditelja kozolca in prikazujejo 
tudi gmotni položaj posameznega 
kmeta. Zadnja postaja je bila Krka. Do-
besedno. Na splavu smo ob cvičku in 
kosilu ter kramljanju in zabavi doma-
činov preživeli prijetno popoldne. S 
hudomušnimi skeči so praktično opi-

In še potepanje po deželi kozolcev (foto Peter Planinšek)

sali zgodovino Novega mesta, ki smo 
si ga ogledali ob popotovanju po reki. 
Dobili pa smo tudi novega društvene-
ga splavarja – splavarski krst je prestal 
Franc Ivenčnik.

ŠE STAVEK O NAŠIH ŠPORTNIKIH
Svoje aktivnosti so imeli atleti, pla-

valci, ribiči in ob koncu poletja tudi 
košarkarji. Atleti so od maja do začet-
ka julija sodelovali na štirih ekipnih 
tekmah, ki so bile organizirane v Ma-

riboru, Novem mestu, Slovenj Gradcu 
in Kopru. Če so na prvih dveh tekmah 
še uspeli zmagati, pa so jih na zadnjih 
dveh prehiteli konkurenti iz Koroške, 
ki so letos tudi osvojili skupno zmago. 
Naša ekipa je torej letos osvojila drugo 
mesto. 

Konec maja je v Radovljici poteka-
lo državno prvenstvo v plavanju. Tudi 
letos sta nas uspešno zastopala Vinko 
Hren in Aleš Povše, ki sta se domov 
vrnila s šestimi medaljami. Ribiči tudi 
niso počivali. Ribe so jim dobro prije-
male že na ekipnih tekmah, kar jim je 
prineslo skupno ekipno drugo mesto. 
Najboljši posameznik v naši ekipi pa je 
bil tudi letos Rudi Centrih, ki je v liga-
škem delu posamezno prav tako osvo-
jil drugo mesto. 

Je pa zato svoje mojstrstvo pokazal 
na državnem prvenstvu posamezno, ki 
je potekalo na trasi Orehovo pri Sevni-
ci, in še enkrat postal državni prvak. Ko-
nec avgusta so svoje vozičke v pogon 
zopet spravili naši košarkarji. Udeležili 
so se namreč turnirja v ulični košarki 
v Zdravilišču Laško. Tekma je bila sicer 
revijalna, ampak igralo se je seveda za 
zmago in prestiž.

O vsem, kar se bo dogajalo do kon-
ca leta, pa v naslednji številki.

Atletska ekipa Društva v Kopru (foto arhiv Društva)

Rudi Centrih je državni prvak. (Foto arhiv 
Društva)
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TRADICIONALNI DRUŠTVENI PIKNIK
Tudi letos je naše društvo organizi-

ralo že tradicionalni društveni piknik, ki 
je bil tokrat 8. avgusta pri našem članu 
Branku. 

Za odlično pečeno hrano so poskr-
beli Damjan, Mitja in naš glavni kuhar 
Sandi. Izvrstno delo pri raznašanju pi-
jače in peciva je opravila Irena. Piknik 
je na splošno potekal v veselem vzduš-
ju. Člani, naši prijatelji in znanci smo se 
veselili ter izmenjavali izkušnje in zani-
mive pogovore med seboj. Hrane ter 
pijače je bilo zadosti in tako se je piknik 
hitro zavlekel pozno v noč. Upamo, da 
bomo lahko čim večkrat organizirali ta-
kšna in drugačna srečanja, saj se tako 
lahko malo sprostimo v naravi in veselo 
pogovorimo.

8. FESTIVAL DRUGAČNOSTI
Združeni narodi so z namenom 

osveščanja o pozitivnem vplivu sve-

Mitja Breg in Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Dogodki našega društva so bili to poletje v znamenju dopustov, morja, piknikov in sonca.

tlobe na zdravje in dobro počutje leto 
2015 razglasili za Mednarodno leto 
svetlobe. In tak je letošnji Festival dru-
gačnosti – svetel, poučen in razigran. 
Začeli smo z otvoritvijo fotografske 
razstave »Ujeto v tišini« Helene Jehart, 
nadaljevali z otvoritvijo likovne razsta-
ve Dragice Sušanj, nato z enim od 
treh letos samostojnih literarnih veče-

rov – s Cvetko Belca in predstavitvijo 
knjige Sonce za goro. Na petkovem 
septembrskem bazarju so se skupaj z 
Mirovniškim festivalom predstavila in 
družila društva invalidov. Na naslednji 
družabno-rekreativni dogodek »Kolo 
povezuje« v nedeljo so povabili vse 
rekreativne ročne kolesarje. S predava-
njem dr. M. Markovič na temo »Pre-
ventiva in zgodnje odkrivanje rakastih 
obolenj« smo prešli v drugo polovico 
dogajanj. Trije dogodki so bili v enem 
popoldnevu in večeru, otvoritev raz-
stave »Radovedni prstki« Združenja 
prijateljev slepih Slovenije, literarni 
večer z dr. Aksinjo Kermauner in 
predstavitev Inštituta Integra. Mesec 
smo zaključili s predstavitvijo knjige 
»JECLAM! Sem si kos? – Si mi kos? Vla-
ste Podbrežnik iz Društva za pomoč 
osebam z govornimi motnjami Vilko 
Mazi. Za oktober pa smo pripravili ple-
sno predstavo Plesnega kluba Zebra in 
predstavitev projekta LQ-Celiac. O po-
drobnejšem dogajanju na vseh teh pa 
v drugi številki Paraplegika.

Se vidi, da je bilo vroče. (Foto Mitja Breg)

En kuhar, ena kelnar̀ ca in en preizkuševalec (foto Mitja Breg)
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VSE ZA NOV KOMBI
Za kombi smo dali 41 tisočakov in 

pol. Na razpisu FIHO smo dobili 27.000 
€, razliko pa zbrali s številnimi akcijami 
in prireditvami. Pripravili smo dva do-
brodelna koncerta. Prvega 31. januarja 
v Centru urbane kulture – Kino Šiška 
s trinajstimi glasbenimi punk in rock 
skupinami, drugega pa 28. maja v Hali 
Komunalnega centra v Domžalah, ki je 
na odru združil popularne glasbenike 
različnih zvrsti. Na obeh koncertih so 
se vsi nastopajoči odpovedali honorar-
jem. Kljub odlični zasedbi pa smo na 
obeh koncertih prodali manj kot 500 
vstopnic. Če se prav vsi nastopajoči ne 
bi odpovedali honorarjem, če v Dom-
žalah ne bi imeli brezplačnega najema 
dvorane in številnih drugih olajšav, bi 
imeli veliko, veliko izgubo. In to kljub 

Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Pri našem društvu smo to leto vse moči usmerili v humanitarno akcijo »Brez kombija ne 
moremo.« Ta je zdaj končana, saj naš novi kombi znamke Ford, ki smo ga uradno dobili 
v uporabo na srečanju 13. junija 2015, že pridno nabira kilometre. Novi kombi ima vse 
prilagoditve in pritikline, ki so potrebne za varno in udobno vožnjo paraplegikov in te-
traplegikov. Od udobnih, snemljivih, nagibnih in z varnostnimi pasovi opremljenih se-
dežev, pripenjalcev in varnostnih pasov za voziček ter ličnih držal do primerne klančine.

veliki medijski podpori. Nastopajoči 
pa ob na pol praznih dvoranah niso 
bili razočarani, saj pravijo, da so nasto-
pili za dober namen. Kot je videti, ima 
humanitarnost pri koncertih slabšalni 
prizvok, saj si tako slabega obiska ob 
taki zasedbi in taki reklami drugače ne 
znamo razlagati.

Smo pa na drugi strani toliko bolj 
zadovoljnji z drugimi akcijami; nena-
dejano smo dobili izkupiček prodanih 
vstopnic gledališke predstave »Pista 
sveta« Zavoda Bunker. Še bolj nepriča-
kovano pa se je akciji pridružil Denis 
Avdić (odlično je vodil koncert v Dom-
žalah), ki je skupaj z Radiom 1 skrbel 
za oglaševanje naše akcije. Najprej je 
poslušalce nagovarjal, naj namesto 
zanj v okviru glasovanja za viktorje raje 
pošljejo SMS za naš kombi, poleg tega 

pa nas je Denis presenetil, ko je licitiral 
štiri VIP-vstopnice za ogled podelitve 
viktorjev. Iz tega naslova je v našo mal-
ho kapnilo kar precej evrov. Omenimo 
naj še storitev SMS-donacije, kjer so 
uporabniki mobilne telefonije lahko s 
poslanim SMS-sporočilom prispevali 
1 € za nakup novega kombija, in vse 
tiste prostovoljne prispevke članov in 
drugih, ki so prispevali za novo vozilo. 
Ne gre pozabiti tudi na druge sponzor-
je, čeprav v začetku akcije nanje nismo 
računali.

Z namenom zbiranja sredstev smo 
posneli tudi promocijski film, v katerem 
smo predstavili in izpostavili osebne 
zgodbe posameznikov, ki si življenja 
brez organiziranega prevoza ne mo-
rejo predstavljati. Akciji je bilo mogoče 
slediti na društvenem facebook profilu, 
twitterju in društveni spletni strani, za 
odnose z javnostmi pa je skrbel Drago 
Perko. Aktivni smo bili tudi na številnih 
radiih, kjer smo promovirali društvo in 
akcijo zbiranja sredstev za nov kombi, 
nismo pa pozabili vseh poslušalcev 
večkrat opozoriti na nevarnosti v pro-
metu in bližajočem se poletju s skoki v 
vodo. Brali so o nas in naših življenjskih 
zgodbah v raznih časopisih, nas gledali 
po televiziji …

Glavni sponzor akcije je bila Zava-
rovalnica Triglav, d. d., katere druž-
bena odgovornost je vse bolj vtkana v 
sleherni njihov poslovni korak, podprli 

Župan Občine Domžale Toni  Dragar in voditelj Denis Avdić. Denis je vsestransko sodeloval pri 
akciji, občina pa nam je dala brezplačno v najem dvorano. (Foto Marino Popovič)



[   DELODRUŠTEV   ]

41

pa so nas še številni drugi sponzorji in 
donatorji. V podporo akciji smo na Po-
gačarjevem trgu v središču Ljubljane 
pripravili pravo manifestacijo košarke 
na vozičkih, kjer so sodelovali znani 
obrazi slovenskega športa in politiki. 
Finančni rezultat celoletne akcije je po 
zaslugi vseh prinesel 1.562,55 € do-
bička. 

SREČANJE S PREVZEMOM 
NOVEGA KOMBIJA

Sobota 13. junija 2015 je bila za 
naše društvo in naše člane srečen 
dan. Dan, ko smo na tradicionalnem 
spomladanskem srečanju članov in 
sodelavcev slovesno prevzeli novo 
in tako želeno kombinirano vozilo. 
Na srečanju v Trzinu je po pozdravnem 
nagovoru predsednika društva Gre-
gorja Gračnerja dobrodošlico vsem 
udeležencem srečanja zaželel župan 
Občine Trzin Peter Ložar. Predstavil je 
nekaj zanimivosti tretje najmanjše, ven-
dar gospodarsko uspešnejše občine v 
Sloveniji in med drugim pripomnil, da 
že vrsto let postopno zagotavljajo čim 
bolj enakopravne pogoje za vse obča-
ne. Zavedajo se, da je življenje veliko 
težje, če je človek kakor koli prikrajšan 
pri nemotenem gibanju. Na strelišču 
in v muzeju so že vgradili dvigalo, pri 
obnavljanju cest in pločnikov pa bodo 
poskrbeli, do bodo pri prehodih za pe-
šce ustrezno poglobljeni.

Ob slovesnem prevzemu novega 
kombija sta predsednik društva Gre-
gor Gračner in podpredsednica Mir-
jam Kanalec orisala in ovrednotila 

potek humanitarne akcije, nato pa sta 
trak prerezala; naša nekdanja odlična 
atletinja (osvojila je zlato medaljo na 
prvih naših paraolimpijskih igrah) in 
funkcionarka društva Pavla Sitar ter 
direktor FIHO Štefan Kušar. Kušar je 
ob tem pripomnil, da so v FIHO upo-
števali pomembnost programa in 
zato namenili sredstva za nakup kom-
bija. Brez kombija namreč ni mogoče 
izvajati drugih socialnih programov. 
V nadaljevanju sicer vročega poletne-
ga popoldneva so osebne asistentke 
Vesna, Andreja, Mira in Špela ter 
Mojca, Klavdija in Ema poskrbele, 
da so dobrote z žara, ki so jih pripravili 
Milan, Slavko in Andrej, čim prej pri-
šle do »njihovih uporabnikov in drugih 
gostov.« Seveda se je ob hudi vročini, 
ki jo je sicer prijetno hladil vetrc s tr-

zinskega polja, prilegel tudi osvežilni 
napitek. Poseben pečat so druženju 
dali mladi muzikantje – Miha, Uroš 
in Boštjan, ki so udeležence razve-
seljevali z narodnozabavnimi vižami. 
Prijetno druženje smo popestrili z ve-
dno zanimivim, napetim in vse bolj 
priljubljenim Bingom ter muziko za 
vsak okus, ki jo je neumorno vrtel DJ 
Slavko. 

SOCIALA – TABOR SEMIČ – 2015
Tokrat smo se v društvu odločili, da 

zasedbo tradicionalnega vsakoletnega 
srečanja tistih naših članov, za katere 
smo menili, da so osamljeni (socialno 
izključeni), nekoliko spremenimo oziro-
ma dopolnimo. V dneh od 29. maja do 
1. junija smo pripravili tridnevni tabor in 
ga poimenovali – SOCIALA – TABOR 
SEMIČ – 2015. Povabili smo vse nove 
člane, ki so se našim vrstam pridruži-
li v zadnjem letu. In cilj tega tabora? 
Pokazati in dokazati novim članom, 
da lahko nekaj dni brezskrbno preživi-
jo brez svojcev in v kraju, kjer še niso 
bili. To je bila zanje nekakšna dogodi-
vščina, nekakšen strah pred neznanim. 
Zato je nastala težava, kako jih prepri-
čati in spraviti iz varnega zavetja. Našli 
so vrsto izgovorov, toda naša »deklica 
za vse« Mojca Burger, ki je kot vodja 

Novi Ford že pridno nabira prve kilometre. 
(Foto: Fani Globokar)

Trak sta prerezala direktor FIHO Štefan 
Kušar in paraolimpijka Pavla Sitar. (Foto 
Fani Globokar)

Nagovor župana Občine Trzin Petra Ložarja (foto Fani Globokar)
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tabora prevzela dokaj odgovorno delo, 
je trmasto vztrajala in končno nabrala 
in prepričala dvanajst članov. Tik pred 
zdajci sta dva zaradi zdravstvenih težav 
odpovedala, tako da je tabor poleg nje 
štel deset članov, dve osebni asistentki 
Andrejo in Miro ter študentko tretje-
ga letnika delovne terapije Heleno. 
In napočil je dan, ko so šli novim dogo-
divščinam naproti. V idilično Belo kraji-
no, ki je bila v tistem času še posebej 
vabljiva, smo jih odpeljali z društvenim 
kombijem. Po ogledu doma, okrepčilu 
in nastanitvi se je prvi spoznavni dan 
prevesil v večer, ko so družno pekli pico. 
Strah pred neznanim se je razblinil že 
prvi večer, saj so tudi starejši v prijetnem 
druženju vztrajali do poznih večernih ur. 
No, tudi z vremenom so imeli srečo. Vse 
dni so se prebujali v lepa sončna jutra. 

Študentka Helena jih je naslednje jutro 
povabila k telovadbi, Mojca pa k skupni 
pripravi sestavin za golaž, ki so ga nato 
družno kuhali v kotlu. Po poznem kosi-
lu so se odpravili na ogled slikovitega 
mesteca Semič, ki je ugnezdeno pod 
goricami Semiške gore v Gorjancih. 
V nedeljo so se podali na izlet proti 
Metliki oziroma na pouk v šolo »Brih-
tne glave.« Če te šole ne poznate, naj 
povemo, da pouk poteka tako kot v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja. V 
razred je stopila »stroga tovarišica« in ti-
sto uro poučevala zgodovino Bele kraji-
ne. Skoraj vsi so morali pred tablo, mar-
sikdo jih je dobil s šibo po riti, Mojca, ki 
je nekaj »jezikala«, pa je za kazen klečala 

v kotu na koruzi. Si predstavljate, koliko 
hihitanja je bilo? Vsi so dobili spričevala.

Po pouku so se odpravili v resnič-
no lepo okolje izvira tretje najdaljše 
belokranjske reke Krupe. Prava paša 
za oči in dušo. Zvečer še poslovilni 
piknik, kjer se je ponovno izkazal naš 
mojster žara Tomaž. Seveda pa ni tre-
ba posebej poudarjati, da so v teh 
nepozabnih dneh velikokrat poskusi-
li tudi odlično belokranjsko kapljico. 
Vsi so poskrbeli, da so naši »taborniki« 
preživeli nepozabne dni, prav vsi pa so 
se z lepimi izkušnjami naslednji dan vr-
nili na svoje domove. Mojca pravi, da je 
bil cilj vsekakor dosežen.

USTVARJALNI TEDEN V SEMIČU
Zadnji majski teden je v Domu pa-

raplegikov v Semiču že nekako po tra-
diciji rezerviran za članice Aktiva žena 

Društva paraplegikov ljubljanske po-
krajine. Tokrat so svoje ročne spretnosti 
od 22. do 29. junija 2015 na delavnicah 
izkoristile predvsem za izdelovanje raz-
ličnih voščilnic.

Žal jim vreme ni bilo preveč na-
klonjeno, zato so večino časa prebile 
v notranjih prostorih, ki so jih morale 
celo ogrevati. Druženje na delavnicah 
v Semiču je seveda drugačno kot sre-
čanja na društvu. Rodi in uresniči se 
namreč veliko idej, ki se porajajo skozi 
dan. Z nasveti in praktičnimi predsta-
vitvami se jim je pridružila tudi Anica 
Radej iz DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja.

Asistentka Klavdija jim je nabrala 
tudi češnje, ki so ravno v tistem času 
zorele na našem vrtu. Za vsakodnevna 
opravila, kot so kuhanje in pospravlja-
nje, pa so poskrbele same.

Vsako jutro so pridno telovadili. (Foto 
Tomaž Demšar)

Zelo resni pri pouku (foto Tomaž Demšar)

Izdelovale so predvsem različne voščilnice. (Foto arhiv DPLJ)
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KONCERT ZA NOV KOMBI V DOMŽALAH
Dobrodelni koncert v Domžalah 

smo že omenili, pa vendar preberite 
nekaj več o tej tako skrbno načrtovani 
prireditvi. Društvo je koncert pripravilo 
z Občino Domžale, celoten izkupiček 
pa namenilo nakupu novega prilago-
jenega kombiniranega vozila. Vsi na-
stopajoči so se odpovedali honorarju. 
Zelo lep koncert z devetimi pevci in an-
sambli, ki so gledalcem predstavili sko-
raj 30 svojih najlepših pesmi. Koncert, 
ki bi si vsekakor zaslužil številčnejšo 
publiko. Popestrila sta ga naša znana 
plesalca Barbara in Klemen, poseben 
pečat pa mu je dal odlični in popularni 
voditelj Denis Avdić. Splošno mnenje 
vseh nastopajočih je bilo, da so nasto-
pili z dobrim namenom, da pomagajo 
pri nakupu novega kombija. In to tudi 
največ šteje.

Gledalce je najprej pozdravil 
gostitelj in župan Občine Domža-
le Toni Dragar, z dobrimi željami 
pri prevozih z novim kombijem pa 
se mu je pridružil še župan Mestne 
občine Ljubljana Zoran Janković. 
Z uvodno pesmijo »Z več plati« se je 
predstavila Eva Hren, Eva Černe je 
med svojimi pesmimi najprej zape-
la pesem »Čudeži smehljaja,« Marko 
Vozelj »Moje srce je samo tvoje,« v 
duetu z Nušo Derendo pa še popu-
larno »Naj nama sodi le nebo,« prva 
pesem tria Katrinas je bila »Zelen 

žafran,« Mladih Gamsov »Pa mi je 
enega dala,« Navihank pa »Z nami vsi 
norijo,« Nuška Drašček je navdušila s 
pesmijo Edith Piaf »Ničesar ne obžalu-
jem,« Omar Naber in njegov bend se 
je med drugimi predstavil s pesmijo 
»Ni mi žal, da sem ostal,« Nuša Deren-
da je v solo nastopu najprej zapela pe-
sem »Blues in vino,« ansambel Gadi pa 
svojo najbolj znano »Malo, malo še.« 
Predsednik društva Gregor Gračner 
se je ob zaključku koncerta zahvalil 
vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tej 
naši veliki naložbi. Pri organizaciji tako 
zahtevne prireditve so se še posebej 
angažirali: Mirjam Kanalec, Mojca 
Burger, Rok Bratovž in Drago Per-
ko. 

PROMOCIJA KOŠARKE IN 
PREDSTAVITEV HUMANITARNE AKCIJE

Naše društvo je 16. maja na Poga-
čarjevem trgu v Ljubljani pripravilo 
promocijo košarke na invalidskih vo-
zičkih. Glavni namen promocije je bila 
seznanitev širše javnosti s humanitarno 
akcijo zbiranja finančnih sredstev za 
nakup novega prilagojenega kombini-
ranega vozila. V ta namen smo mimoi-
doče z zloženko opozorili na dejavnost 
našega društva, pošiljanje SMS-sporo-
čil in dobrodelni koncert v Hali Komu-
nalnega centra v Domžalah.

Na Pogačarjevem trgu so naši ko-
šarkarji, v sodelovanju s podjetjem 
Ekstrem, d. o. o., pripravili posebno 
košarkarsko igrišče in predstavili ko-
šarko na invalidskih vozičkih. Gledal-
ci so se lahko tudi sami preizkusili v 
igri in metanju prostih metov, seveda 
sede na košarkarskem vozičku. Hkrati 
so se v nagradni igri potegovali tudi 
za dvodnevni paket v hišicah Zveze 
paraplegikov Slovenije v Termah Ča-
tež. V sodelovanju s Košarkarsko zvezo 
Slovenije pa je otroke zabavala masko-
ta Lipko z mini košarko in mini koši. 
Demonstracijo košarke je vodil selek-
tor slovenske reprezentance Gregor 
Vodenik, veseli in ponosni pa smo, 
ker so se našim košarkarjem v metanju 

Koncert z odlično zasedbo je privabil malo obiskovalcev. (Foto Marino Popovič)

Sebastjan Cimerotić, Ivo Daneu, Brigita Bukovec in Mile Ačimović  z našimi košarkarji. 
(Foto arhiv Drustva)
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prostih metov, trojk in v igri pridružili 
tudi visoki gostje – župan MOL Zoran 
Janković, evropska poslanca Ivo Vaj-
gl in Lojze Peterle ter znani sedanji in 
nekdanji športniki: Brigita Bukovec, 
Ivo Daneu, Slavko Kotnik, Sebastjan 
Cimerotić, Mile Ačimović, Aljaž Pe-
gan, Jan Močnik in Andrej Kastelic. 
To je bila predstavitev resnično lepe 
športne prireditve, ki so si jo z velikim 
zanimanjem ogledali številni mimoido-
či in tudi številni turisti. Povezoval jo je 
Marko Hrastar.

TEČAJ FOTOGRAFIRANJA IN 
FOTOGRAFIJE

V prostorih našega društva je maja 
in junija enkrat tedensko potekal fo-
tografski tečaj. Vodila sta ga priznana 
in uspešna fotografa Matej Peljhan 
– univ. dipl. psih, spec. klin. psih., in 
Jure Kravanja – univ. dipl. ped. Pre-
davatelja Matej in Jure sta tudi usta-
novitelja Zavoda za fotografsko te-
rapijo in dobitnika številnih nagrad. 
Udeleženci tečaja so se poglobljeno 
ukvarjali s tehničnim, kompozicijskim 
in vsebinskim vidikom fotografije tako 
na teoretičnem kot tudi na praktič-
nem nivoju, naučili pa so se tudi osnov 
obdelave fotografije na računalniku.  
Nekateri tečajniki so že imeli nekaj 
praktičnih izkušenj in osnovnega zna-
nja, nekateri pa niti ne. Zato so se v 
prvih urah tečaja seznanili z osnovami 

fotografije (pravilna osvetlitev s kom-
binacijo časa, zaslonke in ISO), foto-
grafsko opremo (nastavitve), v nadalje-
vanju pa že z zahtevnejšim znanjem. 
Precej pozornosti so namenili po-
membnosti opreme in kompoziciji, ki 
je pri končnem izdelku (dobri fotogra-
fiji) tudi najpomembnejša. In prav tu 
največ grešimo. Zato sta predavatelja s 
praktičnimi prikazi kompozicijsko slabih 
fotografij opozorila na napake. V na-
prednejšem delu tečaja so se slušatelji 
seznanili še z načinom razmišljanja pri 
fotografiranju, procesi in osnovami obli-
kovanja pri fotografiranju, prednost-
mi in pomanjkljivostmi RAW-formata, 
pripravami fotografij za splet in tisk … 
Med tečajem so se odpravili v bližnjo 
okolico društvenih prostorov in nare-
dili vrsto različnih posnetkov, ki so jih 
kasneje analizirali. Tako so tudi prak-
tično uvideli, kaj je treba v prihodnje 
storiti, da bodo fotografije še boljše. 
Ob zaključku tečaja pa so tečajniki spo-
znali tudi računalniško obdelavo foto-
grafij v različnih računalniških programih.

Janja Rak
OGLED PRESTOLNICE IN IZLET Z LADJICO

Društvo paraplegikov je 2. septem-
bra v sodelovanju z LPP (ponovno smo 
preverili, kako je potovati z mestnimi 
zelenci) in mestno občino Ljubljana 
pripravilo vsakoletni ogled naše pre-
stolnice in vožnjo s 'Pirati' po Ljubljanici.

Ljubljana, v bližini sotočja reke Lju-
bljanice in Save, je mesto s srednjeve-
škim srcem in hkrati mesto baroka in 
secesije. Legenda pravi, da je Ljubljano 
ustanovil grški mitološki junak Jazon, ki 
je iz Grčije priplul prek Črnega morja, 
Donave in Save do Ljubljanice, kjer je v 
velikem jezeru pri izviru Ljubljanice ži-
vela pošast. To pošast, ki naj bi bil zmaj 
(še dandanašnji simbol Ljubljane), je 
Jazon premagal in ubil. Prvi prebivalci 
območja so bili pred približno 4000 leti 
mostiščarji, ki so živeli v lesenih bara-
kah, postavljenih na kolih, v 1. st. pa so 
to področje zavojevali Rimljani in usta-
novili naselbino Emono, prvo ime da-
našnje Ljubljane in hkrati zadnjo regijo 
rimskega imperija. Starorimsko mesto 
je leta 425 popolnoma uničil Atila s svo-
jimi Huni. V 13. st. je Ljubljana postala 
srednjeveško mesto z mestnimi pravi-
cami in obenem glavno mesto dežele 
Kranjske. Ko so jo prevzeli Habsburžani, 
so jo poimenovali Laibach. Toda nesre-
ča nikoli ne počiva, leta 1511 je hud po-
tres prizadel celotno območje. Hudo 
uničeno mesto so na novo obzidali in 
obnovili v renesančnem slogu. V 16. st. 
se je pod vplivom protestantizma raz-
cvetela slovenska kultura, saj smo dobi-
li prve knjige v slovenskem jeziku, prvo 
srednjo šolo, javno knjižnico in tiskar-
no. Za časa Napoleona je bila Ljubljana 
prestolnica Ilirskih provinc. Hiter razvoj 
mesta se je začel v 19. st. z dokončano 

Urejanje fotografij na računalniku (foto Marino Popovič) Ogled prestolnice je motilo slabo vreme. (Foto Brane Pavšek)
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železniško povezavo Trst–Ljubljana–
Dunaj, ki ga je za nekaj časa zaustavil 
katastrofalni potres leta 1895. Sledila je 
gradnja in obnova v secesijskem slogu. 
Med obema vojnama je mestu močan 
pečat vtisnil najslovitejši slovenski ar-
hitekt Jože Plečnik (Tromostovje, NUK, 
Križanke, Ljubljanska tržnica, Šuštarski 
most ...). Nad Ljubljano pa še dandanes 
kot nad spečo kraljično bedi stari grad. 

Vse to in še mnogo več nam je med 
vodenim ogledom po središču mesta 
natrosil vodič in odličen poznavalec 
Martin Šušteršič, zunanji sodelavec 
potovalne agencije Ars longa. Dežne 
kaplje so nas izpred Prešernovega 
spomenika pregnale pod Plečnikove 
arkade na mestni tržnici, kjer smo po-
čakali na zamudnike Tabora paraple-
gikov in tetraplegikov iz Semiča. Vmes 
smo opazovali, če bo kateri od zmajev 
pomigal z repom, vendar nismo imeli 
sreče. Očitno ni mimoidočih devic; če 
že telesno ne grešijo, pa vsaj v mislih, 
predvidevajo tisti, ki verjamejo v pravlji-
ce. Zaradi dežja so se naše vrste pošte-
no razredčile: nekateri so se odločili ob 
kavi počakati, da 'vreme bode se zjasni-
lo' ali na kombi; odvisno od tega, kaj bo 
prej. Preostali smo se mimo stolnice in 
Kongresnega trga odpravili proti Trno-
vskemu pristanu, kjer so nas z ladjo že 
čakali 'Rečni pirati'. Med vkrcavanjem 
je marsikdo med nami sam zase znova 
ugotovil, kako ga pogled na rečni tok 
pomirja. Pridružilo se nam je tudi nekaj 
članov in spremljevalcev, ki so se ustra-
šili bodisi dežja bodisi 'predavanja' in se 
zaradi tega prikrajšali za poučno in za-
bavno potepanje po mestnem jedru v 
Martinovi družbi. Po uspešnem vkrca-
nju je naša družbica štela vsega skupaj 
29 članov in spremljevalcev. Druženje 
na potujoči ladji se je ob okusni hrani 
in dobrem vinčku prehitro končalo. Za-
hvala vsem trem 'piratom' za prijazno 
gostoljubje in odlično postrežbo. Malo 
so se sicer izneverili svojemu zlovešče-
mu slovesu, saj na ladji niso premogli 

niti šilca ruma, no, pa tudi nobene ladje 
nismo napadli. Tako se domov sicer ni-
smo raztepli z naropanimi zlatniki v že-
pih, vsak pa je s seboj odnesel zvrhano 
malho prijetnih vtisov. Kajti pogled na 
mesto iz žabje perspektive je bila naj-
brž kljub ponavljajočim letnim prigo-
dam, ki jih pripravi društvo, za vsakogar 
med nami vnovič čarobna izkušnja in 
nam je Ljubljano, tudi če jo dobro po-
znamo, predstavila v novi luči. Razgledi 
na Zmajski most, tržnico, Tromostovje, 
frančiškansko cerkev, Hribarjevo na-
brežje, Cankarjevo nabrežje, Šuštarski 
ali Čevljarski most, Gallusovo nabrežje, 
Šentjakobski most, Špico, Rakovo jelšo 
... so 'od spodaj' videti drugače, poseb-
no, očarljivo. In ko je ob vračanju v da-
ljavi pred nami začel vstajati Ljubljanski 
grad, se je ob nas prav nalahno podrsal 
duh preteklosti ... Za konec, vendar ne 
nazadnje, hvala naši zlati Mojci, ki je po-
skrbela za vse organizacijske podrob-
nosti. In seveda zahvala LPP, ki je nam 
in spremljevalcem omogočil brezplač-
no vožnjo z avtobusi.

MEDNARODNI TABOR V SEMIČU
Naše društvo je v sodelovanju z 

Zvezo paraplegikov Slovenije in zavo-
dom Voluntariat pripravilo že 12. tra-
dicionalni mednarodni tabor mladih 
paraplegikov in tetraplegikov s tujimi 
prostovoljci. Tabor je od 28. avgusta 
do 3. septembra potekal v Domu pa-

raplegikov v Semiču, od tujih prosto-
voljcev pa sta se ga tokrat udeležili le 
prostovoljki Beatriz Cobo Martinez 
iz Španije in Marketa Svobodova iz 
Češke. Med paraplegiki in tetraplegiki 
nekaterih pokrajinskih društev Zveze 
in z nekaj drugimi invalidi sta preživeli 
aktivne in delovne počitnice.

V času tabora želimo tujim prosto-
voljcem pobliže in nazorno prikazati 
predvsem življenje paraplegikov in 
tetraplegikov, pomembno pa je tudi 
druženje in spoznavanje tujih dežel, iz 
katerih prihajajo njihovi prostovoljci. 

Tokrat smo z našimi člani in prosto-
voljci počistili dom in prebarvali vrtno 
ograjo ob sadnem vrtu. Da je bilo v 
taboru bolj pestro in zanimivo, smo 
se odpravili tudi proti nekaj kilometrov 
oddaljenemu izviru reke Krupe, kjer so 
se najbolj korajžni tudi kopali. Podali pa 
smo se še na sprehode po lepi semiški 
pokrajini.

Prednost tabora je tudi izpopol-
njevanje v angleščini, saj je to jezik, s 
katerim komuniciramo s tujimi prosto-
voljci. Kako je to komuniciranje videti 
oz. slišati in utrip tabora sta ob obisku 
spoznala tudi predsednik in podpred-
sednica društva – Gregor Gračner in 
Mirjam Kanalec.

Za naše dobro počutje je vse dni 
skrbela nekdanja osebna asistentka pri 
društvu  Zdenka Hribar, ob vrnitvi v 
Ljubljano pa smo si z drugimi člani dru-
štva ogledali slovensko prestolnico in 
se z ladjico popeljali po Ljubljanici.

Največ smo se zadrževali v senčni uti. 
(Foto arhiv DPLJ)

Pomoč »piratov« na njihovo ladjo (foto 
Brane Pavšek)
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SPROŠČUJOČ VIKEND V ANKARANU
Naš bivalnik v Ankaranu je idealno 

izhodišče za počitnice, uporabljajo ga 
tako naši člani kot  zaposleni. Znano je 
dejstvo, da je sproščeno okolje pogoj 
za uspeh kakršnekoli oblike organizaci-
je ali združenja. Ravno s tem namenom 
so se zaposleni na društvu odpravili na 
krajši oddih v Ankaran. Z druženjem in 
prek raznih družabnih iger so se spo-
znavali med seboj in tako še bolj po-
globili prijateljske vezi. Pričarali so si 
lep in sproščujoč vikend v Ankaranu. 
Domov so se vrnili s spoznanjem, da 
lahko računajo eden na drugega in da 
lahko s timskim delom naredijo veliko 
več in so pri tem bolj uspešni. Obenem 
pa so si »napolnili baterije« za nove iz-
zive na društvu. 

Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Poletje je pravi čas, da se človek nauči nečesa novega in 
predvsem tistega, kar ga zanima. Tako je poletje na Dru-
štvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije potekalo v zna-
menju športa, druženja, zabave, sprostitve in odkrivanja 
znamenitosti nekaterih krajev v  Sloveniji. 

MEDNARODNO ŠPORTNO-
REKREACIJSKO SREČANJE

26. junija je društvo organiziralo 
mednarodno športno-rekreacijsko sre-
čanje društev. Srečanja se je udeležilo 
tudi Društvo distrofičara, invalida ce-
rebralne i dječje paralize i ostalih tjele-
snih invalida iz Čakovca. 

Tekmovalci so se pomerili v pika-
du, vrtnem kegljanju in lokostrelstvu. 
Glavni namen srečanja je bilo druženje 
in pridobivanje novih izkušenj. Kljub 
vsemu pa je bilo dovolj tekmovalnega 
duha, da so se zmagovalci posame-
znih disciplin iskreno veselili medalj. 
V lokostrelstvu sta med moškimi tek-
movalci prvo in drugo mesto zasedla 
domačina Franc Borovnjak (1. mesto) 
in Jožef Franc (2. mesto), tretji je bil 
Dragutin Mustak. V ženski konkurenci 

so slavile strelke Katica Šiket (Čakovec) 
na 1. mestu, Anita Trebše (M. Sobota) 
na 2. mestu in Jožica Zadravec (M. So-
bota) na 3. mestu. V vrtnem kegljanju 
so bili med moškimi najboljši Dragutin 
Mustak na 1. mestu, Jožef Franc na 2. 
mestu in Franc Baum na 3. mestu, v 
ženski konkurenci pa naše članice Ma-
rija Cigler na 1., Neža Kuhar na 2. in 
Jožica Zadravec na 3. mestu. Zmago-
valci pikada v moški konkurenci so bili 
Denis Makovec na 1., Miro Breznik 
(Čakovec) na 2. in Ljubo Janežič (MS) 
na 3. mestu. Ženske so slavile takole: 
Katica Šiket (Čakovec) na 1., Jožica 
Zadravec (MS) na 2. in Kristina Hrčić 
(Čakovec) na 3. mestu. Po tekmovanjih 
je sledilo še druženje ob žlahtni kapljici 
in ob dobrotah z žara. Dogodek je bil 
pokrit tudi medijsko. Na DP Prekmurja 
in Prlekije se že veselimo naslednjega 
srečanja.

IZLET NA KRAS
Za nami je prelep in uspešno izve-

den izlet na Kras, ki smo ga začeli tako, 
da smo se ob pol sedmi uri zbrali na 
društvu in se nato odpeljali proti Po-
stojni, kjer nas je pričakal naš vodič. Sle-
dila je vožnja do Pivke in ogled Parka 
vojaške zgodovine. Pot smo nadaljevali 
v Tomaj, kjer smo si ogledali grob in 
domačijo Srečka Kosovela, ter še naprej 
v Štanjel, kjer je sledil ogled gradu. Po 
večerji v Avberju smo v večernih urah, 
polni novih informacij, nadaljevali pot 
proti domu. Udeleženci športno-rekreacijskega srečanja (foto Lučka Zorko)

Članice DPPP ponosno z medaljami 
(foto Lučka Zorko)
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V parku so nam bile predstavljene 
drobne življenjske zgodbe in vojne iz-
kušnje prebivalcev na območju celo-
tne Slovenije, poseben poudarek pa je 
bil predvsem na tankovski in artilerijski 
zbirki, zaradi katere mnogi imenujejo 
muzej tudi tankovski muzej.

V prvem muzejskem paviljonu smo 
si tako ogledali zbirko najdragocenej-
ših primerkov težkega orožja, kot so 
tanki, oklepna vozila in topovi, v vitri-
nah pa so bili razstavljeni bojni pripo-
močki in osebni predmeti vojakov. Žal 
ogled drugega paviljona zaradi preno-
ve ni bil možen. Smo pa bili priča »zgo-
dovinskemu dogodku«, tj. selitvi pod-
mornice v nov razstavni paviljon, saj so 
ravno na dan našega obiska prestavljali 
podmornico P-913 Zeta v nov razstavni 
paviljon. Podmornica predstavlja naj-
bolj atraktiven eksponat Parka vojaške 
zgodovine, saj je edina še ohranjena 
podmornica iz časa bivše Jugoslavije, 
ki je aprila 2011 prišla iz Črne gore. S 
preselitvijo podmornice v nov paviljon 
je dobila nov ustrezen prostor in zašči-
to pred vremenskimi vplivi, s tem pa so 
ji zagotovili trajno hrambo in predsta-
vitev. Po končanem ogledu je sledilo 
kosilo s pridihom stare vojaške kuhinje. 
Postregli so nam s pravim vojaškim pa-
suljem, ki je v mnogih izmed nas obu-
dil spomine na stare čase. 

Pot smo nadaljevali proti Tomaju, 
kjer smo si ogledali grob Kosovelovih 

in domačijo slovenskega pesnika Sreč-
ka Kosovela. Na poti proti Tomaju pa 
smo se peljali skozi posestvo Lipica. Že 
ob vstopu na posestvo so nas prevzeli 
čudoviti travniki ob belih lesenih ogra-
jah, v senci hrastov in kostanjev pa so 
nas pričakale kobile z žrebički. Izvedeli 
smo, da je kobilarna Lipica najstarej-
ša kobilarna na svetu, s svojo več kot 
400-letno zgodovino. Danes domuje 
na posestvu Lipica približno 400 či-
stokrvnih lipicancev. Gre za enega naj-
pomembnejših spomenikov Slovenije. 
Kot zanimivost pa so nam povedali, 
da se lipicanci skotijo temni in šele s 
časom postanejo beli. Ko smo zapu-
stili posestvo Lipica, smo se s kombiji 

zapeljali do pokopališča v Tomaju, kjer 
smo obiskali grob Kosovelovih. 

Po ogledu Kosovelovega groba 
smo se povzpeli proti njegovi domači-
ji, ki jo je zgradil Anton Kosovel, pesni-
kov oče, v začetku dvajsetih let. V hiši 
Kosovelovih so zbrani nekateri osebni 
predmeti in stanovanjska oprema, ki 
pa si je žal nismo ogledali. Sledila je 
pot po klancu navzgor, kjer je čudovit 
razgled na celoten Kras. Nato smo se 
spustili navzdol, kjer so nas čakali vo-
zniki s kombiji in pot nadaljevali proti 
vasi Štanjel. 

Štanjel je kraško naselje v občini 
Komen. Kot smo se lahko prepričali 
tudi sami, so njegova značilnost ozke 
ulice s kamnitimi hišami. Grad Štanjel, 
ki smo si ga ogledali, stoji na griču Turn 
in je zasnovan kot palača ter sodi med 
najlepše arhitekture v 17. stoletju na Pri-
morskem. Poleg gradu stoji cerkev sv. 
Danijela. Kot nam je povedal vodič, je 
za Štanjel zelo pomembna osebnost 
Maks Fabiani, arhitekt, sicer domačin 
iz sosednjega Kobdilja, ki je v Štanjelu 
načrtoval praktično vse, kar so zgradili 
v času med obema vojnama. Njegova 
dela, ki smo si jih ogledali, so cerkev sv. 
Danijela (obnova), grad Štanjel (obno-
va) ter vila Ferrari z ribnikom in ledenico. 

Preselitev podmornice v nov razstavni paviljon (foto Janja Buzeti)

Ekipa, pripravljena na vzpon do grada Štanjel (foto Bogdan Macarol)
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Iz ene izmed najstarejših in najbolj 
slikovitih kraških naselij nas je pot vo-
dila v vas Avber, kjer nas je čakala pra-
va kraška večerja z domačim pršutom 
in teranom v gostišču pri Francinovih. 
Sledila je vrnitev proti domu. Domov 
smo se vrnili polni novih spoznanj in 
ravno prav utrujeni. 

OBČINA NA PROSTEM
V začetku avgusta je v Ljutomeru 

potekal »Dan druženja« v sklopu pra-
znika občine Ljutomer pod geslom 
Občina na prostem. Glavni namen pri-
reditve sta bila predstavitev in druženje 
z različnimi društvi, ki delujejo v obči-
ni Ljutomer, predstavniki občinskih in 
državnih organov, javnih zavodov in 
javnih podjetij. Na omenjeni prireditvi 
je sodelovalo kar dvainšestdeset dru-
štev, zavodov in podjetij. Med njimi 
tudi naše društvo, ki nas je s pesmijo, 
plesom in pestro paleto rokodelskih 
izdelkov uspešno zastopalo. Pevski 
zbor je pod vodstvom zborovodkinje 
Valerije Šömen izvedel dobro znani 
ljudski pesmi »V našen kraji je lepou« in 
»Le predi, dekle predi«. V ritmu glasbe 
sta se zavrtela Benjamin Krč in plesal-
ka Jožica Petovari Krč. Članice Akti-
va žena DPPP pa so predstavile nekaj 

»sapo jemajočih« rokodelskih izdelkov, 
ki so jih izdelale same. Za sodelovanje 
na prireditvi nam je županja občine 
Ljutomer mag. Olga Karba podelila 
plaketo z zahvalo. 

RIBOLOV V SMOLINCIH 
Prvi petek v avgustu smo z nekate-

rimi člani društva izkoristili lep sončen 
dan in se odpravili v Smolince na ribo-
lov. Smolinci so majhen kraj v občini 
Cerkvenjak s čudovito naravo za spro-
stitev in rekreacijo.  Člani so se dogovo-
rili, da bodo med seboj tekmovali. Tako 
je vsak udeleženec dobil svojo številko, 
ki je označevala  njegovo mesto ob rib-

niku. Tekmovanje se je začelo točno ob 
osmi uri in trajalo 4 ure. Točno ob dva-
najsti uri smo s tekmovanjem končali 
in začel se je boj za prvo mesto. Naj-
prej smo stehtali ribe v mrežah in po 
zbranih podatkih dobili zmagovalca. 
Prvo mesto si je tako »prilovil« Slavko 
Dunaj z 19,58 kg, drugo mesto je pri-
padalo Silvestru Križaniču s 7,2 kg in 
tik za njim je bil s 7,1 kg, na tretjem me-
stu Leon Jurkovič. Ker se je lovilo po 
principu ujemi in spusti, smo po kon-
cu tehtanja ribe spustili nazaj v ribnik. 
Sami pa smo se odpravili na slastno 
kosilo v tamkajšnje gostišče, ki mu je 
sledilo prijetno popoldansko druženje.

POTEPANJE PO BELI KRAJINI 
Nedeljsko popoldne devetega av-

gusta je bil čas odhoda na enotedenski 
tabor v Semič, ki so se ga udeležili naši 
člani. Na poti v Semič in še ves teden 
jih je spremljalo lepo sončno vreme, 
primerno za izlete v naravi in obisk 
nemalo kulturnih znamenitosti v tem 
delu Slovenije. Ko so bili vsi zbrani, so 
se z društvenim kombijem odpeljali 
proti čudovitemu naselju v Beli krajini. 
Kot so se lahko prepričali na lastne oči, 
je občina Semič pravi kraj za tiste, ki se 
želijo odmakniti od mestnega vrveža 
in v miru preživeti nekaj dni ter se nadi-
hati svežega zraka. Tako so se odločili, 
da bodo izlet maksimalno izkoristili in Stojnica Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije v Ljutomeru (foto Janez Farič)

Pri ribniku v Smolincih (foto Janja Buzeti)
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si »od blizu« ogledali vso naravno in 
kulturno dediščino tega kraja. S tem 
namenom so obiskali Mirno goro, kjer 
so se v gostišču Gospodična okrepčali 
in se razgledali nad čudovitimi okoliški-
mi kraji, cerkvico sv. Frančiška, Bazo 20, 
se udeležili ribolova na reki Lahinji ter 
uspeli nabrati celo nekaj gob. 

Iz Semiča so se preko Kleča in Pla-
nine odpeljali na Mirno goro, ki spada 
med najvišje gore v hribovitem delu 
Bele krajine, do Planinskega doma, ki 
stoji tik pod vrhom gore ter zraven ru-
ševin cerkvice sv. Frančiška. Od doma 
so imeli zelo lep pogled na Belo krajino 
ter Hrvaško (na vzhodu) – saj je držav-
na meja zelo blizu, na Kočevski Rog (na 
zahodu), na južni strani se razprostira 
Poljansko gorovje ter za njim Gorski ko-
tar, na severu pa čudovit razgled seže 
do Smuka in Semeniča, ki se dvigata 
nad Semičem. 

Kot že rečeno, so si zraven Planin-
skega doma ogledali tudi ruševine 
cerkvice sv. Frančiška, ki je znana kot 
božja pot za odvrnitev hude ure. Zakaj 
se tako imenuje, nam pojasni zelo za-
nimiva anekdota, ki pravi, da je na gori 
živel zlobni zmaj, ki je bruhal hudourne 
oblake, iz katerih je padala toča in uni-
čila dozorelo žito in grozdje. Ljudje so 
se zatekli k sv. Frančišku Ksaveriju (va-
ruhu pred vremenskimi neprilikami) in 
nad zmajevo votlino zgradili cerkvico. 

Ker so neurja ponehala in je na gori za-
vladal mir, so goro poimenovali Mirna 
gora, cerkvico pa posvetili sv. Frančišku. 
Od planinskega doma so člani nadalje-
vali pot do Trdinovega vrha, ki smo ga 
Slovenci poznali kot Sveto Jero, a smo 
ga kasneje preimenovali v čast Janezu 
Trdini. Na vrhu stojijo oddajnik in dve 
cerkvici – porušena cerkev sv. Jere, ki je 
na slovenski strani in cerkev sv. Elije, ki 
je na hrvaški strani in je nekoliko bolj 
ohranjena. V bližini pa je še slovenska 
vojašnica.

Prav tako so si člani našega dru-
štva ogledali Bazo 20, ki predstavlja 
pomemben spomenik slovenske dr-

žavnosti, saj je bila edino tovrstno 
oporišče v Evropi in glavna baza Cen-
tralnega komiteja Komunistične partije 
Slovenije med drugo svetovno vojno. V 
bazi so med vojno živeli številni borci 
in politiki, med njimi tudi Edvard Koc-
bek (slovenski pisatelj, pesnik in politik) 
in Boris Kidrič (slovenski komunist, par-
tizan, politik in narodni heroj) ter dru-
gi. Obsegala je 26 barak, v nekaterih 
izmed njih si lahko ogledamo manjše 
muzejske prezentacije iz tistega časa. 
Še bolj nazorno pa so si člani lahko 
ogledali dogajanje med časom vojne 
v Lukovem domu, ki stoji ob poti do 
Baze. Posebnost Baze 20 je tudi to, da 
je niso odkrili (niti med nemško ofenzi-
vo leta 1943). 

Kot je že znano, pa brez ribolova 
pri nas ne gre. Z vso potrebno opremo 
za ribolov so se člani društva odpravi-
li proti Lahinji, da bi poskusili srečo. A 
kljub temu, da reka Lahinja zagotavlja s 
svojo pestro vodno vegetacijo odlične 
življenjske razmere številnim sladkovo-
dnim ribam, je bilo rib v mrežah bore 
malo, čemur so botrovale predvsem 
previsoke temperature. Kljub neuspe-
lemu ribolovu so se čez teden dni vrnili 
domov polni energije in z eno izkušnjo 
več. 

Preživljanje časa v naravi (foto Cvetka Žibrat)

Planinski dom Gospodična (foto Janez Farič)
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Obiskali smo člane našega 
društva iz Idrije in okolice. 
Pridružila sta se nam tudi 

predsednik Zveze paraplegikov Dane 
Kastelic in socialna delavka Špela 
Šuštaršič in nam predstavila nekatere 
nove programe. 

V poletnih mesecih smo se kar 
nekajkrat odpeljali tudi proti morju. 
V Domu paraplegikov v Pacugu smo 
najprej prisluhnili strokovnemu pre-
davanju specialista urologa dr. Uroša 
Fekonje, ki je predstavil novosti v zdra-
vljenju uroloških težav, ki pestijo ljudi z 
okvaro hrbtenjače. V bolj vročih dneh 
pa smo se v Pacug vozili na osvežitev 
v bazenu. 

V Šempasu je zavod Voluntariat, ki 
sicer promovira mednarodno prosto-
voljstvo, a namenja posebno skrb tudi 
socialno ranljivim skupinam, organi-
ziral dobrodelni koncert. Prireditev je 
bila namenjena pridobivanju sredstev 
za financiranje tabora paraplegikov in 
tetraplegikov v Semiču. Tudi projekt 
Zavrtimo Slovenijo je bil dobrodelne 
narave. Z vožnjo z ročnimi kolesi po 
Sloveniji so udeleženci – med njimi 
naš član Ivo Ozebek – spodbujali in-
validne osebe h gibanju in hkrati zbirali 
denar za nakup ročnih koles za Univer-
zitetni rehabilitacijski inštitut Soča.

V Goriškem muzeju na gradu Krom-
berk so z ureditvijo dvigala in klančin 
razstave in muzejske zbirke približali 
tudi ljudem na invalidskih vozičkih. Do-
stopnost prostorov je preveril naš član 

Aleksander Grum, Branko Črv, Klavdij Leban  
Društvo paraplegikov Severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Večina se nas je med letošnjimi vročinskimi valovi skri-
vala v kakšni primerni senci, nekateri pa so kljub temu 
pokazali voljo za različne dejavnosti. 

Ivo Mahne in opozoril na še nekatere 
podrobnosti, ki jih bo treba dodatno 
urediti. 

Na kulturnem področju so bili kot 
vedno aktivni slikarji. Zorica Razbor-
šek in Klavdij Leban sta se s člani 
likovne sekcije ZPS udeležila celote-
denske likovne kolonije v Pineti pri No-
vigradu. Likovno srečanje slikarjev, ki 
slikajo z usti, je bilo organizirano tudi v 
Podbeli, v slikovitem okolju ob reki Na-
diži. Širšemu občinstvu na Goriškem se 
slikarji likovne sekcije ZPS predstavljajo 
z razstavo v galeriji Černe v Novi Gorici; 
poleg osmih slovenskih slikarjev razsta-
vljajo tudi trije tuji invalidni umetniki. 
Med razstavljenimi slikami so tudi slike 
našega člana Romana Gruntarja.

V Mercatorjevi galeriji v Novi Gorici 
je bila postavljena razstava najboljših 
fotografij fotografskega ex-tempora 
Ažmurk 2015. Pri organizaciji te vsako-
letne fotografske prireditve sta sodelo-
vala dva naša člana, eden pa se je uvr-
stil tudi na razstavo najbolje ocenjenih 
del.

Med športniki smo v zadnjih me-
secih še največ slišali o kolesarjih in 
atletih. Slednji so se pomerili v liga-
škem tekmovanju, naše društvo pa so 
zastopali Klavdij Leban, David Vuga 
in Primož Grebenjak. 

Ročni kolesarji so se udeležili več 
mednarodnih tekem v okviru evrop-
skega in svetovnega pokala, v repre-
zentanci pa je seveda nastopal tudi 
naš član Marko Sever. Poleg medna-
rodnih uspehov je Marko sredi junija 
zmagal tudi na kolesarskem karatonu 
Franja, ki ga je prevozil v manj kot štirih 
urah, ob tem pa je bil najhitrejši tudi v 
vožnji na kronometer.

Rekreativci so se v poletnih dneh 
raje hladili kot potili, saj je čoln na je-
zeru Most na Soči letos bolj kot ne sa-
meval. Društvena prikolica v kampu na 
hrvaškem otoku Pagu pa je bila med 
sezono dodobra zasedena. 

Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji 
motorjev. Naš član Klavdij Puc se je s 
štirikolesnikom pridružil društvu MzM 
– Motoristi za motoriste na tridnevnem 
in 1600 km dolgem »motorističnem ro-
manju« v Međugorje. Na nekoliki krajši, 
a zaradi tega nič manj prijeten moto-
ristični potep, so motoristi Gold Wing 
cluba Slovenije popeljali večjo skupino 
para- in tetraplegikov. Z motorji Gold 
Wing, ki so za invalidne sopotnike naj-
bolj primerni, so se iz Pacuga odpeljali 
do Pivke na  ogled  parka  Vojaške zgo-
dovine. »PARAWing 2015« je potekal 
pod pokroviteljstvom članov združenja 
Gold Wing Slovenija in Združenja MO-
RIS, udeležili pa so se ga tudi štirje člani 
našega društva.Razstavo si je ogledal tudi sam predsednik 

društva. (Foto arhiv Društva)
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Branko Črv 
SMUČANJE NA VODI

Pred tremi leti sem prvič zasledil 
povabilo za smučanje na vodi, name-
njeno invalidom. Tega športa nisem 
poznal, a ker imam vodo rad, sem se 
prijavil. Letos sem se na “wakeboar-
ding” tabor na otoku Krku odpravil že 
tretjič. Kljub triletnim “izkušnjam” in 
trudu mi do sedaj še ni uspelo odpe-
ljati celega kroga – vedno pristanem v 
vodi. A nisem zaradi tega nič kaj nesre-

paraplegikov – Črni Kal – Kozina – Diva-
ča – (mimo Vremščice) na ogled Parka 
vojaške zgodovine v Pivki. Park vojaške 
zgodovine je muzejsko in turistično 
središče, ki obiskovalcem predstavlja 
pestro vojaško-zgodovinsko preteklost 
slovenskega prostora, na katerem so se 
že v preteklosti križale številne evrop-
ske prometne poti. Najpomembnejša 
zbirka v parku je tankovsko-artilerijska 
zbirka, zato je park znan tudi kot tan-
kovski muzej. Po končanem ogledu 
smo se odpeljali naprej po trasi Ilirska 
Bistrica – Podgrad – Materija – Kozina in 
se vrnili v Dom paraplegikov. Ves dan 
nas je spremljalo toplo sončno vreme 
in vsem tistim članom, ki radi začutite 
vsaj malo vetra v laseh, je lahko pošte-
no žal, da se izleta niste udeležili. Naši 
motoristi so zelo dobri in varni vozniki 
in jim gre lepa zahvala, da nam ponudi-
jo priložnost za lepo preživet dan.

Miran Jernejšek 
LIKOVNA DELAVNICA V OSEKU 2015

Kot lani smo se tudi letos člani li-
kovno-rezbarske sekcije odločili, da 
organiziramo likovno-rezbarsko delav-
nico v Paracentru Osek. Vso organiza-
cijo delavnice je prevzelo DP P in njeni 

Miran Jernejšek in Peter Gavez  
Društvo paraplegikov Podravja

IZ TOTEGA EKA
Naše društvo se tokrat premierno javlja pod novim ime-
nom. Po prestanem krstu in potrditvi zbora članov o pre-
imenovanju društva smo v juniju pridobili tudi uradno 
potrditev upravnih organov in tako društvo preimenovali 
v DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PODRAVJA (DP P). In kaj vse 
smo počeli v vročih poletnih dneh?

člani likovne sekcije. Pri izvedbi delav-
nice je pomagala tudi Mestna občina 
Maribor. Na  delavnici smo se skupaj s 
predsednikom društva dogovorili, da 
bo potekala vsako leto. Da pa se ne bi 
lovili okoli datumov, smo se odločili, da 
se delavnica prične vsak prvi četrtek v 

avgustu in traja do nedelje. Delavnico 
je mogoče obiskati vsaj en dan ali pa 
vse tri dni. 

Tokrat smo se je udeležili štirje čla-
ni likovno-rezbarske sekcije DP P in le 
trije iz drugih regij. Kljub temu je po-
tekala v dobrem in prijetnem vzdušju, 
tako, da je kar prehitro minilo. Delav-
nico je vodil mentor, slikar Jože Poto-
kar - Cvrčo. Obiskal nas je in se z nami 
tudi pomudil naš predsednik Alfred 
Lasetzky, obiskalo pa nas je tudi nekaj 
naših članov. 

Zadnji dan, v soboto, so imeli sre-
čanje v Oseku tudi naši košarkarji. Bilo 
je kar zanimivo, veselo in sproščeno. 
Mislim, da so taka srečanja dobrodošla, 
saj se tako srečamo s starimi in novimi 
člani, ki smo zaradi tempa življenja ve-
dno manj skupaj in se z nekaterimi niti 
ne poznamo. Menim, da so takšna sku-
pna srečanja prav zaželena in posreče-

čen. Prijetno je že samo druženje, kjer 
smo vsi veseli uspešnih voženj in spod-
bud ter nasvetov, ko nam ne gre.

Klavdij Leban 
 IZ PACUGA DO PIVKE Z MOTORJI 
GOLD WING

Tudi letos smo se iz našega društva 
udeležili izleta z motorji Gold Wing. 
Šestega junija smo se zbrali pred dru-
štvom v Novi Gorici. Šofer nas je nalo-
žil v kombi in z bojaznijo, da ne bi česa 
zamudili, smo se prav hitro peljali na 
jug proti našemu morju, v Pacug. Ker 
naš kombi dobro potegne, smo bili na 
cilju med prvimi. Ko smo se počasi zbi-
rali vsi interesenti za vožnjo z motorji, 
so na svojih jeklenih konjičkih prispeli 
tudi motoristi kluba Gold Wing Slove-
nije. 

Po uvodnem nagovoru organiza-
torja Janija Trdine in Sama Glavana 
smo se posedli na motorje in se od-
peljali. Pot nas je vodila po trasi: Dom 

Smučanje na vodi (foto Miranda Huber)
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na. Na likovno-rezbarski delavnici je 
izpod rok umetnikov nastalo kar nekaj 
na oko prijetnih umetnin. Škoda je le, 
da se delavnice ni udeležilo več članov 
likovne sekcije Zveze paraplegikov. Po-
sebno smo pogrešali tiste »boljše-slav-
nejše« umetnike (Gašperut, Žnidaršič, 
Rupnik itd.). Skratka tiste, ki pobirajo 
tudi najvišje nagrade in likovna pri-
znanja. Vem, da je čas počitnic, toda 
kljub temu bi lahko našli vsaj kak dan 
prostega časa in se udeležili naše de-
lavnice.

Da na delavnici nismo bili lačni in 
žejni, je za hrano in pijačo poskrbelo 
DP P in pa naše zveste spremljevalke, 
ki so nam vse lepo pripravile in nas ves 
čas delavnic razvajale. Delavnica bo 
organizirana tudi prihodnje leto. Mi se 
trudimo, da bo tako, vi pa se odločite, 
ali se nam boste pridružili ali ne.

Miran Jernejšek 
MORJE, MORJE, MORJE!!!

Kljub vsem lepotam in zanimivo-
stim celotne Slovenije, je še vedno 
najbolj priljubljen izlet na našo oba-
lo. Tako smo se tudi letos paraplegiki 
DP P (bolj naš predsednik) odločili za 
izlet na Obalo. Naš predsednik je ne-
kje izvedel za avtobus z dvigalom za 
invalide na vozičkih in res nas je tak 
avtobus odpeljal na prijeten izlet. Prav 
vsi smo se strinjali, da je vožnja s takim 
avtobusom brezhibna in zelo prijetna, 
s tem, da je vožnja zelo mehka in je na 
avtobusu tudi prijetna klima. Seveda 
pa je vožnja odvisna tudi od šoferja. 

Imeli smo prav prijaznega voznika, ki 
mu ni bilo nič težko narediti, vožnjo 
pa je obvladal do popolnosti. Ker je bil 
z nami tudi naš šofer Peter, upam da 
se je kaj naučil (kako se speljuje, zavira 
itd.). Tako smo srečno prispeli do Val-
doltre, kjer smo se vkrcali na barko, ki 
nas je potem popeljala ob naši celotni 
obali. Najbolj sem bil vesel, da mi je 
enkrat uspelo videti našo obalo tudi z 
morske strani. Tudi ladjo sta upravlja-
la dva prijetna mornarja, ki sta nas, s 
pomočjo naših spremljevalcev, več ali 
manj spretno vkrcala. Na ladji sta nam 
pripravila odlične morske specialitete, 
za tiste, ki jim morske dobrote ne dišijo 
preveč, pa so bili na razpolago čevap-
čiči. Vse to smo zalili z dobro kapljico 
iz koprske kleti. Omenim naj, da nas je 
vso pot spremljala prikupna harmoni-
karica Špela. 

Tako smo poslušali njeno prijetno 
petje in ubrano igranje na frajtonarico. 
Ko smo zapustili ladjo, pa je nismo mo-
gli pregovoriti za nobeno vižo več. Ne 
vem, ali je zmanjkalo repertoarja ali pa 
je za to bilo krivo morje. Skratka, one-
mela je. Pristali smo v Piranu, kjer smo 
imeli dve uri časa. Dogovorili smo se, 
da se ob 19. uri dobimo na avtobusni 
postaji. Tako se je tudi zgodilo. Ko smo 
bili vsi na avtobusu lepo naloženi in 
privezani, smo krenili proti domu. Da je 

izlet bil prijeten, se je videlo na obrazih 
izletnikov, čeprav smo bili vsi kar malo 
utrujeni od dolgega sedenja. Toda bilo 
je zelo lepo in ob takih stvareh neka-
ko pozabiš na težave in takih dogod-
kov nikakor ne smeš zamuditi. Čeprav 
utrujeni, smo na avtobusu veselo pre-
pevali, razdirali šale, poslušali same po-
hvale o izletu. Naš član Jaka pa nam 
je zrecitiral nekaj hudomušnih, pa tudi 
resnih pesmi iz svoje pesniške zbirke. 
Bolj smo se približevali Mariboru, večja 
je bila tišina na avtobusu. Utrujenost je 
napravila svoje. V imenu vseh paraple-
gikov, ki smo bili na izletu, se zahvalju-
jem predsedniku, ki je izlet organiziral, 
prav tako vsem spremljevalcem za vsa-
ko pomoč. Posebno pohvalo pa si še 
enkrat zasluži šofer avtobusa in naša 
dva mornarja, ki sta nas zapeljala po 
naši celotni obali.

Lep pozdrav vsem in upam, da se 
bo tako lep izlet zgodil še kdaj.

Miran Jernejšek 
TEKMA V SPOMIN VOJKA PIRŠA

Člani ribiške sekcije DP P smo se 
skupaj z bratoma Krajnc (ki sta lastnika 
ribnika) dogovorili, da bomo organi-
zirali tekmovanje rib z plovcem. Bra-
ta Ivan in Marjan Krajnc sta lastnika 
čudovitega ribnika v prelepem kraju 
Farovec. Mimogrede naj omenim, da je 

Budno mentorjevo oko ne dopušča  
nobene napake. (Foto arhiv Društva)

Razgreti od sonca (foto Peter Gavez)



[   DELODRUŠTEV   ]

53

njun oče naš član Ivan Krajnc st.. Tako 
smo se skupaj dogovorili, da priredimo 
memorialno tekmo v spomin našemu 
pokojnemu članu Vojku Piršu, ki je rad 
zahajal na ribnik v Farovcu in je bil stra-
sten ribič, vse do časa, ko mu bolezen 
ribolova ni več dopustila.

Brata Krajnc sta nam brezplač-
no odstopila ribnik, prostor ob njem 
(manjši objekt – kozolec) in pomagala 
pri izvedbi tekme, tehtanja, žrebanja, 
postavitve številk itd. Za pokale, hra-
no in pijačo pa smo poskrbeli člani s 
pomočjo nekaj sponzorjev in DP P. Da 
ne bi šli iz Farovca lačni in žejni, pa so 
poskrbele Ivanka, Lidija in Biserka, 
naše najbolj zveste spremljevalke in 
pomočnice.

Na tekmi so bili prisotni DP P, Dru-
štvo Prekmurja in Prlekije, Društvo 
Ljubljanske pokrajine in Društvo Istre 
in Krasa. Ostala pokrajinska društva se 
povabilu niso odzvala.

Tekma se je pričela ob pol deveti 
uri in je trajala štiri ure. Vreme je bilo 
čudovito, tudi vzdušje in razpoloženje 
na tekmi je bilo v prekrasni naravi pri-
jetno. Toda vse to ni pomagalo k temu, 
da bi ribe prijemale. Kljub temu pa smo 
ulovili nekaj ribic, tako da smo lahko 
podelili pokale.

Prvo mesto je osvojil naš član Franc 
Simonič, drugi je na veliko preseneče-
nje bil Franc Bračič iz Društva Istre in 
Krasa, tretje mesto pa je prav tako od-
šlo na Obalo, zasedel ga je Boško Bo-
žič. Po tekmi je sledilo zasluženo kosilo, 
ob katerem smo prijetno poklepetali 
o tem in onem. Z minuto molka smo 
se poklonili pokojnemu Vojku, ki smo 
mu kasneje na grob odnesli šopek rož 
in prižgali svečo. Mislim, da je prav, da 
se tudi na tak način spomnimo naših 
pokojnih prijateljev.

Zahvaljujem se vsem, ki so kakorko-
li pripomogli k izvedbi tekme, posebej 
še bratoma Krajnc za njihovo dobro 
gesto. Hvala tudi vsem tistim, ki ste se 
tekme udeležili, in upam, da vam kljub 
slabemu ulovu ni bilo žal. Upam, da na-
slednje leto »dejanje« ponovimo.

Peter Gavez 
PARABASKET 2015 – SOLZE ŽALOSTI 
IN SOLZE SREČE

Že sedemnajsti Parabasket, ki je bil 
tokrat prestavljen iz Maribora v Ruše, so 
udeleženci in številni obiskovalci ozna-
čili za dogodek samih presežnikov. Pa 
pojdimo lepo po vrsti. Že športni uvod 
v dvodnevno košarko na vozičkih je bil 
huronski. Pomerili sta se namreč zelo 

močni in izenačeni bosanski ekipi KIK 
Sana iz Sanskega Mosta in KIK Zmaj iz 
Gradačca. V tesni končnici so vendarle 
prevladale izkušnje, ki jih članom mo-
štva iz Sanskega mosta, pred leti tudi 
evropskim prvakom, ne manjka.

Po prvi tekmi se je začelo svečano 
odprtje Parabasketa 2015. Prešernovo 
Zdravljico je prelepo zapela mlada Bar-
bara Lešnik, v narodnih nošah pa so 
zaplesali člani KUD Franjo Sornik Smol-
nik. Slavnostni govorniki: predsednik 
Društva paraplegikov Podravja Alfred 
Lasetzky, Tomi Prosnik, v. d. direktorja 
Občinske uprave Ruše in Jasna Mur-
gel, poslanka, sodnica, doktorica prav-
nih znanosti, avtorica priročnika Vodnik 
po pravicah otrok s posebnimi potre-
bami, so s čustvenimi nagovori, kjer so 
omenili tudi pred kratkim tragično pre-
minulega Sandija Iršiča (dolgoletno 
»maskoto« domače košarkarske ekipe), 
izvabili solze žalosti na lica številnih 
športnikov.

Memorial Vojka Pirša (foto arhiv Društva)
Poslanka Jasna Murgel je odprla turnir. 
(Foto arhiv Društva)

Barbara Lešnik, ki je prelepo zapela 
Zdravljico. (Foto arhiv Društva)
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Naslednjih pet tekem sobotnega 
programa je dalo odgovor na števil-
na vprašanja, ki so se nam zastavljala 
pred samim košarkarskim turnirjem. 
Kaj kmalu je postalo jasno, da si je 
Sana z uvodno turnirsko zmago na 
široko odprla pot v finale, Gradačac 
pa je v naslednjih odigranih tekmah 
dokazal, da ne bi bilo nič nenavadne-
ga, če bi se »zmaji« znašli tudi v finalu. 
Toda tja so se popolnoma zasluže-
no uvrstili domačini, DPP Palfinger 
– mlajša ekipa Društva paraplegikov 
Podravja, ki so v svoji igralni skupini 
prepričljivo osvojili prvo mesto. Slab-
še so se odrezali njihovi starejši kolegi, 
veterani, ker jim je kljub močni pod-
pori s tribun zmanjkovalo moči, ki je 
več kot potrebna za osvojitev tako 
kakovostnega turnirja.

Športna sobota se je končala v 
nedeljskih jutranjih urah, saj se je v ru-
škem mladinskem centru Cezam zavr-
tela urnebesna zabava, ki bo marsika-
teremu gostu še dolgo, dolgo ostala v 
spominu.

Nedeljske tekme za uvrstitev od pr-
vega do šestega mesta so razkrile, da 
so simpatični Albanci s Kosova od lani 
zelo napredovali. Očitno v domačem 
Gnjilanu zavzeto trenirajo. Slavonci, KKI 

Mladiči Društva paraplegikov Podravja so bili pozitivno presenečenje in presenetljivo 
prepričljivi. (Foto arhiv Društva)

boju je upanje na zmago splahnelo, ko 
sta bila proti koncu tekme zaradi petih 
osebnih napak izključena pomembna 
člena štajerske ekipe, Robert Radić in 
Mičo Ostojić. Mladim levom iz štajer-
skega društva je bilo v tolažbo dejstvo, 
da je bil za najbolj koristnega igralca 
(MVP) turnirja razglašen Danilo Kame-
nik.

Zmagovalec 5. memoriala Emila 
Kaiserja v metih za tri točke je postal 
Adis Huskić, strelec turnirja pa je bil 
Asmir Vehabović, oba iz moštva KIK 
SANA.

Gledalci so razigrano pozdravili 
udeležence, pa tudi podeljevalce po-
kalov: Damjana Hovnika, podpred-
sednika ZPS; Matjaža Voduška, pred-
sednika Zveze za šport Ruše; Natalijo 
Prednik, športno strelko, udeleženko 
poletnih OI v Sydneyu leta 2000, in 
Katjo Koren, alpsko smučarko, nosilko 
slalomske bronaste medalje na zimskih 
OI v Lillehammerju leta 1994.

Ob zaključku turnirja je vse priso-
tne nagovoril še Boris Klep, gonilna 
sila Parabasketa. Zahvalil se je vsem 
igralcem in navijačem za udeležbo 
na Parabasketu. Poudaril je, da so bili 
v Rušah odlično sprejeti in da upa, da 
se naslednje leto v Rušah spet vidimo. 
Svoje besede je zaključil s svojim sedaj 
že tradicionalnim pozdravom: »Rad 
vas imam.« In navzoče prisilil, da so 
spet »spustili kakšno solzo«. Tokrat od 
sreče.

Katja Koren in najbolj koristni igralec turnir-
ja Danilo Kamenik (foto arhiv Društva)

Brod iz Slavonskega Broda, že zaradi 
tega, ker v njihovi ekipi igra Karlo, naj-
mlajši udeleženec turnirja, zmeraj po-
žanjejo številne vzklike odobravanja.

Navdušenje navijačev je bilo za-
znati tudi ob finalni tekmi. »Mariborski 
košarkarji« so se nepopustljivim Bo-
sancem dolgo časa konkretno upira-
li. Toda kljub njihovemu junaškemu 

Med dvema živalma 
izberi tisto,  

ki te bolj potrebuje.
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Atleti so se v prvem krogu le-
tošnje lige 1. junija srečali na 
atletskem stadionu Poljane. 

Tekmovanje je v sodelovanju z ekipo 
Združenja atletskih sodnikov Maribor 
pripravilo DP Podravja. Zmagala je eki-
pa DP Celje. Drugi krog je 4. junija na 
atletskem stadionu Portovald v sodelo-
vanju z Atletskim društvom Portovald 
pripravilo DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja. Ponovno je slavila celjska eki-
pa. Tretji krog je 22. junija potekal na 
atletskem stadionu v Slovenj Gradcu. 
Zmagali so domači atleti. Četrti krog je 
3. julija na atletskem stadionu Bonifika 
v Kopru v sodelovanju z Atletskim klu-
bom Koper pripravilo DP Istre in Krasa. 
Ob okrnjeni celjski ekipi so ponovno 
slavili Korošci.

Na Bonifiki se je pomerilo 47 atletinj 
in atletov iz osmih pokrajinskih društev 
ZPS. To je bila najvišja letošnja udelež-
ba. Vročinski val, ki je tiste dni zajel tudi 
Obalo je oviral predvsem težje gibalno 
ovirane atlete tetraplegike. Kljub temu 
pa je koroški atlet tetraplegik Branko 
Erjavec kij zalučal kar 21,91 m in svoji 
ekipi prispeval 815,10 točk.

V četrtem krogu je suvereno slavi-
la ekipa DP Slovenj Gradec (5.17,05), dru-
ga je bila ekipa DP Ljubljana (3.838,38), 
tretja ekipa DP Maribor (3.720,17), četrta 
ekipa DP Celje (3.600,41), peta ekipa DP 
Novo mesto (3.234,84), šesta ekipa DP 
Murska Sobota (2.927,09), sedma ekipa 

Jože Globokar | Zaključena je 20. jubilejna ligaška sezona v atletiki

NA PRESTOLU KOROŠKI ATLETI
Atleti paraplegiki in tetraplegiki so 3. julija s četrtim krogom zaključili ekipno ligaško 
tekmovanje v sezoni 2015. To je bila hkrati tudi 20. jubilejna atletska sezona v ekipnem 
tekmovanju. 17 naslovov ligaških prvakov so osvojili celjski atleti, dva koroški (2004, 2015), 
enega pa ljubljanski (2001). Prvo tekmovanje smo pripravili 5. junija 1996 v Celju, vseh 
skupaj pa 81. Odpadlo je eno samo, ko je izvedbo preprečil močan naliv. Vsa tekmovanja 
so potekala v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije.

DP Koper (1.896,40), osma pa ekipa DP 
Nova Gorica (1.186,21).

V jubilejni atletski sezoni 2015 
je naslov ligaškega prvaka v ekipnem 
tekmovanju osvojila ekipa DP Slovenj 
Gradec (18.105,86), drugo ekipa DP 
Celje (17.179,28), tretje ekipa DP Mari-
bor (13.674,20), četrto ekipa DP Murska 
Sobota (12.008,87), peto ekipa DP Lju-
bljana (11.715,25), šesto ekipa DP Novo 
mesto (9.213,99), sedmo ekipa DP Ko-
per (5.179,09) in osmo ekipa DP Nova 
Gorica (2.763,22). Koprčani niso tekmo-
vali v tretjem krogu, Novogoričani pa v 
prvem in tretjem. Na vseh atletskih tek-
movanjih je za pravilen vnos rezultatov 

skrbela Marina Hudej, za tehnično 
izvedbo tekmovanj pa Janez Hudej. 
Ob razglasitvi rezultatov je atlete nago-
voril vodja športa pri Zvezi paraplegi-
kov Slovenije Gregor Gračner ter kot 
vzor dobrega in načrtnega dela omenil 
Društvo paraplegikov Podravja, ki je v 
kratkem času sestavilo močno ekipo, ki 
je že v tej sezoni osvojila tretje mesto. 
Prve tri ekipe so prejele pokale, zmago-
valna ekipa DP Slovenj Gradec pa še 
prehodni pokal. 

Prehodni pokal za koroške atlete (foto Mitja Breg)
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PRVO SREČANJE ROČNIH KOLESARJEV
Zveza paraplegikov Slovenije je ko-

nec maja 2015 v Kranjski Gori pripravila 
prvo srečanje ročnih kolesarjev. Zbralo 
se je 17 ljubiteljic in ljubiteljev gibanja v 
naravi iz DP jugozahodne Štajerske, DP 
Istre in Krasa, DP ljubljanske pokrajine 
in DP Gorenjske. Organizacijske niti so 
bile v rokah državne prvakinje v roč-
nem kolesarjenju Anke Vesel.

Na skupinsko kolesarsko pot iz Kranj-
ske Gore, Podkorena, Rateč, z italijanske 
meje in še nekaj kilometrov naprej ter 
nazaj (skupaj približno 25 km), so se 
podali tako rekreativci kot tekmovalci 
KK Tušmobil-Bauerfeind. Kolesarska 
tura je bila primerna za vse, čeprav so 
bili tisti ročni kolesarji, ki na različnih 

Anka Vesel – Jože Globokar | Ročni kolesarji že dosegajo dobre rezultate

PESTRA PARAKOLESARSKA SEZONA
Pred nekaj leti za ročne kolesarje v Sloveniji skoraj ni slišal nihče, v letošnjem letu pa jih 
je slišala in videla cela Slovenija. V pomladno-poletnih mesecih so ročni kolesarji dobili 
nov zagon. Družili so se na prvem srečanju ročnih kolesarjev Zveze paraplegikov Slove-
nije. Na tekmovalni ravni so se izkazali z odličnimi rezultati, dodali delček mozaika v 
Petrolovi kolesarski transverzali in »Zavrteli Slovenijo«.

tekmovanjih tekmujejo za najboljše 
uvrstitve, seveda v ospredju. Pri tem so 
odločilno vlogo odigrala tudi profesio-
nalna ročna kole-
sa. Na poti jih je 
dohitel eden naj-
boljših svetov-
nih kolesarjev in 
smučarjev v no-
vinarskih vrstah 
Tone Fornezzi 
- Tof. Tako on kot 
njegovi prijatelji 
ročni kolesarji so 
bili nenapoveda-
nega skupnega 
kolesarjenja zelo 
veseli.

ROČNI KOLESARJI NA MARATONU 
FRANJA

Ročni kolesarji paraplegiki so tako 
kot prejšnja leta tudi letos aktivno so-
delovali pri največjem kolesarskem 
prazniku na domači grudi – maratonu 
Franja.

Letos so naši ročni kolesarji (Anka 
Vesel, David Razboršek, Edo Ješe, 
Marko Sever, Marko Doberšek, 
Matej Lednik in Žiga Breznik) pod 
pokroviteljstvom Zveze Paraplegikov 
Slovenije prvič nastopili pod imenom 
KK Tuš-Bauerfeind. Zgodba se je začela 
odvijati 12. junija, ko so se vsi omenjeni 
kolesarji udeležili dirke na čas oz. kro-
nometer. Dirko je dobil Marko Sever, 
sledila pa sta mu Marko Doberšek in 
David Razboršek. V nedeljo 14. junija 
pa so se David Razboršek, Edo Ješe, 
Marko Sever in Žiga Breznik izkazali še 

Skupno kolesarjenje z odličnim kolesarjem v novinarskih vrstah Tonetom Fornezzijem - Tofom 
(foto Marino Popovič)

Tudi v letošnjem letu na maratonu Franja (foto Andraž Muljavec)
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na trasi male Franje (97 km). Kilometre 
je s časom 3:08:49 najhitreje premagal 
Marko Sever. Čas, ki bi ga zavidali tudi 
zelo, zelo dobri rekreativci. Drugi je bil 
David Razboršek, tretji pa Edo Ješe. Za 
lažje predstavo si prevedite v povpreč-
no hitrost in videli boste, za kakšen re-
zultat gre. 

Omenimo naj še, da so naši tekmo-
valci imeli na prizorišču tudi svoj šotor, 
pod katerim so se, kot vse resnejše 
amaterske in »profi« ekipe, ogrevali in 
pripravljali na začetek tekme. Tu gre za-
sluga Andreju Jakšiču iz Buerfeinda. 
Franja – drugo leto pa spet na snidenje.

PETROLOVA 1000-KILOMETRSKA 
KOLESARSKA TRANSVERZALA 

Toni Fornezzi - Tof in ekipa Nedelj-
skega dnevnika je 21. avgusta uspešno 
zaključila Petrolovo 1000 km dolgo 
kolesarsko transverzalo. V lepoti kole-
sarjenja so odkrivali lepote Slovenije in 
obratno.

Na prvi etapi na Gorenjsko jih je 
spremljal ročni kolesar David Razbor-
šek. Kolesarska ekipa se je zbrala 29. 
junija pred Kristalno palačo v Ljubljan-
skem BTC-ju. Po uradnem startu na 
Petrolovem bencinskem servisu na 
Šmartinski cesti v Ljubljani so mimo 
Smlednika, Kranja in Bleda po dobrih 
šestih urah prikolesarili na cilj prve eta-

pe – Petrolov bencinski servis v Kranj-
ski Gori. 

Na zadnji etapi sta se ekipi v Ka-
mniku pridružila ročna kolesarja David 
Razboršek in Anka Vesel. Pot jih je vodi-
la skozi Mengeš po nekaj urejenih ko-
lesarskih stezah in umirjenih stranskih 
ulicah (s sicer, za ročno kolo, neprije-
tnimi grbinami) skozi Trzin in Črnuče 
do Petrolove poslovne stavbe za Bež-
igradom in končnega cilja Petrolovega 
bencinskega servisa na Tivolski cesti v 
centru Ljubljane. 

Vmes pa je ekipa prekolesarila Slo-
venijo in nastal je odličen potopis z 
opisom kolesarskih poti, lepot, zname-
nitosti in kulturne dediščine Slovenije. 
Preberete ga lahko na Tofovi spletni 
strani http://www.toftop.si/category/
sport.

ROČNI KOLESARJI NA MEDNARODNIH 
IN SVETOVNIH TEKMOVANJIH

Za ekipo ročnih kolesarjev, ki je 
tekmovala pod okriljem ZŠIS-POK, 
je uspešna sezona. Udeležili so se 
več tekem na svetovni in evropski 
ravni ter dosegli izvrstne rezultate.

SVETOVNI POKAL V ITALIJI
Slovenska kolesarska reprezentan-

ca je 6. in 7. junija nastopila na tekmi 
svetovnega pokala v Italiji. Za UCI-toč-

ke je poskrbel naš ročni kolesar Primož 
Jeralič, ki je cestno dirko in kronome-
ter končal na 10. mestu, debitantka na 
mednarodni sceni Anka Vesel (H3) je 
na cestni dirki osvojila 12. mesto, Mar-
ko Sever (H4) je bil 15., Marko Doberšek 
(H4) pa 21.

Omeniti je treba, da so tekme sve-
tovnega pokala po konkurenci enako-
pravne svetovnemu prvenstvu in pa-
raolimpijskim igram. Še posebej, ker so 
tekmovali v zahtevnih pogojih.

SVETOVNI POKAL V NEMČIJI
Elzach – Nemčija. Na tekmi svetov-

nega pokala 24. in 25. julija je Primož 
Jeralič v kategoriji H5 osvojil UCI-točke. 
Na kronometru in na cestni dirki je za-
sedel 6. mesto in dobil novih 14 točk. 
Marko Sever (H3) je bil na kronometru 
21., na cestni dirki pa je bil 13. Tretji 
slovenski tekmovalec Roman Pongrac 
(C2) je prevozil 12 krogov v skupni raz-
dalji 55 kilometrov. V močni konkurenci 
je zasedel 14. mesto. Proga v Elzachu je 
bila tehnično zelo zahtevna, saj je bila 
speljana po mestnem jedru.

EVROPSKI POKAL V  ITALIJI
Slovenska reprezentanca kolesar-

jev je 4. in 5. julija nastopila na tekmi 
evropskega pokala v Piacenzi – Italija. 
Kljub peklenski vročini (ogrelo se je do 

Anka Vesel in David Razboršek na Petrolovi kolesarski transverzali (foto Anže Furlan)

Ekipna zmaga na evropskem pokalu (foto 
Aleksej Dolinšek)
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36 stopinj Celzija) je navdušila in posta-
la ekipna zmagovalka evropskega po-
kala, ki je štel tudi za UCI-točke.

V ekipi so sodelovali tudi ročni ko-
lesarji pokrajinskih društev Zveze pa-
raplegikov Slovenije – Anka Vesel (H3), 
Primož Jeralič (H5) in Marko Sever (H4) 
ter se v seštevku cestne dirke in kro-
nometra v svojih skupinah zavihteli na 
prva mesta. Kolesarja David Kuster 
(C4) in Roman Pongrac (C2) sta osvojila 
2. oz. 4. mesto.

EVROPSKI POKAL NA SLOVAŠKEM
V Vratni na Slovaškem je 12. in 13. 

julija potekal evropski pokal za kole-
sarje invalide. Na kronometru in cestni 

dirki se je pomerilo 51 kolesarjev iz de-
setih držav. Ob trenerju Alekseju Do-
linšku je reprezentanco prvič spremljal 
tudi športni terapevt – maser Silvo 
Pšeničnik, sicer znani ultramaratonski 
kolesar.

Naši ročni kolesarji so v svojih sku-
pinah v skupnem seštevku cestne dir-
ke in vožnje na čas ponovno dosegli 
odlične uvrstitve – Primož Jeralič (H5) 
prvo mesto, Anka Vesel (H3) drugo me-
sto, Marko Sever (H4) pa četrto mesto. 
Kolesarja Roman Pongrac (C2) in David 
Kuster (C4) sta osvojila drugo oz. tretje 
mesto. S tem so si prikolesarili nove 
UCI-točke za nastop na paraolimpijskih 
igrah v Riu.

SVETOVNO PRVENSTVO V ŠVICI
Mesto Nottwil v Švici, kjer je sve-

tovno znan rehabilitacijski center, je 
bilo od 28. julija do 2. avgusta 2015 
prizorišče svetovnega prvenstva v pa-
rakolesarjenju. Barve Slovenije so pod 
vodstvom trenerja Alekseja Dolinška 
branili: naša parakolesarja Primož Jera-
lič H5, ki je osvojil deseto mesto in nove 
UCI-točke, Marko Sever H4 je osvojil 19. 
mesto ter kolesar Roman Pongrac, ki je 
pristal na 21. mestu. Kot športni tera-
pevt je v reprezentanci sodeloval Silvo 
Pšeničnik. Tekmovalci so se najprej 
pomerili v tekmah na kronometer, nato 
pa še v cestnih dirkah. Več o svetov-
nem prvenstvu si preberite v prispevku 
Jakoba Škantlja.

Na štartu – desno Anka Vesel (foto Aleksej Dolinšek)
Svetovno prvenstvo v Nottwilu, v ospredju Primož Jeralič  
(foto arhiv ZŠIS)

PORTAL DOSTOPNO.SI
Ozaveščanje družbe o pravicah in potrebah ljudi z različnimi oblikami invalidnosti je eno od poslanstev 

javnega zavoda RTV Slovenija. Njihova dolžnost je, da invalidom omogočijo dostop do informacij, ki oprede-
ljujejo njihove pravice in dolžnosti, in tudi, da slovensko javnost dosledno opominjajo, da želijo invalidi doseči 
boljše razumevanje invalidnosti v družbi in se aktivno vključevati v politično, socialno, gospodarsko in kultur-
no življenje v svojem okolju.  

Za uresničitev teh ciljev je v Multimedijskem centru RTV Slovenija nastal portal, ki bo omogočil hiter dostop 
do različnih informacij osebam z različnimi oviranostmi, predvsem gluhim in naglušnim ter slepim in slabovi-
dnim, pa tudi drugim osebam z invalidnostjo ter starejšim s pešanjem vida in sluha. Člani uredništva se trudijo, 
da je stran pregledna, prijazna, uporabna in zanimiva. Pripravili so jo v skladu s standardi in priporočili za večjo 
dostopnost ter vsebinsko in oblikovno prilagojenost.

www.rtvslo.si/dostopno/
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Švicarsko mesto Nottwil, ki leži bli-
zu Luzerna, je letos gostilo najve-
čje ročno kolesarsko tekmovanje 

v sezoni. Čeprav so misli večine tekmo-
valcev – vsaj tistih najboljših, ki so že uvr-
ščeni na paraolimpijske igre – usmerjene 
v Rio de Janeiro, je za vrhunec letošnje 
sezone veljalo svetovno prvenstvo, ki se 
že samo po sebi zdi dovolj zanimivo, da 
se ga udeležijo vsi najboljši. In ravno za-
radi lovljenja UCI-točk je bilo prvenstvo 
v Švici še posebej močno zasedeno. V 
konkurenci ročnih kolesarjev je bila tudi 
slovenska reprezentanca, ki jo je zasto-
pala trojica Marko Sever, Roman Pon-
grac in Primož Jeralič. »Konkurenca je 
na takšnih tekmovanjih, kot je svetovno 
prvenstvo, najmočnejša. Tukaj so bili pri-
sotni pravi atleti, vsi so vrhunsko pripra-
vljeni kolesarji. Konkurenca je namreč 
vsako leto močnejša. Ročno kolesarstvo 
je v takem vzponu, da si ne moreš misli-
ti. To so res pravi profesionalci,« je tek-
mece ocenil Pongrac. 

Med trojico slovenskih reprezen-
tantov je sicer najbolj izstopal Primož 
Jeralič, za katerega je to šele druga re-
snejša sezona v ročnem kolesarstvu. 
Zato niti ni treba poudarjati, da je bil 
to zanj sploh prvi večji preizkus, s ka-
terim je opravil z odliko. Med pravimi 
profesionalci v kategoriji H5, v kateri 
nastopa tudi bivši voznik formule ena 
Alex Zanardi, je zasedel 9. in 10. me-

Jakob Škantelj | Svetovno prvenstvo v ročnem kolesarstvu v Švici

TUDI MED ELITO ODLIČNI – 
JERALIČ DVAKRAT V DESETERICO
Ročno kolesarstvo je sicer šport, ki je v Sloveniji znan že dlje časa, a je reprezentanca z 
načrtnim in sistematičnim delom pričela šele lani. Letos poleti pa so nase že opozorili 
tudi na svetovnem prvenstvu v Švici. Izstopal je predvsem Primož Jeralič, ki je dobil 
nove UCI-točke. 

sto ter bil s tem zelo zadovoljen: »Svoje 
nastope ocenjujem kot zelo uspešne, 
saj trenutno delamo po planu in priča-
kovanjih, ki smo si jih zadali ob začetku 
sezone. Je pa res, da imamo še veliko 
rezerve, saj sem v primerjavi z drugimi 
fanti popolni začetnik. Sezona je v teku, 
tako da bi to, da bi kaj velikega spreme-
nili v tako kratkem času in med sezono, 
bilo popolnoma nesmiselno. V letošnji 
sezoni sem vpeljal novost, da treniram 

skupaj s kolesarji brez invalidnosti in na 
cestnih kolesih, seveda pa sva oba s 
trenerjem sklepčna, da za naslednjo se-
zono vključimo vaje še za moč in vzdr-
žljivost, kajti tukaj so še velike zaloge,« 
se svojih pomanjkljivosti in hkrati mo-
žnosti za napredek v primerjavi  z izku-
šenejšimi in bolj natreniranimi tekmeci 
zaveda Dolenjec, ki je letos naredil veli-
kanski rezultatski preskok. Prav na vseh 
postajah svetovnega ali evropskega 
pokala se je vsaj na eni tekmi uvrstil v 
deseterico, na Slovaškem pa je v svoji 
kategoriji H5 celo slavil dve zmagi. 

PROGA PRIMERNA TEKMOVANJU
Tako Marku Severju, ki je po zgreše-

nem izhodu v enega izmed krogov za-
sedel 19. mesto, kot tudi Romanu Pon-
gracu, ki ima v slovenski reprezentanci 
zagotovo največ izkušenj z največjimi 
tekmovanji, saj je nastopil tudi na para-
olimpijskih igrah v Londonu pred tremi 
leti, sicer ni uspelo dobiti UCI-točk za 

Pongrac je odprl prvenstvo v slovenski 
reprezentanci, ko je kronometer končal na 
18. mestu. (Foto arhiv ZŠIS)

Uspeh vožnje na čas je Jeralič ponovil še na 
cestni dirki in Sloveniji tako prinesel nove 
UCI-točke. (Foto arhiv ZŠIS)

Primož Jeralič se je v vožnji na čas uvrstil 
med najboljših deset tekmovalcev. 
(Foto arhiv ZŠIS)
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paraolimpijske igre. Vseeno pa je Pon-
grac, ki je na koncu zasedel 18. in 21. 
mesto, s svojim nastopom zadovoljen, 
saj je tekmoval v težki kategoriji. »Tukaj 
je veliko takšnih in drugačnih športni-
kov, tudi takšnih, ki imajo od kolena 
navzdol protezo in kolesarijo z obema 
nogama, sam kolesarim z eno nogo 
in imam še en kup drugih težav,« je o 
zahtevnosti svoje C2-skupine povedal 
Pongrac, ki je še dodal, da je bila proga 
po švicarskih standardih, brez lukenj in 
izjemno varna. Še bolj kot varnost pro-

PRVA ETAPA: KOPER
Z veliko mero optimizma in dobre 

volje so se zbrali 24. avgusta v Kopru. 
Pridružili so se jim ročni kolesarji Zveze 
paraplegikov oz. pokrajinskih društev 

Anka Vesel, Barbara Kos | Akcija – Zavrtimo Slovenijo

ROČNI KOLESARJI V AKCIJI – ZAVRTELI 
SO SLOVENIJO
Ročni kolesarji Kolesarskega kluba Tuš-Bauerfeind so zadnji teden avgusta z dobrodel-
no akcijo »Zavrtimo Slovenijo« spodbujali gibanje invalidov in neinvalidov s svojimi ži-
vljenjskimi zgodbami in izzivi. Z odmevno medijsko akcijo so ročno kolesarstvo in šport 
invalidov predstavili širši javnosti. Pri tem pa zbirali sredstva za prvo ročno kolo, ki bo 
na Inštitutu za rehabilitacijo Soča na voljo na izposojo.

Istre in Krasa, Ljubljanske pokrajine, 
Gorenjske in Jugozahodne Štajerske. 
Trinajst ročnih kolesarjev in lepo število 
ljubiteljev kolesarstva je  prekolesarilo 
kolesarsko stezo Koper–Izola–Koper. S 

podporo Športnega društva 3Šport in 
Obalnega kolesarskega maratona so 
z odliko zavrteli Koper. Ročni kolesar 
Edo Ješe je v spremstvu sina Mateja 
v Koper iz Ljubljane kar prikolesaril. Na 

ge pa je bila tekmovalna trasa izjemna 
iz posebnega razloga, ki so ga v en glas 
poudarjali prav vsi tekmovalci. Najboljši 
ročni kolesarji so namreč morali pedala 
vrteti v 14 kilometrov dolgem krogu, 
ki je imel dva večja in težka vzpona. »V 
zgodovini ročnega kolesarstva gre za 
zagotovo najtežje prvenstvo in najtež-
jo traso nasploh. Vzponi so bili precej 
strmi in dolgi, kar je zagotovo naredilo 
še več razlik med tekmovalci. Prednost 
so imeli tudi tisti, ki so na spustu zmo-
gli peljati brezkompromisno in se niso 
ustrašili hitrosti, ki so dosegle tudi 90 
km/h. Vsekakor je šlo za prvenstvo po 
meri profesionalcev,« je zahtevnost in 
težavnost proge ter hkrati prvenstva 
poudaril Aleksej Dolinšek.

»PRIČAKOVANJA SO BILA REALNA«
Kljub težki progi je bil lahko selek-

tor Dolinšek zadovoljen z nastopi svo-
jih tekmovalcev, saj je bil za reprezen-
tanco, kot rečeno, svetovno prvenstvo 
v Švici, ki se ga je mimogrede udeležilo 

48 držav, prvo tako veliko tekmovanje 
po res dolgem času. »Nastopili so v 
skladu s svojo trenutno pripravljeno-
stjo. Razen enega nastopa so vsi od-
peljali svoj optimum v tem trenutku. 
Lahko rečem, da so bila pričakovanja 
realna, saj tekmovalce dobro poznam,« 
je nastope ocenil še selektor, ki je glede 
konkurence povedal, da je »na medna-
rodnih tekmovanjih najvišjega ranga 
izjemna. Svetovno prvenstvo je neka-
kšna generalka pred paraolimpijskimi 
igrami prihodnje leto, tako da je to pri-
čakovano. Nekaj rezerv je vsak izmed 
njih po tekmovanju še našel v svojem 
nastopu, kar je najpomembneje,« pa 
je za konec še dodal Dolinšek, ki bo 
reprezentanco v nadaljevanju sezone 
odpeljal še na tekme v Južno Afriko, 
Beograd in Prago. Večine se bo ude-
ležila trojica, ki je nastopila v Nottwilu, 
le v Južno Afriko potuje samo Jeralič, 
ki ima zaradi izjemno uspešne sezone 
možnosti celo za deseterico v skupni 
razvrstitvi.

Sever s svojim nastopom ni bil najbolj 
zadovoljen, saj mu je boljšo uvrstitev vzel 
zgrešen krog. (Foto arhiv ZŠIS)
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130-kilometrski poti ju je dobrih 40 ki-
lometrov spremljal dež. Edo s somišlje-
niki dokazuje, da se z voljo, vztrajnostjo  
in optimizmom da preskočiti marsika-
tero oviro.

Pozdravit in podpret sta jih prišla 
tudi predsednik Zveze paraplegikov 
Dane Kastelic in vodja športa pri Zvezi 
Gregor Gračner. Prireditev je povezo-
val Rado Trifkovič.

DRUGA ETAPA: LJUBLJANA
V torek, 25. avgusta, so se ročni ko-

lesarji, skupaj s soorganizatorji iz Kole-
sarskega društva Rog zbrali v Ljubljani. 

Načrte jim je prekrižalo vreme. V dežju 
so se zbrali pred Hišo športa in bili pri-
morani odpovedali kolesarjenje. Kot se 
za prave kolesarje spodobi, so se jim 
pridružili mladi kolesarji in kolesarke 
KD Rog. Ročno kolo je preizkusil Miro 
Miškulin iz KD Rog, ki je komentiral, 
da je »bolj zahtevno kot zgleda na prvi 
pogled. Zelo so aktivne tudi trebušne 
mišice. Res priporočam, da ga vsak po-
skusi, da vidi razliko med klasičnim ko-
lesarjenjem in kolesarjenjem na roke.« 

Dež ni predstavljal ovir niti županu 
Mestne občine Ljubljana, Zoranu Jan-
koviču, ki je prišel podpret prizadeva-

nja ročnih kolesarjev, da kupijo novo 
ročno kolo Univerzitetnemu rehabili-
tacijskemu inštitutu Soča kot pomoč 
pri rehabilitaciji invalidov in njihovemu 
vključevanju v aktivno življenje in giba-
nje. Tako je dokazal, da je Ljubljana res 
kolesarjem prijazno mesto.  

TRETJA ETAPA: KRANJ
Sončna sreda 26. avgusta je v Straži-

šče pri Kranju prinesla obilo kolesarskih 
užitkov. Ročni kolesarji so, v soorgani-
zaciji s Kolesarskim klubom Sava Kranj, 
širši javnosti prikazali čare kolesarjenja 
na velodromu. 

Zavrteli so Koper. (Foto Peter Planinšek)

V Kranju so se preizkusili v vožnji po velodromu. (Foto Andraž Muljavec)
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Na velodromu, kjer se po navadi 
urijo naši najboljši tekmovalni kolesarji, 
so obiskovalci lahko preizkušali ročna 
kolesa in se na lastni koži prepričali, da 
je potrebne precej moči, da z rokami 
poganjaš kolo. Marsikdo ni mogel skriti 
občudovanja do ročnih kolesarjev, ki 
se udeležujejo evropskih in svetovnih 
tekmovanj in se domov vračajo z me-
daljami.

Na velodromu je svoje spretnosti 
z ročnim kolesom poleg obiskovalcev 
preizkusilo deset ročnih kolesarjev Zve-
ze oz. pokrajinskih društev Gorenjske, 
Ljubljanske pokrajine, Severne Primor-

ske in Jugozahodne Štajerske.
Vse zbrane so nagovorili glavni po-

budniki akcije Zavrtimo Slovenijo Anka 
Vesel, Žiga Breznik, David Razboršek in 
Aleksej Dolinšek, nakar je besedo pre-
vzel podžupan Mestne občine Kranj 
Boris Vehovec in pozdravil akcijo ter 
prizadevanja organizatorjev. KK Sava 
Kranj so zastopali Franc Hvasti, častni 
predsednik Bojan Homan, predsednik 
in direktor Matjaž Zevnik. 

Direktor Univerzitetnega rehabili-
tacijskega inštituta RS Soča, mag. Ro-
bert Cugelj, ki se je iz Ljubljane v Kranj 
pripeljal kar s kolesom, je posebej pou-

daril pomembnost gibanja za invalide 
in kako bodo ročna kolesa pripomogla 
k hitrejši rehabilitaciji poškodovancev 
na njihovem inštitutu v Soči.

Kot zadnji je zbrane, med katerimi 
so bili tudi nekdanji vrhunski kolesarji 
Bojan Ropret, Marko Baloh in An-
drej Hauptman, pozdravil Peter Rob-
nik, predsednik Društva paraplegikov 
Gorenjske.

Poleg vseh ljubiteljev kolesarstva 
so prišli akcijo podpret tudi člani Kluba 
slovenskih biciklistov Ljubljana 1887 in 
Športnega društva Gorenjski glas.

Na dogodkih so predstavniki Agen-

Jutranji zbor v Lendavi (foto Aleksej Dolinšek)

Dež v Ljubljani je preprečil izpeljavo dogodka, a udeležba je bila kljub temu številna. (Foto Peter Planinšek)
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cije za varnost v cestnem prometu 
opozarjali na varnost kolesarjev v ce-
stnem prometu. Zbrani so lahko pre-
izkusili spretnostni poligon in naletno 
tehtnico ter obnovili znanje pravilne 
namestitve čelade. Podpret pa so jih 
prišli tudi člani Komisije za varno kole-
sarjenje MO Kranj. Prireditev je povezo-
val Anže Bašelj.

ČETRTA ETAPA: CELJE
28. avgusta so ročni kolesarji iz 

Kluba Tuš-Bauerfeind v Celju pripravili 
predzadnjo predstavitev dobrodelne 
akcije Zavrtimo Slovenijo. Množica na-
vadnih kolesarjev iz vrst Kolesarskega 
kluba Tušmobil, ŠRK Celje in celjske 
runde je s svojo prisotnostjo pred Me-
stnim kinom Metropol dokazala, da 
podpirajo prizadevanja ročnih kolesar-
jev po gibanju med invalidi in vsemi, 
ki to niso. Kdor je tisti petek popoldan 
obiskal trg pred Mestnim kinom Metro-
pol, ni mogel ubežati množici ročnih in 
navadnih kolesarjev v kolesarskih dre-
sih, pripravljeni na začetek kolesarske 
trase po mestnih ulicah. Janko iz Radia 
Antena Štajerska je pomešan med obi-
skovalce pozival, naj preizkusijo ročno 
kolo in se na kratki vožnji postavijo 
v kožo ročnih kolesarjev, ki navkljub 
poškodbam hrbtenjače niso opustili 
gibanja. Njihovi opisi razdalj in števila 
kilometrov, ki jih dnevno in tedensko 
naredijo na ročnih kolesih, so dokaz, da 
invalidnost ni ovira, ta je največkrat le v 
glavah posameznikov. 

Namestnik župana Mestne občine 
Celje Marko Zidanšek je posebej iz-
razil veselje, da so ročni kolesarji izbrali 
Celje za mesto, kjer so predstavili svoj 
projekt Zavrtimo Slovenijo. K bodoče-
mu zmanjšanju števila poškodovancev 
med kolesarji, posebej najmlajšimi, so 
si prizadevali na poligonu Javne agen-
cije RS za varnost prometa, kjer so jih 
opozarjali na varno vožnjo s kolesom 
in pomen uporabe kolesarske čela-
de. David Razboršek je po uvodnem 

pozdravu posebej 
izpostavil pomoč 
Mirana Gaberška, 
strastnega kolesarja, 
sicer zaposlenega na 
Mestni občini Celje, 
in njegovo pomoč 
in podporo pri or-
ganizaciji dogodka 
Zavrtimo Slovenijo 
v Celju. Gaberšek 
je posebej pozdra-
vil pogum ročnih 
kolesarjev, da se še 
naprej ukvarjajo s športom oz. kolesar-
jenjem s »Čelado dol« in jih povabil, da 
začno s skupno vožnjo po mestu. Ta se 
je sprevrgla kar v pravo, 15 km dolgo 
kolesarsko etapo, ki jo je približno 15 
zbranih ročnih kolesarjev brez težav 
prevozilo, nekateri od njih so z vožnjo 
še nadaljevali, dokler niso presegli kar 
50 prevoženih kilometrov.

PETA ETAPA: LENDAVA
V soboto, 29. avgusta, se je ekipa 

ročnih kolesarjev ustavila v Lendavi na 
srečanju ročnih in ležečih kolesarjev, ki 
ga že tradicionalno organizira Peter 
Osterveršnik s portala Udobno po 
svetu. Ročni, ležeči  in klasični kolesarji 
– invalidi so se podali na 55 km dolgo 
traso in spoznavali lepote Lendave in 
okolice, pot jih je vodila tudi na sose-
dnjo Hrvaško. Slovenskim kolegom so 
se pridružili tudi kolesarji iz sosednje 
Avstrije. Na poti so jih spremljali člani 
Kolesarskega kluba Lendava in s tem 
izrazili podporo celotni akciji Zavrtimo 
Slovenijo in prizadevanju organizator-
jev za dober namen. 

Tako se je na lendavskih ravnicah 
uspešno zaključila celotedenska akci-
ja Zavrtimo Slovenijo – ročni kolesarji 
spodbujajo gibanje. Aktivnosti članov 
KK Tuš-Bauerfeind pa se bodo nadalje-
vale tudi v prihodnjih mesecih. 

Člani KK Tuš-Bauerfeind se is-
kreno zahvaljujejo vsem kolesar-

Pozdravni govor vodje akcije Davida Razborška v Celju 
(foto Peter Planinšek)

David v Lendavi doživel tudi gumidefekt. 
(Foto Aleksej Dolinšek)

skih klubom in društvom, ki so jim 
pomagali pri organizaciji projekta, 
ter posameznikom, podjetjem, ob-
činam in medijem, ki so ga podprli.

Zahvaljujejo se tudi vsem, ki so 
ali še bodo darovali 1 oz. 5 evrov za 
nakup ročnega kolesa s poslanim 
sms-sporočilom KOLO1 ali KOLO5 
na 1919. Prispevajo lahko uporab-
niki Telekoma, Izimobila, Debitela, 
Tušmobila in Simobila. Pogoji in na-
vodila za sodelovanje so objavljeni 
na spletni strani http://www.zavrti-
moslovenijo.si/.

Akcija Zavrtimo Slovenijo ne bi 
bila uspešna brez ročnih kolesar-
jev Zveze paraplegikov Slovenije  
in  brez nepogrešljivih sodelavcev 
Andreja Jakšiča in Katje Novosel iz 
podjetja Bauerfeind, Teje Žučko, 
Katje Kos in Anje Zagomilšek. 
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Delovni posvet (foto arhiv ZPS)

Ob posvetu je o pomenu 
mednarodnega športnega 
sodelovanja in vlogi Zveze 

paraplegikov Slovenije nekaj besed 
namenil predsednik Zveze Dane Ka-
stelic, nato pa sta o izvedbi tekmova-
nja v sezoni 2014-2015 poročala dele-
gator sodnikov in vodja lige. Potrdili so 
finančno poročilo za minulo sezono in 
določili kotizacijo za sezono 2015-2016. 
V nadaljevanju delovnega srečanja 

Jože Globokar | Zveza paraplegikov Slovenije bo tudi 
v sezoni 2015-2016 organizator tekmovanja

PRIPRAVE NA NOVO 
SEZONO NLB WHEEL LIGE
V prostorih Zveze paraplegikov Slovenije so se 2. septem-
bra 2015 z delovnim srečanjem začele priprave na novo 
košarkarsko sezono NLB Wheel, ocenili pa so tudi izved-
bo lige v pretekli sezoni. Sodelovali so: vodja lige Gregor 
Gračner, predstavniki ekip, tehnični delegat lige Milan 
Lukan, njegov pomočnik Mitja Dečman, delegator sodni-
kov Žarko Tomšič in trener slovenske reprezentance Gre-
gor Vodenik. 

so predstavniki ekip sprejeli del svo-
jih obveznosti, določili pa so tudi že 
okvirne termine posamičnih tekmo-
vanj.

Tekmovanje bo potekalo po dvo-
krožnem turnirskem Bergerjevem 
sistemu in pravilih IWBF, peterka na 
igrišču bo imela lahko 14,5 igralnih 
točk, ligo pa bo ob tehničnem de-
legatu Milanu Lukanu, njegovem 
pomočniku Mitji Dečmanu in dele-

gatorju sodnikov Žarku Tomšiču 
vodil   Gregor Gračner – vodja špor-
ta pri Zvezi paraplegikov Slovenije. 
Po trenutnih podatkih bodo v Regio-
nalni ligi NLB WHEEL v sezoni 2015-2016 
nastopile ekipe: Castelvecchio (Italija), 
RSV Kärnten (Avstrija), KKI Zagreb (Hr-
vaška) KKI Vrbas (BiH) in reprezentanca 
Slovenije.

Generalni sponzor NLB WHEEL lige 
ostaja Nova ljubljanska banka, d. d., 
medijski pokrovitelj pa Kosarka.si. Med 
drugim bo generalni sponzor ob koncu 
sezone dvema izžrebanima košarkar-
jema podaril dva košarkarska vozička. 
Razveseljivo pa je, da je tekmovanje v 
NLB WHEEL ligi vse bolj odmevno, za 
kar imajo veliko zaslug TV-prenosi in 
drugi mediji. Sezona se bo začela z 8. 
novembrom 2015, končala pa  24. apri-
la 2016.

Med obupom 
in upanjem 

izberi upanje, 
težje ga boš nosil!
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Svetovni pokal v Osijeku je bil prvi 
od skupaj letošnjih treh (septem-
bra v Avstraliji, novembra v ZDA), 

kjer je še mogoče doseči kvote za Rio 
2016. Zaradi tega dejstva je bila ude-
ležba seveda velika, nastopili so strelci 
iz kar 48 držav. Tudi na tem svetovnem 
pokalu se je pokazalo, da sta največja 
težava pri organizaciji tekmovanj invali-
dov ustrezna namestitev in prevoz. Slo-
venska ekipa je imela srečo, da je bila 
nameščena v hotelu Osijek, ki je imel 
vsaj delno prilagojene sobe, še bolj pa 
je imela srečo, da je imela lastni prevoz, 
saj so prevozi iz hotela na strelišče in 
obratno delovali zelo slabo. 

Glede na to, da je bil glavni cilj le-
tošnje sezone pridobiti kvoto za ude-

Polona Sladič | Svetovni pokal v strelstvu

ZAGOTOVLJENI ŠE ZADNJI DVE 
VOZOVNICI ZA PARAOLIMPIJSKE IGRE
Strelska reprezentanca invalidov se je med 7. in 14. julijem 2015 udeležila IPC (Internatio-
nal Paralympic Committee) Svetovnega pokala v Osijeku na Hrvaškem. Pod vodstvom 
trenerke Polone Sladič in pomočnika Aleša Kosmača so nastopili strelci Franc Pinter, Go-
razd Franček Tiršek in Damjan Pavlin. Žal je morala na dan odhoda zaradi zdravstve-
nih težav nastop odpovedati Veselka Pevec. 

Slovenska delegacija je bila številna. (Foto arhiv ZŠIS)

Slovenijo so zastopali (z leve zadaj): Aleš Kosmač, Damjan Pavlin, 
Gorazd Franček Tiršek, Polona Sladič in Franc Pinter (spredaj). 
(Foto arhiv ZŠIS)

ležbo na paraolimpijskih igrah v Riu de 
Janeiru prihodnje leto za vse strelce, 
je bil jasen tudi cilj za svetovni pokal 
v Osijeku. Slovenija je pred nastopom 
v Osijeku že imela 
dve kvoti, ki sta ju 
na lanskem sve-
tovnem prvenstvu 
v nemškem Suhlu 
osvojila Veselka 
Pevec in Gorazd 
F. Tiršek (kvota 
se vedno dodeli 
državi in ne tekmo-
valcu, ki jo osvoji). 
Osvojitev kvote v 
strelstvu ni lahka, 
saj jo npr. na sve-

tovnem pokalu dobita le prvouvršče-
na tekmovalca v vsaki disciplini oz. če 
jo kdo izmed njiju že ima s prejšnjega 
tekmovanja, jo dobi naslednji tekmo-
valec. Zato je bil cilj letošnje sezone na 
treh svetovnih pokalih osvojiti še dve 
kvoti, ki bi ju lahko osvojila še Pinter 
in Pavlin.

Cilj je bil 100-odstotno izpolnjen 
že kar v prvem poskusu, saj sta si tako 
Pinter kot Pavlin v Osijeku priborila tako 
želeno kvoto. Pinter si jo je pridobil z 
MK-puško v disciplini 3 x 40 strelov, kjer 
se je uvrstil v finale in zasedel 5. mesto. 
Pavlin pa jo je osvojil (potem, ko se mu 
je za las izmuznila v prvem nastopu) z 
zračno puško v disciplini R5 – leže, kjer 
je prav tako osvojil 5. mesto. Ob dej-
stvu, da je ekipa osvojila dve kvoti in 
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se v osmih nastopih petkrat 
uvrstila v finale, je potreb-
no posebej izpostaviti tudi 
zmago Tirška, ki je v disciplini 
zračna puška stoje z odlič-
nim rezultatom 212 krogov 
premagal vso svetovno kon-
kurenco. Škoda je, da se tek-
movanja ni mogla udeležiti 
Pevčeva, saj bi ekipno SH2 
(Pevec, Pavlin, Tiršek) zago-
tovo dobili obe ekipni me-
dalji (zelo verjetno zlati). 

Zagotovitev vseh želenih 
kvot za nastop v Riu 2016, že 
dve tekmovanji pred koncem 
kvalifikacijskega obdobja je, 
seveda v tej konkurenci izre-
den uspeh. Strelci se bodo 
tako lahko popolnoma neo-
bremenjeno udeležili še za-
dnjih dveh letošnjih tekem v 
Avstraliji in ZDA,  seveda pa 
tako kot vedno – s ciljem po 
najvišjih rezultatih in vse v 
smislu priprav na Rio 2016. Tiršek ponovno premagal vso svetovno konkurenco. (Foto arhiv ZŠIS)

Jože Globokar | Na državnem prvenstvu enajst ribičev paraplegikov

RUDI CENTRIH DRŽAVNI PRVAK 
V RIBOLOVU
Na eni najlepših savskih lovnih tras Orehovo pri Sevnici je 13. junija 2015 potekalo dr-
žavno prvenstvo v ribolovu za ribiče invalide. V organizaciji ZŠIS-POK ga je v sodelova-
nju RD Sevnica izvedlo Društvo invalidov Sevnica. Tekmovalke in tekmovalci so lovili v 
treh kategorijah – moški stoje, ženske stoje in moški sede. 

Med številnimi ribiči iz raz-
ličnih slovenskih društev 
invalidov je nastopilo tudi 

enajst ribičev iz šestih pokrajinskih 
društev Zveze paraplegikov Slovenije. 
V naši konkurenci je naslov državnega 
prvaka osvojil naš najboljši ribič Rudi 
Centrih DP Celje (4.659), ki je v skupni 
konkurenci dosegel tretji rezultat, pod-
prvak je postal Boštjan Javernik DP 
Slovenj Gradec (3.053), na tretje mesto 
pa se je zavihtel Gašper Peček DP 
Novo mesto (1.026). 

Kot zanimivost naj povemo, da je 
največ rib na suho potegnila ribička 
Danica Merc iz DI Dravograd (8.845). 
Udeležence državnega prvenstva 
so nagovorili: župan Občine Sevnica 

Ribiči paraplegiki in tetraplegiki na  
državnem prvenstvu v ribolovu 
(Foto arhiv Zveze)

Srečko Ocvirk, predsednik DI Sevnica 
Franc Boljte, predsednik RD Sevnica 
Sandi Kosmač in predstavnik ZŠIS-
-POK Primož Jeralič.
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Ribiči paraplegiki in tetraple-
giki so prve vabe namočili že 
v aprilu ob ribniku Raztez pri 

Brestanici. Čeprav je domači ribič Tine 
Gorenc na suho potegnil skoraj 9 kg 
težkega krapa, so zmagali koroški ribiči. 
V drugem ligaškem srečanju so ribiči v 
izvedbi celjskega društva najboljše re-
zultate lovili ob Savi v Radečah. In na 
majskem srečanju je najboljše ulovila 
ekipa DP Murska Sobota. Tretji krog 
so v maju ob ribniku v Brdinjah pri-
pravili ribiči DP Koroške. Ponovno je 
slavila ekipa DP Murska Sobota. Četrti, 
zaključni krog so pripravili prekmurski 
ribiči in ga že četrtič posvetili prvemu 
in častnemu predsedniku Zveze para-
plegikov Slovenije Ivanu Peršaku. Na 
zaključnem tekmovanju se je največje-
ga ulova veselila ekipa DP Ljubljana.

Po seštevku rezultatov vseh štirih 
krogov v letošnji ribiški ligi je prvo me-
sto osvojila ekipa DP Slovenj Gradec 
(40), drugo ekipa DP Celje (41), tretje 

Jože Globokar | Prvi v ekipni in posamični konkurenci

NAJBOLJŠI SO KOROŠKI RIBIČI
Naše najmanjše društvo DP Koroške (32 članov) ima najboljše športnike. Od šestih liga-
ških naslovov prvakov so v ekipnem tekmovanju osvojili kar dva. Poleg atletov so se 
na vrh zavihteli še ribiči. Za nameček imajo v letošnji sezoni tudi najboljšega ribiča v 
posamični konkurenci.

Najboljši ribiči v posamični konkurenci z vodjem športa pri ZPS Gregorjem Gračnerjem.  
(Foto arhiv Zveze)

ekipa DP Murska Sobota (42), četrto 
ekipa DP Maribor (47), peto ekipa DP 

Novo mesto (68), šesto ekipa DP Koper 
(68,5), sedmo ekipa DP Ljubljana (76), 
osmo pa mlada ekipa ZPS Ostrižki (76).

V posamični konkurenci je ribiški 
prvak lige v sezoni 2015 postal Bo-
štjan Javernik – DP-SG (4), podprvak 
Rudi Centrih – DP-CE (5), tretje mesto 
je osvojil Zdravko Grilc – DP-SG (5), 
četrto Bogdan Petek – DP-MB (6), 
peto Zoran Štruclin – DP-CE (7), šesto 
Leon Jurkovič – DP-MS (8), sedmo pa 
Zdenko Lilek – DP-MB (9).

Pokale je podelil vodja športa pri 
Zvezi paraplegikov Slovenije Gregor 
Gračner.
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Kot nov član Društva paraplegi-
kov Gorenjske sem se letos pr-
vič udeležil Wakeboard kam-

pa, ki je potekal junija v vasi Kornić na 
otoku Krku. Z mano je letovala tudi par-
tnerka. Za nastanitev sva kot varno izbi-
ro za prvo letovanje po poškodbi izbra-
la invalidom prijazen hotel Punat park, 
ki je 3 kilometre oddaljen od centra za 
wakeboard. Na dogovorjeno zbirno 
mesto sva prispela pred ostalimi in ta-
koj naju je zelo lepo sprejel lastnik ski-
lifta Tomislav. Seznanil naju je z opre-
mo za vožnjo z wakeboardom, pravili, 
ter časovnim razporedom treningov in 
tekmovanj. Počasi so kapljali še ostali 
udeleženci tabora, člani društev para-
plegikov, ki so me ob prijetnem klepe-
tu zelo lepo sprejeli medse. Glede  na 
to, da sem dokaj nov član, sem imel že 
takoj priložnost dobiti mnogo koristnih 
informacij od ''starih mačkov''. Vsak na-
svet od izkušenejših je zame namreč 
v tem trenutku več kot dobrodošel. 
Poleg Slovencev smo se že prvi dan 
spoznali tudi s parom iz Francije. Ker 
sem bil zelo radoveden, kakšen je ob-
čutek na wakeboardu za paraplegika, 
sem se že prvi dan popoldne podal v 
valove. Dobil sem neoprensko obleko, 
rešilni jopič in obvezno čelado, da pre-
prečim nadaljnje poškodbe. V četrtem 
poskusu mi je le uspelo, da sem poku-
kal iz vode in celo naredil tri zavoje, pri 
predzadnjem zavoju pa roke niso več 
zdržale. Sklenil sem, da bo za prvič več 

Klemen Lokar | Deskanje na vodi

WAKEBOARD NA OTOKU KRKU
Kamp v deskanju na vodi, ki ga že vrsto let zapored organizirata tetraplegik Zdravko La-
kič iz Reke in lastnik skilifta Tomislav se je letos odvijal junija v prijetni vasici Kornić na 
otoku Krku. Omenjenega kampa se je udeležilo tudi 12 slovenskih paraplegikov. Prvih 
pet dni so potekali treningi, zadnji dan pa se je kamp zaključil s tekmovanjem, ki se ga 
je udeležilo 11 tekmovalcev. 

kot dovolj, in zadovoljen zaključil. Ker 
mi je že pošteno krulilo v želodcu, sem 
se pred odhodom v hotel, v družbi no-
vih prijateljev, okrepčal s specialiteto iz 
bara v wakeboard centru. Naslednje ju-
tro sva se s punco zbudila v toplo jutro. 
Odpravila sva se na zajtrk. Vse je pote-
kalo brez težav, saj je dostop do sobe, 
notranjost sobe, prav tako pa tudi jedil-
nica prilagojena za vozičke. Tudi osebje 
hotela je zelo prijazno in ustrežljivo, 
tako, da je bila tudi punca precej raz-
bremenjena in je tudi ona lahko uživala 
v dopustu. 

Po zajtrku sva si ogledala še del 
mesta, nato pa se odpravila na trening 
v Kornić. Ura se je približevala kosilu 
in Gregor nas je prijetno presenetil z 
novico, da ta dan Zveza paraplegikov 
časti kosilo in pijačo. V gostilni v wa-

keboard centru je zelo dobrih malic in 
ostale ponudbe  več kot dovolj, tako, 
da je center postal glavna lokacija za 
prehranjevanje kar za cel teden. Tudi 
sicer smo se z ekipo večinoma zadrže-
vali kar v centru. Razlogi so bili dobra 
družba, sonce, morje, hrana in pijača 
ter super osebje. 

V sredo sem prvič spoznal gospoda 
Zdravka, tetraplegika iz Reke. V wake-
board center je prišel v velikem slogu, 
pravzaprav priplul, kar s svojo ladjo. 
Ladjo je letos dokončno prilagodil gi-
balno oviranim, pa tudi krmari lahko 
sam. Vse udeležence tabora je povabil 
na krov in vožnjo do Punata. S pun-
co sva neizmerno uživala, saj si nisem 
predstavljal, da bom imel tako kmalu 
možnost vožnje s privatno ladjo. Na 
cilju smo s pomočjo Tomija in kolegov 

Ekipa slovenskih udeležencev tabora (foto arhiv Zveze)
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ladjo privezali v pristanišču in v bli-
žnjem lokalu proslavili uspešno plovbo. 

V četrtek nas je v dopoldanskih 
urah obiskala hrvaška televizija, ki je o 
našem taboru in o Zdravkovi ladji po-
snela prispevek za jutranjo oddajo Do-
bro juto Hrvaška. S punco sva prikazala, 
kako delujejo prilagoditve ladje, Zdrav-
ko je dal intervju, ostali pa so z name-
nom prikaza vožnje paraplegikov z 
wakeboardom odvozili par krogov. Kot 
da v tem tednu še nisem doživel ogro-
mno novih stvari, se mi je tako zgodil 
še moj prvi TV-nastop.  

Očitno smo se ekipno izkazali kot 
dobra družba, zato smo bili popoldan 
povabljeni na nov izlet z ladjo, tokrat 
vse do skritega kotička obale blizu 
Stare Baške. Tisti, ki so bili med plovbo 
zgoraj v kabini, so se lahko celo preiz-
kusili v vožnji ladje, saj je kapitan Zdrav-
ko za nekaj morskih metrov odstopil 
svoj položaj. Po dobri uri plovbe mi 

je skoraj zastal dih, saj sem pred sabo 
zagledal res čudovito obalo skritega 
zaliva. Zasidrali smo se in se s pomo-
čjo dvigala spustili na kopno. V lopi na 
obali smo na žaru spekli nekaj mesnih 
dobrot, jaz pa sem izkoristil priložnost 
in vrgel trnek, če bi na sanjski lokaciji 
slučajno ujel kakšno veliko ribo. Z ulo-
vom nisem bil ravno zadovoljen, so 
bili pa zato čevapčiči dobra tolažba. V 
petek mi je na treningu prvič uspelo 
prevoziti cel krog, na kar sem bil zelo 
ponosen. Po nekaj pregovarjanja se je 
v vodo na smučeh podala tudi punca. 
Glede na to, da je smučala prvič, ji je kar 
dobro šlo in tudi ona je bila navdušena. 
Naslednji dan sem sicer moral več stva-
ri postoriti sam, saj so jo močno bolele 
vse mišice na rokah. Tudi sam sem bil v 
soboto na dan tekme že precej utrujen, 
tako da se nisem uspel kvalificirati. Va-
žno je sodelovati, pravijo, sodelovali pa 
smo vsi člani, tako, da je bila konkuren-

ca huda. Nesporni zmagovalec je bil 
Zdravko, ki je celo izvedel nekaj trikov. 
Zmaga je bila zelo lepo in seveda za-
služeno darilo za Zdravkovo 50-letnico, 
ki jo je praznoval ravno v teh dneh. 

Drugo in tretje mesto sta osvojila 
Francoza, eden izmed njiju je celo la-
stnik wakeboard centra v svoji domo-
vini.  Naš najboljši borec je bi Jani Uča-
kar, ki je osvojil četrto mesto. Teden 
na taboru je bil zame in tudi za mojo 
punco prvovrstna izkušnja in se že ve-
selim tabora prihodnje leto. Z vidika 
novega člana se mi zdi zelo pomemb-
no, da se tudi ostali novi člani čim prej 
začnejo udeleževati čim več športnih 
in družabnih aktivnosti, ki jih organizira 
Zveza. Poleg tega, da je super, da osta-
nemo aktivni tudi po poškodbi, se mi 
zdi zelo pomembna tudi družabna plat 
tabora in izmenjava izkušenj z ostalimi 
člani.  

Aleš Povše | Državno prvenstvo v plavanju

REKORDNO ŠTEVILO PLAVALCEV
Radovljica je bila že tretje leto zapored prizorišče državnega prvenstva v plavanju, ki je 
letos potekalo v okviru plavalnega mitinga pod okriljem PK Gorenjske banke Radovljica. 

Kljub kislemu in hladnemu vre-
menu se je tekmovanja udele-
žilo rekordno število plavalcev 

in kot je v otvoritvenem nagovoru 
tekmovalcem poudaril dr. Boro Štru-
belj, je najlepše, da vsako leto prihaja 
vse več mladih plavalcev. Tekmovalci 
so, tako kot v drugih športih, razdelje-
ni glede na invalidnost, tetraplegiki in 
paraplegiki so po navadi uvrščeni v 
kategorije od S2 do približno S7. Plava 
se na 50 in 100 metrov prosto, hrbtno, 
prsno in delfin. Letos so tekmovali trije 

člani ZPS in sicer 
Nino Batagelj, 
Hren Vinko in 
Aleš Povše, ki so 
skupaj osvojili kar 
8 medalj.

Na štartu (foto Klaudija Poropat)
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2. dan: 
VARŠAVA (POLJSKA)–TALIN (ESTONIJA) 

Tudi drugi dan je bil podoben ma-
ratonskemu podvigu. Če smo prvi dan 
večino časa vozili po avtocestah, jih je 
bilo tokrat le za vzorec. Peljali smo se 
skozi severovzhodno Poljsko proti Kau-
nasu v Litvi, mimo Rige v Latviji vse do 
estonskega Talina. Ob poti so nas opa-
zovali številni prodajalci borovnic in li-
sičk. Na celotni poti so se izmenjavala 
ogromna pšenična polja z borovimi in 
brezovimi gozdovi. Spreminjale so se 
tudi hiške ob cesti. Najprej zidane, nato 
lesene, mnogo manjše in skromnejše 
kot prve. Sredi Litve nas je Gaber ob-
vestil, da moramo premakniti kazalce 
na naših urah, kar seveda ni bilo vraču-

Osnovala se je pravljična skupi-
na sedmih, ki je z enim avto-
mobilom in enim kombijem 

ter vso potapljaško opremo 22. julija 
krenila na sever Matere Evrope.
1. dan: 
SLOVENSKA BISTRICA (SLOVENIJA)–
VARŠAVA (POLJSKA)

Prvi dan je bil namenjen predvsem 
premagovanju kilometrov. Pot nas je 
peljala skozi mejni prehod Šentilj v Av-
strijo, mimo Gradca in Dunaja proti Če-
ški. Mimo nas so se zvrstila češka mesta 
Brno, Olomuc in Ostrava. Kar hitro smo 
spoznali, da so tako kot v Sloveniji tudi 
na Češkem blizu cerkve doma dobre 
stare gostilne, kjer še ohranjajo recep-
ture generacij babic in prababic, nizke 
cene piva pa so za volan vse do Varša-
ve posadile nežnejši del ekipe. Nekaj 
manjših ovinkov zaradi zastarelih ze-
mljevidov na navigacijski napravi nas ni 
vrglo iz tira. Namestili smo se v prostor-
nih sobah novega modernega hotela 
in odšli še na sprehod v center mesta 
po napotkih našega receptorja, ki pa so 
se na žalost izkazali za napačne. Njego-
ve merske enote so očitno drugačne 
od naših. Kljub temu smo začutili ne-
kaj pravega mestnega vzdušja, pa tudi 
sprehod je po celodnevnem sedenju v 
avtu prav prijal.

Alenka Fidler, Aleš Povše | Potapljanje na Finskem – potopis

POPOTOVANJE DO FINSKE IN NAZAJ 
IN MALO POTAPLJANJA
Če je bil pred dobrim desetletjem za nas izjemen podvig že potop v morju adrijanskem, smo 
po vse pogostejših potopih v hladnih vodah na festivalu Sprehodi pod morjem spoznali 
novo mikavno lokacijo, finski zaliv Baltskega morja. Večina potapljačev sanja o barvitem 
svetu Rdečega morja in Velikega koralnega grebena, naše sanje pa je s fotografijami Ba-
dewanegroup in številnimi zanimivimi zgodbami o artefaktih, skritih v časovni kapsuli 
Baltskega morja, prebudila Immi Wallin in nas kar zastrupila z idejo za naš tokratni projekt.  

Na trajektu proti Finski (foto Klavdija Poropat)

nano v naše načrte. Ob obali Baltskega 
morja v Latviji smo opravili še obvezni 
kulinarični postanek, ki smo ga izkori-
stili tudi za nakup nekaterih pomemb-
nih živil, ki imajo na Finskem previsoko 
ceno za naš standard. 
 
 3. dan: 
TALIN (ESTONIJA)–ESPOO (FINSKA)

Zgodaj zjutraj smo se vkrcali na traj-
ekt za Helsinke, poiskali sončno palubo 
in si privoščili domači kmečki zajtrk, pri 
katerem smo pogrešali zgolj zaseko in 
čebulo. 

V Helsinkih smo najprej na glavni 
železniški postaji pobrali osmo članico 
naše odprave, Eleno Tapyrichevo, ki je 
z vlakom pripotovala iz St. Peterburga. 
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Sprehod po svežem vetrovnem 
vremenu po dveh dnevih maratonske 
kilometrine z ogledom Helsinkov je bil 
pravo nasprotje sedenja v avtu. Slikali 
smo se na stopnišču največje kate-
drale, nakupili prve spominke in ugo-
tovili, zakaj Finci ne spijejo toliko piva 
kot Slovenci. Z namenom, da se malo 
odpočijemo, smo se hitro odpravili do 
manjšega mesteca Espoo, kjer smo 
prvič prespali v hotelu brez recepcije, 
kjer vse deluje preko spleta in kod. Po 
ruski zakuski smo se podali na kratek 
sprehod do morja na ogled sončnega 
zahoda, ki pa se je za nas vozičkarje iz-
kazala za pravo terensko preizkušnjo.  

4., 5. in 6. dan: 
ESPOO (FINSKA)–HANKO (FINSKA) 

Pot do obmorskega mesta Hanko 
nas je vodila po cestah, kjer so nas table 
opozarjale, da smo iz dežele jelenjadi 

prispeli v deželo losov. Pot, za katero 
smo ob upoštevanju finske prometne 
kulture potrebovali skoraj dve uri, bi v 
Sloveniji najbrž trajala slabo uro. Immi 
Wallin, Kari Hyttinen in Toni Neva-
lainen so nas prisrčno sprejeli in nas 
odpeljali na krajši ogled marine. Žal je 
bila vremenska napoved za naslednje 
dni slaba, zato smo se na hitro name-
stili v hotelu in se odpravili na težko 
pričakovani potop. 

Plovba po mirnem morju pod tak-
tirko Immi je ob opazovanju številnih 
otočkov do lokacije potopa (pre)hitro 
minila. Otoček, kjer smo se privezali na 
pomol je bil že od nekdaj zatočišče po-
morščakov, ki so čakali na lepo vreme 
za odhod na odprto morje. Pogosto so 
si čas krajšali s klesanjem imen in datu-
mov na kamne, ki so še danes dobro vi-
dni. Immi nam je opisala tri ladje, ki le-
žijo v bližini in ki si jih lahko ogledamo. 

Odločili smo se, da 
bomo pogledali 
bližnji, Kaapelihyl-
ky I (Cabelwreck 
I) in Kaapelihylky 
II (Cabelwreck II). 
Sledila je naša ute-
čena procedura 
priprave na po-
top, Toni je šel na 
predogled obeh 
lokacij, Kari pa je 
pripravil svojo pro-

Slovita finska ribja juha (foto Klaudija Poropat)

Sprehod po Helsinkih (foto Miha Matavž)

Ekipa se je v Helsinkih dobro zabavala. (Foto Klaudija Poropat)

fesionalno kamero. Ladja Kaapelihylky 
I je okoli štiristo let stara lesenjača. Leži 
na globini 17 metrov in je še precej 
dobro ohranjena. Vidljivost je bila za 
razmere Baltskega morja čudovita, za 
nas nekoliko manj. Pot do Kaapelihylky 
II je bila za mahanje z rokami nekoliko 
predolga, nas, nevajene mrzlega mor-
ja, pa je tudi hitro zazeblo. To je bil tudi 
razlog, da nas je večina videla zgolj eno 
ladjo. Presenetilo nas je, da je njihovo 
morje dokaj mrtvo in premore le malo 
življenja. Rib praktično ni. Klaudija je 
ugotovila, da temperatura 7 ˚Celzija ni 
primerna za potapljanje v mokri obleki 
in fotografiranje, četudi imaš vrhunsko 
SeaCam opremo. Prsti kar otrpnejo od 
mraza. Po dvigu na ladjo s posebnim 
dvigalom smo se pogreli in okrepčali z 
zelo okusno ribjo juho. 

Miha je med čakanjem na naš po-
vratek naredil nekaj čudovitih fotografij 
okolice, ko pa smo se vrnili, se je Alen-
ka žrtvovala in ga v hladni vodi čakala 
32 minut, da sta se skupaj potopila do 
druge ladje, ki pa je na globini 14 me-
trov nekoliko slabše ohranjena kot prva.  
Zvečer smo ob peki okusnih klobas iz-
menjali številne bogate izkušnje in kle-
petali do jutranjih ur. 

Slabo vreme naslednji dan nam 
je kar prijalo, saj smo si končno lahko 
nabrali novih moči. Popoldne smo si 
skupaj ogledali posnetke potopa. Immi, 
Kari in Toni so nam opisali nekatere svo-
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je največje podvige in nam prikazali 
tudi nekaj zelo zanimivih filmov iz njiho-
vih potopov. Kari nam je predstavil ra-
čunalniški program, ki ob natančnih po-
snetkih ostankov ladje naredi 3D-model 
ladje. Obljubil nam je, da bo pripravil 
tudi 3D-model ladje Kaapelihylky I. 

Tretji dan smo se kot pravi turisti 
podali v mesto Hanko, ki si ga je za svo-
je letovišče zgradila ruska aristokracija 
še v času, ko Finska še ni bila samostoj-
na država, ampak je spadala pod Rusi-
jo. Povzpeli smo se na vodni stolp, od 
koder je odličen razgled nad celotnim 
mestom in bližnjim zalivom, videla pa 
se je tudi lokacija našega potopa. Obi-
skali smo restavracijo štirih vetrov, kjer 
smo se pogreli s čajem in kavo ter po-
sladkali s finskimi slaščicami. Zaradi za 
nas hladnega vremena (16 ˚Celzija) se 
nismo zavrteli na najstarejšem vrtiljaku 
v Evropi, na katerem se je v mladih letih 
vrtela tudi Immi. Tako smo le opazovali 
dve pogumnici, ki sta se s težavo spra-
vili v hladno vodo, s še večjo težavo pa 
na vrtiljak. S trajektom smo se zapeljali 
na bližnji otok, kjer je tudi glavni del 
tamkajšnje marine in se na koncu usta-
vili še v restavraciji, kjer smo si še enkrat 
privoščili nam tako ljubo ribjo juho. 

 Seveda je čas med prijatelji prehitro 
minil in bi ga vsi podaljšali še za kakšen 
dan, a vnaprej plačan trajekt do Talina 
nam tega ni dovolil, tako je zmanjkalo 
časa celo za obisk finske savne. 
 

 7. dan: 
HANKO (FINSKA)–RIGA (LATVIJA)

Jutranjo pot do Helsinkov, kjer smo 
na železniški postaji odložili Eleno, vse 
do trajekta, so vsi razen voznikov izkori-
stili za spanec. Od Estonije tokrat res ni-
smo imeli nič, razen vožnje in pogleda 
skozi okno. Zgodaj zvečer smo prispeli 
v Rigo. Ogled mesta je preprečila ne-
vihta, zato smo se odpravili na večerjo 
in ogled prestavili na naslednji dan.
 
8. dan: 
RIGA (LATVIJA)–KAUNAS (LITVA)

Center Rige smo si ogledali malo z 
avtom in malo peš. Grozeči oblaki so ves 
čas napovedovali dež, kljub temu smo 
še pred ploho uspeli videti ožji stari del z 
mačjo hišo, nekaterimi mogočnimi kate-
dralami in drugimi znanimi stavbami. Za 
oglede muzejev je žal zmanjkalo časa. 
Po obvezni kavici smo se odpravili proti 
Litvi. Če smo med našo potjo na sever 
zgrešili majhno simpatično restavracijo, 
smo jo tokrat uspeli opaziti še pravi čas. 
Tokrat se nam ni mudilo, zato smo si pri-
voščili pravo pojedino. Šišluk in še mar-
sikaj, nam v Sloveniji neznanega, se je 
znašlo na naših krožnikih. Željni postelje 
smo se pripeljali v Kaunas in šokirani ob-
stali pred goro stopnic v naš hotel. Tudi 
uslužnost osebja in izgled sob nas nista 
zadovoljila, ampak za spremembe je bilo 
prepozno.
 
9. dan: 
KAUNAS (LITVA)–KATOVICE (POLJSKA)

Za ogled Kaunasa ni bilo časa, saj 
nas je čakala najdaljša etapa na poti 
domov, ki smo jo opravili samo z naj-
nujnejšimi postanki. Zvečer smo pri-
speli v Katovice. Za spremembo od 
prejšnjega dne smo se znašli v hotelu 
blizu centra mesta, ki si zasluži kar 6 
zvezdic. Alenka je dan prej ugotovila, 
da je rezervirala sobe za leto 2016, zato 
je naredila spremembo. V hotelu so 
nas zaradi zasedenosti navadnih sob 
namestili v svoje najprestižnejše apart-

maje, seveda za ceno navadnih sob. 
Sledil je tradicionalni sprehod po cen-
tru mesta in tokrat tudi odlična večerja 
z lokalnimi specialitetami.
 
 10. dan: 
KATOVICE (POLJSKA)–SLOVENSKA 
BISTRICA (SLOVENIJA)

Pot nas je najprej vodila do muze-
ja v nekdanjem nacističnem taborišču 
Auschwitz, kjer so nas oropali že s par-
kirnino in prvič v zgodovini ugotovili, 
da je našim invalidskim parkirnim kar-
tam potekla veljavnost. V muzeju oči-
tno vsak trenutek pričakujejo teroriste, 
saj je pregled pred vhodom res podro-
ben in ne dovoljuje vnosa praktično 
ničesar. Muzej v sliki in besedi opiše 
grozote, ki so se dogajale med drugo 
svetovno vojno, ampak mi predstavi-
tev žal nismo videli v celoti. Muzej je 
namreč vse prej kot prijazen invalidom. 
Auschwitz II smo si zato ogledali kar iz 
avtomobila in se odpeljali proti domu. 
V osrednji Češki smo se ustavili še na 
obvezno pivo in prigrizek. Zaradi do-
pusta je bila naša najljubša restavracija 
žal zaprta, zato smo kar nekaj časa po-
rabili, da smo izbrali novo. Nakupili smo 
še zaloge češkega piva in njihovih me-
snih specialitet ter se v večernih urah 
po 4370 kilometrih končno pripeljali v 
Slovensko Bistrico.

O Fincih pravijo, da so to hladni in 
precej zaprti ljudje. Immi, Kari, Toni in 
Mocce so nam to demantirali. Njihov 
sprejem je bil nadvse topel in prisrčen. 

Tokratno ekipo so sestavljali: Bran-
ko Ravnak, ljubljeni vodja, Alenka Fi-
dler, deklica za vse, Miha Matavž, fo-
tografsko oko 1, Gaber Guna, nadzorni 
navigator in logistik, Elena Topyriche-
va, ruska zakuska, Klaudija Poropat, 
fotografsko oko 2,  Damjan Peklar, slo-
venska zakuska in glavni rezalni stroj, 
Aleš Povše-Yoda, lastnik prevoznega 
sredstva in šofer No. 1.

Zadovoljstvo po opravljenem potopu (foto 
Klavdija Poropat)
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Na tokratnem desetem turnirju je 
sodelovalo šest parov, na koncu pa sta 
po najvišji lovoriki posegla Zdravko 
Eržen (Zveza paraplegikov Slovenije) 
in Damjana Damiš (Thermana, d. d.). 
Pripomnimo, da so zmagovalci vsi in, 
da je celoten dan  zaznamovalo prijet-
no druženje, ki ga v Thermani namera-
vajo ohranjati tudi v prihodnje.

Spominske medalje za vse (foto: arhiv Thermana)

Slovenijo so zastopali štirje moški, 
ena ženska predstavnica in jaz v 
kategoriji invalidov. Skupaj je bilo 

približno 200 igralcev iz triintridesetih 
evropskih držav. V kategoriji invalidov 
je bilo samo 17 igralcev. Razlog za tako 
skromno udeležbo invalidov je v veliki 

Matej Brajkovič | Evropsko prvenstvo v biljardu

V KATEGORIJI INVALIDOV SAMO  
17 IGRALCEV
Med 12. in 22. aprilom je potekalo evropsko prvenstvo v biljardu za moške, ženske in inva-
lide na Portugalskem (Vale do Lobo). To je bil moj enajsti nastop na evropski sceni, tokrat 
brez odličja.

Nina Pader 

V LAŠKEM OBUDILI TENIŠKI TURNIR
V Thermani v Laškem so 30. maja po nekajletnem premoru obudili teniški turnir, v kate-
rem so se pomerile dvojice, sestavljene iz enega člana Zveze paraplegikov Slovenije in 
enega zaposlenega družbe Thermana, d. d. 

meri luksuzni resort, ki je gostil ta velik 
dogodek – hotel s petimi zvezdicami 
na jugu Portugalske, ki je že tako znana 
po igriščih za golf in luksuznih vilah, ki 
se raztezajo ena zraven druge, komor 
seže oko. Za udeležbo na tem presti-
žnem dogodku smo potrebovali pre-

cejšen proračun.
Tekmovali smo v treh različnih di-

sciplinah. 8-ball, 9-ball in 10-ball. Mo-
ški in ženske imajo še dodatno igro, 
straight pool. Zasedel sem peto in dve 
sedmi mesti. Z rezultatom nisem zado-
voljen. Pričakoval sem vsaj en polfinale, 
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po tihem tudi finale. Naša ženska pred-
stavnica je prilezla najdlje, do devetega 
mesta med štiriinšestdesetimi pred-
stavnicami. Z rezultatom tudi ona ni 
zadovoljna, saj je že okusila stopničke 
med članicami. V mladinski konkurenci 
je bila še pred enim letom  redna dobi-
tnica odličij. Moški predstavnik je dose-
gel prav tako deveto mesto, kar je med 
128 igralci zelo lep dosežek.

Za invalide je bilo lepo poskrblje-
no, kot vedno. Pot iz hotela do igralne 
dvorane je bila začinjena s klancem, ki 
ga velika večina uporabnikov invalid-
skih vozičkov ni mogla premagati. Pa 
čeprav je bila pot kratka. Samo čez ce-
sto, lahko rečemo. Pa so hitro organi-
zatorji postavili na to točko dva usluž-
benca, ki sta nam ves čas pomagala 
premagati ta klanec. 

Skoncentriran za strel. (Foto arhiv ZŠIS)

Naslednje leto naj bi bilo evrop-
sko prvenstvo v Avstriji. Precej bližje in 
precej ceneje. Se pa govori, da bo bi-
ljard uvrščen med olimpijske športe na 
igrah leta 2020 na Japonskem. Osebno 
ne verjamem, da lahko biljard dobi me-

sto med olimpijskimi športi, vendar bi 
lahko mnoge azijske države imele vpliv 
na odločitev mednarodnega olimpij-
skega komiteja, saj je v Aziji biljard zelo 
priljubljen.

Športnice in športniki so tekmo-
vali v atletiki in šahu. 

Na igrah so tek-
movali športniki iz vseh 
šestih republik nekdanje 
Jugoslavije. Slovenijo so 
zastopali: Petra Mežnar 
in Štefan Glavan – oba 
iz DP ljubljanske pokraji-
ne ter Igor Jeranko, Ra-
doslav Matić in Zoran 
Štruclin iz DP jugozahod-
ne Štajerske. Na tekmo-
vanju je naše športnike 
spremljal voznik asistent 
Marino Popovič. 

V atletiki je tekmovanje potekalo 
v vožnjah z navadnimi vozički na 100, 

Naši športniki na igrah v Mostarju (foto Marino Popovič)

Štefan Glavan | Na igrah športniki iz vseh šestih republik nekdanje Jugoslavije

XII. ŠPORTNE IGRE V MOSTARJU 
V   Mostarju (BIH) so od 5. do 7. junija potekale 12. športne igre paraplegikov in športnikov, 
obolelih za otroško paralizo. 

200 in 400 metrov ter metu diska, kop-
ja, kija in suvanju krogle. Petra Mežnar 

je zasedla prvo mesto v 
metu diska in v metu kija, 
Štefan Glavan je v kate-
goriji vožnje z navadnimi 
vozički na 100, 200 in 400 
metrov zasedel drugo 
mesto.

V šahu so se pomerili: 
Zoran Štruclin, Igor Je-
ranko in Radoslav Matič. 
Kljub vročemu vremenu 
je tekmovanje v atletiki 
potekalo nemoteno.
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Anka Vesel | Samostojna razstava Dragice Sušanj

DELA SO BILA NA OGLED 
V DOMŽALSKI KNJIŽNICI
V Knjižnici Domžale je bila 29. junija otvoritev samostojne 
razstave Dragice Sušanj, slikarke, ki slika z usti. 

Tokratna razstava zajema tihožitja 
in krajine v oljni tehniki, v najraz-
ličnejših kompozicijah, barvah 

in oblikah. Razstavo je s pozdravnim 
nagovorom in slikovitim opisom Dragi-
činega ustvarjanja odprla umetnostna 
zgodovinarka Polona Škodič. Odprtje 
razstave sta z glasbenimi vložki popes-
trili flavtistka Špela Koren Girandon in 
klaviaturistka Katka Koren.

Poleg številnih prijateljev, sorodni-
kov in znancev sta se odprtja razstave 
udeležila tudi Klara Soss, zastopnica 
Mednarodnega združenja umetnikov, 
ki slikajo z usti ali nogami v Sloveniji in 
Dragičin mentor Rasso Causevig. 

Za postavitev razstave in prijetno 
druženje po razstavi je poskrbela Pet-
ra Sušanj, razstavljena dela pa bodo 
na ogled do sredine avgusta.

Pri abstraktnem slikarstvu je ve-
dno prisotno vprašanje „kaj je 
hotela slikarka s to sliko poveda-

ti, kaj ta slika predstavlja?“.  V tem je vsa 

Benjamin Žnidaršič | Zlata paleta 2015

MLADINSKO SLIKARSTVO
V zraku je bilo čutiti ljubezen, vonj svežega zraka, mladih listov na drevesih, prvih nežnih 
cvetic in napetih popkov. Vsa ta paleta nam je izostrila in prebudila čute ter potrkala na 
ustvarjalno žilico. Odprtje skupinske razstave za Zlato paleto – moderno slikarstvo 2015 
je v takem vzdušju potekalo 29. maja v Galeriji Delavskega doma Trbovlje. Po kratkem 
kulturnem programu sta spregovorila žiranta natečaja mag. Saša Bezjak, akademska 
slikarka, in Zoran Poznič, akademski kipar.

Otvoritev razstave ob čudovitih glasbenih vložkih Špele in Katje (foto Anka Vesel)

lepota: povedati je hotela točno to, kar 
predstavlja tistemu, ki sliko gleda. Vsa-
ka drugačna razlaga je odveč.       

Na tematsko razstavo je prispe-

lo veliko slik, ki so bile upodobljene v 
treh razpisanih temah: tihožitje, žival 
in nočne sanje. Komisija je ugotovila, 
da je slikanje na temo najtežje. Komi-

Med manjšim in  
večjim zlom ne izberi 

nobenega.
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V Trbovljah je bila razglasitev rezultatov za ZP moderno slikarstvo. (Foto ArsViva)

sija je pričakovala kreativnost v barvi, 
kompoziciji, nekaj, kar še ni bilo vide-
no oz. nekaj novega. Največ avtorjev 
se je najbolje izrazilo v čisti abstrakciji, 
vendar jih še vedno veliko razume pod 
abstraktno sliko sliko z lepimi barvami. 
Najti je potrebno neko drugo likovno 
izhodišče. Velikokrat se čuti nesprošče-
nost in neizkušenost. Večplastnost je 
po navadi ključ do dobrega likovnega 
dela, večplastost tudi pušča različne in-
terpretacije dela. 

Nagrajena dela, torej tri v ožjem iz-
boru in dela, ki so izbrana za certifikate, 
vse našteto ovržejo. So živa, drugačna, 
zanimiva. Slikarji so se poglabljali in ži-
vijo s tem, kar delajo. Pričarali so nam 
različne občutke, ki so kamenček v nji-
hovem mozaiku. Dokazujejo, da je še 

vedno mogoče narediti nekaj novega. 
Živijo s svojim stilom in se nagibajo oz 
slikajo profesionalno. 

Jože Globokar in Benjamin Žnidaršič | Kolaž kulturnih dogodkov v Podcerkvi

GALERIJO IN RAZSTAVO JE ODPRLA 
MINISTRICA ZA KULTURO
V Zavodu za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin ARS VIVA v Podcerkvi 
pri Starem trgu je 23. in 25. avgusta 2015 potekal niz kulturnih dogodkov. V nedeljo so 
na še nedograjenem letnem gledališču »CIRKEL« imeli koncert WORLD HISTERIA ORCHE-
STRA, kjer je nastopilo skoraj 50 glasbenikov iz številnih držav. 

Med razstavljenimi deli so bili tudi 
trije člani ZPS in Zavoda Ars Viva: Marija 
Forjanič, Boris Šter in Benjamin Žnidaršič.

V torek pa so slovesno odprli 
novo galerijo »ŠTALA« in raz-
stavo likovnih del slikark in sli-

karjev članov VDMFK. Pred odprtjem 
je umetnostna zgodovinarka in likov-
na kritičarka Polona Škodič številnim 
ljubiteljem likovnih umetnosti pouda-
rila pomen teh kulturnih dogodkov in 
objektov za celoten kraj in tudi širše. 
Ob tem je še posebej poudarila po-
men in vlogo našega likovnika, poeta 
in pisatelja Benjamina Žnidaršiča, ki Letno gledališče »Cirk´l« je doživelo svoj prvi koncert glasbenikov iz 16-ih držav. (Foto ArsViva)
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tehnologijo izdelave izdelkov iz gline. 
Osnova ustvarjalne delavnice je bila 
priprava gline za uporabo. Delavnico z 
glino smo razdelili na več dni prav zara-
di tehnoloških faz žganja gline. Otroci 
in starejši so v ustvarjanju iz gline uži-
vali in urice so minile, kot bi mignil. Pod 
spretnimi prsti malih umetnikov in nji-
hovih mamic, babic, očkov so nastajali 
krasni izdelki. Ob izdelovanju smo pri-
jetno poklepetali, se nasmejali in idej 
za izdelovanje kar ni zmanjkalo. Nestr-
pno smo čakali, da so se izdelki posušili 
in da smo jih dva dni prvič žgali v po-
sebni peči. Potem smo jih poslikavali in 
jim dodali še glazuro. Med udeleženci 
sta bila tudi slikarja z usti Željko Vertelj 
in Benjamin Žnidaršič.

Naš namen je, da popestrimo do-
gajanje v Loški dolini, razvijamo ustvar-
jalnost, različne spretnosti in veščine 
iz najrazličnejših področij ter znanja, 
za katera zmanjka časa v vsakdanjem 
življenju.

Udeleženci delavnice so oblikova-
li svoje glinene kreacije. Poskušali so 
preliti svojo domišljijo v glino in ustva-
riti nove podobe in uporabno posodo. 
Sam proces oblikovanja gline razvija in 
krepi otrokovo motoriko, deluje na ose-
bo pomirjujoče, krepi posameznikovo 
ustvarjalno samozavest, ga osvobaja 

ima prav gotovo veliko zaslug za razvoj 
kulturnih dejavnosti njihovega kraja. 
Galerijo in razstavo je za tem odprla 
ministrica za kulturo mag. Julijana 
Bizjak Mlakar. Pripomnila je, da je 
ob tem kulturnem dogodku izjemno 
prijetno presenečena. Prisluhnila je 
namreč vsakemu slikarju na delavnici 
in ob tem spoznala, kako velik duh in 
kako velika volja se skriva v njihovem 
umetniškem izražanju. Še posebej pa 
je poudarila, da je počaščena, da je 
osebno spoznala delo, ki ga ti slikarji iz 
svojih čutenj prenašajo na platno. Po 
odprtju razstave si je z njimi tudi ogle-
dala njihova dela.

Na slovesnem kulturnem dogodku 
so bili prisotni tudi predstavniki Založ-
be Unsu, delegacija iz hrvaške Založbe 
Unsu in župan Občine Loška dolina Ja-
nez Komidar, ki spremlja vse dogodke, 
povezane z aktivnostjo paraplegikov in 
tetraplegikov v njihovi slikoviti dolini. 
V nizu kulturnih dogodkov je potekala 
tudi likovna delavnica slikarjev Likov-
ne sekcije pri Zvezi paraplegikov 
Slovenije. Svoje znanje so pod men-
torskim vodstvom Rassa Causeviga 
nadgrajevali: polnopravna člana Med-
narodnega združenja slikarjev, ki slika-
jo z usti ali nogami, Vojko Gašperut 
in Benjamin Žnidaršič, pridruženi 
član Silvo Mehle, štipendist Željko 
Vertelj ter slikarja, ki slikata z nogami, 
Erik Pibernik in Tim Žnidaršič. So-
deloval je tudi izraelski slikar Izak Adir. 
Torkove dogodke so poimenovali 
»Kulturna nevihta,« z izvirnim na-
stopom pa jih je ponovno oboga-
til WORLD HISTERIA ORCHESTER. 
Vsi dogodki so potekali v okviru medna-
rodnega festivala PLAVAJOČI GRAD.

Benjamin Žnidaršič 
USTVARJANJE Z GLINO

V petek 17. junija, v četrtek in pe-
tek 27. in 28. julija ter soboto 8.avgusta 
smo pod mentorskim vodstvom Bošt-
jana in Tatjane Dobovšek spoznavali 

Slikar Benjamin Žnidaršič je ministrici predstavil celotno dogajanje v Podcerkvi. 
(Foto Damir Sirotič)

napetosti in je vsestransko blagode-
jen. Kajti glina je zdravilna snov, ki so 
jo nekoč, tako kot danes, uporabljali v 
zdravilne namene. V Zemlji je počivala 
milijone let in v sebi hrani mnoge mi-
nerale, ki so potrebni za pravilno delo-
vanje človeškega organizma. Spodbuja 
obnavljanje celic in odstranja strupe iz 
našega telesa. Poleg tega premore še 
mnoge druge zdravilne učinke. Glino 
so naši predniki sprva uporabljali za iz-
delovanje glinenih bivakov. O tem nam 
govorijo arheološke najdbe, ki segajo 
7.800 let pred naše štetje. Kmalu so naši 
predniki ugotovili, da, če glino spečejo 
pri visokih temperaturah (900 stopinj 
Celzija), postane izredno obstojna. Ka-
sneje so izumili tudi nanašanje glazur 
na pečeno glino ter tako odkrili kerami-
ko. Človeška zgodovina  je prepletena 
z ustvarjanjem glinenih izdelkov.  Med 
njimi so posode, vaze, kipi, okrasje in 
najrazličnejši osebni predmeti, ki jih 
hranijo muzeji. Danes pa iz njih črpamo 
navdih za naše ustvarjanje.

Benjamin Žnidaršič 
SLIKARSKO-KIPARSKA DELAVNICA 
NA VELIKEM OBRHU

Zavod ARS VIVA je v sodelovanju z 
Občino Loška dolina in neformalnim 
združenjem žena Potepink na izviru Ve-
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liki Obrh že šestič pripravil slikarsko ki-
parsko delavnico. Na Žagi v Loški dolini 
so umetniki iz cele Slovenije od 17. do 
20. julija ustvarjali v slikarstvu, kiparstvu 
in glini. Obenem pa pripravili medna-
rodno razstavo, katere otvoritev je bila 
17. julija in je trajala do 24. julija. V otvo-
ritvenem programu je nastopil pevski 
zbor Krsnice. O razstavi je spregovorila 
umetnostna zgodovinarka Polona Ško-
dič. Župan Janez Komidar pa je odprl 
razstavo. V imenu organizatorja se je 
Benjamin Žnidaršič zahvalil vsem sode-
lujočim in vsem, ki so pomagali pri or-
ganizaciji. Predstavnica Potepink Marija 
Trubačev pa je predstavila delovanje in 
poslanstvo združenja.

Letos je na delavnici v štirih dneh 
sodelovalo 26 slikarjev iz treh držav, 
med njimi 6 invalidov, 19 otrok in 
mnogo ljubiteljev vizualne umetnosti. 
Tokratna tema je bila bolj splošna ozi-
roma posvečena povezavi človeka z 
naravo, pa tudi medsebojnemu sode-
lovanju med ljudmi. Delavnica z glino 
sta vodila mentorja Tatjana in Boštjan 
Dobovšek.

Na razstavi so sodelovali: Marta 
Frei, Marija Forjanič, Petra Komidar, 

Dagmar in Itzak Adir (Izrael), Bernd 
Wittschinsky (Nemčija), Ludvik Šraj,  
Silvo Mehle, Željko Vertelj, Igor 
Somrak, Rasso Causevig, Vinko Bo-
gataj, Radovan Gros, Jože Potokar, 
Brane Kumer, Dražen Poje, Emil Škr-
bec, Boštjan Močnik, Dušan Sterle, 
Dušan Štrajhar, Marko Novak, Dam-
jan Rogelj, Predrag Szilvassy, Janez 
Ovsec, Vojko Gašperut in Benjamin 
Žnidaršič.

Za pomoč pri organizaciji se pose-
bej zahvaljujemo Občini Loška dolina 
in Potepinkam.

Benjamin Žnidaršič 
II. EX-TEMPORE »DEŽELA OSTRNIC«

V okviru prireditev »V deželi ostrnic 
2015« je v organizaciji Javnega zavo-
da Snežnik v soboto, 30. maja 2015 v 
Podcerkvi, v prostorih Zavoda Ars Viva, 
potekal II. Ex- tempore ‘Dežela ostrnic’. 
Pobudnica ex-tempora je bila mag. 
umetnosti Karmen Bajec. Umetniki 
so ustvarjali na teme, ki so povezane 
z našo Loško dolino. Slikali so v različ-
nih tehnikah na različnih lokacijah. Za 
zaključek so se ob špargljevih jedeh 
Jureta Kordiša zbrali v večnamenski 

Benjamin Žnidaršič in Željko Vertelj sta 
ustvarjala na temo o deželi ostrnic. (foto 
ArsViva)

dvorani zavoda Ars Viva in sodelujočim 
podelili priznanja.

Dela so bila od 17. junija dalje na 
ogled v galeriji Grada Snežnik.

Sodelovali so: akademska slikarka 
Stanislava Pudobska, mag. ume-
tnosti Karmen Bajec, Dagmar Mla-
kar, Silvana Lautar, Eva Ule, Petra 
Komidar, Željko Vertelj, Benjamin 
Žnidaršič …

MEDNARODNA RAZSTAVA 
SLIKARJEV VDMFK

V Galeriji Černe v Novi Gorici se 
je na mednarodni razstavi 6. avgusta 
predstavilo devet slikarjev Mednaro-

Benjamin Žnidaršič | Pestro poletno kulturno dogajanje

KULTURNO POLETJE
Predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije in Zavoda Ar-
sViva smo izkoristili prekrasno poletje in lepe temperature 
za številne kulturne prireditve, slikarske in druge delavni-
ce na prostem in ob večerih. 

dnega združenja, ki slikajo z usti ali 
nogami. Ob odprtju razstave je bil pri-
soten podžupan Mestne občine Nova 
Gorica Marko Tribušon, z glasbenim 
vložkom pa sta zbrane navdušila bra-

ta, kitarista Alen in Anej Potočnik. 
Umetnostna zgodovinarka Anamarija 
Stibilj Šajn je o umetnikih izpostavi-
la: »Ustvarjalci na področju kulture so 
tisti, ki opozarjajo, da je treba zausta-
vljati ta hitri, v materialnosti usmerjeni 
tempo življenja. In 'drugačni' umetniki 
so tisti, ki še posebej vzpostavljajo nov 
sistem vrednost, ki jim rok uporabe ne 
preteče, vrednost, ki osmišljajo bivanje 
in predstavljajo pot k samemu sebi in  
sočloveku. Kulturna dobrina namreč 
postane umetnina, ko se dotakne po-
sameznika. Dotakne na način, ki osmisli 
posameznikovo življenje, in to tako, da 
skupek zaustavljenih trenutkov posta-
ne način življenja. In ko dotik prenese 
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likovnost, estetiko, izraznost in poetiko 
na posameznika, so kulturne dobrine 
in z njimi nov način življenja osvojene 
in posvojene. Danes ta trenutek utripa 
in povezuje razstavljalce in gledalce. 
Čeprav so pogledi na razstavljena dela 
morda le hipni, učinkujejo dolgo. Po-
dobe so namreč v spomin zasidrajo z 
gotovostjo, saj predstavljajo likovno 
zanimive in prepričljive stvaritve, ki si 
nedvomno to zaslužijo.  Ko se nas do-
takne še njihov način ustvarjanja, ne-
omajna voja ustvarjalcev, predanost, 
trud, ljubezen do likovnega izražanja 
in   sla po novem iskanju življenjskega 
smisla, ko spoznamo enormno moč, s 
katero posameznik bije svoj življenjski 
in ustvarjalni boj, potem so vsa ta dela 
neizbrisno, trajno prisotna v našem 
spominu, v nas samih.« Za tem pa je 
podrobneje predstavila vsakega od 
razstavljavcev.

Razstavljalci: Vojko Gašperut, Be-
njamin Žnidaršič, Silvo Mehle, Želj-
ko Vertelj, Roman Gruntar, Dragica 
Sušanj, Tina Pavlovič iz Slovenije, It-
zak Adir iz Izraela in posthumno Elias 
Raftopulos.

Anja Podobnik 
VEČER Z BENJAMINOM ŽNIDARŠIČEM

V četrtek, 23. julija, se je pod okri-
ljem TD Podgura in s pomočjo občine 

Predsednik ZLDS Brane Železnik je odprl tabor. (Foto ArsViva)

Željko Vertelj in Benjamin Žnidaršič sta 
slikala ob Braslovškem jezeru. (Foto ArsViva)

Postojna odvijal prav poseben večer, 
katerega gost je bil Benjamin Žnidaršič 
– pesnik, pisatelj, slikar in človek, ki je 
dejaven na mnogih področjih. Sprego-
voril nam je o svoji življenjski zgodbi in 
dogodku, ki ga je vsestransko gledano 
globoko zaznamoval in mu odprl nov 
pogled na življenje. Padec s češnje ga 
je tako rekoč v trenutku priklenil na 
invalidski voziček. Njegova zgodba se 
nas je vseh globoko dotaknila in nam 
odprla oči za to, kar v življenju resnično 
šteje. Benjamin Žnidaršič nas je nago-
voril tudi prek svojih pesmi in knjige, 
kjer opisuje veselje do življenja kljub 
oviram, ki jih le-to vsakodnevno pri-
naša. Glasbena gosta Nejč Slapar na 
harmoniki in Dino Gojo na violončelu 
sta s svojo sproščenostjo in ustvarjalno 
glasbeno noto obiskovalcem pričarala 
poseben občutek domačnosti, ki jo je 
bilo v zraku še kako jasno čutiti. Na kon-
cu smo se pred odhodom okrepčali še 
s slastnimi žganci in mlekom ter druže-
njem, ki nas je še dodatno povezalo ter 
tako nagovarjajočemu večeru dalo še 
dodaten pečat.

TABOR LJUBITELJSKIH SLIKARJEV IN 
FOTOGRAFOV SLOVENIJE

V. tabor ljubiteljskih slikarjev in 
fotografov Slovenije je letos potekal 
v nedeljo,  5. julija 2015,  na gradu Ko-

menda v Polzeli.
Tabora se je lahko udeležil kdorkoli, 

ne glede na članstvo v  Zvezi likovnih 
društev Slovenije  ali likovnih oz. foto-
grafskih društvih.

Grad Komenda s svojo okolico je 
ponujal mnogo motivov in navdiha za 
ustvarjanje. Večina udeležencev pa si je 
poiskala hlad in senco ob Braslovškem 
jezeru in bližnjih lokacijah, ki so ponu-
jale zatočišče pred neznosno vročino. 
Tabora se je udeležilo okrog 60 slikar-
jev. Med drugim tudi člani zavoda ARS 
VIVA in ZPS: Benjamin Žnidaršič, Željko 
Vertelj in Marija Forjanič.

Več o gradu si lahko preberete tudi 
na spletni strani turističnega društva 
Polzela: http://www.td-polzela.si/in-
dex.php/zanimivosti/grad-komenda.
html.

Benjamin Žnidaršič 
PREDSEDNIKU PAHORJU 
PODARIL SLIKO

Predsednik republike Borut Pahor 
je 23. maja 2015, na 16. srečanju vojnih 
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Benjamin je na slovesnosti predsedniku Borutu Pahorju za prispevek slovenskim invalidom 
poklonil svojo sliko – Cerkniško jezero. (Foto ArsViva)

Ja, kakšne pa naj bomo, če imamo 
pa tako skrbne, zanesljive, vsem 
razpoložljive, življenju prijazne, 

užitkom predane pastirje, ki jim je ve-
liko do tega, da se ovce v domačem 
hlevcu in na modrih, zelenih pašnikih 
več kot zadovoljne, četudi včasih mal‘ 
dlje časa počivamo na svojih mehkih 
ležiščih. Že v zadnjem časopisu sem 

Alenka Oblakovič | Gorenjci smo vedno na razpolago …

IZ SOSEDOVEGA VRTA
„Gorenjci smo vedno na razpolago, če je treba priti k sose-
du na pomoč jesti in piti ter tudi kaj dobrega postoriti. Lju-
bi moji, ko sem v zadnjem Paraplegiku prebrala Špikovo 
cinično opazko, da nam na Gorenjskem po večini ni kaj 
prida mar za kaj drugega kot za posamični šport, mi je 
kar malo dvignilo pokrov. Upam, da predragi Špik s tem 
ni mislil na aktivne člane gorenjske zasedbe. Ti so že tako 
več kot stoodstotno zasedeni v domačem in »tujem« revirju. 
Ovčice so pridne …

pisala o nekaterih »zajedalskih« članih, ki 
zgolj čakajo na dobrobiti in koristi, ki jih 
prinaša, zagotavlja članstvo v ZPS, zato 
bom tokrat raje prijazno pozvala naše 
ljube člane ribiče ali pa umetnike, mor-
da športnike, da ob ravno prav visoki, 
globoki in široki Savi pripravijo prime-
ren prostor za lov na prekrasne, v soncu 
svetleče se lepotice s škrgami in zraven 

povabijo še slikarje, ki bodo sočasno z 
umirjenim parlamentarnim ribolovom 
ustvarjali čudovita obvodna tihožitja 
spečih srečnežev, pesnike, ki bodo z vso 
svojo rahločutno obzirnostjo pisali poe-
zijo na temo žalostno poginulih ribic na 
suhem ter naravovarstvenike, ki bodo 
razvili bujno, sočno razpravo na temo, 
kako visoka in gosta mora biti trava ob 
Savi, da žlahtni sulci v njej ne umirajo na 
obroke. Boris in Jože bosta pa poskr-
bela za dobro peko slastno pripravljenih 
brhkih podvodnih mladenk in krepkih 
pripadnikov zbora navdušenih krapov. 
Kar pa bo od dobrega ulova ostalo, 
bodo pa vrli člani – »ročni« kolesarji 
vozili ponujat na kranjski »plac«. Za pla-
stenko vode bodo menda že zaslužili. 
Če v društvu nimamo zadosti primerno 
usposobljenih ribičev, si jih morda lahko 
sposodimo v najbližji ribiški družini. Za 
trnke, muhce in sluzave črve bomo pa 
že našli zagonska sredstva znotraj na-
šega proračuna, kajne, gospod pred-
sednik? Ker na Gorenjskem ob svojih 
društvenih prostorih nimamo primer-

invalidov Slovenije v Kopru, Zvezi dru-
štev vojnih invalidov Slovenije izročil 
državno odlikovanje – srebrni red za 
zasluge. ZVDIS je odlikovanje prejela 
za vsestranski prispevek pri uveljavlja-
nju interesov vojnih invalidov, ohranja-
nje spomina na partizansko saniteto 
in zasluge pri krepitvi domoljubja. 
Predsednik ZVDIS Janez Podr-
žaj je ob tem pripomnil, da je pre-
jem državnega odlikovanja prizna-
nje vsem vojnim invalidom, ki so 
dobili poškodbe v vojni ali uspo-
sabljanju za obrambo domovine. 
Ob tej priložnosti je naš priznani slikar 
Benjamin Žnidaršič predsedniku re-
publike Borutu Pahorju, za prispevek 
slovenskim invalidom, poklonil svojo 
sliko – Cerkniško jezero.
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nih dreves za obrezovanje, lahko ob pri-
hodnjem dnevu Zemlje organiziramo 
prirezovanje in presajanje plevela na bli-
žnjem otroškem igrišču. Ženska sekcija 
pa lahko medtem »štrika« ali kvačka 
rokavice in nogavice iz domače volne, 
ki bodo vse navzoče spodbodle k večji 
učinkovitosti. Toliko o tem popolnem 
planu reorganizacije delovanja društva. 
Spoštovani predsednik, kaj menite o 
njem? Če bo potrebno, vam ga bom 
izpopolnila, »obtesala« in preoblikovala. 
Plan mislim, ne predsednika. »Kultura je 
tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem 
širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje 
medsebojne odnose, ter širi strpnost 
in omogoča sodelovanje.« To sem z 
globokim zavedanjem resničnosti na-
vedka in spoštljivostjo do avtorja misli 
prebrala na spletni strani http://arsviva.
znidarsic.net/. Prosim, naj mi bo opro-
ščeno, ker sem zašla po »sočno trav‘co« 
na sosedov vrt.

Pravi namen mojega današnjega 
pisanja je obelodaniti nekaj iskrivih misli 
o našem sproščenem, prijetnem, vese-
lem razpoloženju, primerno kulturnem 
in rahlo športno obarvanem vedenju 
na več kot odlično pripravljenem in v 
najboljšem razpoloženju izpeljanem le-
tnem pikniku za vse člane in članice na-

šega domačega društva ter naše svojce 
in prijatelje.  Ko se Gorenjci vkup spra-
vimo, lahk‘ hitr‘, »z levo roko«, takšno 
zanimivo, poskočno, vsestransko razgi-
bano, domačno, prijateljsko dogajanje 
v »nulo« pripravimo. Že cel mesec prej 
(od društvenega izleta na morje dalje) 
sem bila vsa na trnih od napornega pri-
čakovanja vabila na piknik. Najbolj me 
je bilo strah, da bo termin društvenega 
piknika isti kot termin našega velikega 
domskega piknika. To se mi je v resni-
ci zgodilo v prvem letu članstva v DP 
Gorenjske, a takrat še nisem bila tako 
prijateljsko navezana na društvo najbolj 
»fejst« prijaznih, prijetnih in potrpežlji-
vih duš Gorenjske. Zdaj bi mi bilo pa že 
res težko pri srcu, če bi se kaj takega v 
resnici zgodilo. Tako zelo zaželeno vabi-
lo je le prispelo pred moje radovedno 
obličje in ob pogledu na datum se je 
po avli Doma razlegel moj huronski krik 
navdušenja. Cenjeni predsednik Peter 
si je ravno tiste dni omislil in splaniral 
družinski dopust. O, jaz si ga pa nisem! 
Večer za večer sem vneto spremljala 
vremensko napoved. V primeru slabe-
ga vremena sem imela v domskem par-
ku že rezerviran in »zacahnan« ta velik 
dežnik, da bi me na »fuzbal placu« v 
Voklem ne premočil dež.

Pa je ta dan, to je bilo na dan držav-
nosti RS, 25. junija 2015, sam prevzvi-
šeni poslal na zemljo prijazno gorkoto 
sonca. Dan pred tem sem bila že zju-
traj vsa nesrečna. Moj Ivek je bil prepri-
čan, da sem imela grozne nočne more. 
Ah, ne! Vsa zaskrbljena sem bila, ker 
sem se spomnila, da ima, iste dni kot 
predsednik Peter, dopust tudi Robnik 
mlajši, naš ljubeznivi društveni šofer. 
Sredi dopoldneva me je poklicala naša 
ustvarjalna kulturnica in neutrudna 
kolesarka Anka, ki me je potolažila s 
sporočilom, da bo s kombijem po nas 
prišel Janez. V društvu ne poznam ve-
liko Janezov, pa med njimi tudi ni niko-
gar, ki bi lahko uradno, po nalogu vozil 
kombi, zato sem bila trdno prepričana, 
da pride pome Ankin mož Janez. Še 
moji sestri Meri sem se pohvalila, da 
bova imeli z Albino tokrat celo »voja-
ško spremstvo«. Anki sem brižno naro-
čila, naj me Janez ob prihodu v Staro 
Loko pokliče in počaka na križišču, ker 
pred našim Domom spet razkopavajo 
cesto in s tem otežujejo dovoz do naše 
velike hiše. O, kako debelo sem pogle-
dala, ko je naslednji dan iz zelo pozna-
nega vozila na voznikovi strani izstopil 
(že na pogled) čisto nepoznan moški 
srednjih let in se mi povsem preprosto, 

Druženje članov DPG na pikniku v Voklem (foto Andraž Muljavec)
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spontano, po domače predstavil: »Ži-
vijo, jaz sem Janez. Midva se še nisva 
srečala, sva se pa zdaj spoznala.« Tako, 
spoznavni obred je bil končan tik-tak, 
brž sem se vkrcala v kombi in že sva se 
peljala prijateljem in najboljšim dožive-
tjem naproti. »Ja, Janez, narobe si zavil, 
a ne greva po mojo zvesto sopotnico 
Albino?« Pa me je Janez precej podu-
čil, da bo Albino najbrž pripeljal nekdo 
drug, morda njena prijateljica Ivanka. 
Žal sem kasneje na prizorišču piknika 
od druge članice izvedela, da ta dan 
Albine ne bo med nami. Žalostna 
vest me je malo razjezila, češ kako se 
lahko na preprostega, skromnega, 
dobrosrčnega človeka nagrmadi toliko 
težav in bolečin. Albinca, naša draga 
hrabra, srčna in dobrovoljna rožica, 
pogrešali smo te, zato smo te imeli 
še bolj v svojih mislih in spominih. 
Po poti do Voklega, kjer se je že od 
9. ure naprej vršilo vse to društveno 
gurmansko, športno, strelsko, plesno, 
pasje, predvsem pa družabno doga-
janje, so se nama pridružili še Igor in 
njegova boljša polovica ter Janja. Ta-
koj ob prihodu na cilj sem opazila, da 
je moja marljiva, spretna sestra Meri 
že v popolni »akciji«. Pa ne kot model 
v izložbi. Moj zemeljski »angel varuh« 
Boris in njegov zanesljiv »pekovski« 
kolega Jože sta se že veselo sukala 
okrog ražnja, budno spremljala inten-
zivnost ognja ter skrbno pazila, da so 
bili njuni mesnati »varovanci« in sveža 
zelenjav‘ca ravno prav pečeni. Še pre-
den sem uspela seči v roko vsem nav-
zočim, sem že imela polna usta. Na prvi 
pogled se mi je zdelo, da nas je na kra-
ju pestrega dogajanja približno enako 
število kot lani, a sem potem ugotovila, 
da je vendar število prisotnih članov 
tokrat precej manjše, le svojcev in pri-
jateljev je bilo letos več, kar pa je tudi 
pohvale vredno. Tako sem spoznala 
kar nekaj podmladka naših vrlih čla-
nov. Najprej me je ogovoril prijazen, 
dobrovoljni Trdinov Matej, potem mi 

je s pijačo postregel simpati-
čen postaven poba Učakar 
mlajši. Na igrišču sta se ve-
selo lovila in prekopicevala 
eden čez drugega vnuka 
od Trdinov‘ga Marjana – 
Marjance. Če sem še koga 
od najmlajših spregledala, 
naj mi bo oproščeno, lepo 
prosim! Ko sem se za prvo 
silo gurmansko podprla in 
se od znotraj z uvodnim mr-
zlim radlerčkom namočila, 
sem svojemu firbčnemu pogledu na-
okrog sledila. »No, poglej ga, no! Čigav 
je pa ta kosmatinec, ki ga ima na vrvi 
Matej?« Precej se je zraven postavila 
Trdinova Barbara: »Ta je pa naš najmlajši 
član družine.« Prav prisrčen nemški 
ovčar me je očarljivo pogledal, a žal 
nisem imela v roki nobenega pasjega 
priboljška, s čimer bi ga nagradila za 
njegovo ljubeznivost. Kljub velikim 
zalogam okusnega, prijetno dišečega 
mesa, se je ta kosmata zverin‘ca prav 
potrpežljivo, pokončno držala precej 
daleč stran. Se je prec videlo, da je ta 
strumna pasja zadržanost plod stroge 
vzgoje, saj z gospodarjem Janijem pri-
dno obiskujeta bližnjo pasjo šolo. Ubo-
ga Larisa se je pa v tistem času doma 
prizadevno učila za maturo. 

Iz obronka bližnjega gozda se je 
zaslišal glasen pok in malo zatem še 
eden, dva, trije … Ejga, to je bil pa že 
pravi strelski vod. Seveda, naši strel-
sko navdahnjeni člani so izvedli pravi 
strelski obračun z zračnimi puškami in 
airsoft pištolo. Naboji so leteli levo in 
desno, mnogi so se izgubili v gošča-
vi, jaz pa sem se raje umaknila daleč 
stran na varno. Poskočna glasba je še 
dinamično popestrila naše razigrano 
vzdušje in že se je živahno zavrtel prvi 
par. Iz brunarice se je oglasil tih pik, pik, 
pik. Le kaj bi to bilo … Seveda, športno 
razgibana Jovita in njen najdražji sta 
imela svoj pikado dvoboj. Zraven so se 
jima pridružili še mnogi zagnanci, eni 

kot metalci – potencialni kandidati za 
svetovnega prvaka, drugi kot zavze-
ti navijači. Kar ugibajte, za koga sem 
jaz glasno navijala. Proti koncu sva še 
z voznikom Janezom prostodušno tr-
čila »na zdravje« za utrditev najinega 
poznanstva in že je sedel za volan ter 
odpeljal prvo turo v smeri severne Go-
renjske. Še par vznesenih besed iz ust 
naše socialne referentke ter še zadnje 
čestitke za mojo 50-letnico in že je bil 
Janez nazaj na prizorišču. Pravijo, da je 
treba oditi ravno takrat, ko ti je nekje 
najlepše. Tega se kot za sveto držim 
tudi jaz, zato sem se, z veliko hvale-
žnostjo za čudovito doživet dan, srčno 
poslovila še od preostalih navzočih in 
se prav hitro zapeljala v kombi. Tako 
bogato, pestro pikniško razpoloženje 
DP Gorenjske mi vedno da ogromno 
sveže, lahko prebavljive pozitivne ener-
gije, veliko optimistično obarvanih 
čustvenih moči in še več sočutne du-
hovne podpore, tako moja malenkost 
tudi čez vso mrzlo zimo več notranjih 
naporov lažje prebroditi zmore. Hvala 
vsem odgovornim za izvrstno pripra-
vljen in v najboljši meri do potankosti 
izpeljan prijateljski piknik. Bil je res pre-
krasen praznično obarvan dan, ko smo 
do predzadnjega diha uživali v najbolj 
sproščeni, prešerni družbi, mrzli pijači 
in najbolje pripravljeni pečeni hran‘. 
V jeseni pa naša druščina ustvarjalnih 
frajl spet svoje vrste bran‘. 

Nasvidenje!

Na pikniku smo se pomerili v streljanju z zračno puško. 
(Foto Andraž Muljavec)
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Zopet se srečamo na temo mo-
tivacije. Vsi tisti, ki jo potrebu-
jemo, ostali pa – veseli bomo 

kakšnih vaših idej. No, ne le idej. Bilo bi 
imenitno, če navdušite še ostale. 

Velikokrat sem opazila, da sem bolj 
motivirana in dlje, kadar so okoli mene 
ljudje. Ko je človek sam, navdušenje 
rado upade. Potrebujemo drug dru-
gega. Energija se prenaša, nalezljiva je. 
Če bi se spodbujali med seboj, bi bilo 
zelo lepo. Opažam, da na splošno pri-
manjkuje vzgiba v ljudeh, da bi si na-
klonili besedo spodbude. Ni v navadi, 
da bi drug drugega opogumljali. Če se 
dve osebi skupaj lotita izziva, je več-
ja verjetnost, da jima bo tudi uspelo. 
Če se npr. oba, mož in žena, odločita, 
da bosta v enem letu prebrala osem 
knjig, bosta v prizadevanju za skup-
ni cilj bodrila drug drugega, hkrati pa 
ne bosta želela razočarati partnerja in 
bosta bolj vztrajna, kot pa če bi si pri-
zadeval brati vsak sam. Zato je dobro 
o svojih ciljih povedati še komu in ga 
prositi, naj nas spodbuja. Če obeloda-
nimo svoj cilj vsem v družini ali službi, 
bomo bolj pod pritiskom, kar nas bo 
gnalo takrat, ko bo zagon pri tleh. Ko 
govorimo o načrtih in smo na začetku, 
smo prepričani vase in v smelem priča-
kovanju, kako pa to sčasoma uplahne, 
pa je, no, humorno. Na začetku je slišati 
fanfare, nato je povsem tiho, ostanemo 
sami s svojim podvigom in preostan-
kom vztrajnosti. Vztrajnost je hlapljiva 
snov. Moramo računati s tem, da ne 
bomo ves čas na višku energije in entu-
ziazma. Večkrat bo šlo navzdol in takrat 

so dobrodošli razni triki.
Avtorica knjige Načrt za srečo Gret-

chen Ruben ponuja 9 nasvetov, ki pri-
pomorejo k temu, da naše zaobljube 
ne potonejo v pozabo. Cilji naj bodo 
zapisani. Vračati se je treba nenehno 
k zaobljubam, jih imeti konstantno v 
glavi. Do svojih zaobljub bodimo od-
govorni. Razmišljajmo velikopotezno 
(večji cilji) in hkrati razmišljajmo skrom-
no (noben cilj ni premajhen). Cilj ra-
zdrobimo na majhne korake. Čisto vsak 
dan naredimo nekaj v smeri cilja. Ne 
zapravljajmo časa s perfekcionizmom. 
Če se nikakor ne zmoremo spopasti s 
ciljem, ga pa potemtakem opustimo, 
naj nas ne vleče k tlom vse večne čase.

Zdi se mi pomembno, kolikšna je 

Ivana Gornik | Le to, kar dejansko v življenju uporabljamo, zares poznamo

MOTIVACIJA IN INSPIRACIJA
Če kakšno idejo uporabljamo dnevno, potem vemo za kaj gre. Če samo mislimo, da 
vemo, je to premalo.  

naša pripravljenost vreči se v podvig. Če 
je res pristna, nas bo pognalo v akcijo 
ob branju samcate pozitivne misli ali ob 
pogledu na dosežek nekoga drugega; 
če pa nismo na točki, ko bi bili željni čim 
prej začeti, nam ne bo pomagalo morje 
nasvetov. Če je naš cilj v skladu z našimi 
vrednotami in se nam ob pomisli nanj 
v srcu prižgejo upanje, toplina, vesel-
je, potem je cilj vreden našega truda. 
Če je nek cilj naša srečna misel, če nas 
radosti želja, da bi ga imeli pod kapo, 
potem mu pojdimo nasproti. V procesu 
svojih prizadevanj (pa naj bo cilj še tako 
majcen) bomo plemenitili sebe kot člo-
veka. Vsako tako doživetje nam da tisto, 
po čemer hrepenimo v tem pisanju: 
motivacijo in inspiracijo.  

Inspiracija (vir httpcadeirantesemfoco.blogspot.si)



[   IZŽIVLJENJA   ]

84

Barbara Slaček, David Razboršek | Pogovor z Davidom Razborškom, uspešnim članom 

POMEMBEN JE RAZVOJ POSAMEZNIKA
David Razboršek, član Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, se je takoj po nesre-
či, še v času rehabilitacije na URI Soča včlanil in tudi aktivno vključil v dejavnosti in pro-
grame Društva in Zveze. Še predno je zares zaključil zdravljenje, je izkoristil rehabilitacijo 
v Ljubljani in se kot direktor marketinga pri podjetju udeleževal sestankov in konferenc. 
Zdelo se je, kot da nima časa biti invalid.

1. Poznam te, odkar si se ponesrečil. 
Ne poznam pa Davida pred nesrečo. 
Povej nam kaj o njem.

V bolnišnici v Italiji sem nekaj dni 
po poškodbi praznoval 29. rojstni dan. 
Tik pred tem sem se  dojemal na višku 
fizične in psihične moči. Postal sem di-
rektor marketinga in večino prostega 
časa namenil športu (gorsko kolesarje-
nje, turno bordanje, plavanje ...). Zaradi 
vseh teh »navideznih uspehov« mi je 
ego rastel in vesolje je našlo način, da 
me malo zaustavi, ker je vprašanje, kje 
bi se drugače to končalo.

2. Imela sem priložnost spremljati 
tvoje začetke na vozičku, po zaključku 
rehabilitacije. Videti je bilo, kot da te nič 
ne more ustaviti in, da si kot tempirana 
bomba, ki čaka, da se sesuje. Pa se nisi. 
Ali misliš, da si projekt Vozim v tistem 
trenutku potreboval za svojo oseb-

nostno rast oz. da je bil kot nekakšna 
potrditev, da še vedno lahko počneš to, 
kar znaš, namreč vodiš projekte?

Vsekakor. Se spomnim prvega zu-
nanjega stika s paraplegiki. Telefonske-
ga klica iz Soče v Društvo paraplegikov 
Celje, kjer si se oglasila ti, Barbara. Hva-
la, da ste mi odprli vrata in tudi zaradi 
vas (Janeza Hudeja, Barbare in Davida 
Slačka, Petra Planinška in drugih …, 
kasneje se je pridružil še Matej Lednik) 
sem sprejel, da je invalidnost le nova 
stopnica v življenju. Hvaležen sem 
za dar, da v vsakdanjem okolju vidim 
ogromno priložnosti za razvoj in izbolj-
šanje na poslovnih, humanitarnih in 
drugih področjih, in tudi načina, kako 
stvari spraviti v življenje … In  tako je 
nastal skupni projekt »Še vedno vozim 
– vendar ne hodim«, ki mi je v začetku 
omogočal ustvarjanje in premikanje 

mej ne glede na invalidnost in ustvar-
janje v zame takrat popolnoma novem 
okolju z novimi, prijetnimi ljudmi. 

3. Ko sva že pri tvojem delu …, po 
izobrazbi si diplomirani ekonomist, 
specialist s področja marketinga, del 
študija oz. podiplomca si zaključil že 
kot invalid. Se je bilo težko spopadati s 
tem? Študij in novonastala invalidnost?

Po nesreči sem na podiplomskem 
študiju specializacije moral narediti le 
še diplomo. Tako, da mi invalidnost ni 
predstavljala ovire.

4. Po vsem, kar si nam povedal, lah-
ko rečem, da karizma od tebe kar puhti. 
Od kod, kje si črpal vso to energijo?

Po nesreči sem ugotovil, da potre-
bujem način, kako bom vzpostavil stik 
s samim sabo in ne zašel na napačno 
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pot, v samopomilovanje ipd. Zato sem 
hvaležen centru za višjo kvaliteto ži-
vljenja Spirala, ki mi je omogočilo po-
zitiven pogled na svet in me naučilo 
sproščanja, spuščanja ega … Tu sem v 
letih po nesreči uspel najti boljše rav-
notežje znotraj sebe, kot sem ga imel 
pred nesrečo. 

5. Omenila sem projekt Vozim, ki 
je odraz tvojega znanja in zagnanosti, 
čeprav si bil v času njegovega nastaja-
nja zaposlen pri največjem slovenskem 
trgovcu. Pred kratkim pa si zagnal svo-
je podjetje, predvidevam, da uspešno. 
Povej nam kaj o tem, o svojem delu.

Danes se ukvarjam s kar nekaj po-
vezanimi področji. Primarno s svetova-
njem na področju marketinga za po-
večanje prodaje, predvsem v trgovini. 
Pripravljam celostne strategije pozicio-
niranja izdelkov in storitev pri vstopu na 
trg ali nadgradnji obstoječih izdelkov 
na trgu. Vse od definiranja cenovne 
politike, načina komunikacije do upo-
rabe inovativnih tržnih orodij za dose-
go naročnikovih ciljev. Hkrati pa vedno 
več časa posvečam projektu »Še vedno 
vozim – vendar ne hodim«, kjer smo si 
v obdobju naslednjih dveh let zastavi-
li visoke cilje doma in v tujini, z jasnim 
poslanstvom ustvarjanja vrednote var-
ne vožnje. Opogumljajo me rezultati 
skupnega dela vseh članov, saj se je v 
obdobju od začetka delovanja 2008 do 
2014 število mladih umrlih na sloven-

skih cestah zmanjšalo za več kot 80 %. 

6. Zdaj si oče krasnemu, živahne-
mu Titu, mogoče kmalu tudi soprog 
izbranki Anji? Družina, hiša, tudi to je 
ena zgodba o uspehu, a ne? Lahko re-
češ, da živiš oz. živite svojo »pravljico«?

Obdobje moje nesreče je bilo tudi 
obdobje sprememb na osebnem po-
dročju. Anjo sem spoznal že prej, na 
faksu, vendar sva se zbližala šele v času 
moje rehabilitacije v Soči. Sin Tit se je 
rodil po nekaj letih najine zveze, sem 
pa najbolj hvaležen, da je zdrav in živa-
hen. Po naravi vedno poskušam živeti v 
danem trenutku in izkoristiti kar največ 
od njega. Življenja niti ne dojemam 
kot pravljice, ker na vsakem »koraku« 
opazim možnosti, kako stvari izboljšati, 
nadgraditi …, zato je včasih tudi zveza 
bolj pestra. A v osnovi imam res dobro 
okolje za svoj razvoj in razvoj družine.

7.  Zadnji odmeven projekt smo 
spremljali avgusta, ko ste skupaj z roč-
nimi kolesarji invalidi »Zavrteli« Slove-
nijo. Kaj je tisto, kar te je pri tem pro-
jektu najbolj privlačilo? Humanitarna 
nota, marketinški prijemi ali mogoče 
sámo kolesarstvo? 

Zanimivo vprašanje – kombinacija 
vsega, bi lahko rekel. Kolesarstvo pa-
raplegikom omogoča res veliko mero 
svobode, mobilnosti, napredka, a hkrati 
prijetnega druženja. Preprosto si želim, 
kar je tudi skupni cilj, ki nas je združil, da 

bi čim več ljudi prav to občutilo in se 
premaknilo iz cone udobja. Če je to ko-
lesarstvo, dobro, če pa je to katero koli 
drugo področje, pa prav tako dobro. 
Pomemben je razvoj posameznika.

V užitek mi je bilo ustvarjati z Anko, 
Žigom in Aleksejem in z različnimi po-
gledi vsakega izmed nas ustvariti zani-
mivo zgodbo, za katero verjamem, da 
se bo tudi nadaljevala. 

8. S katerimi športi se še ukvarjaš 
oz. si vsaj poskusil in kaj nasploh je ti-
sto, kar v življenju še rad počneš? Kaj 
bi zase, sebi in drugim zaželel v priho-
dnje?

Na rekreativnem nivoju se ukvar-
jam z ročnim kolesarstvom, priložno-
stno plavam (čeprav bi rad več, a je 
priložnosti manj, ker vedno zmanjkuje 
časa za vse). Sicer sem se preizkusil tudi 
v wakeboardanju, pozimi pa večkrat 
zaidem na tekaške proge. Cilj na špor-
tnem področju je, da bi naredil kakšen 
triatlon ali dva letno. 

Sicer pa čutim, da je eno izmed po-
membnih poslanstev vseh nas, ki smo 
v življenju prestali težjo preizkušnjo, da 
to – zgodbo – delimo dalje, na način, 
da opogumljamo ostale, da če se znaj-
dejo v podobni situaciji oz. pred težko 
življenjsko preizkušnjo, ni konec sveta, 
ampak priložnost za razvoj. S tem tudi 
širimo pozitivnost in hvaležnost do ži-
vljenja do tistih, ki takšnih preizkušenj v 
življenju nimajo. Menim, da to vodi k po-
zitivnejši družbi. V tem duhu sta nastala 
oba projekta »Še vedno vozim – vendar 
ne hodim« in Zavrtimo Slovenijo.
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V Domu paraplegikov v Pacugu nam je že večkrat na 
pomoč priskočil vodoinštalater gospod Peter Nuss-
dorfer. Za njegovo strokovno izvedbo del se mu is-
kreno zahvaljujemo. Ker gospod plačila za opravljene 
storitve ni želel, se mu zahvaljujemo tudi za njegovo 
dobrodelnost, vsem našim bralcem pa posredujemo 
informacijo, da če na Obali potrebujejo kvalitetnega 
in zanesljivega vodoinštalaterja, je Vodoinštalaterstvo 
Peter Nussdorfer, s. p., iz Pirana prava izbira.

Dom paraplegikov Pacug, Barbara Slacek

Spoštovane bralke in bralci Paraplegika, tudi v tokratni 
številki se vsem, ki ste prispevali prostovoljne prispevke 
prek položnice, ki spremlja vsako izdajo glasila, v imenu 
Zveze paraplegikov Slovenije najlepše zahvaljujem in 
vam zagotavljam, da bomo vsa podarjena sredstva ra-
cionalno porabili za informiranje in izboljšanje kvalitete 
življenja naših članic in članov. 
Vaši dobroti se priporočamo tudi v prihodnje in prosi-
mo za razumevanje.

Hvala!
Zveza paraplegikov Slovenije, Dane Kastelic

ČESTITKE

Stopite narahlo kakor v copatih
naravnost pri glavnih vratih

v ta lepi dan, kot bi šli v pesem.

Svet naokrog  je vabljiv in vonljiv,
čudno resen in nemalo slovesen:

nekdo se je pravkar rodil.
In to je najlepša pesem.

Stopite narahlo in pustite k nebesom odprta vrata.
Naj skoznje lije botrinja bogata –

novorojenčeva pesem.

(Tone Pavček)

Mamica Ada in očka Rok Bratovž sta dobila hčerko Emo, 
mamica Vanja in Peter Cerar pa hčerko Jerco. 

Naj ljubezen med vami stke čvrste nitke, od nas pa prejmite iskrene čestitke. 
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Zadnji junijski dan je sonce posijalo na družinico Kamenik. 
Član Danilo je dobil hčerkico Laro.

Društvo paraplegikov Podravja izreka mlademu očku in njegovi izbranki  
čim več srečnih in zdravih dni ter obilo otroškega smeha.

Vsem čestitkam se pridružuje tudi kolektiv 
Zveze paraplegikov Slovenije.

Zveza paraplegikov Slovenije čestita namestniku predsednika Damjanu Hovniku in 
njegovi izbranki Špeli ob sklenitvi zakonske zveze.

Na vajini skupni življenjski poti vama želimo vse najlepše.
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ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 
ZA INVALIDSKI VOZIČEK. 
Prodam.
Kontakt: 041/421 148

ELEKTRIČNI SKUTER
Prodam električni skuter. Star je dve 
leti, v uporabi je bil le mesec dni. Bate-
rija: 24 V 24 AH (čas polnjenja 8–10ur), 
hitrost: do15 km/h, zavore so zadaj 
elektromagnetne, spredaj ima boben. 
Doseg je 45–50 km, velikost zračnic 16 ,̋ 
premaguje naklon 35°, nosilnost pa je 
120 kg.  
Kontakt: Uroš Stanonik, 
tel. 040 268 601
 
 

INVALIDSKI IN TOALETNI VOZIČEK
Prodam zelo malo rabljen invalidski 
voziček na ročni pogon Meyra ZX1, tu-
širni stol in novo ROHO blazino 10 cm. 
Prodajam tudi posteljo za invalida (dvig 
nog in vzglavja) s trapezom širine 140 
cm.
Podrobnejše informacije: 
041 290 497, Anica

INVALIDSKI VOZIČEK IN NASLON
Prodajam voziček znamke Ti lite – ZRA, 
kupljen januarja 2014. Vožen je bil 
samo 8 mesecev in je razen par prask 
v odličnem stanju. Stranski nasloni in 
varnostni koleščki so po želji snemljivi. 
Zraven dodam brezplačno še dodatno 
os z drugačnim naklonom. Naprodaj 
pa je tudi hrbtni naslon TARTA , ki se ga 
lahko oblikuje glede na zahteve upo-
rabnika in se lahko nastavi na vse vozič-
ke – gajbica. Je odličen za lepo držo, saj 
se premika v vse smeri z uporabnikom.
Za več info: 
Luka Plavčak, 051 303 121

STOJKA
Prodam stojko, je mehanski sistem, 
s katero se da tudi hoditi. Sam je ne 
morem uporabljati zaradi premočnih 
krčev. Rabljena je  približno šest mese-
cev – še zmeraj kot nova. Odlična je za 
ohranjanje mišične mase in prekrvavi-
tve celega telesa.
Cena po dogovoru (nova stane 
približno 2.500,00 EUR).
Robert Krček 
GSM: 041 665 722 
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UMRLI 

Ugasnila je luč življenja, 
se prižgala luč spomina, 
ko ostaja v srcu tiha, 
skrita bolečina.
(Mila Kačič)

VIDEČNIK Angelca, 
članica DP Podravja,
rojena 29. 5. 1930

KRENOS Jože, 
član DP Prekmurja in Prlekije, 
rojen 16. 3. 1942

ČERNJAVIČ Alojz, 
član DP Prekmurja in Prlekije, 
rojen 16. 6. 1943

ČEKADA Marjan, 
član DP Istre in Krasa, 
rojen 16. 9. 1958

OMERZELJ Franc, 
član DP ljubljanske pokrajine, 
rojen 2. 2. 1931

FRAJZMAN Milko, 
član DP Podravja,
rojen 20. 3. 1957

PETAUER Jože, 
član DP ljubljanske pokrajine, 
rojen 29. 12. 1946

SAČER Štefan, 
član DP ljubljanske pokrajine, 
rojen 1. 8. 1937

STRAHINEC Milivoj, 
član DP Podravja,
rojen 22. 1. 1955

BELINC Julija, 
članica DP jugozahodne Štajerske,
rojena 3. 7. 1939

DOBNIK Franc, 
član DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
rojen 2. 10. 1940

SLEMNIK JAMNIK Andrej, 
član DP Gorenjske,
rojen 13. 10. 1992

REPIČ Ivan, 
član DP Podravja,
rojen 11. 12. 1937

HUMAR Anica, 
članica DP Gorenjske,
rojena 4. 12. 1936
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Juhej. Gradnja v Domu se nadal-
juje. Saj sploh ne vem, ali bi si 
drznil o tem pisati in sploh ne 

vem, ali sem vesel. No, pravijo, da je le 
treba naši materi organizaciji izkazati 
določeno stopnjo empatije in zaupan-
ja. V redu, no, saj sem vesel, da boste 
najemali velika posojila. Bom te, res 
žmohtne podrobnosti zadržal zase do 
naslednje izdaje glasila, ok? 

Zdaj ‚mam pa v rokavu nekaj še bolj 
žmohtnega. Ste že kdaj slišali za izraz, 
da nekdo živi med mlinskimi kamni? 
Točno tako vzdušje trenutno vlada v 
generalštabu. Takole gre pesem: »Na 
eni strani sta Stara žena (recimo mu 
Globoko grlo) in Stari mož (Grupen-
fuhrer) s svojimi fintami, s pogosto na-
pačnim dojemanjem resničnosti, vmes 
sem pa jaz, na drugi strani pa so Ta 
Mladi. Vsi pa samosvoji in svojeglavi. Ti 
vmes preživi, da se ti ne zmeša.« Predv-
sem imam v mislih svojeglavost. 

In se še nadaljuje: »Stara žena in Sta-
ri mož se spremenila ne bosta. Ta Mladi 
pa tudi svoje goníjo in najbolj sebe vi-
dijo. Ti pa preživi vmes med mlinskimi 
kamni.« 

Veste, da je število rojstev med na-
šimi člani v zadnjih petih letih strmo 
naraslo? Vsaj štirje v letu se zagotovo 
rodijo. Čestitam vsem. Zvezina admi-
nistracija je dolžna poskrbeti, da ohra-
nimo tak trend, ki nakazuje osnovno 
smer pojava v času. Pri nas ga nakazu-
jemo z metodo drsečih sredin. Ste tudi 
vi ugotovili, da bi vam rad na zelo pre-
prost in praktičen način razložil, kako 

Kuloarno oko

ŠPIK
Vse vidi, vse sliši, predvidi, 
razmisli in šele nato  
razkrije …

zadeve delujejo, če jih prikažemo ma-
tematično? Saj veste, da številke nikoli 
ne lažejo. Za lažje računanje opravimo 
tudi transformacijo časa in vpeljemo 
tehnični čas (premaknemo začetek 
štetja delovnih ur). Edinih osem ur, ki 
jih Ta mladi izpeljejo v kosu, so ali na 
letnem dopustu ali v bolniškem stale-
žu. Bi bilo dobro oberšefu reči, da uve-
de mesečna poročila. Me zanima, kdaj 
je svojim ovčicam nazadnje sešteval 
efektivne ure terenskega dela. 

Tiste ovčice, ki niso na terenu, pa se 
veselo pasejo na sosedovem travniku. 
Slišim, da ima višjo travo. Mahh, glede 
na splošno stanje v naši ljubi Sloveniji 
dvomim, da je tako. Res pa je, da je so-
sedova trava vedno bolj slastna, če že 
ni večja. Je ŽE čas za zategovanje jer-
mena ali še malo počakamo? Mogoče 
jih bo ohladila zima in bo sneg prekril 
slastno travo.

Celotno leto, res celotno leto je 
referent za invalidske športne panoge 
ropotal o tem, kako se lansko leto ni 
nihče udeležil največjega atletskega 
tekmovanja – Hrovatinovega memo-
riala. Dvomim, da obstaja kateri član 
kje, mogoče res le kak kje na Kranj-
skem, ki tega še ni slišal. Je pa obrodilo 
sadove. Letos res množično obiskana 
prireditev. Bravo športni, represija očit-
no pomaga, pa sendvič in pivo tudi. 
Ups, sem mislil reči sok.

Pred nami je zima, za vozičkarje 
najbolj osovraženi del leta. Za vse vas, 
ki verjamete, sem izbrskal, kaj pravi 
»Baba« oziroma Astroanaliza.

»Do novembra bo padavin v 
primanjkljaju, temperature okoli ali 
malo nad povprečjem, z obilo soparnih 
dni. Od novembra dalje vstopimo v 
daljše časovno obdobje s pogostimi 
padavinami, ki lahko ponazarjajo po-
goje za naravne nesreče, ki pa niso 
značilne za ta letni čas. Težave s podtal-
nico. Proti koncu novembra lahko pri-
čakujemo resne ohladitve s snegom, 
nekaj podobnega lahko pričakujemo 

tudi v januarju. Vsekakor pa bo obi-
lo padavin in veliko sprememb med 
toplim in hladnim zrakom od druge 
polovice februarja naprej«. 

No need to say anything more! Kdo 
gre z mano stavit, da se Baba moti? 
Lepo preživite to viharno zadnjo četr-
tino leta, ki nam sledi.

»Za trenutek naj odloži delo in 
prisluhne čestitki naš Ober šef (tako 
piše na predpasniku). V imenu tvo-
jih ovčic »tastarih« in »tamladih«, 
češplov in suhih sliv in celega češpo-
lovega drevoreda, pivcev hišnih kav, 
ministrov za zunanje zadeve (beri: 
predsednikov Društev) in vseh 1041 
članov, kolikor jih šteješ na današnji 
dan, ko praznuješ svoj Abraham, ti 
izrekamo globoko spoštovanje in is-
krene čestitke z željo, da bi nam vsaj 
malo dvignil plače, da bi se v tvoji 
družbi še mnogo let dobro počutili!«
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KVIZ ZA RAZVEDRILO 31
Albin Rožman

Pri vsaki številki so navedeni 3 odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pri njem, nadomestite povsod v liku 
tisto številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.

Rešitev kviza iz 141. številke:  
NOBEN ŽEP NI TAKO  
NASMETEN, DA GA NE BI  
KRČMAR POČISTIL

1.  Kateri glasbeni ritem je 
najhitrejši?

A - largo
T - moderato
R - vivace

2.  Na katerem tolarskem 
bankovcu je upodobljena 
Ivana Kobilca?

F - za 100 SIT
I - za 5000 SIT
E - za 10000 SIT

3.  Za koliko je Jakob Aljaž  
kupil vrh Triglava?

M - za 1 goldinar
B - za 100 goldinarjev
Ž - za 1000 goldinarjev

4. Katera reka je najdaljša?
A - Nil
C - Amazonka
U - Missisipi

5.  Kateri umetniški slog je 
najstarejši?

S - barok
H - realizem
K - renesansa

6. Kje je Pilonova galerija?
K - v Velenju
Č - v Brežicah
L - v Ajdovščini

7.  Kateri nemški minister je na 
invalidskem vozičku?

L - notranji
D - finančni
R - zdravstveni

8.  Koliko planinskih koč je  
v Sloveniji?

D - 98
O - 178
P - 224

9. Kateri ples izvira s Kube?
J - tvist
M - sirtaki
S - ča – ča – ča

10. Košuta je samica:
Č - jelena
N - kozoroga
C - srnjaka

11. Kaj je potočna krvomočnica?
T - rastlina
Z - riba
O - žaba

12.  Katera grška črka je  
med ksi in pi?

T - eta
E - omikron
A - ro

13. Katera je rimska boginja lova?
P - Diana
Ž - Gaja
I - Erida

14.  Kaj ne sodi k avstrijski 
prestolnici, toda k glavnemu 
mestu njene sosede?

B - zrezek
S - valček
V - zid

5 1 2 3 6 4 7 4 13 1 4 14 2

 13 8 9 5 8 10 2 14 4 5 1 2

9 11 4 1 4 13 4 13 8 9 12 7 2 14 4

Pravilno geslo križanke 
iz Paraplegika št. 141 se glasi: 

EASY MOVING
SERVIS IN NABAVA MEDICINSKIH 

PRIPOMOČKOV
SEDEŽNA BLAZINA

Nagrajenci križanke iz Paraplegika št. 141 so: 
1. COKAN Danica, 

Gotovlje 96 A, 3310 ŽALEC
2. PROŠEK RAZPOTNIK Eva, 

Tesovnikova 45, 1000 LJUBLJANA        
3. FILIPIČ Emil, 

Dolnji Zemon 82, 6250 ILIRSKA BISTRICA
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 ŠKERJANC 

       
 

  IVAN 
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ZA 
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SVETA  

GORA NA 
HALKIDIKI 
V GRČIJI 

    
ANDREJ  

KAC   
 BRSTIČNI 
 OHROVT         

LITER VELETOK V
 SIBIRIJI 

 
FEVDNIK, 

PODLOŽNIK      
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KA V SUDANU    

RIBIČ, KI LOVI
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KRONA 
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MINISTRSKI  
SVET, 
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SEZNAM PO
 MESECIH V
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KEMIJSKI 
SIMBOL 

ZA 
AMERICIJ 

             
 
IESOLO - kraj na obali Beneškega zaliva. Za časa Rimljanov pomembno pristanišče. 
IRARA - mesto z 28.000 prebivalci, v brazilski zvezni državi Bahia. Ustanovljeno je bilo 27. maja 1842. 
KALOMEL - živosrebrov klorid, rabi se v zdravilstvu. 
KRU - jezikovno sorodne zahodnoafriške etnične skupine, živijo v Liberiji in na Slonokoščeni obali. 
LOL - občasna reka v Sudanu, pritok Belega Nila. 
OMORIKA - iglasto drevo s topimi iglicami, podobno smreki. 
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Pravilno geslo križanke pošljite po pošti ali e-pošti 
do 20. novembra 2015 na naslov: 

Zveza paraplegikov Slovenije, 
Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana  
ali na e-naslov: 
info@zveza-paraplegikov.si.



gibanje
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