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Gradbišče je ponovno odprto
Matjaž Planinc u. d. i. a.

Po zaključku 3. faze gradnje nastanitvenega objekta februarja letos se je začela organizirana akcija za dokončanje celotnega
kompleksa Doma paraplegikov. Namen
je omogočiti začetek sezone obnovitvene
rehabilitacije 2016 s polno kapaciteto nastanitve.
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V prostorih Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča so 13. oktobra ročni
kolesarji iz Kluba Tuš-Bauerfeind po dobrodelni akciji, s katero so Zavrteli Slovenijo,
predali ročno kolo, ki bo poškodovancem
na rehabilitaciji predstavilo nove načine gibanja, pripomoglo k hitrejši rehabilitaciji ter
vključitvi v šport in aktivno življenje.

Strelska reprezentanca invalidov se je po
zelo uspešnem nastopu na julijskem Svetovnem pokalu v Osijeku na Hrvaškem, kjer
si je zagotovila še dve manjkajoči kvoti za
nastop na Paraolimpijskih igrah v Riu 2016,
septembra in novembra udeležila še zadnjih dveh letošnjih svetovnih pokalov, in
sicer v Avstraliji in Združenih državah Amerike.

Dobili smo spletni portal, ki bo zbral vse
nam dostopne lokacije na enem mestu. Da
bi si preprosto pogledali, kam lahko gremo
jest, se zabavat, na počitnice, ali zgolj poiskati najbližje urejene sanitarije in parkirišče.

Na URI Soča potekala predaja
ročnega kolesa
Anka Vesel
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3. december− mednarodni dan
invalidov
Jože Globokar
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora dr. Milan
Brglez in ministrica za obrambo Andreja
Katič, so sprejeli predstavnike invalidskih
organizacij.
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Se tudi vi sprašujete, kaj in kje
je dostopno?
Aljoša Škaper
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Parkirna karta za invalide
Uredništvo

Kdo je upravičen do nje, postopek pridobitve in seveda tudi, kakšna so pravila uporabe parkirne karte.

Uspešno zaključena strelska
tekmovanja v letu 2015
Polona Sladič

OBVESTILO!

09

Festival drugačnosti
Stojan Rozman

8. Festival drugačnosti je dostojno prikazal
delo in stvaritve invalidov, bil je zadostno
informativen in poučen, izvedel je druženje
med invalidi in širše, izpeljal kulturne prireditve ter ustvarjal pozitivno ozračje za razbijanje stereotipov.

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

28

Delo društev
Dopisniki društev

Do 30. junija 2016 lahko pošljete SMS s
ključno besedo TINE na številko 1919 in prispevali boste 1 EUR za zbiranje sredstev za
nakup prilagojenega avtomobila za našega
člana Tineta Gradišarja.

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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Dane Kastelic | Kolumna predsednika

LETO 2016 BO PRELOMNO LETO
Spoštovane bralke in bralci glasila Paraplegik!
Leto 2015 nam prek zadnjih dni veselega decembra polzi v leto 2016, do katerega imamo vsi ogromno pričakovanj. Leto, od katerega se poslavljamo, nas je zagotovo zaznamovalo na različnih področjih. Ali je bilo boljše kot 2014, ne moremo oceniti takoj, saj je
za to potrebna določena časovna distanca. Pa vendar so naše misli že naravnane na
leto, v katerega vstopamo, saj življenje teče in se ga ne da ustaviti. In prav je tako!

V

se lepo nam bo ostalo v spominu in vsi se bomo trudili, da
lepe spomine iz preteklega leta
navežemo na trenutni in prihodnji čas,
in tako bomo spomine in cilje povezali,
da bo prihajajoče leto prijetno in po naših željah. Vendar ne pozabimo na svoje
najbližje, družino, sodelavce, prijatelje,
znance in ne nazadnje tudi begunce,
ki jih je vojna vihra pognala v oddaljene
dežele iskat boljšo prihodnost. Zavedajmo se, da so vsi naši sopotniki skozi življenje, zato jim namenimo pozornost, ki
jo od nas pričakujejo.
V prihodnjih mesecih bo čas analiz preteklega dela, priprava različnih
4

poročil za naše sofinancerje posebnih
socialnih programov, kakor morda tudi
večjih sprememb na področju zakonodaje, ki je povezana z invalidi. Tako pač
najavlja politika. V prihajajočem letu
imamo na Zvezi že napovedano zunanjo presojo za podaljšanje standarda
kakovosti (SIQ) za nevladne organizacije, ki ga opravi slovenski inštitut za kakovost. V prvih mesecih bo potekal zaključek revizije poslovanja Zveze za leto
2015, ki se je pričel oktobra in ga po
Zakonu opravijo pooblaščeni revizorji.
Slednji temeljito pregledajo finančno
in materialno poslovanje našega delovanja, ali je v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi in trenutno
veljavno zakonodajo za invalidske organizacije in društva. Vse navedeno
skupaj pa je ključnega pomena za pripravo Letnega poročila, ki ga pripravi
vsaka odgovorna organizacija in ga
seveda posreduje članstvu in javnosti.
Veliko se je in se bo še govorilo o
Zakonu o dolgotrajni oskrbi in Zakonu
o osebni asistenci, slednji je ključnega
pomena za naše tetraplegike, saj se
ureja področje, ki je že leta financirano
projektno prek različnih programov,
ki jih sofinancira država. Vendar mora
biti področje, kot je osebna asistenca,
urejeno sistemsko, in ne stihijsko, saj so
zaradi slednjega iz leta v leto naši člani,
ki so upravičeni do te oblike pomoči,
in njihovi asistenti kot izvajalci storitev

v nenehni negotovosti, ali bo država
razpisala kvoto in finančna sredstva ali
ne. Zaključuje se tudi obnovitvena rehabilitacija za leto 2015, verjamem, da
ste si vsi udeleženci nabrali novih moči
za premagovanje svoje invalidnosti.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v fazi razpisa za obnovitveno
rehabilitacijo slovenskih invalidov za
leto 2016. Prepričan sem, da bodo moji
sodelavci tudi tokrat uspešni in vam
bodo zagotovili obnovitveno rehabilitacijo, ki bo v naslednjem letu potekala
tudi v novozgrajenem nastanitvenem
delu Doma paraplegikov v Pacugu.
Povabljeni, da okusite čar morske vode,
mediteranske klime in odličnih terapevtskih storitev, po katerih v Domu že
sedaj slovijo.
Zagotovo pa bo leto 2016 za Zvezo
paraplegikov Slovenije in vsa lokalna
društva prelomno! Ne zato, ker bomo
na Zvezi in nekaterih lokalnih društvih
imeli volitve, te so vsake štiri leta, ampak bomo s skupnimi prizadevanji zaključili milijon in pol vredno investicijo.
Tako se zaključuje več kot desetletni
projekt gradnje Doma paraplegikov, ki
ga je smelo začel prvi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, pokojni Ivan
Peršak, in takratni člani Upravnega odbora in Skupščine. Da se bo zastavljeni projekt le enkrat zaključil, zagotovo
niso pričakovali različni skeptiki, tudi v
naših vrstah jih je bilo do nedavnega

[
veliko. Finančna sredstva za investicije
FIHO so iz leta v leto manjša, zato ob
velikih potrebah vseh tudi težko dosegljiva za večje projekte. Fundacija je
trenutno edina v naši državi, ki še razpiše vsaj del sredstev za naložbe, ki pa so
ključnega pomena za razvoj vsake invalidske organizacije. Da se dolgoletna
saga okoli Doma paraplegikov končno
zaključi, je trenutno vodstvo Zveze z
organi upravljanja in poslovodstvom
Doma paraplegikov sprejelo na podjetniških temeljih odločitev, ki bodo z
dokončanjem gradnje po vseh predvidevanjih ovekovečena in kronana
za slovenski dan paraplegikov 16.
aprila 2016. Zato se, drage sočlanice
in člani, veselimo tega dogodka, ki bo
imel svoje mesto v naši skoraj petdesetletni zgodovini. O poteku del vas
bo v tem in prihodnjem Paraplegiku
zagotovo podrobneje seznanilo poslovodstvo Doma kakor tudi člani gradbenega odbora, ki budno spremljajo
gradnjo.
Spoštovane bralke in bralci glasila
Paraplegik, ob koncu leta 2015 se vam
zahvaljujem za podporo in sodelovanje, še posebno pa bi se rad zahvalil
vsem tistim, ki ste aktivno sodelovali pri
uresničitvi številnih projektov in drobnih dejanj v skupno dobro. Veliko vas je
takih, hvala vsem in vsakemu posebej.
Iskreno vsem želim tudi, da bi v krogu svojih najdražjih doživeli lep, miren
in blagoslovljen božič. Želim vam ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, v letu 2016 pa veliko
zdravja, miru, osebne sreče in da se
vam izpolnijo vsa pričakovanja.

UVODNEBESEDE

]

Barbara Slaček | Kolumna urednice

PRAVE VREDNOTE
»Vrednote so neki cilji, ki jih cenimo, oziroma mišljenje o
tem, kaj je dobro ali prav in za kaj si je vredno prizadevati. Za doseganje vrednot smo se velikokrat pripravljeni
čemu odreči. V vrednotah se kažejo naši cilji, ki odsevajo
naš kulturni in duhovni razvoj.«
(O vrednotah – Wikipedia)

N

avadno v tem prazničnem
času, ko se leto poslavlja in
se ozremo nazaj, vsi poskusimo ovrednotiti svoje delo, življenje
in bivanje v iztekajočem se letu. Ga
vrednotimo s pravimi vrednotami ali
ga vrednotimo v materialnem smislu?

Kakor kdo, kakor ima kdo privzgojene
ali priučene življenjsko pomembne
prioritete. Vsekakor so uspehi na delovnem področju pomembni, saj pripeljejo do materialnih dobrin, ki nam
dajo občutek uspeha in zadovoljstva.
Če pa smo na tej poti pozabili ali samo
zanemarili osnovne človeške vrednote,
potem vse ostalo nima smisla. V mislih
imam vrednote, kot so družina, ljubezen, mir, prijateljstvo, zdravje, življenje
samo. Boste še enkrat pretehtali? Ni
še prepozno, da se še enkrat ozrete in
premislite, katere so tiste vrednote, ki
ste jih dosegli in ali so to res tiste vrednote, ki bi si jih želeli doseči. Če in ko
si boste za novo leto postavili nove
cilje, bo pravi čas, da vanje vključite katero izmed tistih vrednot, na katere ste
pozabljali v preteklosti.
V teh prazničnih dneh, kot tudi v
prihajajočem letu 2016, vam iz srca želim, da ohranite, poiščete ali samo ponovno oživite tiste prave vrednote, ki
nas naredijo soljudi.

»Novo leto je neznanec. Prav lepo ga bo spoznati, mu zaupati,
pa vendar ne preveč pričakovati.«
Neznan avtor
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Jože Globokar | Predstavniki invalidskih organizacij na sprejemu v predsedniški palači

MEDNARODNI DAN INVALIDOV

M
3. DE CE

BE R

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in ministrica za obrambo Andreja Katič, so 3. decembra ob Mednarodnem dnevu
invalidov sprejeli predstavnike invalidskih organizacij. Prisotna je bila tudi varuhinja
človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.
Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za Mednarodni dan
invalidov z namenom, da bi v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje problematike povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem
invalidov v družbene tokove. Mednarodni dan invalidov je vsako leto osredotočen na
drugo temo. Letošnje geslo je: »Rastimo skupaj v Evropi brez ovir.«
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v nagovoru in čestitki poudaril: „Invalid enaindvajsetega stoletja
ni invalid pomilovanja, temveč aktiven
član družbe.“ S tem stavkom nas je namreč že pred dnevi Emir Okanović
pospremil v projekt Zmoremo, katerega cilj je spodbujanje enakosti in
preprečevanja diskriminacije invalidov.
Tudi v zaposlovanju!
Predsednik je omenil nekaj invalidov, ki so se ga s svojimi zgodbami
še posebej dotaknili in pustili globok
pečat. »To so dobre zgodbe, ki so jih
oblikovali izjemni ljudje. Oni nas z neizmerno močjo in jekleno voljo spodbujajo, da jim sledimo. Sledimo v njihovem razmišljanju, da so enakopravni.
Ne le, ko se nam zazdi, temveč vedno
in povsod.«
V nadaljevanju je predsednik omenil, da ob Mednarodnem dnevu invalidov tej največji manjšini na svetu
izkazujemo njeno edinstvenost, opozarjamo na njene dosežke, a hkrati tudi
na njene probleme. »Žal se tudi v enaindvajsetem stoletju še srečamo z izključevanjem in predsodki do ljudi, ki si
tega ne zaslužijo. Zaslužijo si naše spoštovanje. A ne zato, ker je njihova pot do
cilja bolj strma in je njihov napor skoraj
nadčloveški. Zaslužijo si ga, ker so ljud6

Sprejem slovenskih invalidov v predsedniški palači (foto Daniel Novakovič-STA)

je. To je bistvo dneva, ki ga danes obeležujemo. Enakopravnost. Sprejemanje. Strpnost. Obzirnost. Spoštovanje.
Včasih so invalidi pogumnejši in
ambicioznejši, ko posegajo po zvezdah, ko uresničujejo svoje sanje. Včasih
jih moramo tudi mi dohitevati. Vsak
dan nam s svojimi dejanji dokazujejo,
da za njih ni ovir. Lahko so vzor vsakemu izmed nas, ki si ne upa in nima dovolj poguma, da bi uresničil svoje sanje
in razvil svoje talente. Naša dolžnost je,
da po svojih najboljših močeh vsakomur nesebično omogočimo njegovo
edinstvenost. Prepoznati moremo njihove potenciale in jim s kančkom večje
pozornosti in potrpežljivosti pomagati
pri premagovanju izzivov v življenju. To
ni politično vprašanje, to je vprašanje
človečnosti,« je še dodal predsednik in
se zahvali vsem, ki z nami sodelujejo in

pomagajo uresničevati naše sanje.
Predsedniku in njegovim sodelavcem se je v imenu predstavnikov
invalidskih organizacij za sprejem in
spodbudne besede zahvalil predsednik NSIOS Boris Šuštaršič. Ob tem je
pripomnil, da ta tradicionalni sprejem
nima samo simbolični pomen ampak
tudi v praksi potrjuje zavest, da smo
tudi invalidi del slovenskega prebivalstva. Izrazil je zadovoljstvo, da kljub
nekaterim težavam in nesporazumom
slovensko invalidsko varstvo še vedno
zadovoljivo deluje, nanizal nekaj predlogov za boljše delovanje med državo
in invalidskimi organizacijami, nato pa
vsem zaželel lepe praznike.
Sprejem sta z glasbenim vložkom,
ob spremljavi kitarista Tineta Lusteka,
popestrila pevka Ajda Mila Jamnik in
pevec Matevž Vidic.

[

DELOZVEZE

]

POSLANICA SVETA ZA INVALIDE REPUBLIKE
SLOVENIJE OB 3. DECEMBRU - MEDNARODNEM
DNEVU INVALIDOV 2015
Ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov,
potekajo aktivnosti Evropske unije letos pod geslom:

RASTIMO SKUPAJ V EVROPI BREZ OVIR
(GROWING TOGETHER IN A BARRIER-FREE EUROPE)
Svet za invalide Republike Slovenije se kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike
in skrbnik implementacije Konvencije o pravicah invalidov skozi svojo dejavnost posveča tudi problematiki
razvoja in integracije invalidnih otrok v družbo, skozi vse segmente njihovega razvoja.
Invalidnim otrokom je potrebno zagotoviti zdrave socialne odnose skozi vse stopnje njihovega razvoja, od
družinske celice, primarnih odnosov, do vstopanja v družbene odnose v sekundarnem razvoju skozi izobraževalne ustanove, ki morajo biti ustrezno prilagojene in jim nuditi maksimalno podporo ter predvsem enak
izobraževalni sistem kot vsem ostalim. Nenazadnje je potrebno zagotoviti možnost enakopravnega in enakovrednega vstopanja na trg dela in zaposlovanja, ker bodo le na ta način lahko realizirali svoje potenciale in
ustvarjali svojo in našo sedanjost ter prihodnost.
V moderni, socialni družbi invalidni otroci niso več skriti pred javnostjo temveč se pojavljajo v vseh sferah
družbenega življenja, vključno z mediji, ki obveščajo in osveščajo družbo. Tendenca usmerjenosti v čim večjo
integracijo in vključenost otrok v družbeno življenje je vedno močnejša, ravno tako tudi proces deinstitucionalizacije, ki je eden pomembnejših korakov v smeri aktivnega vključevanja v družbo in sprejemanja različnosti.
Za aktivno vključenost invalidnih otrok v družbo je zagotovo ključen eden od razvojnih ciljev, namreč
univerzalna dostopnost, ki omogoča dostopanje do grajenega okolja, blaga in storitev, informacijsko komunikacijske tehnologije in drugih socialnih dobrin.
Svet za invalide Republike Slovenije zato opominja družbo in njene vladne predstavnike, da četudi se invalidska politika zmerno hitro razvija v pozitivni smeri, je potrebno vedno misliti v prvi vrsti na mlade. To so
namreč tisti mali ljudje, ki prihajajo za nami in bodo nadaljevali ter večali naše znanje, delo in kulturo naše
družbe, vendar le, če bodo imeli možnost dostopanja do dobrega izobraževalnega sistema in jim bo omogočena uresničitev njihovih sanj skozi zaposlovanje, ki pomeni samostojnost in neodvisnost posameznika
v družbi, ter mu omogoča osebno in družbeno kreativnost.
Ponovno poudarjamo tudi pomembnost implementacije Konvencije o pravicah invalidov in pozivamo k
njenem doslednem uresničevanju vse državljane in nosilce političnega odločanja.
Svet za invalide Republike Slovenije ob tej priložnosti vsem invalidom, njihovim bližnjim in vsem tistim, ki
si prizadevajo za boljšo kvaliteto življenja slovenskih invalidov ob njihovem prazniku iskreno čestita.
Svet za invalide Republike Slovenije
Dane KASTELIC, predsednik
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Uredništvo | Predstavitev naše organizacije in Doma paraplegikov Pacug

OBISKALI SO NAS PREDSTAVNIKI
ParaCENTRUM-a Fenix
Zveza paraplegikov Slovenije je od 13. do 15. oktobra gostila predstavnike češke organizacije paraplegikov ParaCENTRUM Fenix. Namen obiska je bil izvajanje evropskega
projekta, s katerim njihova organizacija med sorodnimi organizacijami v Evropi išče
dobre prakse delovanja v korist uporabnikov v tujini.

Predstavitev naše organizacije gostom iz Češke (foto Lojze Primc)

P

rvi dan uradnega obiska so
predstavniki obiskali sedež
Zveze v Ljubljani, kjer smo jim
predstavili našo organizacijo, delovanje, programe in sistem financiranja. Ker so se gostje že predhodno
zanimali predvsem za bivalne in
stanovanjske pogoje paraplegikov
v Sloveniji, smo za predstavitev tega
področja prosili našega člana Saša
Rinka, direktorja Javnega stanovanjskega sklada MOL.
Naslednji dan smo gostom predstavili Dom paraplegikov v Pacugu z
vsemi dejavnostmi, ki jih v domu izvajamo. Med njimi tudi obnovitveno re-
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habilitacijo ter zgodovino doma in dokončanje gradnje. Dom so predstavili
arhitekt Matjaž Planinc, Jani Trdina,
prvi direktor doma, Barbara Slaček,
sedanja direktorica doma, in Mirjam
Kanalec, predsednica Nadzornega
sveta doma.
Predstavniki ParaCentruma Fenix so
Slovenijo izbrali tudi zato, ker jih nanjo
in na naše člane vežejo lepi spomini in
skupna poznanstva, zato smo zanje organizirali tudi srečanje z njihovimi starimi znanci. Z njimi so v preteklosti veliko sodelovali, predvsem na športnem
področju, kjer so vse do danes ostali v
dobrih prijateljskih odnosih.

Pred odhodom so si gostje iz Češke
ogledali tudi Univerzitetni rehabilitacijski center RS v Ljubljani.

»Če govornik govori
na pamet, to še ne
pomeni, da govori
pametno.«
Žarko Petan
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Jože Globokar | Tečaj finančnega poslovanja

TRIURNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

P

ri Zvezi paraplegikov Slovenije
se zavedamo, kako je za vsako
društvo, skladno z zakonodajo,
pomembno finančno poslovanje, ki
predvsem v letu 2016 prinaša še kar
nekaj neznank. S tem namenom smo
14. oktobra v prostorih Zveze za člane

Nadzornega odbora Zveze in vseh, ki
se na Zvezi in društvih ukvarjajo s finančnim poslovanjem, pripravili triurno strokovno izpopolnjevanje. Vodila
ga je strokovnjakinja Inštituta za računovodstvo Kristina Vukovič, specialistka in poznavalka tega področja.

 deleženci so se seznanili z nasleU
dnjimi temami:
–	kaj mora društvo vedeti o gotovinskem poslovanju (kaj lahko izplačamo v gotovini, prejmemo plačano
v gotovini, kako je z izplačili in obdavčitvijo potnih nalogov …),
– 	knjige izdanih računov in davčne
blagajne,
– 	kaj moramo vedeti o letnem poročilu društva in katere novosti se
predvidevajo na področju računovodstva.

Tečaj je vodila strokovnajkinja Kristina Vukovič (foto arhiv ZPS)

Stojan Rozman | 8. Festival drugačnosti

PESTRO, RAZNOLIKO IN USPEŠNO
Prelepo septembrsko petkovo jutro 18. 9. 2015 je pričakalo naš Bazar. Priprava stojnic
za skupno dogajanje Mirovniškega in Festivala drugačnosti je bila ob vrvežu malčkov
prijetna in hitra. Napovedovalka Anja Vajde je lepo vodila prireditev, ki sta jo s pozdravnima govoroma svečano otvorila župan Mestne občine Slovenj Gradec g. Čas in
organizator Festivala drugačnosti g. Rozman.

F

estivalsko dogajanje 8. Festivala drugačnosti smo sicer odprli
že v petek 4. 9. 2015 v knjižnici
K. Meška v Slovenj Gradcu z otvoritvi-

jo 4. samostojne fotografske razstave
Helene Jehart. V kulturnem delu so
nas navdušili Trio Rogina in slepi pevec Drago Filač. Helena je mlada po

letih in fotografskem stažu, dokazuje
in utrjuje se v zahtevnem svetu naravoslovne fotografije, in to kljub težji
slabovidnosti. Posebno ji je pri srcu
9
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naravoslovna fotografija, predvsem iz
ljubezni do narave.
Tradicionalno mesto dogajanja Festivala drugačnosti je galerija dr. S. Strnada v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.
Letos je ponovno gostila samostojno
likovno razstavo slikarke Dragice Sušanj, ki slika z usti.
Svoja likovna prizadevanja je strnila
v novo pregledno razstavo del z nazivom »2015«, ki zgovorno potrjujejo, da
je v dokaj kratkem obdobju ustvarila
veliko in dosegla lepe uspehe. Sedaj
so bila na ogled dela, kjer prikazuje pokrajino in tihožitja. O tem in še drugih
temah njenega ustvarjanja in slikah je
bilo govora v sredo 16. 9. 2015 med otvoritvenim pogovorom. V kulturnem
programu je nastopil kantavtor Luka
Kotnik, Stojan Rozman pa je prebral
nekaj proze izpod peresa parapleginje Gordane Kitak. Ob okusni pogostitvi bolnišnične kuhinje in prijetnem
vzdušju je tekel še ogled slik in pogovor o njih.
Literarni večer s Cvetko Belca v
knjižnici K. Meška v četrtek 17. 9. 2015
je izražal vse, kar pomeni letošnji moto
obeh festivalov: »V svetlobi je moč.«
»Sonce za goro« je njena prva knjiga.
V njej je skušala prikazati lastno doživljanje, ko ji življenje ni prizanašalo. Izkušnjo matere, ki se sooča s številnimi
neprijetnostmi sinovega atopijskega
dermatitisa, katerega koža je izgubi-

la svojo primarno vlogo varovala in
zaščite in se spremenila v vztrajnega, vnetega, srbečega in rosečega se
sovražnika. Sleherni dan je bil boj za
zdravje, za dan brez prehudih bolečin.
Upa, da je v knjigi dovolj svetlobe, saj je
namenjena predvsem ljudem, ki dobro vedo, kaj je trpljenje. V pogovoru je
zelo tankočutno in informativno razložila začetek bolezni, iskanje ustrezne
zdravniške obravnave, vse vrhunce in
zaplete zdravljenja ter svojih in sinovih
občutkov v tem. Slednje je ravno pokazalo potrebo npr. po ustanovitvi društva dermatoloških bolnikov in ustvarjanje pomoči, ki jo človek potrebuje v
takšnih trenutkih.
Prelepo septembrsko petkovo jutro
18. septembra je pričakalo naš Bazar.
Priprava stojnic za skupno dogajanje Mirovniškega in Festivala drugačnosti je bila ob vrvežu malčkov prijetna
in hitra. Napovedovalka Anja Vajde
je lepo vodila prireditev, ki sta jo s pozdravnima govoroma svečano otvorila
g. župan Čas in organizator Festivala
drugačnosti g. Rozman. Predstavilo se
je 20 invalidskih društev in zavodov
ter prav tolikšno število humanitarnih
društev in šol. Paraplegiki smo predstavljali uporabo invalidskega vozička

Dragica z županom – razstava 2015 (foto arhiv DPK)
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in psa pomočnika; društvo slepih in
slabovidnih brailico, uporabo bele palice in psa vodnika; društvo Slo-Canis
šolanje takšnih psov; društvo diabetikov je merilo sladkor v krvi; koronarno
društvo pritisk; ZD in društvo za boj
proti raku oboje in še program Svit.
Vsa društva so predstavljala delovanja
in izdelke društev. In obiskovalci so bili
kvalitetno seznanjeni in so marsikaj novega izvedeli. MKC je pripravil vrsto zabavnih in poučnih delavnic, nekaj so jih
še prispevali gostje, kot npr. Hiša eksperimentov. V osnovni šoli je tetrapleginja
prikazala slikanje z ust, na srednji šoli je
Zavod Vozim imel predavanje o varni vožnji. Kulturni program se je lepo
prepletal med nastopi šol in invalidskih
društev. Viška sta bila glasbena nastopa »našega prijatelja« Adija Smolarja in slepe pevke Anje Pustak. V igri
trojic v košarki na invalidskih vozičkih
je prvič ekipa župana MSG premagala
ekipo Društva paraplegikov Koroške.
Letošnji moto »V Svetlobi je Moč« je res
dodobra prežel dogajanje. Radoživost
in radovednost sta bili rdeča nit s toplo
sončno svetlobo obdanega dogajanja
festivalov. Še več takih!
Letos prvič smo izvedli neformalni
družabno-rekreativni dogodek »Kolo
povezuje«, ki je poleg samostojnega
dogodka 8. Festivala drugačnosti postal dogodek programa praznovanja
MO SG in tudi dogodek Evropskega

Cvetka Belca – Sonce za goro (foto arhiv DPK)

[

Bazar (foto arhiv DPK)

tedna mobilnosti.
Prvotnemu pozivu so se z dodatno pobudo odzvali: Športno-turistično
društvo Ojstra rida in Pohorc, Planinsko
društvo Slovenj Gradec in MO SG. Tako
se je ta pisana druščina v nedeljo 20. 9.
2015 zjutraj zbrala na zajtrku in kavici v
MKC – Hostel, kjer je bila ob tej priložnosti tudi izžrebana dobitnica lesenega
kolesa (anketna akcija MO SG). Aktivno
se je dogodka udeležil tudi župan MO
SG g. Čas. Od društev invalidov je bilo
največ kolesarjev iz društva diabetikov
Polžki. Posebna pohvala pa gre slabovidnemu Igorju in njegovem prijatelju
Miranu, ki kolesarita v tandemu. Udeleženci so bili seznanjeni s potekom različnih treh tras in spremstvom. Najdaljša
trasa je bila od Slovenj Gradca do Doliča po kolesarski stezi. To je izbrala večina udeležencev in njih je izbral psiček
Lars, ki je tekel zraven do Doliča; nazaj
smo ga peljali v društvenem kombiju,
mu dali hrano, vodo in nato poiskali
lastnika ter mu ga dostavili. Druga trasa
je bila krajša, a poučna in razgibana, saj
je vodila po ulicah mesta in njegovem
obrobju. Med njo smo spoznavali znamenitosti mesta, zgodovinske dogodke in uživali v lepotah pokrajine. Tretja
trasa je bila sproščujoče divja in zelo
razgibana – po cestah, potkah in stezicah mislinjske doline. Še odmor je bil
poučen in raziskovalen. Večina udeležencev se je nato ustavila v centru mesta na ekološki tržnici in si privoščila ve-
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Kolo povezuje. (Foto arhiv DPK)

getarijansko juho ali vampe in biopivo.
Eni so bili pridni in so si že pred dogodkom dali duška, ko so prevozili Rahtel,
drugi pa potem, ko so nadaljevali še do
Otiškega Vrha ter si na koncu privoščili
sponzorirano pico v Fantomu. Kolo povezuje, bo postal redni dogodek zgoraj
omenjenih prireditev.
V okviru evropskega tedna mobilnosti se je v torek 22. 9. 2015 zaprl za
prehod centra mesta Glavni trg v Slovenj Gradcu, kjer se je nato predstavilo
kar nekaj zanimivih alternativ avtomobilu oz. drugačne mobilnosti. Predstavili smo se: Društvo paraplegikov
Koroške (kolo na ročni in električni pogon za para- in tetraplegike, električna
pogonska kolesa na invalidskem vozičku), IZI poenostavim.si (električni skuter,
sedežne blazine in ročne komande za
upravljanje vozila za invalide), Bauerfeind (električni invalidski voziček, ročno kolo in najlažji invalidski voziček na
svetu – pantera), Pohorc (skike), Kssena
(BMW i3 in električno kolo Scott-Bosch)
ter Jože Rupnik (leseno kolo) in Igor
Brezovnik (rikša in ležeče nožno kolo),
ki sta prikazala kolesa lastne izdelave.
Predstavila se je tudi redarska služba
Mestne občine Slovenj Gradec. Bilo je
zelo pestro in zanimivo.
V prostorih MKC SG smo zvečer skupaj z Koroškim društvom za
boj proti raku izvedli predavanje. Na
temo »Preventiva in zgodnje odkrivanje rakastih obolenj« je predavala

dr. Metka Markovič. Poleg osnov je
poudarila nekaj manj poznanih dejavnikov, povezav in pravilno prepoznavanje. Glede na zanimanje je še posebno
predstavila raka dojke in mod, za katere
smo se nato na modelih učili pravilnega
preventivnega pretipavanja. Na koncu
je odgovarjala na vprašanja obiskovalcev in svetovala. Ob skromni pogostitvi
smo se zadržali v prijetnem pogovoru.
Popoldan in večer v sredo 23. 9.
2015 je bil posebno pester.
Začeli smo z otvoritvijo razstave
»Radovedni prstki« v knjižnici K. Meška, ki predstavlja prilagojene igrače,
družabne igre in specialne učne pripomočke za slepe in slabovidne otroke, ki so jih izdelali študenti inkluzivne
pedagogike pod mentorstvom predavateljice dr. Aksinje Kermauner
na Pedagoški fakulteti Univerze na
Primorskem v Kopru. Za razstavo skrbi
Združenje prijateljev slepih Slovenije, ki
ji je uredilo tudi stalni razstavni prostor
v Hermanovem brlogu v Muzeju novejše zgodovine Celje. Ob otvoritvi je dr.
Kermauner povedala nekaj o nastanku
in namenu pripomočkov s poudarkom
na njihovi pedagoški vrednosti. G. Kamenik pa je opozoril tudi, da s primerno predstavitvijo otrokom veliko lažje
in hitreje razložijo, kako pravilno otipati in si ustvariti »sliko« o stvari. Sledilo
je praktično vodenje po razstavljenih
predmetih z opisom namena, praktične uporabe in »branja z prsti«.
11
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Razstava Radovedni prstki (foto arhiv DPK)

V drugem delu večera se je sicer
profesorica in doktorica pedagoške
rehabilitacije ga. Aksinja Kermauner
predstavila kot uspešna pisateljica s
svojim širokim in obsežnim literarnim
delom. Vse smo izvedeli – zakaj piše,
kako iz sence znanih staršev (Taras
Kermauner, Alenka Goljevšček Kermauner), o vplivu predanosti pedagogiki in mladostnikom, od »Plesa pravljic«, prek »Izi & Bizi«, zabavnih knjig,
iz katerih je nastala popularna nadaljevanka »Dnevnik Hiacinte Novak«,
strokovne in poučne »Kakšne barve
je tema?«, do mladinskih in poučnih
»Snežne rože« in »Žiga špagetek
gre v širni svet«. Tako za literarna kot
strokovna dela je dobila številna domača in tuja priznanja, njena knjiga je
bila npr. dvakrat na svetovnem sejmu
otroških in mladinskih knjig v Bologni
razstavljena kot izjemen dosežek med
knjigami za otroke s posebnimi potrebami. Užitek je bilo poslušati tako motivirano pedagoško delavko, spoznavati
njen način izbire, priprave in pisanja del
ter načrte za še mnogo literarnih del in
strokovnih izzivov. To je bilo srečanje z
res izjemno in »veliko« osebo.
V zadnjem delu predstavitvenega
večera nam je ga. Sonja Bercko z Inštituta Integra iz Velenja opisala njegovo
poslanstvo in da z zagotavljanjem storitev posredno deluje na širokem področju krepitve socialnega dialoga, aktivnega državljanstva, integracij – zlasti
12

Vlasta Podbrežnik – »Jecljam« (foto arhiv DPK)

na trgu dela, predvsem pa razvoja socialnih inovacij in njihove implementacije v skupnost. Z zagotavljanjem strokovnih in drugih specialističnih storitev
na področju zaposlitvene rehabilitacije, skupnostnih ter socialnovarstvenih
programov izvaja med drugim vrsto
izobraževalnih seminarjev, delavnic,
predavanj, svetovanj za strokovnjake
različnih strok in razvoja človeških virov nasploh – uporabljajoč moderne,
inovativne in izobraževalno-sistemske
pristope in metode pri delu s skupino
in posameznikom. Njihovi glavni programi so: socialna vključenost, Center
hiša, zaposlitveni center GEA, svetovalni center ter različni evropski projekti.
Eden od »dobrih primerov« uspešne
vključitve invalidov je tudi g. Kamenik,
ki je sedaj tam zaposlen.
Tretji literarni večer v knjižnici K.
Meška je bil v sredo 30. 9. 2015.
Gostili smo go. Vlasto Podbrežnik,
ki je napisala knjigo »Jecljam! Sem si
kos? Si mi kos?« in je predsednica edinega slovenskega društva, ki združuje
ljudi z govornimi motnjami – Društva
za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi. Metodo »Zavestna
sinteza razvoja« je uspešno uvedla
v Slovenijo in jo s pomočjo kolegov
razvila ter dopolnila z novimi terapevtskimi tehnikami in vsebinami, tako da
lahko danes govorimo o slovenskem
modelu te metode – nekaj podobnega, kot ste mogoče videli v filmu »Kral-

jev govor«. Je soavtorica didaktičnega
kompleta »Z voljo do Demostena«,
ki se uporablja za celostno obravnavo
oseb, ki jecljajo. Večji del pogovora je bil
namenjen pravočasnemu in pravilnemu
diagnosticiranju govorne motnje in
izvajanju pravilne metode njene odprave. S pomočnikom, ki je uspešno odpravil svoje govorne težave, g. Georgijem,
je predstavila stopnje in postopek ene
od terapij. Knjiga je pravzaprav zbirka
najpogostejših vprašanj, pomembnih
napotkov in zmot glede jecljanja. Ob
koncu je ga. Podbrežnik odgovarjala na
zastavljena vprašanja. Društvo Vilko Mazi
sicer ni priznano kot invalidsko, a zaradi
»drugačnosti« ljudi, ki jim nudi pomoč,
vsekakor sodi v program Festivala.
Za zaključek bi dejal, da je bilo zelo
pestro, raznoliko in uspešno. Ob pregledu različnega dogajanja v tem letu,
ki ga prirejajo društva invalidov, pa še
pogrešamo tisto VEČ. Tisto pravo angažiranje in prikaz »dodane vrednosti«,
kot so npr. da gledališko predstavo, ki jo
izvedejo le enkrat v Ljubljani, prikažejo
tudi drugje. Vsekakor pa bomo tudi
sami morali poskrbeti, da kaj takšnega
ustvarimo in pokažemo drugim po državi. Kakorkoli – 8. Festival drugačnosti
je dostojno prikazal delo in stvaritve
invalidov, bil je zadostno informativen
in poučen, izvedel je druženje med
invalidi in širše, izpeljal kulturne prireditve ter ustvarjal pozitivno ozračje za
razbijanje stereotipov.
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Anka Vesel | Projekt Zavrtimo Slovenijo

NA URI SOČA POTEKALA PREDAJA
ROČNEGA KOLESA
V prostorih Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča so 13. oktobra ročni kolesarji iz Kluba Tuš-Bauerfeind po dobrodelni akciji, s katero so Zavrteli Slovenijo, predali
ročno kolo, ki bo poškodovancem na rehabilitaciji predstavilo nove načine gibanja,
pripomoglo k hitrejši rehabilitaciji ter vključitvi v šport in aktivno življenje.

C

ilj dobrodelne akcije Zavrtimo
Slovenijo, ki se je odvijala med
24. in 29. avgustom letos, s katero so organizatorji po različnih krajih
po Sloveniji predstavljali ročno kolesarstvo – vse bolj priljubljeno obliko
športnega udejstvovanja invalidov, se
je uresničil. Organizatorjem je s pomočjo sponzorjev in prispevkov posameznikov uspelo zbrati dovolj sredstev za
nakup ročnega kolesa za invalide, ki bo
poškodovancem na voljo v URI Soča.
Organizatorji akcije, David Razboršek, Anka Vesel in Žiga Breznik, ki
jih poškodba hrbtenjače ni ustavila in
jih je združila v aktivnem ročnem kolesarstvu, tudi tekmovalno v svetovnem
merilu, ter Aleksej Dolinšek, njihov
trener, se v en glas strinjajo, da bo ročno kolo zagotovo prispevalo k hitrejši
rehabilitaciji poškodovancev. »Tudi sam
sem po poškodbi hrbtenjače moral zaživeti življenje na novo, z invalidskim
vozičkom. Vesel sem, da sem se seznanil s športom in predvsem z ročnim kolesom, ki mi omogoča tisto pravo svobodo gibanja, ki sem jo doživljal pred
nesrečo,« je dodal Žiga.
Pomembnost aktivnega preživljanja prostega časa pri invalidih je ob
predaji ročnega kolesa poudaril tudi
direktor URI Soča, mag. Robert Cugelj: »Šport je izredno motivacijski, pa
tudi socializacijski faktor, še posebej to

velja za šport invalidov. In
ravno akcije, kot je Zavrtimo Slovenijo, so tiste, ki
dokazujejo, da zmoremo
vsi vse.«
Damir Bajramovič
je prvi v vrsti novih interesentov, ki je prve metre
na novem ročnem kolesu
naredil že na dan predaje
po avli URI Soča. Rekel je:
»Bi ocenil svojo ‚probno‘
vožnjo na ročnem kolesu
z desetko na lestvici od
ena do deset. Vrhunsko
pa bi bilo, če bi ga lahko
preizkusil zunaj. Takrat bi
vse skupaj najbrž ocenil
z deset plus.« Dodal pa
je: »Upam, da bo še kaj
ugodnega vremena, da
Damir je prvi preiskusil novo ročno kolo. (Foto arhiv KK
bom lahko šel na prvo
Tuš-Bauerfeind)
pravo turo v naravi.«
David je izrazil hvaležnost vsem, ki med ročnim in navadnim kolesarso kakor koli podprli njihovo dobro- stvom oz. se je izenačil šport invalidov
delno akcijo, bodisi s prispevki za roč- s športom »zdravih«. Cilj akcije pa ne
no kolo ali samo z besedami podpore. bi bil dosežen brez organizacijske poPosebej je vesel, da je akcija združila moči KD Rog, KK Sava Kranj, ŠD 3Šport,
več kot 400 kolesarjev iz posameznih Kolesarjev Celjske runde, KK Lendava,
kolesarskih društev in klubov po Slo- udobnoposvetu.si in ne nazadnje KD
veniji ter okrog 80 invalidov, večino Raketa, katerega člani kolesarji in priročnih kolesarjev, nekaj pa takšnih, ki druženi kolesarji so prispevali več kot
so ročno kolo z navdušenjem preizku- 110.000 kilometrov v akciji 1 kilometer
sili prvič. Tako se je zelo zabrisala meja za 1 cent. Študentska organizacija Uni13
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verze na Primorskem pa je zagotovila
donacijo ter medijske sponzorje, ki so
glas o akciji ponesli po Sloveniji. Pri akciji so pomagali tudi partnerji kolesarskega kluba Tuš-Bauerfeind, Thermana
Laško, Pivovarna Union, BTC City, Medis, Grey, Telekom Slovenije, pressclipping, Vitli Krpan in Zveza paraplegikov
Slovenije.
Pozitivni odzivi na akcijo pa organizatorje ženejo naprej – ne izključujejo namreč možnosti, da ne bi akcije
Zavrtimo Slovenijo v naslednjem letu
ponovili in jo morebiti razširili tudi na
mednarodno raven.

Predaja ročnega kolesa na URI - Soča (foto arhiv KK Tuš-Bauerfeind)

Meta Štular, vodja projekta | Projekt DESIGN (DIS)ABILITY

PILIUS — IZ OBLAKA V DEŽNI PLAŠČ
Pilius je oblikovno izrazita in funkcionalno dovršena pelerina, ki gibalno oviranim uporabnikom omogoča hitro in učinkovito zaščito pred dežjem.

K

ot vse dobre zgodbe se je tudi
ta začela na ležerni popoldanski kavi. S prijateljico Klaudijo
sva razglabljali o tem, kako težko je v
trgovinah dobiti kaj lepega in uporabnega, če nimaš ravno popolnih telesnih mer. Jakna ti je lahko kot ulita, rokavi pa so pretesni in prekratki; hlače so
na obešalniku idealne, a ko dolgo sediš,
te začnejo na šivih presneto žuliti; čevlji
so ravno tisto, kar si iskala, a imajo samo
velike številke ... Navsezadnje se predaš
in se sprijazniš s športnimi oblačili.
Vendar pa se pogovor s to ugotovitvijo ni zaključil. Maja 2014 smo v produkcijskem centeru RogLab (izdelovalniški delavnici, ki spodbuja ustvarjalno
rabo novih tehnologij na področju oblikovanja, umetnosti in arhitekture ter
pri tem naslavlja pereče izzive sodobne
14

družbe), ki deluje pod okriljem Muzeja
in galerij mesta Ljubljane, s podporo
Društva za teorijo in kulturo hendikepa
YHD objavili kreativni izziv pod naslovom DESIGN (DIS)ABILITY. Njegov cilj je
bilo najti sodobno zasnovane, vizualno
privlačne in uporabne modne dodatke

za gibalno ovirane uporabnike vozičkov. Med sedmimi prispelimi predlogi
je bila tudi pelerina mlade slovenske
oblikovalke Petje Zorec, ki je nemudoma navdušila strokovno komisijo in na
natečaju prejela prvo nagrado.

Premišljeno zasnovana oblika pelerine Pilius pokrije celotno telo
kot tudi invalidski voziček, ne da bi pri tem ovirala gibanje ali delovanje vozička. Pilius je integriran v priročno torbo, ki jo lahko namestimo na katerikoli voziček na ročni pogon. S pomočjo inovativnega
patenta ga lahko v le nekaj potezah povlečemo čez voziček in telo.
Pilius lahko skupaj s torbo zložimo v žep na sprednji strani. Izdelan je
iz tehnološko naprednega materiala švicarskega podjetja Schoeller,
odporen na vodo in veter ter obenem paroprepusten. Prosojni material ohranja oblačilno identiteto posameznika.

[

Palerino Pilius se zloži v priročen nahrbtnik,
ki se namesti na voziček (foto Peter Giodani)

Dobri rezultati so nas opogumili,
da projekt nadaljujemo – jeseni 2014
smo začeli sodelovati z bostonskim
startupom Open Style Lab, ki se je
razvil pod okriljem slovite Tehnološke
univerze v Massachusettsu. Skupaj
smo organizirali mednarodno produkcijo novih oblačil in dodatkov za
gibalno ovirane uporabnike, v kateri je
sodelovalo enajst udeležencev iz šestih
različnih držav. Ti so z razvojem konkretnih izdelkov in v tesnem sodelovanju
s tremi gibalno oviranimi prostovoljci na primerih pokazali, kakšne izzive
odpira povezovanje področij oblikovanja, gibalne oviranosti in naprednih
asistenčnih tehnologij in kako jih lahko
ustvarjalno naslovimo. Prototipe, ki so
nastali v tem procesu, si bo javnost lahko ogledala med 11. decembrom 2015
in 10. januarjem 2016 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.
Ideje smo torej uspešno realizirali v
prototipih, nato se je pojavilo vprašanje, kako izdelke plasirati na trg. Odločili
smo se, da najprej poskusimo s Piliusom, ki je naš najbolj dodelan prototip.
V iskanju osnovnega kapitala za izdelavo prve serije smo se odločili, da poskusimo proizvodnjo Piliusa omogočiti
skozi platformo za množično financiranje Kickstarter. Vendar pa smo med
pripravo kampanje ugotovili, da Pilius

na svoji poti do popolnosti potrebuje še nekaj funkcionalnih popravkov.
Povezali smo se z Zvezo paraplegikov
Slovenije in Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča, od katerih
smo dobili dodatna priporočila za izboljšanje dežnega plašča. Še več, naši
sogovorniki in sogovornice so navsezadnje postali prijatelji in modeli v promocijskem videospotu za predstavitev
Piliusa na Kickstarterju, ki je bil posnet
v Ljubljani.
Kampanja na platformi Kickstarter
je prvi korak k našemu cilju, da gibalno oviranim uporabnikom in uporabnicam povečamo možnost dostopa
do privlačnih in uporabnih oblačil ter
modnih dodatkov, ki bodo poleg kul-
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turne vrednosti za nekatere predstavljali tudi večje osebno zadovoljstvo.
Kampanjo smo zagnali 9. decembra
2015, medtem pa vas vabimo, da zgodbo Piliusa spremljate in delite na Facebooku: https://www.facebook.com/
Pilius-515891598581895/?fref=ts.
Projekt DESIGN (DIS)ABILITY in
razvoj Piliusa ne bi bila možna brez
podpore uporabnic in uporabnikov, ki
se jim na tem mestu še posebej zahvaljujemo: članom Zveze paraplegikov
Slovenije in Društva za teorijo in kulturo hendikepa YHD Barbari Slaček,
Tanji Cerkvenik, Galu Jakiču, Primožu Jeraliču, Klaudiji Poropat, Katarini Miličević, Tanji Pirnat, Silvu Mehletu in Emilu Bohincu.

Fotografija je posneta za kampanjo Kickstarter. (Foto Peter Podobnik)

V studiu med snemanjem se Barbara prijetno greje pod lučmi. (Foto Tjaša Tolj)
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Aljoša Škaper | Projekt pridem.si

SE TUDI VI SPRAŠUJETE,
KAJ IN KJE JE DOSTOPNO?
Kako fino bi bilo imeti nek spletni portal, ki bi zbral vse
nam dostopne lokacije na enem mestu. Da bi si preprosto
pogledali, kam lahko gremo jest, se zabavat, na počitnice, ali zgolj poiskali najbližje urejene sanitarije in parkirišče, ko smo v kakem novem kraju. PA GA IMAMO!

L

ep in prazničen pozdrav moji
novi skupnosti, vsem članom
Zveze paraplegikov, še z moje
strani! No, mogoče niti ne toliko nove
skupnosti, poškodoval sem se namreč
23. 3. 2013 (grozen datum, mar ne?!).
Poškodba, ki je tako kot vsem vam tudi
meni in mojim bližnjim prinesla obilo
življenjskih sprememb. Sedaj se vozim
in več ne hodim, igram košarko na vozičku namesto nogometa in še bi lahko
našteval (fiziološke funkcije pustimo
za kdaj drugič, ha-ha). A očitno je prišel čas za spremembe oz. si sam tako
razlagam.
Poleg naštetih lahko kot največjo
spremembo omenim spremembo v
svojem razmišljanju in delovanju. Poskušam torej drugače delati in delovati.
Ne več po avtopilotu, kot marsikdo živi,
ampak »izven okvirja oz. škatle«. Poskušati kaj novega. Neznanega. Si preprosti upati. Ker življenje je kratko. Žalostno,
da se mora kaj tako velikega zgoditi, da
se tega začnemo zavedati. A žal tako
je, preteklosti pa se ne da spremeniti,
kajne?
Tukaj bi, poleg vseh vas, ki sem vas
spoznal in ste mi velik vzor in vir motivacije, še najbolj izpostavil svojega
dobrega prijatelja Nina Batagelja iz
ljubljanskega društva. Kljub temu da je
tetra, zanj dejansko ne obstaja besed-
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na zveza »ne gre« oz. ne morem. Kaj
je vse ta tip že poskusil, delal, doživel
... Norec!
Malo daljši uvod, saj vem, a počasi
prehajam na bistvo članka. Obljubim!
Skratka, vse življenje vse do nesreče
sem nekako imel predstavo, da bom
nekje delal za nekoga, garal tistih osem
ali več ur na dan, odplačeval kredite, in
to bo več ali manj to. Avtopilot. Pa sem
se kaj kmalu po nesreči odločil drugače! Kot sem že omenil: spremembe pa
to. Začeti nek svoj projekt, predvsem
pa delati nekaj pomembnega, dobrega, pa ne le zase, ampak za druge!
Pa pojdimo lepo po vrsti. Že na
Soči sem se prvič srečal s pojmom,
vsem nam tako ljubim – dostopnost.
Hecno, kako sploh nisi pozoren, če ima
nek lokal stopnico pred vhodom. Pa si
bil tam že stokrat! Ko si pa enkrat na
vozu ... Pa je to še kako važno!
Skratka, začelo se je s popoldanskimi izhodi oz. pobegi iz Soče, ko sva s
partnerko tuhtala, kam sploh še lahko
prideva. In sva prišla na idejo, da bi bilo
fino imeti nek spletni portal, ki bi zbral
vse nam dostopne lokacije na enem
mestu. Da bi si preprosto pogledali,
kam lahko gremo jest, se zabavat, na
počitnice ali zgolj poiskat najbližje urejene sanitarije in parkirišče, ko smo v
kakem novem kraju.

No in tako se je ideja počasi razvijala. Ugotovil sem, da pri nas nič podobnega še ne obstaja. Da pa so že bili
neki poskusi, kar me je še bolj motiviralo k postavitvi take strani! Saj vem, rekli
boste, da je od rehabilitacije minilo že
več kot dve leti. A saj veste, kako je, ko
prideš ven. Terapije, birokracija, preurejanje stanovanja, treba je bilo poskusiti
smučati (na snegu in vodi, lepo prosim)
in razne druge športe ... Je pa bila ta
ideja vedno prisotna. Tako sem raziskoval naprej, se menil z raznimi institucijami in posamezniki, naletel na zelo
pozitivne povratne informacije, se povezal s programerji ... In tako vam lahko
vsi skupaj končno predstavimo Prvi
slovenski spletni imenik dostopnih
točk – WWW.PRIDEM.SI!!!

Upam, da ste sicer kako vabilo za
ogled strani že dobili in si jo pogledali.
Bi jo vam pa malo podrobneje predstavil še tule, če se strinjate. Glavno
bistvo portala vidite takoj na prvi strani – iskalnik. Tu lahko iščete po raznih
dejavnostih in/ali krajih. Torej – poiščete vse avtošole, ki nudijo opravljanje
izpita invalidnim osebam v Sloveniji,
ali vse (zaenkrat prijavljene) dostopne
lokacije v vašem kraju, ali oboje – točno določeno dejavnost, npr. turizem, v
točno določenem kraju. Dejavnost ali
kraj lahko poklikate ali vtipkate. Pri kliku na Napredni iskalnik pa lahko iščete
dejavnosti po regijah, v svoji okolici (kar
pride zelo prav, ko ste kje prvič!) ali pa
iščete tudi po simbolih, npr. za invalidski wc.
Želeli smo narediti karseda
preprost, jasen in funkcionalen iskalnik.
Tudi pri simbolih lahko vidite, da je vse
opisano s točno določenimi kriteriji.
Ponudniki na strani so sami označili

[
te simbole in jamčijo za njih. Ker (vsaj
zaenkrat) ne planiramo pregledov vseh
lokacij, ste seveda vsi vi vabljeni, da nas
opozorite oz. pokomentirate določene
lokacije. Seveda bomo veseli kakršnekoli povratne informacije tudi glede
same strani, takšnega ali drugačnega!
Poleg iskalnika najdete na strani
(takoj pod njim) konsolidirane akcijske
ponudbe naših trgovin z medicinskotehničnimi pripomočki in podobnih,
kjer bomo poskušali zbrati vse aktu-

alne znižane ponudbe za takšne in
drugačne izdelke, ki jih uporabljamo in
potrebujemo. Da bo ponudba popolna,
bodo tu še vaši mali oglasi. Da bi res
zbrali vse na enem mestu, vas še tule
pozivam k oddaji vašega oglasa (npr. za
avto, voziček, dvigalo, stojko itd.).
Predvideval sem še pisati blog,
a vsaj na začetku zanj žal ne bo časa.
Bomo pa na strani objavljali razne novičke, predvsem s področja raziskav
poškodb in bolezni hrbtenjače. Seveda
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tudi tu pričakujemo vaš odziv, povratne
informacije, predloge, pripombe, ideje,
prispevke ... Karkoli! Marsikaj se lahko še
doda na stran, spremeni. Navsezadnje
je to spletna stran za vse nas. Pomagate lahko tudi tako, da pozivate lokale k
prijavi, saj jim le-ta vzame zgolj nekaj
minut! Baza seveda še ni dokončna, da
bi resnično zbrali vse, kar je dostopnega pri nas, bomo potrebovali še nekaj
časa ... In seveda tudi vašo pomoč!
Hvala, in . . . Se beremo !

Barbara Kos | Zavod vozim

ZGODBE, KI JIH JE BOLJE
SLIŠATI, KOT POVEDATI
Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje smo predstavili nadgradnjo projekta »Še vedno vozim – vendar ne
hodim«: Mestna občina Celje – »Varna in mladim prijazna«. Verjamemo, da bomo s tem prispevali k izboljšanju
letošnje črne statistike na naših cestah.

David Razboršek, vodja gibanja »Še vedno vozim – vendar ne hodim«, je zbrane opozoril na
povečanje števila hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah v primerjavi s prejšnjimi
leti. (Foto Rok Črepinšek)

C

elje, 4. 11. 2015 – Po letu 2008,
ko so prvič predstavili projekt
»Še vedno vozim – vendar
ne hodim«, so se člani gibanja ponovno zbrali v Celju, kjer so predstavili
nadgradnjo projekta – sodelovanje z
Mestno občino Celje, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(SPV) na Mestni občini Celje in celjskimi
srednjimi šolami, kjer bodo s skupnimi
močmi o pomenu prometne varnosti
ozavestili vse dijake 3. letnikov na celjskih srednjih šolah. S projektom Mestna občina Celje – »Varna in mladim
prijazna«, bodo tako dosegli 100 %
dijakov 3. letnikov, ki bodo prek zgodb
poškodovancev v prometnih nesrečah
preventivno spoznali pomen doslednega upoštevanja cestno-prometnih
predpisov.
Župan Mestne občine Celje Bojan
Šrot in predsednik SPV MO Celje Martin Grosek sta se enoglasno strinjala:
»Na Mestni občini Celje in SPV MO Celje podpiramo pobudo Zavoda Vozim,
da v svojo preventivno akcijo 'Še vedno vozim – vendar ne hodim' vključi
celotno populacijo celjskih srednješolcev. Osveščanje mladostnikov za večjo
varnost v prometu bo pripomoglo k
zavedanju o potrebi upoštevanja prometnih predpisov in k dvigu prometne
17
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Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, je izrazil veselje, da je gibanje »Še vedno vozim – vendar
ne hodim« (l. 2008) začelo s preventivnimi vsebinami na temo prometne varnosti prav med
celjskimi srednješolci. (Foto Rok Črepinšek)

kulture. Prav je, da bodoči mladi vozniki spoznajo osebne življenjske izkušnje
ljudi, ki so postali invalidi zaradi prometnih nesreč, in da se s previdnim ravnanjem v prometu temu izognejo sami
oz. da tega ne povzročijo drugim. Racionalne informacije, prepletene s čustvi,
bodo pri mladostnikih gotovo dosegle
željen vzgojni efekt in pripomogle k
večji varnosti na naših cestah.«
K temu je pritrdil tudi g. Iztok Leskovar, ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, ki je poudaril, da
je v lanskoletnem predavanju, ko je
spremljal odzive dijakov, spoznal izjemen pomen tovrstnih predavanj in
se tudi na kolektivu ravnateljev, da so
podprli prizadevanja v gibanju, da se
na celjskem preventiva aktivno vključuje med šolske vsebine.
Člani gibanja so strateškim partnerjem, kot je Zavarovalnica Triglav,
izjemno hvaležni, saj jim omogočajo
preživetje, a hkrati tudi povečevanje
števila dijakov, ki slišijo zgodbo poškodovanca v prometni nesreči in s tem
prispevajo k ustvarjanju varne vožnje
kot vrednote. Kot je povedal Aleksander Troha, direktor Območne enote
Celje Zavarovalnice Triglav: »Nad energijo, zavzetostjo in vztrajnostjo Davida,
18

Barbare in drugih članov gibanja Še
vedno vozim – vendar ne hodim smo
bili tako navdušeni, da smo v Zavarovalnici Triglav gibanje takoj podprli.
S skupnimi močmi lahko naredimo
veliko več za prometno varnost in po-

sledično zavarujemo številna človeška
življenja, kar pa je ena naših pomembnejših nalog na področju preventive
in prispevek k večjemu zagotavljanju
varnosti na naših cestah.« In dodal: »V
ta namen, predvsem pa s ciljem prispevati k izboljšanju voznih navad voznikov, smo kot prvi v Sloveniji in regiji
Adria razvili tudi brezplačno mobilno
aplikacijo DRAJV, ki spodbuja k varnejši
vožnji.«
Bistvo projekta je torej doseči 100
% generacije dijakov celjskih srednjih
šol, ki že ali pa bodo v kratkem opravili vozniški izpit. A ne bodo ostali le
v Celju. S projektom namreč še v tem
mesecu nadaljujejo v Občini Ruše, s
pomočjo Knjižnice Brežice pa tudi v
Občini Brežice. Medtem pa z Mestno
občino Ptuj in Mestno občino Kranj
ravno opravljamo dogovore o možnostih sodelovanja v decembru in potem
naprej v letu 2016.

Zbranim je svojo zgodbo predstavila Barbara Slaček, ki si je v prometni nesreči poškodovala
hrbtenjačo, ko je bila stara le 19 let. (Foto Rok Črepinšek)
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Uredništvo | Iz zakona o pravilih cestnega prometa

PARKIRNA KARTA
Po 66. členu Zakona o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP) se parkirna karta lahko izda naslednjim
upravičencem:
−	
osebam, ki imajo zaradi izgube,
okvare ali paraliziranosti spodnjih
ali zgornjih okončin ali medenice
priznano najmanj 60-odstotno telesno okvaro;
− osebam z multiplo sklerozo;
−	osebam z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30-odstotno telesno okvaro;
−	težko duševno prizadetim osebam,
ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;
−	osebam, ki imajo najmanj 90-odstotno telesno okvaro zaradi izgube vida;
−	
mladoletnim osebam, ki so težko telesno ali duševno prizadete
oziroma so zaradi izgube, okvare,
paraliziranosti spodnjih okončin ali
medenice ovirane pri gibanju ter
−	
zdravstvenim službam, socialnim
službam in invalidskim organizacijam, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in
neodložljivih storitev, potrebnih za
njihovo zdravje in življenje.
Parkirno karto izda na zahtevo
upravičenca upravna enota, na območju katere ima upravičenec stalno
ali začasno prebivališče oziroma sedež.
Ministrstvo, pristojno za promet, vodi
evidenco izdanih parkirnih kart, upravne enote pa vnašajo podatke v evidenco. Evidenca izdanih parkirnih kart
vsebuje naslednje osebne in druge
podatke, ki se vodijo zaradi njihovega

pošiljanja organom in organizacijam,
ki imajo v zvezi s svojimi nalogami,
določenimi z zakonom, te podatke
pravico obdelovati zaradi izvajanja
tega zakona: zaporedno številko vpisa, osebno ime, EMŠO upravičenca
oziroma naziv upravičenca, stalno ali
začasno prebivališče oziroma sedež
upravičenca, serijsko številko parkirne
karte, datum izdaje, številko odločbe
oziroma številko potrdila izbranega
osebnega zdravnika.
Parkirna karta, izdana v eni od držav članic Evropske unije, velja tudi v
Republiki Sloveniji in obratno.
67. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) govori o pravilih parkiranja na parkirnem mestu, označenem za invalide.
Vozilo, parkirano na označenem
parkirnem mestu za invalida, mora biti
označeno z veljavno parkirno karto.
Parkirno karto sme poleg upravičenca uporabljati spremljevalec, ki vozi in
spremlja osebo, ki je imetnik parkirne
karte in sama ne vozi motornega vozila. Upravičenci iz prvega odstavka 66.
člena tega zakona lahko parkirajo tudi
na parkirnem mestu, ki ni označeno za
invalide. Če parkirajo na takšnem mestu in želijo uveljavljati pravice, ki jim jih
daje izdana parkirna karta, morajo vozilo obvezno označiti z veljavno parkirno
karto. Z globo 40 evrov se kaznuje za
prekršek voznik vozila, ki je parkiral

svoje vozilo na označenem parkirnem
mestu, vozila pa nima označenega z
veljavno parkirno karto. Z globo 120
evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki
neupravičeno uporabi parkirno karto.
Pooblaščena uradna oseba odvzame
neupravičeno uporabljeno parkirno
karto vozniku in jo pošlje upravni enoti,
ki jo je izdala. O odvzemu pooblaščena
uradna oseba izda potrdilo.
POSTOPEK ZA IZDAJO
PARKIRNE KARTE
Zahteva za izdajo parkirne karte
za motorna vozila, v katerih se vozijo
upravičenci iz 1. do 6. točke prvega
odstavka 66. člena zakona, zahteva za
izdajo parkirne karte namesto pogrešane, izgubljene, ukradene ter obrabljene
ali uničene parkirne karte in zahteva za
vpis sprememb se vloži na obrazcu, ki
je priloga pravilnika o parkirni karti.
Zahtevi za izdajo parkirne karte je
treba priložiti:
−	
odločbo o invalidnosti, iz katere
je nedvoumno razvidna upravičenost oziroma potrdilo izbranega
osebnega zdravnika o izpolnjevanju enega izmed pogojev iz 1. do
6. točke prvega odstavka 66. člena
zakona,
−	dve fotografiji, velikosti 35 x 45 mm
ter
−	dokazilo o plačilu obrazca parkirne
karte.

PRAVILNIK O PARKIRNI KARTI Z VSEMI OBRAZCI JE DOSTOPEN
NA SPLETNI STRANI URADNEGA LISTA.
HTTPS://WWW.URADNI-LIST.SI/1/CONTENT?ID=104962
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Izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o izpolnjevanju na obrazcu, ki je kot
priloga Pravilnika o parkirni karti. Upravičenci do parkirne karte morajo zahtevi za izdajo parkirne karte priložiti fo-

tografiji, ki kažeta pravo podobo osebe
in nista retuširani. Pred izdajo parkirne
karte upravna enota preveri podatke v
zahtevi ter ugotovi istovetnost osebe.

Parkirna karta se namesti na vidno
mesto, na levi spodnji notranji strani
vetrobranskega stekla, za čas parkiranja
vozila.

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

ZGRADBA KOSTI IN NJENE
ZNAČILNOSTI
Biološka tkiva so vsak dan podvržena različnim deformacijskim silam. Te so lahko notranje, kakor pri krčenju mišic, ali zunanje, kadar sile delujejo na telo. Delovanje sile na kost
povzroči deformacijo. Če obseg deformacije ni prevelik, se kost vrne v prvotni položaj
in se v tem primeru obnaša kot elastično telo. Če pa sila preseže mejo trdnosti, pride do
plastične deformacije, ko kost poči.

Z

rela kost je sestavljena iz dveh
vrst tkivnih komponent, kortikalne in spongiozne kostnine.
Kortikalna kost se nahaja v diafizah
dolgih kosti in oblikuje zunanji oklep,
ki obdaja spongiozno kost ob sklepih
in v vretencih. Kortikalna kost je mnogo bolj gosta od spongiozne, njena
stopnja poroznosti znaša med 5 % in
10 %. Spongiozna kost pa je zelo porozna, s stopnjo poroznosti med 50 % in
90 %. Nahaja se na koncih dolgih kosti,
v telesih vretenc in ploščatih kosteh.
Vsaka od teh vrst tkiv je sestavljena iz
kolagena in hidroksiapatita. Organske
snovi je v kosti 40 %, anorganskega
dela 45 %, 15 % pa je celic. Vsaka od teh
struktur daje kosti posebne lastnosti.
Za kolagenska vlakna je značilno, da se
odzivajo na obremenitve z dobro natezno čvrstostjo, a slabo odpornostjo
na stisk. Kalcijev fosfat omogoča, da
je kost čvrsta, nestisljiva, vendar hkrati
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krhka in se dobro odziva na tlačne sile.
Posledica takšne sestave je, da je kost
odporna na vse vrste sil, ki nanjo delujejo: natezne, strižne in tlačne sile, kar
je pomembno, saj na kost v organizmu
le redko deluje samo ena vrsta sil oziroma je kost redko obremenjena le v
eni smeri.
Kortikalna kostnina (Slika 1) obsega
80 % kostne mase. Osnovna enota je
osteon (Slika 2), ki ga sestavljajo okrog
krvne žile koncentrično razporejene
kostne lamele, debele 3 µm do 7 µm.
Na lamelah so celice osteociti, med
seboj so povezani z drobnimi kanalčki,
skozi katere se vijejo celični podaljški.
Preko njih osteociti komunicirajo in so
obveščeni o področjih deformacije ter
tako koordinirajo adaptacijo kosti na
obremenitve. Osteoni se razlikujejo
glede na nastanek. Prvotni so nastali
z mineralizacijo hrustančnega tkiva,
sekundarni osteoni pa nastanejo z za-

menjavo obstoječe kostnine. Sekundarna kost je posledica dogajanja, ki
se imenuje preoblikovanje kostnine.

Kortikalna kost je kompaktna, trdna in v
primeru delovanja sile poči.

[

Shematski prikaz osteona s centralnim
kanalom z žilami in koncentrično razporejenimi kostnimi lakunami, kjer so osteociti,
ki med seboj komunicirajo s podaljški
(povzeto po Cerritos Anatomy).

Spongiozna kost. Vidne so številne kostne
letvice, ki potekajo v različnih smereh in se
v primeru delovanja sile stisnejo.

V tem procesu celice osteoklasti razgradijo del kosti v obliki kanala, osteoblasti nato izdelajo novo kostnino,
postanejo manj aktivni in jih sedaj imenujemo osteociti. Osrednji del kanala
velikosti 50µm do 90µm ostane prost
in vsebuje krvno žilo za prehrano osteocitov v kostnem tkivu, živčna vlakna in
osteoblaste.
Kostne lamele gradijo kolegen in
minerali, ki se nalagajo v kolagenska
vlakna. Kolagenska vlakna imajo v posameznih lamelah določeno orientacijo in so urejena vzporedno.
Spongiozno kostnino (Slika 3) sestavljajo kostne letvice iz kolagena
in mineralov. Dolžina letvic je okrog
1000 µm, debelina pa 0,2 µm. Urejene kostne strukture kakor pri kortikalni
kostnini ni. Naloga te vrste kosti je vpijanje in prenos energije, ki se prenaša
s sklepov. Pod vplivom sile se bolj vda
kot kortikalna kostnina in tako nevtralizira silo na kost. Trabekularna kostnina
sestavlja 20 % kostne mase.
Pomembna prednost kostnine je
sposobnost samoobnavljanja, zato je
ne moremo obravnavati kot tog material, ampak kakor dinamičen sistem,

ki stalno spreminja sestavo. Kost se
lahko obnovi po poškodbah, se zaceli, tako kakor vsa tkiva v organizmu,
sposobna pa je tudi preoblikovanja
ali remodeliranja, tako da lahko bolje prenaša mehanične obremenitve.
Razporeditev sil na kosti in njihovo
jakost lahko modulirajo tudi okoliške
mišice, ki lahko s svojim krčenjem
zmanjšajo ali celo izničijo natezne sile
na kosti. Kost lahko najbolje prenaša
tlačne obremenitve, najslabše strižne,
tlačne obremenitve pa se nahajajo
vmes. V primerjavi s kortikalno kostjo
se spongiozna lahko petkrat bolj deformira, ima pa le 5 % do 10 % trdnosti kortikalne kosti.
Učinek fizične aktivnosti na mehanične lastnosti kosti je povezan z intenzivnostjo obremenitve, torej s telesno aktivnostjo. Spreminjata se kostna
gostota in dolžina kosti, odvisno od
starosti osebka. V obdobju rasti nizke
obremenitve pospešujejo kostno rast,
visoke pa jo zavirajo. Ko je rast zaključena, se lahko spreminja le kostna gostota. Pri vajah nizke intenzitete se malo ali
nič ne spreminja, poveča pa se lahko
ob večjih obremenitvah pri visokoin-
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tenzivni vadbi. Med pomanjkanjem fizične aktivnosti začneta upadati kostna
masa in obseg kosti. Izgubo kostnine
lahko tudi slikovno dokumentiramo
pri pacientih s poliomielitisom, paraplegijo in mišično distrofijo ali po dolgi
imobilizaciji. Vzrok za zmanjšanje mase
kostnine je tukaj povečana resorpcija
in ne toliko zmanjšana izgradnja. Spremembe v človeški kosti zaradi staranja
so podobne tistim, ki so poledica nizke obremenitve kosti. Pri starejših gre
za izgubo v vsebnosti kalcija, kar vodi
v izgubo kostne mase. Sprememba
kostne mase kot posledica zmanjšane
ali povečane fizične aktivnosti, imobilizacije ali staranja končno vpliva na kostno trdnost. Odpornost kosti na delovanje tlačnih sil je sorazmerna z njeno
gostoto ali maso. Zmanjšanje kostne
mase vpliva na zmanjšanje elastičnosti in odpornosti na tlačne sile. Zato so
zlomi pri starejših pacientih, pri katerih
so se kosti zaradi osteoporoze spremenile, nizkoenergetski, saj je manj kostnine, ki vpija energijo obremenitev in se
ji upira.

POMAGAJTE

ČLANU DRUŠTVA
PARAPLEGIKOV
PODRAVJA PRI NAKUPU
VOZILA
Humanitarni račun
Društva za šport invalidov
Most Ptuj, na katerem se
zbirajo sredstva za nakup
prilagojenega avtomobila
za Danijela Milošiča:
SI56 0451 5000 0202 365
s pripisom
za Danijela 1886 – 2015
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Jože Globokar | Dom paraplegikov v Pacugu naj bi dogradili do praznika paraplegikov

IZREDNA SEJA SKUPŠČINE ZVEZE
V prostorih Zveze je 24. septembra potekala 1. izredna seja Skupščine ZPS. Člani skupščine so se na seji sestali zaradi dokončne izgradnje Doma paraplegikov Pacug. Seznanili
so se s strateškim načrtom nadaljevanja gradnje in s poroštvom za posojilo, ki ga bo
prevzela Zveza paraplegikov Slovenije.

S

trateški načrt je pripravila družba
FINOVUM, elaborat v štirih fazah s ključnimi izsledki analize pa
je predstavil Marko Kašan. Po najboljši različici bomo v ta namen pridobili
posojilo najbolj ugodnih ponudnikov Eko sklada v višini 556.000 € za dobo 10
let in komercialni kredit pri SKB banki v
višini 1.000.000 € za dobo 12 let.
Arhitekt Matjaž Planinc je predstavil izgradnjo doma v lastni režiji. Zanjo
smo se odločili zaradi cenejše izvedbe.
Najprimernejši izvajalci dela že izvajajo, dom pa naj bi v celoti dogradili do
Dneva paraplegikov (16. april 2016), ko
ga bomo slovesno odprli.

Naš dom v Pacugu bo drugo leto
praznoval že desetletnico obratovanja
brez nastanitvenega dela, na seji pa
je poslovanje doma v zadnjih letih na
kratko predstavila sedanja direktorica
Barbara Slaček. Razumljivo je, da je
dom v vseh teh letih brez gostov posloval z izgubo, s končano dograditvijo
in obnovitveno rehabilitacijo z več kot
300 člani pa bo slika povsem drugačna.
Družba ima z umnim gospodarjenjem
prav vse možnosti pozitivnega poslovanja oz. ustvarjati dobiček.
S pokritim bazenom z enostavnejšo in lažjo konstrukcijo in ogrevanjem
bomo sezono podaljšali na 190 dni. Če

Delegati so sprejeli sklepe o dokončni izgradnji doma. (Foto Hana Ermenc)

22

prostorske kapacitete ne bomo zapolnili z domačimi gosti, jih bomo lahko
ponudili tujim gostom, ki se že zanimajo za počitnikovanje v Pacugu.
Po vseh predstavitvah vpletenih v
izgradnjo je sledila razprava s predlogi. Člane je predvsem zanimala ureditev infrastrukture z dovozno cesto in
kanalizacijskim omrežjem, nato pa so
delegati sprejeli sklepe o strateškem
načrtu, nadaljnji gradnji, finančni oceni
in poroštvu. Lahko pa tudi zapišemo,
da je tokratna skupščina predstavljala
zgodovinski trenutek oz. prelomnico v
gradnji našega doma v Pacugu. Vodila
jo je predsednica Mirjam Kanalec.

[

VSREDIŠČU

]

DVE DESE TLE TJI PRIZADEVANJ
- V
 letih 1969–1993: obnovitveno
rehabilitacijo izvajamo v prostorih
otroškega okrevališča Kranj in šestih sobah našega doma (243m2) v
Pineti pri Novigradu.

- December 2005: obisk članov
Sveta FIHO v Domu paraplegikov
Pacug in seznanitev le-teh z dejanskim stanjem in smotrno porabo
odobrenih sredstev.

- Oktober 1993: hrvaška vojska zavzame dom v Pineti in v njega naseli begunce iz Hercegovine.

- J anuar 2006: Zveza paraplegikov
Slovenije je ustanovila družbo Dom
paraplegikov, d. o. o., z namenom
prestavitve vseh aktivnosti v zvezi
z izgradnjo in dokončanjem ter kasneje obratovanjem Doma na le-to
Družbo.

- December 1993: Komisija za invalidsko varstvo pri Vladi RS sprejme
sklep, da je v štirih letih treba zgraditi ustrezen objekt za rehabilitacijo paraplegikov na slovenski Obali
in navede tudi sofinancerje.
- Julij 1998: nakup zemljišča od
podjetja Plamen iz Krope, ki je šlo
v stečaj. Prodajalec je Gradbena
družba Vič.
- 1
 8. oktober 1998: pričetek gradnje.
- A
 pril 2004: v kompleksu je dograjen terapevtski in upravni del
objekta z bazenom, brez nastanitvenega dela in ustrezne opreme.
- M
 aj 2004: Odbor DZ RS za zdravstvo, družino, socialno politiko
in invalide soglasno sprejme štiri
sklepe, kjer ugotovi, da je država in posledično Vlada RS dolžna
zagotoviti sredstva za izgradnjo.
Gradnja doma se ne sme prekiniti,
zato poda Vladi RS predloge za rešitev nastale situacije.
- Junij 2004: ker ni več financerjev,
na polovici izgradnje centralnega
dela Doma paraplegikov Pacug
gradbišče v prisili zapremo.
- Februar 2005: Svet FIHO na svoji
seji soglasno podpre nadaljevanje
gradnje in v ta namen nameni
presežek finančnih sredstev iz leta
2004.

- 1
 9. maj 2006: tehnični prevzem
centralnega objekta z bazenom in
glavnino infrastrukture.
- 1
 7. junij 2006: pridobitev uporabnega dovoljenja za obstoječi del.
- P
oletna sezona 2006: Pričetek
izvajanja rehabilitacijskih programov in bivanj za interesne skupine Društev paraplegikov, izvajanje
individualnih letovanj in pričetek
programa kopalni kombi.
- 2
 7. junij 2006: Svet Vlade RS za
invalide sprejme tri sklepe, da je
Dom paraplegikov potreben in je
investicijo treba zaključiti.
- 2006: priprava na izgradnjo nastanitvenega dela, s katerim bi
slovenski paraplegiki lahko v svoji
državi izpolnili sanje in pričakovanja iz leta 1968, skratka zadihali na
vsa pljuča.
- 2
 0. februar 2008: v Domu paraplegikov Pacug smo podpisali Dogovor o čezmejnem sodelovanju
na osnovi Operativnega programa
Italija Slovenija 2007-2013, ki je bil
20. decembra 2007 v Bruslju sprejet
s strani Evropske komisije. Dogovor
je bil podpisan z italijanskimi in slovenskimi partnerji, za strateško povezovanje v skupnem projektu.

- 1
 6. december 2008: Oddaja razpisne dokumentacije v prvem
krogu razpisa Cilj 3 čezmejnega
sodelovanja Slovenija – Italija za
projekt INTERCIS. Na razpisu smo
bili neuspešni.
- September 2012: V partnerstvu
z Zvezo paraplegikov Slovenije
pridobitev sredstev na Javnem
razpisu socialnega podjetništva, za
pričetek izvajanja dejavnosti Invalid za invalida.
- December 2012: Pridobitev koncesije za izvajanje dejavnosti nabave in servisa medicinskih pripomočkov – Invalid za invalida.
- P
 oletna sezona 2013: Pričetek izvajanja skupinske obnovitvene rehabilitacije v Domu paraplegikov
Pacug.
- Januar 2014: Transformacija projekta IZI iz Zveze paraplegikov v
samostojno dejavnost Doma paraplegikov.
- Oktober 2014: Pričetek gradnje
nastanitvenega dela Doma paraplegikov Pacug.
- Februar 2015: Zaključena III. gradbena faza nastanitvenega dela
Doma paraplegikov Pacug.
- 2
 4. september 2015: Zasedanje
izredne Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, kjer člani sprejmejo sklep o dokončanju projekta
Dom paraplegikov Pacug.
- November 2015: Pridobitev komercialnega kredita in nadaljevanje izgradnje nastanitvenega dela
Doma paraplegikov Pacug.
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Matjaž Planinc, u. d. i. a. | Dom paraplegikov v Pacugu

GRADBIŠČE JE PONOVNO ODPRTO
Po zaključku 3. faze gradnje nastanitvenega objekta februarja letos se je začela organizirana akcija za dokončanje celotnega kompleksa Doma paraplegikov. Namen je omogočiti začetek sezone obnovitvene rehabilitacije 2016 s polno kapaciteto nastanitve.

P

riprava projekta je vsebovala sedem osnovnih nalog:
–	
Pridobitev novelirane projektne
dokumentacije zaradi usmeritve v
energetsko varčen objekt, ki je tudi
v funkcionalnem smislu optimiziran
(star projekt je bil iz leta 2006)
–	
Pridobitev spremenjenega gradbenega dovoljenja za nastanitveni
objekt
–	
Oblikovanje finančne konstrukcije
projekta z iskanjem virov financiranja
–	Pridobitev ponudbe potencialnega
financerja in izvajalca projekta »na
ključ« – državna družba DSU
–	Priprava primerjalne opcije financiranja in izvedbe z neposrednim
vodenjem naročnika in razdelitvijo
projekta na posamezne pogodbe z
izvajalci
–	Priprava dokumentacije za pridobitev posojila Eko sklada za financiranje delov projekta, ki ustrezajo
ekološkim standardom
–	
Detajlno analiziranje vseh projektiranih postavk za pripravo definitivnih popisov del za pridobivanje
ponudb
Septembra so se organi Zveze paraplegikov odločili, da bomo izvajali
projekt z neposrednim vodenjem naročnika, izborom posameznih izvajalcev in kombiniranim financiranjem s
kreditoma Eko sklada in komercialne
banke. Argumenti za takšno odločitev
so bili: za 10 % dokumentirana nižja
24

Priprava zelene strehe (foto Matjaž Planinc)

cena projekta v naši izvedbi, v primerjavi s ponudbo družbe DSU, in ugodnejši
pogoji kredita pri komercialnih bankah.
S predstavljenim terminskim načrtom, ki določa zaključek vseh del
do konca marca 2016, in pridobitvijo
uporabnega dovoljenja aprila 2016, je
bil oblikovan tudi nabor 10 segmentov
projekta, za katere se bodo sklepale
ustrezne pogodbe: gradbena in obrtniška dela, ravna zelena streha, strojne
instalacije, elektroinstalacije, zunanja
PVC-vrata, notranja lesena vrata, avtomatska drsna vrata, osebna dvigala,
premična bazenska streha in notranja
oprema.
Za oddajo navedenih del so bila
izvedena povpraševanja in na osnovi
sistematične strategije izbora, ki je vsebovala tudi razgovor z najmanj dvema potencialnima izvajalcema za vsak
segment, so se sklepale pogodbe v
skladu s terminskim planom izvedbe in
najugodnejšo končno ceno.

Priprava talnega ogrevanja (foto Matjaž
Planinc)

14. oktobra 2015 je bilo znova aktivirano gradbišče in pričela so se gradbena dela pri ureditvi zunanje okolice,
izvedba ravne strehe ter vključitev vseh
izvajalcev v izdelavo dveh vzorčnih sob
s kopalnicama. Vzorčni sobi sta bili
pripravljeni do konca novembra in po
pregledu članov gradbenega odbora
je bilo omogočeno nadaljevanje notranje finalizacije vseh prostorov.
Odgovorna odločitev naročnika
projekta in pozitivna energija, ki je potrebna za vsakodnevno angažiranje
sodelujočih, sta povezana v izzivu, ki
ga je sprejela ta generacija Zveze paraplegikov za dokončanje dolgoletnega
projekta.
Za uspešno otvoritev velike pridobitve, ki bo 16. aprila 2016, je pripravljena izvedba investicijsko preglednega
in racionalnega projekta, ki bo v korist
in ponos slovenskim paraplegikom in
tetraplegikom.
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Barbara Slaček | Pogovor s projektantom Doma paraplegikov Pacug

ARHITEKT MILOŠ HRASTELJ,
PROJEKTANT DOMA PARAPLEGIKOV
Redko kateri član vas pozna in redko kateri član ve, kdo je »avtor« projekta Pacug. Arhitekt Miloš Hrastelj, direktor podjetja za projektiranje nizkih in visokih gradenj Studio
Scorpio, d. o. o., vi ste tista oseba, ki ste, kot projektant, ves čas aktivno sodelovali z Zvezo
paraplegikov pri izgradnji Doma paraplegikov Pacug. Naj vas spoznamo.
Projekt Pacug se odvija že dobrih 12
let. Zadnjih 10 let s sodelavcem arhitektom Tomažem Kejžarjem sodelujeva in
se dopolnjujeva na večini projektov, kar
velja tudi za projekt Pacug. Pri zunanji
ureditvi pa nama je na pomoč priskočil tudi arhitekt Brane Sodec. Z dobrimi
nasveti in izkušnjami pa nam vedno pomaga tudi arhitekt Matjaž Planinc.

Terase ............

P

odjetje imam že preko dvajset
let, pred tem sem bil pa zaposlen pri različnih projektantskih
birojih. Večinoma sem delal na projektih večstanovanjske gradnje, med drugim tudi pri projektu stanovanjske soseske Zupančičava jama, kjer ima sedež
Zveza paraplegikov. Še pred zaključkom projekta Zupančičeve jame pa sem
se odločil za samostojno pot. Nekaj
časa sem imel še status samostojnega
kulturnega delavca, stvari so kasneje
stekle same od sebe. Dela so se vrstila
in podjetje je postalo vedno bolj uveljavljeno. Vzporedno sem vedno sodeloval še pri raznih natečajih, projektiral
poslovne prostore in javne objekte kot

npr. prenovo in novogradnjo Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete v
Ljubljani, kot zanimivost sem projektiral
tudi za ljubljanski živalski vrt (kletke za
medvede, terarije …), projektiral sem
preko sedemdeset različnih storitvenih
lokalov (gostinski objekti, trgovine …).
Eden ljubših mi je Tir bar na železniški
postaji v Ljubljani. Šlo je za dolg ozek
lokal, ki ga je bilo logično oblikovati v
vagon, ki je tudi opremljen z različnimi
elementi iz starih vagonov. Skratka, iz
vsakega lokala, ki ga je bilo treba opremiti, sem poskusil narediti zgodbo. Všeč
mi je delati z različnimi ljudmi, spoznavati različne poklice in zgodbe. Vsak
projekt mora imeti rdečo nit, zgodbo.

Kaj je bila rdeča nit pri projektiranju Doma paraplegikov?
Žal smo Dom dobili v že nekem
izdelanem konceptu in smo gradili na
tistem, kar smo imeli. Če bi ga imel
možnost oblikovati sam od začetka, bi
izgledal popolnoma drugače. Nastanitveni del, ki se gradi zdaj, izgleda, kot
da bi bil čisto brez ideje, ampak zaradi
vseh okoljskih omejitev drugače ni šlo
v prostor postaviti česa z boljšim izkoristkom prostora. Želel bi si tudi, da bi
lahko izgledalo bolj moderno.
Glede na urbanistični načrt je komunala Piran narisala osnutek projekta,
ki je takrat predvideval postavitev treh
stolpičev. Ker skozi lokacijski načrt projekta ni bilo mogoče speljati, so si zamislili objekt, ki je bil sestavljen iz treh
različnih kubusov (hotelski del, garaža,
bazenski del in polkrožna terapija). V
tem prvotnem načrtu je vladala zmeda, saj so bili v tistem polkrogu vrisani
diagonalni hodniki in konusni prostori,
25
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iz katerih se praktično ni dalo narediti
nič. Kot takega sem ga pred dvanajstimi leti dobil v roke kot »dediščino« z
idejo, da je potrebno iz tega nekaj narediti, nekaj, kar bo imelo rep in glavo.
Moram reči, da je takrat izgledalo, da
projekt ni izvedljiv, saj je bil koncept že
postavljen na osnovi potrjenega lokacijskega načrta.
Kako je prišlo do naveze zveza
paraplegikov Slovenije in Studia
Scorpio …
Dobil sem klic podjetja GDV (Gradbena družba Vič), ki je izvajalo nekaj
projektov na Primorskem, med drugim
so sodelovali tudi s Komunalnim podjetjem Piran. Moram pa reči, da sem
imel pri Komunali kolega, ki mi je ta
projekt omenil in me pozval ko sodelovanju. Kot rečeno, sem moral izhajati iz
lokacijskega načrta, ki je še danes biblija projekta in za katerega so bila takrat
podana vsa soglasja soglasodajalcev.
Zveza paraplegikov je lokacijo s projektno dokumentacijo in že potrjenim
lokacijskim načrtom takrat kupila od
podjetja GDV.
Je bilo na začetku projekta Pacug
z našim arhitektom Matjažem Planincem težko usklajevati obstoječ
načrt s potrebami in željami Zveze
paraplegikov?
Ne, ni bila težava. Takrat je komunikacija potekala izključno z upravnim
odborom. Odnos je bil zelo prijeten.
Dobil sem narejeno natančno projektno nalogo, ki je bila potrjena s strani
Zveze paraplegikov. Po tej nalogi se je
delalo in čeprav so se mi mogoče kateri elementi zdeli trapasti, se v zakaje
nisem spuščal. Kar je bilo podpisano,
to sem izvedel. Za razliko od trenutnega nastanitvenega dela, ko se zadeve
dnevno spreminjajo. Potrebno se je
zavedati, da je pri projektiranju takega
objekta nemogoče upoštevati različna
mnenja, saj govorimo o različnih obli26
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kah in stopnjah gibalne oviranosti. Že,
če so v nekem odboru, ki o teh zadevah odloča, štirje gibalno ovirani invalidi in če je sob sedemnajst, lahko pridemo do rezultata, da bodo v domu štirje
različni tipi sob, pa se v barve in pohištvo še nismo niti spuščali. Tu potem
ni konca. Načeloma je tako, da če me
investitor najame, da opremim prostor,
mi mora zaupati, da bom zadeve izpeljal maksimalno strokovno, upoštevajoč
vse omejitve, ki pri tem nastanejo.
Leta 2006 je bil prvi del Doma
končan in predan v uporabo. Ste bili
razočarani, da Zveza paraplegikov
ni imela finančnih pogojev za dokončanje investicije v celoti? Verjetno si
vsak arhitekt želi svoje delo nekoč, če
je možno, čim prej spraviti v življenje.
Tu pa je nekaj let obstajala bojazen,
da ne bo šlo.
To ni bil moj edini projekt, zato
takrat nisem bil razočaran. Delal sem in
delam kar nekaj projektov, ki se vlečejo
nekaj let. Če investitor nima sredstev za
dokončanje, se tu ne da nič storiti. Je
pa tak projekt zoprno delati zato, ker je
potrebno vedno znova in znova premlevati iste stvari, zadeve se s časom
modernizirajo, materiali se spreminjajo,
tehnologija se razvija in kar je bilo delano pred desetimi leti, je zastarelo. Tudi
veliko stvari pri Domu je že povozil čas

in projekte je bilo potrebno zelo novelirati. Danes Dom gradimo v smislu
pasivne gradnje, o čemer pred desetimi leti ni bilo govora. Celoten koncept
gradnje gre danes v drugo smer.
Ste se takrat prvič srečali s projekti za gibalno ovirane?
Ne, že v času študija sem pripravljal
projekt Doma starejših občanov. Takrat
sem obredel vse domove v Ljubljani
in tudi nekaj po Sloveniji. To je bil moj
prvi pravi stik z gibalno oviranostjo.
Kasneje pa, ko so nastajali projekti stanovanjskih sosesk, je vedno bil prisoten
določen procent stanovanjskih enot, ki
so morale biti primerne za gibalno ovirane. Še preden sem začel sodelovati
z Zvezo paraplegikov, sem sodeloval
tudi že s slepimi in gluhimi in to delo je
bilo samo še dodatek.
Je bilo težko začeti gledati z drugimi očmi in projektirati za popolnoma specifično skupino ljudi?
Nikakor. Predvsem sem na vse to
gledal kot na dodaten izziv. Ko sem začel delati na dostopnosti, sem ugotovil,
da konstrukcija in zasnova postaneta
bolj čisti oz. enostavni, kajti vsak dodan
element lahko predstavlja oviro.
Edino, kar se mi ne zdi za oči lepo,
so klančine, to pa je nekaj, na kar se ne
da vplivati.
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Ste se kdaj usedli na voziček, da bi
lažje razumeli potrebe.
Ne, nikoli se nisem usedel na voziček. Sem pa poskusil simulirati senzorne oviranosti (hoja miže), za lažjo
orientacijo v prostoru. Tako praktično
izkušnjo je potrebno dobiti za lažje
delo.

Ko se tak večji objekt preda v
uporabo, se po nekajletni uporabi
pokažejo majhne skrite napake. Ali
ste te »napake«, ki so bile storjene
v obstoječem delu pri projektiranju
novega dela, predvideli, da se ne bi
ponovile?
Pri gradnji nastanitvenega dela je
nadzor zelo podroben in zaradi sodelovanja gradbenega odbora, arhitekta
Planinca in vseh ostalih vpletenih ne
pričakujemo težav.
V obstoječem delu prihaja do težave tudi z ogrevanjem, predvsem
zaradi enormnih cen plina, ki je v
Domu osnovni energent. Kako bo v
nastanitvenem delu?
Cene energentov se neprestano
spreminjajo. Ob prvotnem projektiranju je bil plin zdaleč najcenejši. Danes,
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zalo, da je bila ta steza verjetno predvidena za manjši krog uporabnikov, saj
so današnja mnenja in potrebe zelo
drugačne (večnamenski športni prostor z možnimi dodatnimi terapijami).
Ena izmed mnogih težav, ki jo jaz vidim
pri izgradnji kegljišča, je bila zvočna
izolativnost. Nad kegljiščem so namreč
sobe.
Danes se celo razmišlja o povezavi rekreacijske sobe s sejno velikosti
143m2, kar omogoča dodaten program in fleksibilnost.

V projektiranju opreme se sledi
konzolni izvedbi zaradi dostopnosti z
vozičkom, kar zagotavlja videz lebdenja in lahkotnosti, hkrati pa je še v današnjem duhu minimalizma in čistih
linij.

Ste pa zato verjetno nas opazovali pri gibanju?
Ne. Ko si mlad, misliš, da so invalidi
stari in da je to neka posebna skupina
ljudi, da se kaj takega tebi ne more zgoditi. Takoj zatem pa, ko se sam lažje poškoduješ (npr. kakšen zvin pri športu),
dojameš omejitve gibanja. Ob lastni
izkušnji ti hitro postane vse jasno. Mislim pa, da tudi z leti bolj dozoriš in lažje
razumeš probleme pri gibanju.

VSREDIŠČU
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ob obvezni uporabi obnovljivih virov
in čim manjši porabi energije, pa se
projektira in vgrajuje toplotne črpalke
in talno ogrevanje.
V prvotnem projektu nastanitvenega dela je bilo predvideno kegljišče, zdaj ga ni več. V prostoru, kjer je
Dom lociran, so potrebne interesne
dejavnosti in aktivnosti, saj je odhod iz Doma zaradi nedostopnosti
brez prevoza nemogoč. Kako ste to
rešili?
Takrat, ko se je Dom v celoti projektiral, je bil močan interes starejše
generacije članstva, pa tudi kegljaška
sekcija paraplegikov in tetraplegikov je
bila zelo močna. Ker je bilo potrebno
vedno najemati kegljaške objekte, smo
del projekta namenili tudi kegljišču. Zahteva za kegljišče je bila, da je zgrajen
po tekmovalnih standardih, kjer proga
meri 33 metrov in za ta namen smo
morali celo stezo podaljšati iz objekta
v zemljo za tri metre. Zdaj se je pa izka-

Če strneva teh dvanajst let dela
na projektu Dom paraplegikov, kako
bi ga ocenili?
Brez kančka dvoma lahko rečem,
da bi se ga lotil popolnoma drugače.
Investitor ve, kaj hoče, govori in dela
iz prakse, izhaja iz sebe. Če bi mi bilo
dano, da projekt izpeljem sam, bi ga
brez težav suvereno izpeljal, saj bi izhajal iz stroke. Naštudiral sem namreč
angleški standard, ki ima 250 strani. In
če stroka pravi nekaj, potem verjetno
nima smisla, da se pogovarjamo, kako
visok je lahko pragec. Takrat bi lahko
projekt zagovarjal iz vidika stroke, zdaj
ga pa ne morem, saj je večina projekta
narejena glede na dosedanje izkušnje
iz prakse. Kar se pa tiče same oblike, pa
kot sem že povedal, sem izhajal iz nekega dobljenega obstoječega stanja.
Kaj pa lahko rečete o izkušnji dela
z invalidi?
Če pošteno povem, je bilo kar
težko. Ne samo, da imate posebne
potrebe, imate tudi posebne zahteve.
Zadevo pa je potrebno vedno izpeljati
tako, da je v splošno zadovoljstvo enega in drugega. Iz tehničnega vidika je
to projekt, ki ga je bilo potrebno izpeljati strokovno, konceptualno pa je to
projekt, ki mi ni pisan na kožo. Če bi
lahko izbiral, bi ubral popolnoma nov
koncept, druge linije, žal pa je bilo vse
že določeno.
27
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Franci Slivšek in Bernarda Zorko | Društvo paraplegikov
Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Poletja je konec, prišel je jesenski čas in z njim novi izzivi
ter pester program društva vse tja do konca leta.

Popolnoma zaseden Kulturni dom Šmarjeta ob dobrodelnem koncertu (foto Franci Slivšek)

Nastopajoči na koncertu (foto Franci Slivšek)
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DOBRODELNOST ZA NAŠEGA ČLANA
TINETA GRADIŠČARJA
28. avgusta se je v Kulturnem domu
Šmarjeta odvil dobrodelni koncert za
Tineta Gradišarja, ki je po delovni nesreči novembra 2013 postal tetraplegik.
Izkupiček je namenjen nakupu prilagojenega kombiniranega vozila. Organizacijo dogodka je uspešno izpeljala
Tinetova svakinja Janja Pirnar.
Prireditev je povezovala simpatična
Barbara Pirh, voditeljica na Radiu Veseljak. Nastopali so ansambel Prva liga,
Pevska skupina mamic Župnije Šmarjete, Gorjanski spev, Ansambel Rubin,
ansambel Čudežni dečki, Marjan Novina, družina Lenart in ansambel Smeh.
Prireditev je povezovala prikupna
Valentina Kragelj – Oštirjeva Lojzka in
poskrbela za osvežujočo popestritev,
polno smeha.
Koncert je bil zelo obiskan in izkupiček bo odšel v prave roke. Tinetu želimo, da čim prej pride do vozila za lažjo
in boljšo mobilnost.
Dobrodelna dražba koles – donacija za našega člana Tineta
Podpredsedniku našega društva,
Mirku Sintiču, je v jesenskem času
zazvonil telefon. Poklicala ga je članica dobrodelnega kluba LEO iz Novega
mesta ter mu sporočila, da so pripravljeni pomagati našemu društvu. Ravno v tem času je potekala akcija zbira-

Mirko Sintič pri prevzemu čeka (foto
Dobrodelni klub Leo Novo mesto)
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Prireditev so popestrile Trebanjske mažoretke. (Foto Franci Slivšek)

nja sredstev za člana Tineta Gradišarja
za nakup prilagojenega vozila. Na pobudo novomeške civilne iniciative, ki
želi mestnemu jedru vrniti dušo in živahen utrip, so prvi petek v oktobru organizirali akcijo, noč nakupov. Sodelovale
so raznolike trgovine, tudi cvetličarne,
gostinski lokali, slikarji, na ulicah so nastopali glasbeniki ... Vse se je dogajalo
na glavnem trgu v Novem mestu. Ob
vsem vrvežu je potekala tudi dobrodelna dražba koles. Člani dobrodelnega kluba LEO so stara zavržena kolesa
odlično prenovili – popravili, prebar-

vali, da so bila kot nova. Začetna cena
vsakega kolesa je bila majhna, potem
pa je cena rasla. Izkupiček, ček za 450
evrov, je v imenu društva prevzel Mirko
Sintič v poznih večernih urah. Najlepša
hvala klubu LEO in vsem dobrodelnikom, ki so se udeležili dogodka, in še
mnogo dobrih namenov vsem.
35. OBLETNICA DRUŠTVA
Naše Društvo organizirano deluje
na področju devetnajstih občin že več
kot 35 let. Poslanstvo društva je izvajanje posebnih socialnih programov za

paraplegike, kot so: prilagojeni prevozi,
pomoč paraplegikom pri izobraževanju, odpravi arhitekturnih ovir v javnem
in domačem okolju, dobavi ortopedskih pripomočkov, rekreaciji in športu,
osebna asistenca, likovna dejavnost,
obveščanje javnosti, razne preventivne
aktivnosti … za bolj zdrav način življenja paraplegikov.
V ta namen smo v društvu pripravili, z enoletno zamudo, slovesnost, da
bi obeležili našo dejavnost. Naš namen
je bil spomniti na začetke organiziranosti in kako smo gradili organizacijo do

Lepa podpora prireditvi (foto Franci Slivšek)
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Spominke ob obletnici so naredile naše članice. (Foto Franci Slivšek)

današnjih dni. Skromni začetki so nas
pripeljali s sodelovanjem Zveze paraplegikov do kolikor toliko samostojnega delovanja in ustreznih prostorskih
pogojev za delo, predvsem za izvajanje
posebnih socialnih programov za paraplegike. V prisotnosti številnih članov
in drugih uglednih gostov je navzoče
nagovoril predsednik Jože Okoren.
Spomnil nas je na prve korake delovanja in izpostavil posameznike, ki so
orali ledino, predvsem prehojeno pot
delovanja od pisarne pri članici Bernardi doma in do današnjih dni. Omenil je,

da so ocenjevalci dela društva in odgovornih za delo izključno članice in člani.
V imenu ZPS je predsednik Dane
Kastelic opozoril na prispevek lokalnih
društev paraplegikov k pomembnosti
poslanstva, med drugimi tako deluje
tudi naše društvo na tem področju.
Župan Mestne občine Novo mesto,
Gregor Macedoni (kot častni pokrovitelj), je pohvalil delo društva v vseh
pogledih delovanja in zagotovil polno
podporo Mestne občine v nadaljevanju. Omenil je širši pomen dela društva
na lokalnem področju. Še posebej po-

Vsi zbrani pred gradom Rajhenburg (foto Franci Slivšek)
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hvalno se je o sodelovanju izrazil ravnatelj Dijaškega doma Novo mesto, ki
je naš prvi sosed, Marjan Grahut.
Ob tej priložnosti smo opravili interno otvoritev postavljenega koša za
košarko, ki je rezultat donacije Rotariata. Ustanovna članica Bernarda je v
imenu društva prejela donacijo Rotary
kluba Novo mesto v višini 2000 EUR.
Gostje so se zelo pohvalno izrazili ob
ogledu razstave del, ki so jo pripravile
članice društva. Marsikaj je bilo videti,
predvsem spretnost posamezne članice, bodisi ročnih del, slikarskih del …
Tudi ta zvrst je ena izmed programskih
dejavnosti društva. Program prireditve
so v lepem vremenu popestrile in nadgradile čudovite ter v vseh pogledih
atraktivne evropske podprvakinje –
Trebanjske mažoretke. S svojimi recitacijami in igranjem kitare, pa so se predstavili tudi učenci osnovne šole Drska iz
Novega mesta.
Prireditev je vodila simpatična in na
trenutke iskriva voditeljica – poznavalka naše dejavnosti in strastna košarkarica, Sabina Gosenca. Še kar nekaj časa
po prireditvi smo v prijetnem druženju
blizu 200 povabljencev obujali spomine na ta leta. Spomnili smo se tudi na
10-letnico selitve v sedanje prostore na
Šegovi ulici. Še posebej je bilo zanimivo razglabljanje s takratnim glavnim
izvajalcem Jožetom Papežem. Prav
zanimivo je bilo kramljanje z glavno
in odgovorno urednico, TV Vaš kanal
Novo mesto, vsestransko Ireno Vide,
ko nas je tudi prek tega medija spoznala širša javnost. Pa prijetno kramljanje s
predstavniki URI Soča in ostalimi gosti.
Z veseljem pa ugotavljamo, kako pozitivno so množično o naši prireditvi poročali mediji.
IZLET NA GRAD RAJHENBURG
Oktobra smo na Društvu organizirali ekskurzijo, da bi si ogledali brestaniški grad in okolico. Kljub turobnemu
in deževnemu vremenu smo se v so-
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V notranjosti gradu (foto Franci Slivšek)

botnem jutru 3. oktobra dobre volje in
v lepem številu zbrali na brestaniškem
gradu Rajhenburg. Najprej smo zavili
na kavico oz. čaj v kavarno in slaščičarno gradu, ki jo vodi Darja Bukovec.
Slaščičarka izdeluje vse vrste sladic, ki
niso samo krasne na pogled, ampak
tudi vredne malega greha.
Po odlični kavici smo se prepustili
vodenemu ogledu gradu s prijaznima
vodičema. Na začetku sta nas peljala
v romansko dvorano, ki je med največjimi odkritji prenove gradu z izjemno
dobro ohranjenim zidom in okni. Gre
za zidavo v času salzburškega nadškofa
Konrada. V dvorani smo si ogledali dva
filma, prvi je o celostni prenovi gradu,
ki se je začela v letu 2011 in končala
poleti 2012, ter drugega o izgnancih.
Potem smo se zaradi velikega števila
(bilo nas je kar 45 udeležencev) razdelili v dve skupini in si, vsaka skupina
s svojim vodičem, ogledali dostopne
prostore v prvem in drugem nadstropju gradu. Seznanjeni smo bili z renesančnimi freskami, renesančno dvorano, gotskim štirikrilnim oknom, gotsko
kapelo, romansko kapelo, razstavo
grajskega pohištva 18. in 19. stoletja iz
zbirke Narodnega muzeja Slovenije in

še marsičim … S prenovo je grad dobil
višji standard in ima urejeno ustrezno
infrastrukturo – večina prostorov in
sanitarij je dostopnih, v gradu je celo
osebno dvigalo, kar je v tako starih
stavbah prava redkost.
Po poučni in zanimivi ekskurziji
smo se odpravili na ribnik v Brestanici,
kjer smo si ogledali ribnik in njegovo
lepo urejeno okolico. Sledilo je prijetno kosilo v gostišču Ribnik, kjer smo se
družili in klepetali ter zaključili s kavico
na težko pričakovanem sončku.
Bernarda Zorko
POSKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE –
MEDITACIJA
Prišla je jesen in že so na pragu
težave, ki se s slabim vremenom zavlečejo tudi v nas. Lahko se naučimo
in sami poskrbimo, da nas skrajšani
deli dnevne svetlobe ne bi spravili do
malodušja in tesnobe. Na društvu smo
imeli delavnico na temo meditacija za
osebno rast, na kateri smo z veseljem
sodelovali, predavateljico poslušali in
tudi praktično občutili učinek meditacije.
Gospa Mirjana iz RIC-a se je prijazno
odzvala na našo željo po predstavitvi
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takega načina sproščanja in samozdravljenja. Meditacija je rehabilitacija
telesa, duha in uma. Da bi učinek meditacije lahko dosegli pri sebi, se moramo zavestno in v umirjenem okolju
postopoma sproščati. Z dlanmi, ki so v
udobnem položaju obrnjene navzgor,
z zaprtimi očmi tretma počasi vodimo
naprej. Najprej je sprostitev glave, nato
rok, telesa in nog. Z mirnim govorjenjem samemu sebi na primer: glava
je težka itd. preidemo po vseh delih
telesa in hkrati počivamo. V enkratnem
tretmaju meditacije pridobi telo spočitosti štirih ur spanja. To pa je že lep
podatek, ki nam vsem, ki slabo spimo,
zelo veliko pomeni. Tudi sicer smo
umirjeni v duševnem smislu, kar pa
je zelo pozitivno. Mnogi imajo o vseh
alternativnih metodah različna mnenja, vendar pa če nič ne poizkusiš, ne
moreš vedeti. Dejstvo pa je, da vsako
takšno dejanje nekaj da, če se ga lotimo zavestno. Želim vam veliko mirnih
meditacijskih počitkov.

Še vedno (do 30. 6. 2016)
lahko pošljete SMS
s ključno besedo

TINE na številko 1919
in prispevali boste 1 EUR
za zbiranje sredstev
za nakup prilagojenega
avtomobila za Tineta
Gradišarja.
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Anka Vesel in Alenka Oblakovič | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Veliko Gorenjcev si je še jeseni privoščilo toplice. Udeležili smo se Dneva mobilnosti v
Škofji Loki in bodočim delovnim terapevtom predstavili svoje prostočasne aktivnosti. V
telovadnici Biotehniške šole v Strahinju vsak torek poteka rekreacija. Kar štirje naši člani
so se udeležili Ljubljanskega maratona. Izlet z vozički okoli Blejskega jezera nam je preprečilo slabo vreme, a ga bomo izpeljali spomladi. Izpeljali smo martinovanje v Semiču,
Dedka Mraza in novoletno srečanje.
ŽENSKA SEKCIJA
Na Društvu se redno srečujejo članice. Na prvem novembrskem srečanju
je Alenka Oblakovič končno častila
za svojo aprilsko petdesetletnico. Za
sladko pregreho je poskrbela Alenkina sestra Meri. Na zadnjih srečanjih,
pod budnim in potrpežljivim očesom
mentorice Marije, ustvarjajo iz t. i. dasin fimomase. Prav na vsako srečanje jih
pride pozdravit predsednik Peter.
DRUŽENJE S ŠTUDENTI DELOVNE
TERAPIJE
Tudi letos smo se člani DPG družili
s študenti delovne terapije. Peter Robnik, Janez Učakar, Gašper Črnilec in
Anka Vesel smo se odzvali na povabilo
delovne terapevtke in predavateljice na
oddelku delovne terapije Zdravstvene
fakultete v Ljubljani Alenke Plemelj.
Študentom 3. letnika smo predstavili
svoje aktivnosti v prostem času: košarko na vozičkih, smučanje z monoskijem,
ročno kolesarstvo in slikanje. Peter in
Gašper sta predstavila košarko na vozičkih, Janez smučanje z monoskijem,
Anka pa ročno kolesarjenje in slikanje. Skupaj s študenti smo se preizkusili
tudi v slikanju z usti. Seveda naše ustne
spretnosti s čopičem še zdaleč ne dosegajo spretnosti naših slikarjev. Študentje
pa so si lahko ustvarili predstavo o slikanju z usti. Na koncu našega druženja
pa sta Alenka in Janez, na prigovarjanje
32

študentov, predstavila še ples na vozičku. Izzvala sta bučen aplavz.
Študentje v okviru predmeta Delovna terapija na področju prostega
časa izvajajo tudi prostovoljstvo. V desetih urah naj bi študentje z opazovanjem, nudenjem pomoči in udeležbo
pri raznih naših aktivnostih spoznali te
aktivnosti, ki jih izvajamo na prilagojen
način (ples na vozičkih, slikanje z usti).
Študentje nam v okviru teh ur lahko
ponudijo tudi pomoč, npr. pri premagovanju ovir v grajenem okolju, mobilnosti, komunikaciji ali podobno. Namen predmeta je osveščenost, znanje
in pridobivanje spretnosti pri prilagojenih oblikah prostočasnih aktivnosti.

Alenka Oblakovič
PAMETNO SE JE POGOVARJATI
V okviru Evropskega tedna mobilnosti v Škofji Loki so v soboto, 19.
9. 2015, med 9. in 12. uro v mestnem
središču potekale različne dejavnosti.
Med njimi je bila tudi Mobilnost gibalno in senzorno oviranih oseb z vodenim tematskim sprehodom, ki ga
je vodil Grega Habjan. Pri tej sva kot
domačina in kot člana DP Gorenjske
aktivno sodelovala tudi midva z Janijem Trdino. Predstavila sva vsak svoj
vidik mobilnosti, Jani kot paraplegik
na ročnem vozičku, jaz kot invalidka na
električnem vozičku. Evropski stereotip
ob pogledu na modri invalidski znak

V družbi s študenti delovne terapije (foto Borut Lužovec)
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je mlad invalid s paraplegijo. Na sprehodu po starem mestnem jedru smo
odgovorne občinske osebe opozarjali
na funkcionalno dobre, odlične in tudi
slabše izpeljave oziroma možne rešitve obcestnih klančin, hišnih pragov,
cestnih prehodov, stopnišč s klančinami ali brez, dostopov v avtobus, cestne
signalizacije ipd. Pri odgovornih smo
ob naštevanju vseh plusov in minusov
naleteli na dober posluh, zato upamo,
da bodo v prihodnje tudi rešitve čim
bolj funkcionalno ustrezne. Lahko rečeva, da je bilo v Škofji Loki na področju odpravljanja slabše dostopnosti in
ovir v zadnjem času narejeno kar nekaj
izboljšav. Pri vseh nadaljnjih postopkih
prostorskega urejanja našega mesta pa
še naprej upamo na dobro sodelovan-
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Pomoč pri presedanju v monoski (foto Borut Lužovec)

je med predstavniki gibalno in senzorno oviranih oseb ter strokovnjaki. Jani
je podal predlog, da v prihodnjih turističnih predstavitvah mesta dodajo tudi
oznake, katere poti, kraji, objekti so do-

stopni za osebe na invalidskih vozičkih
in kateri ne. Bil je hvaležno sprejet. Na
koncu sva šla z Janijem svoje ugotovitve podpret še s privlačno dišečo kavo,
»za ziher«.

Silvana Gombač in Željko Geci | Društvo paraplegikov Istre in Krasa  

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Tako lepo indijansko poletje smo si lahko samo želeli in ga dobili. Sploh si ne morete misliti, kako lepo je bilo preživljati jesenske dni, tako zelo obsijane s soncem, ob morju. Če
nam bo le še zima tako prizanašala.
Silvana Gombač
ČLANI V LJUBLJANI IN PO LJUBLJANICI
V soboto, 19. septembra, smo se
zbrali člani, asistenti in spremljevalci na
Opekarski 1 v Ljubljani. Prispeli smo z
dvema kombijema in nekaj osebnimi
avtomobili. Pod mostom smo se vkrcali na turistično ladjo Sulc in odrinili po
Ljubljanici iz smeri Prul proti Tromostovju in še naprej proti severovzhodu.
Turistično vzdušje je popestrila muzika na ladji in borovničke. Z ladje smo
mahali še drugim ladjicam, opazovali
veslača na supanju s psom, obvozili
športne igre otrok s kanuji po Ljubl-

Pozdrav Primorcev iz ljubljanskega gradu (foto arhiv društva)
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janici ter si izmenjali pošto in pa širšo
okolico Ljubljane z vsemi gostišči ob
vodi, vidnimi iz žabje perspektive –
ladje. Nekateri člani so si prepevali, torej je bilo vzdušje. Točno opoldan smo
se zasidrali in izkrcali. Jože, Zvezdan in
Mirko sta z električnim vozičkom odhitela na Krekov trg, ostali pa s kombijema na start z vzpenjačo. Fotoaparati so
štrkali in člani smo se v nekaj skupinah
vkrcali v gondolo. Prispeli smo na razgledno točko, kjer se lepo vidi mesto z
okolico – Ljubljanski grad. To je krona
nad mestom, ki že več kot pet stoletij
soustvarja veduto slovenske prestolnice. Mogočna trdnjava, mestni simbol, najbolj obiskana turistična točka
v Ljubljani, oaza zelenja nad mestom,
prostor raznovrstnih kulturnih doživetij in preplet zgodovine in sodobnosti.
Srečanja mimoidočih po potkah parka so nas popeljala do dvorišča, kjer
smo se zbrali za skupinsko fotografijo.
Spremljevalci so si iz stolpa ogledali
mesto z okolico – čudovit razgled, nekateri celo muzej in galerijo; vozičkarji
pa smo gledali stavbe grajske kapele,
grajskega virtualnega gradu, kaznilni-

ce, lutkovnega muzeja, palacia, Friderikovega stolpa, stanovske dvorane,
peterokotnega stolpa, poročne dvorane, zgornjega lapidarija in grajskega
gledališča, skalne dvorane, Hribarjeve
dvorane, galerije S, kazemate in Mini
teatra. Nekaj članov si je privoščilo kavico, drugi smo gledali sprehajajoče igralce v kostumih graščakov; originalen
je bil vratar. Na poti nazaj z vzpenjačo
je pozornost pritegnil potapljač z repom, obkrožali pa so nas številni tujci
– predvsem Japonci in Kitajci.
Po dolgem čakanju smo se le zbrali na vznožju vzpenjače in se odpravili
na Mestni trg in se fotografirali ob Prešernovem spomeniku na Tromostovju. Joško je rezerviral sedeže v Klobasarni, izbirali smo med enolončnicami,
klobasami in štruklji. Ob malici nas je
navduševala in na ples vabila muzika s
tržnice. Po poti smo si ogledali stolno
cerkev sv. Nikolaja, kjer ravno obnavljajo oltar sv. Dizme in Marije Pomagaj
in obhajajo 300 let cerkve. V spomin
in zahvalo ob romanju v stolnici smo
dobili tudi podobice. Ogled je spremljala tiha glasba – koralno moško petje.

Pot nas je vodila naravnost na tržnico, kjer smo si privoščili še kozarček
rujnega iz pokušine obrtnikov. Kdor
je želel, je lahko pokušal jedi iz temu
namenjenih stojnic. Spremljevalci so
nas popeljali po celotni prireditvi, mi
pa smo se ob koncu polni lepih vtisov
vrnili domov.
Željko Geci
SPRINGER RIDERSI ŽE TRETJIČ PREDALI
DONACIJO DRUŠTVU
Ob zaključku motoristične sezone
so člani motorističnega kluba Springer Riders iz Hruševja in predstavniki
Prostovoljnega gasilskega društva Hruševje v soboto 10. oktobra predali ček
v višini 700 evrov predstavnikom Društva paraplegikov Istre in Krasa. Motoristi zbirajo prostovoljne prispevke na
svojih srečanjih v korist članov društva
za ureditev naših delovno-bivalnih
prostorov. V letošnjem letu se je akciji
pridružilo še prostovoljno gasilsko društvo Hruševje.
Za pobudo in vse zbrane prispevke
se člani društva iskreno zahvaljujemo.

Ček v višini 700 evrov je predsedniku društva paraplegikov Istre in Krasa, Željku Geciju, izročil predsednik Springer Riders PSIHO. (Foto arhiv
društva)
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Še malo pa bo tu novo leto. Jeseni so bili aktivni predvsem naši športniki, organizirali
smo tudi že peto likovno delavnico »Jaz sem ta biser našel kar v sebi«, veliko članov je
bilo tudi udeleženo pri nastajanju našega društvenega časopis KORAK.

N

everjetno je, kako beži čas.
Zdi se, kot da smo šele včeraj
kuhali golaž na tradicionalni
golažijadi v paracentru v Oseku, kjer
je naša nova ekipa z zmago ponovila
uspeh predhodnikov, in tekmovali na
Hrovatinovem memorialu, že je tu praznični prednovoletni čas.
Jeseni so bili najbolj aktivni naši
športniki, ki so uspešno tekmovali na
domačih in mednarodnih prizoriščih.
Pa se najprej ozrimo na mednarodna
tekmovanja. Henrik Plank je na svetovnem prvenstvu v atletiki, ki je potekalo v Dohi, osvojil nehvaležno četrto
mesto v metu diska s 15,36 metra dolgim metom. Gorazd Tiršek je bil član
strelske ekipe, ki je osvojila prvo mesto na svetovnem pokalu v Sidneyju v
streljanju z zračno puško, posamezno
je bil odličen drugi. Strelci so uspešno
tekmovali tudi na svetovnem pokalu
v ameriškem Fort Benningu. Tudi naši
kolesarji so sodelovali na dobrodelnem

kolesarjenju na Obali in na Ljubljanskem maratonu.
Naše društvo je organiziralo 1. krog
v košarkarski ligi na vozičkih ZPS Soča
oprema. Ekipa je izgubila z Mariborčani in premagala Kranjčane. Rezultate s
treningov so poskušali na tekmo prenesti tudi naši kegljači, ki so se udeležili
Magdičevega memoriala, ki je štel tudi
za prvi krog lige v kegljanju. Najboljše
sta se odrezala Roman Hrženjak in
Aleš Povše, ki sta v svojih kategorijah
osvojila drugo mesto. Aktivni so tudi
šahisti in strelci.
Glavni kulturni dogodek, ki ga organizira naše društvo, se je tudi letos
odvijal v Mercator centru v Celju. 22.
oktobra so se na prireditvi »Jaz sem
ta biser našel kar v sebi« zbrali likovniki likovne sekcije ZPS in ikonopisec
Alimpije Košarkoski. Angela Gajšek in njena dekleta so se predstavila
z izbranimi ročnimi deli, pridružile pa
so se jim tudi članice medobčinskega

Domačini na bojnem posvetu pred tekmo (foto Peter Planinšek)

društva delovnih invalidov iz Celja in
DP Ljubljanske pokrajine. Mimoidoči so
lahko v živo videli nastanek novih umetniških del, pa naj si bo to z rokami ali
usti. Nekateri so risali, drugi slikali ali pa
rezbarili, skratka, bilo je res pestro.
Ob že priznanih slikarjih so ustvarjali tudi otroci iz likovnega krožka IV.
Osnovne šole, od koder so bili tudi nastopajoči, ki so s svojim nastopom popestrili dogodek. Zaigrali so predstavo
o Rdeči kapici in moderno verzijo Prešernovega Povodnega moža.
Zapel nam je tudi njihov pevski
zbor. Za glasbeno točko sta poskrbela
Domen in Niko iz Glasbene šole Celje.
Da vse skupaj ne bi šlo v pozabo prehitro, so bila v Mercator centru do konca
novembra razstavljena še dela slikarja
Branka Rupnika.
Decembra je izšla tudi naša društvena revija Korak naprej. Za to so najbolj zaslužni vsi, ki so prispevali kakšen
članek ali fotografijo. Deževni in hladni

Otroci ob mentorici Ljudmili Turk (foto Peter Planinšek)
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Pevski zbor IV. OŠ Celje (foto Peter Planinšek)

Razstavljena vezenine članic društva (foto
Peter Planinšek)

jesenski dnevi so kar primerni, da se
spomnimo kakšnega dogodka iz preteklosti, ga zapišemo in tako delimo z
našimi prijatelji in znanci. Na tak način
imamo zbrane tudi vse najpomembnejše dogodke, ki so se v zvezi z našim
društvom zgodili v zadnjem letu.
Naj bo to vse za tokrat, več o veselem decembru in prazničnem času pa
v naslednji številki.
Barbara Kos
»ŠE VEDNO VOZIM – VENDAR NE HODIM«
Z NOVIM ŠOLSKIM LETOM ŽE
STOPILI V 8. LETO OSVEŠČANJA
MLADOSTNIKOV O POMENU
PROMETNE VARNOSTI
Trend v prometni varnosti med
mladimi se v zadnjih letih sicer izboljšuje, a letošnji rezultati nakazujejo izrazito
poslabšanje. Opažamo namreč, da je
število smrtnih žrtev med mladimi, starimi med 15 in 24 let, že zdaj poskočilo
36

Uspešen zaključek šolskega leta 2014/15 smo proslavili z novinarsko
konferenco na Gimnaziji Vič v Ljubljani. (Foto Arhiv Zavoda VOZIM)

z 10 na 15 smrtnih žrtev glede na enako
obdobje lani. Zaskrbljujoč pa je podatek, da se nasploh strmo povečuje tudi
število hudo telesno poškodovanih, ki
jih je že lani bilo 14 % več kot leta 2013,
letos pa jih je samo med januarjem in
septembrom že 711, kar predstavlja kar
11-odstotno povečanje glede na enako
obdobje lani. Vse to pa s sabo prinese
številne družinske tragedije in posledično ogromno zgodb, ki jih želimo
člani gibanja »Še vedno vozim – vendar
ne hodim« deliti in s tem preprečiti, da
naše zgodbe ne bi postale tudi zgodbe
drugih.
Zato z novim šolskim letom 2015/16
nadaljujemo z izobraževanjem mladostnikov na temo prometne varnosti na
srednjih pa tudi osnovnih šolah ter celo
na Fakulteti za logistiko Celje, kjer je Peter Planinšek, bivši voznik tovornjaka,
ki je prevozil skoraj celo Evropo, z bodočimi študenti delil izkušnjo, kako se
je ponesrečil ravno med opravljanjem
svojega poklica.
Da je smiselno mladostnike, še
posebej te, ki začenjajo z izobraževanji iz CPP, soočiti tudi z zgodbami ponesrečencev v prometnih nesrečah,
se strinjajo tudi na lokalnih Svetih za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ravno 4. novembra 2015 smo na
novinarski konferenci na Srednji šoli za
gostinstvo in turizem Celje širši javnosti
predstavili sodelovanje z Mestno obči-

no Celje (MOC) in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)
na MOC v projektu »Mestna občina Celje – »Varna in mladim prijazna«.
A povezujemo se ne samo lokalno. Okrepili smo sodelovanje s Srbsko
zvezo paraplegikov in tetraplegikov
– SPIKS, katere člani so nas lani že obiskali, da bi se seznanili z našim preventivnim delom v okviru ŠVVVNH. Z našo
podporo so v Srbiji ustanovili Još uvek
vozim, srbski »Še vedno vozim – vendar ne hodim« in pričeli z osveščanjem
mladostnikov o pomenu upoštevanja
cestnoprometnih predpisov. Septembra letos pa so nas povabili, da jim
obisk vrnemo. Pripravili so namreč izobraževanja za nove predavatelje in
izrazili željo, da prisluhnemo njihovim
zgodbam in jih obogatimo z našimi
izkušnjami in nasveti. Tako smo se Barbara Kos, Matej Lednik in Borut Pervanja podali na dolgo pot do Novega
Sada, kjer so nas pričakali izredno topli
in zanimivi ljudje, za katere verjamemo,
da jim bo uspelo Još uvek vozim predstaviti mladostnikom po vsej Srbiji, in
tako prispevati k preventivi na področju prometne varnosti.
Mi si bomo prizadevali, da zgodbe
naših članov sliši še več slovenskih mladostnikov kot v lanskem šolskem letu
2014/15, ko smo jih na 100 delavnicah
dosegli kar 7.560, kar predstavlja 40 %
celotne generacije.
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oprema

Pripomočki za gibanje:

Pripomočki za inkontinenco:

Sanitarni program:

vozički na ročni pogon,
vozički na elektromotorni pogon,
počivalniki, športni vozički,

katetri in urinal kondomi ter vrečke,

dvigalo za kopalnice, stol za tuš,
nastavki za WC školjko,

električni skuterji,

plenice, predloge, vložki, mrežaste
hlačke, plenice za otroke in posteljne
podloge,

oskrba preležanin (blazine),

nega stome,

dvigala (vertikalna, navadna,
dvižne ploščadi, rampe idr.),

bergle in hodulje,
rokavice za poganjanje,

nega kože,

postelje,

obvezilni program (tosama).

predelave avtomobila.

dodatna oprema
(zaščita za špice, kolesa, trakovi,
zavore idr.).

www.poenostavim.si

dvigala za spalnico,

izi@poenostavim.si.si

IZI © Dom paraplegikov, središče zdravja in počitnic, d.o.o.,
Pacug 10, 6320 Portorož
031 34 88 41

01 230 25 22

051 61 88 03

Dom paraplegikov Pacug posluje pod okriljem Zveze paraplegikov Slovenije
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Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
U jésen smo zdrti za delo – »jeseni smo prizadevni«.

N

aše društvo je aktivno sodelovalo in pomagalo občini
Črna na Koroškem, ki se je
prijavila za podelitev naslova »Mesto
prijazno invalidom« in občini Ravne na
Koroškem, ki je že nosilka tega naziva
pri sestavi ciljev in aktivnost za novo
akcijsko obdobje. Pridno objavljamo
dogodke in članke na spletnem portalu Moja občina in lokalnih časopisih.
Z oktobrom smo pričeli tudi z našo rekreacijo, ki poteka ob četrtkih od 17. ure
naprej na OŠ Pameče. Razmigavanje
telesa je pač nekaj, kar invalidi na vozičkih še posebej potrebujemo, saj krepi naše telo in um. Po rekreaciji pa se
lahko člani družijo in poveselijo na našem društvu. Organizirano imamo tudi
masažo, če katerega člana bolijo mišice
od naporne rekreacije. Pričela se je liga
v kegljanju in s tem tudi naši treningi,
ki potekajo v Športnem centru DTK na
Ravnah na Koroškem. Letos bo naša
kegljaška ekipa nekoliko spremenjena,
zato upamo tudi na boljše rezultate od
lanskih. Ob sredah imamo poleg uradnih ur po novem organizirano tudi
fizioterapijo, s katero poskrbimo tudi
za dobro razmigane noge. Tudi ribiči
smo še aktivni, kljub nekoliko hladnejšim dnevom se še vedno podružimo
ob ribniku, rečemo katero in ulovimo
kakšno ribico. Tokrat smo se ob sončnem vremenu družili na ribniku Reš v
Radljah ob Dravi.
KOSTANJEV PIKNIK
Oktobra smo tudi letos organizirali
kostanjev piknik, ki se ga pa letos prvič
niso udeležili samo starejši člani »50+«,
38

Ribiči na ribniku Reš (foto Mitja Breg)

Kostanjev piknik v dobri družbi gostiteljev Ivančka in Marije (foto Stojan Rozman)
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ampak tudi ostali. Tudi letos smo okusili
gostoljubje Ivančka in njegove Marije
ter ostalih članov družine Gaberšek.
Ob prihodu nas je že pričakal mamljiv
vonj divjačinskega golaža in domačega kruha, ki sta ju pripravila gostitelja.
Sprehodili smo se tudi po prečudoviti
okolici cerkve na Brdah, ki so si jo tisti, ki
jo še niso videli, tudi ogledali. Ob dobri
kapljici in kostanju kot tudi ob dobrem
pecivu in kavici smo si ta prelep sončni
oktobrski petek začinili z zimzelenimi
melodijami, modrovanji in starimi, a
vedno aktualnimi vici.
SAJENJE JABLAN
V torek 3. novembra, v lepem sončnem jesenskem popoldnevu, je naše
društvo sodelovalo pri sajenju sadnega
drevja ob kolesarski poti. Prijetno razpoloženi smo se pripeljali s kolesi in na
invalidskih vozičkih ter se vključili v to
aktivnost. Vsak od sodelujočih je imel
kaj za povedat, pameten nasvet …,
takšno sodelovanje potrebujemo vsi,
več prostovoljstva in medsebojnega
druženja …
Jože Santner iz društva Učni sadovnjak je navdušil predsednika Vaške
skupnosti Šmartno g. Sedarja, da nas,
paraplegike, vključijo v sodelovanje pri
dogodkih in aktivnostih v Šmartnem,
zato je Vaška skupnost Šmartno pri Slovenj Gradcu tudi donirala sadiki jablan
vesna in carjevič nižje rasti, da bomo
lahko sami obirali zdrave sadeže. Sadilne količke je podaril bivši predsednik
vaške skupnosti, nanje so že nameščene tudi prepoznavne tablice Društva
paraplegikov Koroške. Povedano je
bilo: kako se obrne sadika; na katero
stran sadike se postavi sadilni količek;
kako in zakaj naj bodo korenine drevesa v sadilni mreži – seveda, da voluhar
ne uniči drevesnih korenin; kako mrežo
zapremo in kako se namesti mali del
mreže, da voluhar ne more pri deblu
do korenin ter zakaj mora biti cepilni
del drevesa nad zemljo. Res smo se

Sajenje drevesa (foto Satner)

tako ravnali, zato da bodo tudi naša
drevesa rasla uspešno kot ostala v tem
drevoredu. Tako meni kot tudi ostalim
kolegom ni žal te aktivnosti, saj se vedno naučimo tudi česa novega. Na lokaciji ob kolesarski stezi je še veliko prostora, zato želijo, da bi se to zapolnilo
še z novim sajenjem, tudi s še drugimi
starimi sortami.
Seveda je bilo v tednu Martinovih
dni kot prazniku vaške skupnosti Šmar-

tno pri Slovenj Gradcu polno dela, zato
je lahko na pomoč pri sajenju priskočil
samo podpredsednik Aleš Štruc in
član Gibanja TRS Ivo Karner. Ob skorajšnjem prazniku ter uspešni saditvi
pa je seveda treba tudi pokusiti, kako
vino bo nastalo iz svežega mošta. Lepo
je bilo nazdraviti v tej družbi. Lepa je že
ta kolesarska pot z drevoredom, sedaj
je še lepša, ker tu sedaj rastejo tudi drevesa nas paraplegikov.
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Pri društvu smo v tem obdobju imeli jesensko srečanje članov z izrednim občnim zborom,
predstavili smo se ob Tednu mobilnosti, obiskali smo OŠ Luisa Adamiča, imeli smo foto
tečaj in tečaj slovenskega jezika, na kulturnem področju smo sodelovali na kulturnem
dogodku v Celju in dvakrat v Ajdovščini, naši poverjeniki so se izobraževali v Semiču,
uspešni pa so bili tudi naši športniki.
JESENSKO SREČANJE Z IZREDNIM
OBČNIM ZBOROM
Društvo je tradicionalno jesensko srečanje članov tokrat pripravilo
19. septembra v Blagajevi deželi oz.
Polhovem Gradcu. Kraj je verjetno
ime dobil po staroslovenskem gradišču – Gradec, legenda pa govori o
utrujenem popotniku, ki so mu polhi pojedli sedlo in jermenje, zato ga
je v jezi poimenoval Polhov Gradec.
Kraj v osrčju Polhograjskega hribovja ima bogato kulturno zgodovino, v
katero vsekakor sodi lepo obnovljena
polhograjska graščina, ki smo si jo na
začetku našega srečanja tudi ogledali.
Njeni temelji segajo še v čas 13. in 14.
stoletja, ko je tam stal stolpast dvor.
Številni lastniki so skozi stoletja graščini dali svoj pečat, od leta 2008 pa
jo upravlja Tehniški muzej Slovenije. V
njenih prostorih je Muzej pošte in tele-

komunikacij in Krajevni muzej, graščina
pa omogoča tudi nepozabne poroke.
Obiskovalci si lahko privoščijo celo čaj
z grofom Blagajem. Ob graščini je čudovito urejen park, grajsko dvorišče pa
krasi vodnjak s kipom Neptuna in kipi
golih nimf.
Osrednje dogajanje našega druženja je potekalo pri Pograjskem domu,
kjer smo imeli kratek izredni občni
zbor. Upravna enota namreč ni potrdila društvenega statuta, zato smo izkoristili priložnost in občni zbor pripravili
na srečanju članov. Člani naj bi sprejeli
in potrdili Statut društva s popravki in
Pravilnik o volitvah, vendar je zaradi
člena, ki omejuje delo predsednika na
dva mandata, prišlo do burne, dolge
in nekorektne razprave. Zato se je delovno predsedstvo (vodil ga je Robert
Žerovnik) odločilo za prekinitev in
sklic novega izrednega občnega zbora.

Pred ogledom Polhograjske graščine (foto Špela Šebenik)
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Po občnem zboru se nam je pridružil župan Franc Setnikar in nam ob
dobrodošlici na kratko orisal pomembne dogodke in zgodovino Občine Dobrova - Polhov Gradec. Ob tem naj povemo, da je njihova občina ob Dnevu
slovenskih občin med štirimi slovenskimi občinami prejela certifikat ISSO Zlati Kamen 2015. To prestižno priznanje
pridobijo tiste občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja.
V nadaljevanju se je z ljudskimi plesi
predstavila domača folklorna skupina
»Grof Blagaj«, nato pa je sledilo zabavno druženje. Nekateri naši člani so se z
domačimi balinarji pomerili v ekipnem
balinanju, drugi pa uživali ob klepetu in
muziki, ki sta jo neumorno vrtela Slavko in Marino. Ob takih priložnostih
seveda ne gre brez dobrot na žaru, ki
jih sami pripravimo, postrežejo pa naše
osebne asistentke.

Pri Pograjskem domu nam je dobrodošlico zaželel župan Franc
Setnikar. (Foto Marino Popovič)

[
Županu in Občini Dobrova - Polhov
Gradec se zahvaljujemo za njihovo gostoljubje, folklorni skupini pa za popestritev in obogatitev našega srečanja.
Tudi pri tokratnemu srečanju so bile organizacijske niti v rokah Mojce Burger.
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – POTUJ
RAZNOLIKO
Ljubljana je tudi letos sodelovala v
Evropskem tednu mobilnosti, ki je
potekal med 16. in 22. septembrom.
Slovenska prestolnica si z raznovrstnimi dejavnostmi prizadeva za prijaznejši način mobilnosti ter spremembo
potovalnih navad. Za avtomobile je
bil zaprt del Slovenske ceste, ob letošnjem tednu mobilnosti pa je Ljubljana dobila novi veliki P+R parkirišči pri
Dolgem mostu in na Barjanski cesti.
Na njih so tudi parkirišča za voznike
invalide, postaja Bicikelj, prostori za avtodome, polnilnice za električne avtomobile in obračališče za avtobuse LPP.
Naše društvo se v Tednu mobilnosti
vsako leto vključi v različna dogajanja
na različnih lokacijah Ljubljane. Tako
smo se 21. septembra priključili OVIRANtlonu, ki ga je na Kongresnem
trgu pripravil Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir

Mestne občine Ljubljana (SOAKO). Številne udeležence sta nagovorila župan
Zoran Janković in vodja SOAKO Sašo
Rink, prisotni pa so bili podžupani in
vodje oddelkov mestne uprave MOL.
Na triatlonu z ovirami smo tako gibalno ovirani kot gluhi in slepi invalidi
želeli neinvalidne soobčane opozoriti, s kakšnimi ovirami se vsakodnevno srečujemo. Skupaj pa lahko
naredimo veliko, da bo okolje, ki nas
obdaja, prijaznejše in dostopnejše
vsem občanom naše bele Ljubljane.
Številni obiskovalci, ki so spremljali naše
predstavitve, so lahko praktično poskusili in spoznali ovire, ki nam še vedno
grenijo vsakdan. Še posebej učenci OŠ
France Bevk in OŠ Vič, ki so se podali
na premagovanje prav vseh ovir. Povemo naj, da sta se z ovirami spopadla
tudi župan in jazz pevka Nina Strnad.
Prvi del je bil namenjen vožnji z vozičkom po poligonu z ovirami, na drugem delu je bilo treba razbrati besede
iz ustnic, na tretjem pa z belo palico
prehoditi poligon z ovirami za slepe.
Na triatlonu se je za nagrade tudi tekmovalo. Vikend pakete v svojih domovih sta prispevali Zveza paraplegikov
Slovenije in Zveza gluhih in naglušnih.

Župan MOL Zoran Janković je prisotne nagovoril kar z invalidskega vozička.
(Foto Tomaž Demšar)
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Predstavitev poslanstva društva na festivalu (foto Mojca Burger)

DAN BREZ AVTOMOBILA
Evropski teden mobilnosti je 22.
septembra zaključil dan brez avtomobila, ki je povezan z akcijo »Potuj
raznoliko.« Letošnjega je spremljal
tudi slogan »Izbiraj! Spreminjaj!
Združuj!« in vseslovenska nagradna
akcija »Pripelji srečo v službo«.
Naše Društvo je sodelovalo v Uličnem
festivalu »Potuj raznoliko: prava
zmes odpravi stres« na Eipprovi ulici
v Trnovem. Na stojnici smo s publikacijami in fotografijami mimoidočim
predstavili celostno dejavnost in poslanstvo društva, Željko Vertelj – član
Mednarodnega združenja slikarjev, ki
slikajo z usti ali nogami, pa je demonstriral slikanje z usti. Vzbudil je veliko
občudovanja, še posebej med učenci,
ki so se tudi sami poskusili v tej nekoliko nenavadni tehniki slikanja. Predstavili so se tudi igralci namiznega
tenisa na vozičkih. No, nekateri obiskovalci so v roke vzeli namiznoteniški lopar in odigrali set ali dva z našimi igralci.
Na festivalu na Eipprovi je bilo med
številnimi stojnicami in na glasbenem
odru pestro in zanimivo. Še posebej
ob enajsti uri, ko je festival odprl župan
MOL Zoran Janković.
SODELOVANJE Z DRUŠTVOM
ANIMATORJEV NORMA 7
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine že vrsto let tesno sodeluje z
Društvom animatorjev Norma 7 iz Brij.
Društvo se ukvarja predvsem s kultur41
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utrudno oblikovanje vsakoletnih maratonskih vsebin in kot nepogrešljiva
recitatorka. Za dolgoletno sodelovanje
sta na literarnem maratonu zahvalo in
priznanje prejela tudi pesnica Ljubica
Jančar ter slikar in recitator Metod Zakotnik iz DP Gorenjske.

Deveti literarni maraton v Ajdovščini (foto Tomaž Demšar)

nimi dejavnostmi, ki bistveno vplivajo
na kakovost življenja, zlasti starejših in
invalidnih oseb ter drugih marginalnih skupin prebivalstva. Članice našega Aktiva žena in slikarji sodelujejo na
dveh tradicionalnih kulturnih dogodkih, ki jih Društvo Norma7 vsako leto
pripravi v Dvorani prve slovenske vlade
v Ajdovščini.
Članice so 10. septembra sodelovale na XII. koloniji ustvarjalnih dejavnosti – Ajdovščina 2015, kjer so
udeleženci oblikovali »dnevni časopis
Poetikum.« Kot dežurna novinarka je
časopis sooblikovala tudi članica našega društva in vodja Aktiva žena Marjana Lavrin. Koloniji sta se na likovni
delavnici drugim umetnikom pridružila tudi naša slikarja Željko Vertelj
(član VDMFK) in Breda Malus ter nekateri drugi slikarji Likovne sekcije pri
Zvezi paraplegikov Slovenije – Metod
Zakotnik, Klavdij Leban in Ljudmila Turk.
Odmeven je bil tudi Literarni maraton – Rdeča jabolka, ki ga je društvo Norma 7 27. oktobra v avli dvorane pripravilo že deveto leto zapored.
Ustvarjalci so se predstavili kot bralci
in recitatorji, slikarji in glasbeniki ter
kot avtorji poezije in krajših literarnih
zapisov. Med predstavniki društev in
invalidskih organizacij je nastopila tudi
42

naša bralna skupina – ONA in ONE, pridružil pa se jim je Metod Zakotnik iz DP
Gorenjske.
Ob tej priložnosti so razglasili tri
najboljše literate med številnimi literati
različnih starostnih skupin in učencev
osnovnih ter dijakov srednjih šol, ki so
sodelovali na natečaju »Pismo mojemu očetu«. Vse pesniške in prozne
pripovedi udeležencev natečaja je organizator maratona združil v posebni
številki glasila Poetikum.
Podelili so tudi pisna priznanja.
Naša bralna skupina ONA in ONE je
prejela priznanje za večkratno sodelovanje v projektih Društva Norma 7.
Zahvalo in priznanje je prejela tudi
naša pesnica Darinka Slanovec za ne-

SODELOVANJE S ŠTUDENTI DELOVNE
TERAPIJE
Naše društvo in oddelek za delovno terapijo Zdravstvene fakultete v
Ljubljani sta v štirih srečanjih študentov
in študentk fakultete ter naših članov
pripravila delovna srečanja z naslovom
– »Delovna terapija na področju
prostega časa za študente 3. letnika.« Projekt zavzema izvedbo predmeta, ki vključuje prikaz prilagojenih
športnih in drugih aktivnosti in razgovor s člani Društva na tem področju.
Študentje so spoznali razne aktivnosti, ki jih izpolnjujemo v prostem času
in jih izvajamo na prilagojen način –
šport ter različne interesne dejavnosti.
Na srečanjih smo predstavniki društva
mentorici Alenki Plemelj in študentom s projekcijo fotografij predstavili
celostno poslanstvo društva, posebej
pa tematiko projekta. Menimo, da so
študentje s predstavitvijo naših življenjskih zgodb in društvenih dejavnosti
dobili dovolj podatkov, hkrati pa tudi
novo življenjsko izkušnjo.

Predstavitev projekta študentkam tretjega letnika delovne terapije (foto Marino Popovič)
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Tečaj v društvenih prostorih (foto Marino Popovič)

TEČAJ SLOVENSKEGA PRAVOPISA
Slovenci smo izjemno občutljivi
na slovnične napake. A le, ko gre za
napake drugih. Svojih večinoma niti
ne opazimo.
V društvenih prostorih je 29. septembra in 8. oktobra 2015 potekal tečaj slovenskega pravopisa. Vodila sta
ga naša članica in lektorica Janja Jurančič Rak in dober poznavalec slovenščine Brane Pavšek. Pripravila sta
izjemno obsežno pisno gradivo, ki ga
bomo lahko kadarkoli s pridom uporabili. No, za začetek se bomo izogibali
najosnovnejših in najpogostejših napak: manjkajočih in odvečnih vejic ter
napačne rabe velike začetnice, predlogov s/z, k/h, iz/z, namenilnika namesto nedoločnika, uporabe povratnega
svojilnega zaimka, zanikanja s tožilnikom itd.
V PRIJETNEM OKOLJU
OŠ LUISA ADAMIČA V GROSUPLJU
V okviru Tedna otroka, ki je letos
potekal od 5. do 11. oktobra, je Društvo
paraplegikov ljubljanske pokrajine v OŠ
Luisa Adamiča v Grosuplju poskrbelo,
da je bil dopoldan pester in poučen.
Letošnja vsebinska usmeritev je bila –
»Nekaj ti moram povedati«. Dobro
komuniciranje med ljudmi je namreč
pomembno v vseh življenjskih obdobjih, učimo pa se ga že zelo zgodaj.

9. oktobra smo projekt »Različnost
je zakon« predstavili učencem od
6. do 9. razreda in res smo jim veliko
povedali. V štirih skupinah je kar 400
učencev v avli šole prisluhnilo Mirjam in Ninu, ki sta jim s projekcijo
fotografij predstavila poslanstvo društva in jih opozorila na vzroke, ki so
botrovali naši poškodbi hrbtenjače.
Predvsem na prometne nesreče, ki
prednjačijo pred vsemi drugimi vzroki.
Slogan – »Nekaj ti moram povedati!«
sta izkoristila za izpoved osebnih življenjskih zgodb. Predstavitvi so učenci
in njihovi učitelji z velikim zanimanjem
prisluhnili in prepričani smo, da so dobili dober poduk.
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LIKOVNO SREČANJE Z RAZSTAVO
ROČNIH DEL V CELJU
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je 22. oktobra 2015 v Mercator centru Celje organiziralo že peti
tradicionalni kulturni dogodek – »Jaz
sem ta biser našel kar v sebi.« Na likovni delavnici so sodelovali trije naši
slikarji: Silvo Mehle in Željko Vertelj
(člana Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami) in slikarka Breda Malus. Na stojnici pa so se z
ročnimi izdelki predstavile tudi članice
našega Aktiva žena. Lepo predstavitev
so z bogatim kulturnim programom
popestrili celjski osnovnošolci.
POVERJENIKI NA DELOVNEM
SREČANJU V SEMIČU
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je 3. in 4. oktobra v Semiču pripravilo delovno srečanje socialnih poverjenikov društva. Sodelovalo je sedem
poverjenikov, nova vodja mreže Mojca
Burger in strokovna delavka pri Zvezi
paraplegikov Slovenije Hana Ermenc.
Udeleženci srečanja so prvi hladni in
deževni dan izkoristili za obisk »OŠ
Brihtna glava« na Radovici blizu Metlike, kjer smo že kar redni gostje. Seveda
so naši »učenci« tudi tokrat sedli v klopi
in bili pri pouku tam iz davnih petde-

Poučna predstavitev na OŠ Luisa Adamiča (foto Tomaž Demšar)
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Predstavitev ročnih del naših članic (foto Peter Planinšek)

setih let. Ko je v razred vstopila stroga
učiteljica, so vsi otrpnili od strahu. Pozdravila jih je: »Za domovino!« učenci
pa so odgovorili: »S Titom naprej« in
pouk se je pričel s poučevanjem belokranjskih običajev in njihove kulture.
Nekateri so jih dobili tudi s šibo po riti,
če se niso lepo vedli. Šolska ura je hitro
minila in na koncu so dobili vsi »IZPRIČEVALO« z ocenami. Nekaj jih seveda
ni izdelalo in bodo razred ponavljali,
drugi pa so napredovali v višji razred.
No, malo nostalgije res ne škodi.
Ob vrnitvi v Dom paraplegikov se
je začelo izobraževanje poverjenikov.
Vodja poverjenikov je predstavila načrte in cilje za letošnje leto, nato pa je
strokovna delavka Zveze predstavila
pravice invalidov na področju sociale,
ZZZS in drugih področjih. Odgovarjala

je tudi na konkretna vprašanja poverjenikov, s katerimi se srečujejo na terenu.
Dobili so veliko informacij, ki jih bodo
ob obiskih lahko posredovali članom.
Mreža poverjenikov pri društvu je
precej večja, zato z udeležbo v Semiču
ne moremo biti preveč zadovoljni.
ZAČELA SE JE ORGANIZIRANA
ŠPORTNA VADBA
Brez organizirane športne vadbe ne
moremo na tekmovanjih pričakovati
dobrih rezultatov. Zato športniki našega
društva v jesenskih, zimskih in spomladanskih mesecih organizirano trenirajo.
Košarkarji trenirajo dvakrat po dve
uri na teden v dvoranah OŠ Dol in OŠ
Dragomelj, kegljači imajo enkrat na
teden triurni trening na kegljišču na
Malenškovi. V tem športnem objektu

Delovno srečanje socialnih poverjenikov v Semiču
(foto Mojca Burger)

44

trenirajo tudi igralci namiznega tenisa, nekateri strelci in igralci boccie.
Naša najboljša strelka, ki se pripravlja za
nastop na paraolimpijskih igrah v Riu,
trenira na strelišču na Vidmu. Atleti
trenirajo glede na vremenske pogoje na atletskem stadionu ŽAK, igralci
curlinga imajo dve uri na teden trening v Ledeni dvorani v Zalogu, igralci
biljarda pa v FIT-FIT centru v Domžalah. Ribiške izkušnje lahko nabirajo tudi
naši ribiči. Za njih imamo na društvu
lovne karte nekaterih ribiških družin.
V začetku oktobra pa so se športnikom
s tedensko rekreacijo v URI Soča pridružili tudi naši težje gibalno ovirani in starejši člani. Na rekreacijo jih vozita društvena kombija. V bazenu URI Soča se
enkrat tedensko rekreirajo tudi plavalci.
Za šport in rekreacijo v društvu dobro
skrbimo. Šport in rekreacija naj bi bila
sestavni del življenja vsakega paraplegika in tetraplegika. Tisti, ki se ukvarjajo
s športom, živijo boljše in kvalitetnejše
življenje.
ČLANI SPREGOVORILI
O SVOJIH TEŽAVAH
Naše Društvo je 10. novembra 2015
v prostorih Doma starejših občanov
v Ribnici pripravilo delovno srečanje
članov in predstavnikov občinskih teles. Namen srečanja je bilo zbližanje
članov s predstavniki ustanov, ki so
pomembne za zagotavljanje temeljnih

V telovadnici URI Soča se rekreirajo starejši in težje gibalno ovirani
tetraplegiki. (Foto Marino Popovič)
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Srečanje s predstavniki občin (foto Marino Popovič)

življenjskih pogojev paraplegikov in tetraplegikov. To je bila tudi priložnost za
pobudo odpravljanja grajenih in miselnih ovir v kompleksnem okolju. Hkrati
pa so naši člani predstavnike občin
opozorili na konkretne težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo.
Na delovnem srečanju so našo
problematiko reševali člani iz občin
Kočevja, Velikih Lašč, Vidma - Dobrepolja, Ribnice in predstavniki občin.
Predsednik društva Gregor Gračner
je v pozdravnem nagovoru na kratko orisal celostno dejavnost društva
z vsemi petimi socialnimi programi,
strokovna delavka Zveze paraplegikov
Slovenije Hana Ermenc pa program
Osebne asistence, Obnovitveno rehabilitacijo, Avtošolo, pomoč arhitekta pri odpravljanju arhitekturnih ovir
in počitnikovanje v domovih Zveze.
Župan Občine Ribnica Jože Levstek
je predstavil Ribnico in vse akcije, ki
so jih v zadnjih letih izvedli v dobrobit
gibalno oviranih občanov. Podobne
akcije je omenil tudi podžupan Občine
Kočevje Roman Hrovat in pripomnil,
da so že vidni rezultati na področju
saniranja arhitekturnih ovir, saj je nji-

hova občina v decembru prejela listino
»Občina po meri invalidov.« Policista
policijske postaje Ribnica sta prisluhnila pritožbam invalidnih voznikov o
pogostem kršenju parkiranja na parkiriščih za invalidne voznike in prevelikih
hitrostih v naseljih. Policija bo skupaj z
našimi člani poostrila nadzor na tem
področju. Razpravljali so tudi o stanovanjski problematiki in zakonodaji na
socialnem področju. Od predstavnic

Centrov za socialno delo Ribnica in Kočevja so dobili odgovore iz prve roke.
V Domu starejših občanov Ribnica so
se z direktorjem Brankom Gorečanom resnično potrudili, da smo se pri
njih vsi udeleženci dobro počutili.
KOŠARKARJI USPEŠNO
V NOVO SEZONO
Naša košarkarska ekipa DP Ljubljana Mercator je v češkem mestu Brno

Naša peterka (v belih dresih) v napadu (foto Peter Planinšek)
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26. septembra na tradicionalnem prijateljskem košarkarskem turnirju osvojila
prvo mesto. To je bila dobra popotnica za dober start v novo sezono. Dobra pripravljenost našega moštva se
je pokazala že v prvem krogu državne
lige ZPS SOČA OPREMA 18. oktobra
v Šoštanju. Slavila je v obeh nastopih.
Najprej je premagala ekipo DP Novo
mesto (52 : 40), nato pa skoraj z enakim
rezultatom še ekipo DP Gorenjske (51 :
40). Po prvem krogu je med najboljšimi strelci na drugem mestu naš igralec
Gregor Gračner.
V NOVO SEZONO ODLIČNO
TUDI ŠAHISTI
Novo šahovsko sezono so uspešno
začeli tudi naši šahisti. V prvem krogu,
ki ga je 16. oktobra pripravilo Društvo
paraplegikov Istre in Krasa, so povedli
v šahovski ligi. In to brez najboljšega
šahista med paraplegiki in tetraplegiki, Edvarda Planinca. Naši najboljši
trije šahisti Adam Dmitrovič, Jasmin
Sabljakovič in Zlatko Bernašek so
zbrali 14,5 točk in za 0,5 točke ugnali
domačine.
Primorski šahisti so šahovske boje
na črno-belih poljih posvetili tudi v
spomin na svojega odličnega šahista

Učenci so se pomerili tudi v košarki na vozičkih. (Foto Marino Popovič)

Viktorja Brezovnika. Naš šahist Adam
Dmitrovič (6) je posegel po drugem
mestu, vodja naših šahistov Jasmin Sabljakovič (4,5) po četrtem, Zlatko Bernašek (4) pa po petem. Naš četrti šahist
Stane Polovič (4) je bil deveti.
TEHNIČNI DAN – DRUŽIM SE
Z DRUGAČNIMI
Na OŠ Kašelj pri Ljubljani je 17. novembra potekal Tehnični dan – družim
se z drugačnimi. Predstavniki društva
smo učencem dveh sedmih razredov
ta dan obogatili s predstavitvijo na-

Naša šahista Adam Dmitrovič in Stane Polovič (foto Tomaž Demšar)
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šega projekta »Različnost je zakon« v
katerem so učenci in učitelji tako kot na
drugih šolah spoznali celostno dejavnost in poslanstvo društva.
V nadaljevanju se je učencem in
njihovim učiteljem na prvi delavnici
predstavil naš slikar Silvo Mehle, ki svoja dela ustvarja s čopičem v ustih in je
pridruženi član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.
S tem načinom slikanja so se tudi sami
poskusili in za začetek so nastale kar
dobre slike. Na drugi delavnici so praktično spoznali različne arhitekturne
ovire s katerimi se paraplegiki in tetraplegiki še vedno vsakodnevno srečujemo. Z vozički so se vozili po klančini,
z dvigalom in med ovirami. Z našimi
športniki so se pomerili v košarki in
namiznem tenisu. Spoznali so, da je z
vozičkom težko voditi žogo in zadeti
koš, težko pa je bilo osvojiti tudi točko
v namiznem tenisu.
Upamo, da smo s predstavitvijo
dosegli svoj namen in da bodo učenci
v mladostni razigranosti nekoliko bolj
previdni.
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Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Čas, ko poletje prehaja v jesen, smo na društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije izkoristili za šport, draženje brbončic predvsem pa za spoznavanje in zabavo ter utrjevanje dobrih medsosedskih odnosov. Čeprav so noči že precej hladne, so nas podnevi še
vedno božali topli sončni žarki, ki so poskrbeli, da smo polni energije in pripravljeni na
nove (športne) izzive.
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Med 16. in 22. septembrom je potekal Evropski teden mobilnosti. Osrednji
slogan letošnjega Evropskega tedna
mobilnosti je bil »Izbiraj. Spreminjaj.
Združuj«. Te tri besede nas opominjajo, da predenj se odpravimo na pot,
dobro premislimo o vseh možnostih.
Namesto, da sedemo v avto, raje izberimo, prilagodimo in združimo tiste vrste
prevoza, ki so za naše potovanje optimalni. Tako bomo poskrbeli ne le za
čisto okolje ampak tudi za naše zdravje
in dobro počutje.
Evropskega tedna mobilnosti smo
se udeležili tudi sami, in sicer v petek,
18. septembra. Ta dan je bil še posebej
namenjen gibalno oviranim in starejšim občanom mestne občine Murska
Sobota. Zbrani v prostorih Pokrajinske
in študijske knjižnice Murska Sobota,
smo si ogledali predstavitev dejavnosti gibalno oviranih oseb in starejših
občanov ter predstavitev pridobitve
medicinsko tehničnih pripomočkov za
gibalno ovirane osebe. Na predstavitvi
so sodelovali Mira Nemec (Uri Soča),
ki je predstavila tehnične pripomočke, Barbara Slaček (Zveza paraplegikov Slovenije), ki nas je obogatila z
informacijami o projektu socialnega
podjetništva – IZI (invalid za invalida).
Predstavila nam je omenjen projekt,
tehnične pripomočke in postopke
pridobivanja le teh, nato je besedo
prevzel Branko Petovar, izvedenec

Predstavitev društva na Evropskem tednu mobilnosti (foto Janja Buzeti)

za pripomočke za slepe in slabovidne,
na koncu pa še Branko Gornjec, ki
je predstavil tehnične pripomočke za
gluhe in naglušne.
Po končanih predstavitvah smo se
preselili na Slovensko ulico v Murski
Soboti, kjer so bile postavljene stojnice
različnih društev, ki delujejo v Mestni
občini Murska Sobota. Poleg našega društva so sodelovali še Osnovna
šola IV. Murska Sobota, Društvo Vita,
Društvo SOS, Društvo revmatikov,
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota, Društvo gluhih
in naglušnih Pomurja Murska Sobota
in drugi. Člani različnih društev so tako
izmenjali informacije med seboj in se
poslovili z dejstvom, da bo gibanje v
prihodnje veliko lažje, saj imamo na izbiro veliko možnosti za to.

MEDGENERACIJSKO ŠPORTNOREKREACIJSKO SREČANJE
V torek, 22. septembra, se je na društvu paraplegikov Prekmurje in Prlekija
odvijalo tradicionalno medgeneracijsko športno-rekreacijsko srečanje. Najprej smo se zbrali v vrtnem prostoru,
kjer je vse prisotne pozdravil predsednik društva Stanko Novak in se jim
v imenu društva zahvalil za njihovo
udeležbo na srečanju. Sledila je kratka predstavitev dejavnosti IZI – Dom
paraplegikov d. o. o. Po končani predstavitvi se je začel športni del srečanja.
Udeleženci so tekmovali v dveh športnih disciplinah - kegljanju in pikadu.
Pri ženskah so v pikadu slavile Anita
Trebše (1. mesto), Marta Janežič (2.
mesto) in Marija Cigler (3. mesto).
Pri moških pa je 1. mesto pripadalo
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Preizkušanje kegljaških sposobnosti na medgeneracijskem športno-rekreacijskem srečanju
(foto Janja Buzeti)

Francu Borovnjaku, 2. mesto Matiji Merklinu in 3. mesto Benjaminu
Krču. Kot že rečeno, so se pomerili tudi
v kegljanju in dosegli naslednje rezultate. Pri ženskah je 1. mesto pripadalo
Zdenki Car, 2. mesto Jožici Zadravec
in 3. mesto Marti Janežič. Pri moških pa
je 1. mesto osvojil Franc Borovnjak, 2.
mesto Bojan Ciman in 3. mesto Matija
Merklin. Vsi zmagovalci so prejeli simbolične nagrade in srečanje nadaljevali
z druženjem ob dobri hrani in pijači.
JESEN V MEĐIMURJU
»Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec« so v soboto, 26.
septembra, organizirali tradicionalno
27. srečanje invalidov, JESEN V MEĐIMORJU. Kot že vrsto let, so tudi letos
povabili tudi naše društvo in vabilu
smo se z veseljem odzvali.

Srečanje se je začelo s svečano
otvoritvijo ter blagoslovom kombija.
Po otvoritvi je sledil kulturno zabavni
program, z nastopom Karoline Matjašec, mlade operne pevke iz Međimurja, ob kateri nobeden prisoten ni
ostal ravnodušen. Zapela je hrvaško
himno, nato pa oder prepustila skupini
Turen. Po končanem kulturno zabavnem programu se je začel rekreativni
del srečanja, kjer so se tekmovalci pomerili v naslednjih športnih disciplinah:
v kartanju, pikadu, kegljanju, šahu in
spretnostni vožnji z vozički. Pri vseh disciplinah so veljala pravila domačinov.
Naše društvo so zastopali Anita Trebše,
Benjamin Krč in Franc Borovnjak, ki so
tekmovali v vrtnem kegljanju, pikadu
in spretnostni vožnji. Na koncu so si vsi
tekmovalci prislužili kosilo, po kosilu pa
je sledila razglasitev rezultatov in podelitev medalj ter pokalov za najboljše.
Druženje se je nadaljevalo še
pozno popoldne.

Naši člani na tradicionalnem srečanju invalidov v
Čakovcu (foto Teodor Bogar)
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AVTO MOTO RALLY
V soboto, 3. oktobra, je v
Murski Soboti in v Sebeborcih potekalo že tradicionalno
športno srečanje paraplegikov
Slovenije v spretnostni vožnji
in Rally za voznike s preurejenimi avtomobili na ročno
upravljanje, pod geslom »Vse

za varnost v prometu«. Srečanja sta se
udeležila tudi dva tekmovalca iz sosednje Hrvaške ter člani drugih društev
Zveze paraplegikov Slovenije. Prav
tako sta bila prisotna predsednik Zveze Dane Kastelic in predsednik našega Društva Stanko Novak. Skupaj je
tekmovalo 20 tekmovalcev, med njimi
tudi dve tekmovalki. Tekmovanje je potekalo v treh disciplinah, in sicer: izvajanje spretnostne vožnje, ocenjevalna
rally vožnja v skladu s pravili cestnega
prometa ter testiranje iz teorije cestno
prometnih predpisov. Sam rally je potekal po določeni progi, na območju
občine Moravske Toplice in občine
Puconci do cilja pri gasilskem domu v
Sebeborcih.
Po končanem tekmovanju so vse
tekmovalce in njihove spremljevalce
pogostili v gostišču Marič v Sebeborcih.
Ko so bili želodci polni dobrot, ki so jih
pripravili, je sledila razglasitev rezultatov
in podelitev medalj ter simboličnih nagrad. Zbrane je najprej pozdravil župan
občine Moravske Toplice Alojz Glavač.
Nekaj besed je prisotnim namenil tudi
predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, ki je, med drugim
povedal, da bo društvo paraplegikov
Prekmurja in Prlekije v prihajajočem
letu 2016 prejelo nov, dolgo pričakovan
kombi za prevoz invalidnih oseb, ki se
ga že vsi zelo veselimo. Trenutni kombi
je namreč že precej dotrajan. Prav tako
je prisotne pozdravil tudi predsednik
našega društva ter se vsem zahvalil za
njihovo udeležbo na srečanju, županu
in ostalim organizatorjem pa za pomoč
pri soorganizaciji tega srečanja. Sledila
je podelitev medalj, ki so jih prejeli prvi
trije najboljši vozniki iz posameznega
razreda. Tako so medalje prejeli Franc
Jožef (DPPP) za prvo mesto, Jordan
Ušaj (DPSP) za drugo mesto in Jožef
Ovčar (DPJZŠ) za tretje mesto v razredu osebni avtomobili – paraplegiki.
Med ženskami sta si medalje »privozili«
članici našega društva, Anita Trebše za
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Tradicionalni avto moto rally (foto Janja Buzeti)

prvo mesto in Jožica Zadravec za drugo mesto. V kategoriji osebni avtomobili – tetraplegiki pa so prejeli medalje
Benjamin Krč (DPPP) za prvo mesto in
Alojz Velner (DPPP) za drugo mesto
ter Franc Ekart (DPP) za prvo mesto v
razredu motorno kolo s prikolico. Prvih
pet tekmovalcev je prejelo tudi simbolične nagrade. Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate.
DAN ODPRTIH VRAT – CENTER SONČEK
MURSKA SOBOTA
Na Zvezi Sonček so v sredo, 7. oktobra 2015, obeležili svetovni dan ce-

rebralne paralize z dnevom odprtih
vrat, pod geslom, »zaŽivimo skupaj.
Omenjenega dogodka so se udeležile
tudi naše članice Aktiva žena. Obiskale
so Center Sonček Murska Sobota, kjer
so lahko spoznale samo delo Centra,
njihove izdelke, ki so jih obiskovalci
lahko tudi kupili ter različne dejavnosti
in programe, ki jih izvajajo. Dogajanje
v Centru so popestrili še s kulturno
zabavnim programom, za katerega
je poskrbel prleški
»Pištek«. Prav tako
je svojo opremo

predstavila tudi civilna zaščita, ki pa so
si jo obiskovalci, zaradi dežja, morali
ogledati pod šotorom. Za piko na i pa
so v Centru Sonček poskrbeli še s slastnimi zeliščnimi namazi.
PRAZNOVANJE 15-LETNICE DELOVANJA
DRUŠTVA VIZIJA
V četrtek, 15. oktobra, so se članice
aktiva žena odpravile v Slovenske Ko-

Članice in član DPPP na likovni razstavi ob 15-letnici delovanja
društva Vizija (foto Janez Farič)

Ročni izdelki članov Centra Sonček (foto Teodor Bogar)

njice, kjer so v kulturnem domu obeleževali 15-letnico delovanja društva
gibalno oviranih invalidov Slovenije
– Vizija. Praznovanje je bilo podprto
s kulturnim programom in odprtjem
dveh likovnih razstav. Po slavnostni
prireditvi je sledila pogostitev in predstavitev društva na samem sedežu
društva Vizija. Društvo poleg številnih
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Mihalič (Čakovec) in tretje mesto Jožica Krč. V moški ekipi je prvo mesto
pripadalo Stanku Banfiču, drugo mesto Denisu Makovcu in tretje mesto
Dušanu Slana. Medalje je podeljeval
predsednik društva Stanko Novak. Ob
zaključku srečanja je vsem čestital za
dosežene rezultate in se iskreno zahvalil za udeležbo. Srečanje smo dopolnili
še s toplim jesenskim soncem, pečenimi kostanji in slastnim bogračem.

DOBRODELNI KONCERT V PUCONCIH
Na Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije smo z dobrodelnim konRazglasitev rezultatov najboljših tekmovalcev in podelitev medalj (foto Jasmina Škrilec)
certom naših članov zbirali sredstva za
drugih izvaja tudi programe, ki omo- izpostaviti posameznike, ki so dosegli nakup novega kombiniranega vozila za
gočajo invalidnim ženskam – žrtvam najboljše rezultate in si za to prisluži- prevoz invalidov (paraplegikov in tetranasilja v družini, možnost odhoda iz li tudi medalje. V vrtnem kegljanju so plegikov). Nova pridobitev bo pomenasilnega okolja, celostno obravnavo tako med ženskami slavile Monika Bi- nila nepogrešljiv prispevek h kakovoproblema in storitve za razrešitev kri- ber iz Čakovca (1. mesto), Neža Kuhar stnejšemu življenju najtežje prizadetih
iz DPPP (2. mesto) in Anita Trebše prav ljudi, ki so člani našega društva.
znih življenjskih situacij.
tako iz DPPP (3. mesto). V moški ekipi
Obstoječe vozilo je staro več kot 9
pa je prvo mesto zasedel Dragutin let, dotrajano in med prevozom nas je
MEDNARODNO ŠPORTNOMustak (Čakovec), drugo mesto Ernest zaradi okvare že dvakrat pustilo sredi
REKREACIJSKO SREČANJE
Tako kot vsako leto, je tudi letos Pucko (DPPP) in tretje mesto Slavko ceste. Zato potrebujemo novo kombinidruštvo paraplegikov Prekmurja in Pr- Dunaj (DPPP). V lokostrelstvu so slavili rano vozilo, ki ga bo za prevoz invalidov
lekije organiziralo tradicionalno med- Monika Biber na prvem mestu, Mar- potrebno dodatno prilagoditi. Zaradi vinarodno športno-rekreacijsko srečanje, ta Janežič na drugem mestu in Anita sokih stroškov nabave in predelave voki je potekalo v petek, 23. oktobra 2015. Trebše na tretjem mestu. Med moškimi zila, ki jih nikakor ne moremo pokriti iz
Poleg domačih, so se srečanja udeležili pa je prvo mesto pripadalo Bojanu Ci- lastnih virov, zbiramo dodatna sredstva.
tudi člani društva distrofičara, invalida manu, drugo mesto Francu BorovnjaEden od načinov zbiranja sredstev,
cerebralne i dječje paralize i ostalih tje- ku in tretje mesto Stanku Banfiču. Kot ki so se ga lotili člani sami, je bil dolesnih invalida iz Čakovca. Saj pravijo, rečeno, so se pomerili tudi v pikadu in brodelni koncert v Spominskem domu
da prijeten sosed ni nikomur trn v peti. dosegli naslednje rezultate; prvo me- Štefana Küzmiča v Puconcih. Člani
Vse udeležence je v nagovoru najprej sto Anita Trebše, drugo mesto Slavica so v ta namen vsem poslušalcem zapozdravil predsednik društva Stanko
peli venček prleških
Novak in poudaril pomen druženja in
in prekmurskih našportno rekreativnih aktivnosti ter porodnih pesmi pod
men dobrih medsosedskih odnosov.
vodstvom mentoriPred pričetkom tekmovanja je vsem
ce Valerije Šömen.
zaželel veliko športnega duha, dobre
Čeprav je bilo poslurezultate ter prijetno druženje in veliko
šalcev nekoliko manj
izmenjanih izkušenj.
kot so pričakovali,
Športni del druženja je potekal v
je zbor z veseljem
treh disciplinah: vrtnem kegljanju, lozapel pesmi, ki so
kostrelstvu in pikadu. Čeprav je bilo
jih pridno vadili na
S pesmijo in plesom so člani DP Prekmurja in Prlekije zbirali sredsrečanje namenjeno predvsem drupevskih vajah. Ker pa
stva za nakup novega kombija. (Foto Janja Buzeti)
ženju in prijateljstvu, pa je potrebno
ni glasbe brez plesa
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in obratno, sta se z latinsko-ameriškimi
plesi predstavila tudi Jožica in Benjamin
Krč. Zbrane prispevke so namenili za nakup novega kombija.
22. MAGDIČEV MEMORIAL V KEGLJANJU
V petek, 6. novembra 2015, je društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
organiziralo že 22. tradicionalni Magdičev memorial v kegljanju slovenskih
paraplegikov. Turnir je potekal v prostorih kegljaškega kluba v Radencih s
pričetkom ob 7.00 uri. Rezultati pa so
se šteli tudi za prvo kolo lige ZPS IZI –
POENOSTAVIM.SI, ki je bil glavni pokrovitelj tega srečanja.
Na tekmovanju se je pomerilo 8
društev Zveze paraplegikov Slovenije,
ki so tekmovali ekipno in posamično
(veterani, moški, ženske in tetra). Skupno je na tradicionalnem 22. Magdičevem memorialu sodelovalo 35 tekmovalcev, od tega 18 članov in 5 članic, 6
tetraplegikov ter 6 veteranov. Otvoritveno tekmo je začela domača ekipa
iz Pomurja. Tekmovanje se je odvijalo

ob spremljavi sodnikov, ki so beležili rezultate in skrbeli, da je vse potekalo po
pravilih in v pravem športnem duhu. Po
končanem tekmovalnem delu je sledila
pogostitev in razglasitev rezultatov ter
podelitev medalj in pokalov, ki jih je podeljeval športni referent DP Prekmurja
in Prlekije Franc Borovnjak in poudaril,
da na tovrstnem srečanju ni bila zmaga
osrednjega pomena, temveč sodelovanje, druženje in da so zmagovalci vsi, ki
so se tekmovanja udeležili, ne glede na
dosežene rezultate.
Kljub temu pa bi vseeno želeli izpostaviti najboljše kegljače letošnjega
memorialnega turnirja. Ekipno so slavili
člani domače ekipe s 1.523 podrtimi
keglji in tako prejeli prehodni pokal.
Drugo mesto je osvojila ekipa iz Ljubljane s 1.530 podrtimi keglji in tretje
mesto je zasedla ekipa iz Podravja s
1.483 podrtimi keglji. Med ženskami so
prejele medalje za najboljše kegljačice
Senka Ivaniševič, Nataša Godec in
Marta Janežič. Najboljši med kegljači
so bili Viktor Rupnik, Roman Hrže-

Aleksander Grum, Klavdij Leban in Ivo Mahne | Društvo
paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Poleg lepega vremena in obilnih pridelkov smo se v jesenskih mesecih veselili uspehov naših športnikov in umetnikov – pa tudi odhoda zidarjev iz nastajajočih novih društvenih prostorov.

M

ed športniki je bil že tradicionalno uspešen ročni
kolesar Marko Sever, ki
je poleg naslova državnega prvaka s
prvega uradnega državnega prvenstva, ki je potekalo v Mengšu, domov

prinesel tudi medaljo z Ljubljanskega
maratona, kjer je bil najhitrejši na 21-kilometrski progi. Atletska ekipa našega
društva se je udeležila 46. Hrovatinovega memoriala v Radovljici, ki je ob
sicer mednarodni udeležbi veljal tudi
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njak in Ludvik Škraban. V kategoriji
tetraplegikov so slavili Slavko Dunaj,
Aleš Povše in Slavko Ivančič. Tekmovalci so se pomerili tudi v kategoriji
veteranov, med katerimi so prejeli medalje za prva tri mesta Franc Kuhelj,
Emil Filipič in Franc Borovnjak. Vsem
udeležencem tekmovanja se zahvaljujemo za njihovo udeležbo na turnirju
in jim čestitamo za dosežene rezultate.

Zmagovalke (foto Teodor Bogar)

za državno prvenstvo v atletiki. Jordan
Ušaj pa je nastopil v Murski Soboti, kjer
je med 20 paraplegiki, ki so se pomerili
v spretnostni vožnji in rallyju za voznike s preurejenimi avtomobili na ročno
upravljanje, zasedel drugo mesto.
Med kulturniki v našem društvu
so bili v tem času najaktivnejši slikarji,
predvsem Zorica Razboršek in Klavdij Leban. Z drugimi člani likovne sekcije ZPS sta se udeležila dveh srečanj,
namenjenih izpopolnjevanju različnih
slikarskih tehnik; prvo je potekalo v
Pineti, drugo pa v Semiču. Klavdij je
aktivno sodeloval tudi na ustvarjalnih
dnevih v Ajdovščini, a o tem v nadaljevanju.
Sicer pa smo v tem času končno zaključili z vsemi gradbenimi deli v naših
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novih društvenih prostorih. Izvedba, ki
se je ob nerednih finančnih prilivih že
precej zavlekla, se bo nadaljevala brez
mešanja malte – na vrsti je nabava in
namestitev opreme in počasi bomo
začeli razmišljati o čisto zaresni selitvi
na novi naslov.
V drugi polovici novembra je bil
društveni kombi v remontu zaradi prometne nesreče. Na srečo ni bilo nikomur nič hudega in tudi naš šofer ni bil
ničesar kriv, jo je pa kar pošteno skupila
pločevina. Uporabniki prevozov so bili
tako nekaj časa manj mobilni oziroma
so se morali znajti kako drugače.
DAN MOBILNOSTI
Potrebo in pravico do mobilnosti
smo kot društvo predstavljali v sklopu
evropskega tedna mobilnosti. Dvaindvajsetega septembra je bilo središče
Nove Gorice zaprto za promet, glavno
ulico pa so namesto avtomobilov zavzeli pešci, kolesarji, vozičkarji in predstavniki različnih organizacij in podjetij,
ki so tako ali drugače povezani z mobilnostjo in prometom. Novogoriško
društvo slepih in slabovidnih je organiziralo sprehod z belimi palicami po
središču mesta, na katerem so opozorili na težave in rešitve pri dostopnosti

Navaden voziček je lahko tudi na električni
pogon. (Foto Aleksander Grum)
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Našo pozornost je pritegnil avtomobilček na baterije. (Foto Aleksander Grum)

grajenega okolja za invalide; sprehoda
se je udeležil tudi predstavnik našega
društva, saj marsikatera od ovir, s katerimi se srečujejo slepi, pomeni težavo
tudi za nekoga na vozičku.
“NAVADEN VOZIČEK JE LAHKO TUDI
NA ELEKTRIČNI POGON.”
Naše društvo se je na stojnici v
priložnostni “peš coni” predstavilo
predvsem z ortopedskimi in drugimi
pripomočki, ki invalidu brez avtomobila omogočajo mobilnost na krajše razdalje. Precej zanimanja je požel Brankov Segway, na stojnici pa se nam je
pridružil tudi predstavnik podjetja Ormega MM, ki je predstavljal električno
pogonsko kolo znamke Ruotino, ki se
enostavno namesti pred običajen invalidski voziček in se ga tako “nadgradi”
v električnega. Nekateri od “poskusnih
voznikov” iz našega društva so med
ostalimi udeleženci dneva mobilnosti
švigali s prav zavidljivimi hitrostmi!
V okviru tedna mobilnosti je bila
organizirana tudi kolesarska dirka –
vzpon na Sveto goro. Dirke se je udeležil tudi naš član Marko Sever s svojim
ročnim kolesom, čeprav najbolj strmi deli zahtevne poti dosegajo tudi
20-odstotni naklon.

INFORMACIJSKA PISARNA
Septembra je v Novi Gorici začela
delovati informacijska pisarna, v kateri
bodo ljudem na enem mestu na voljo informacije s področja invalidske,
socialne in humanitarne problematike, ter informacije s področja promocije zdravja. Informacijska pisarna je
rezultat skupnih prizadevanj večjega
števila organizacij. Tudi naše društvo
bo sodelovalo s pisarno in bo na voljo
z vsemi ustreznimi informacijami in po
potrebi tudi z možnostjo vključevanja v
naše dejavnosti. Upravni odbor društva
pa se kljub temu ni odločil za podpis
konzorcijske pogodbe in formalni pristop k partnerstvu informacijske pisarne. Presodili smo, da neka druga
organizacija ne more koordinirati dela
društva oziroma ga zastopati, poleg
tega pa nismo mogli obljubiti sodelovanja pri zbiranju finančnih sredstev za
delovanje informacijske pisarne – saj
smo s temi tudi sami bolj kot ne na
tesnem.
Klavdij Leban:
XII. KOLONIJA USTVARJALNIH
DEJAVNOSTI – AJDOVŠČINA 2015
Kot vsako leto smo se tudi letos odzvali povabilu kulturnega društva Nor-
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ma7 iz Brij pri Ajdovščini ter se udeležili
ustvarjalne kolonije, že dvanajste po
vrsti, ki je potekala 9. in 10. septembra
v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. Dobro obiskane dvodnevne
delavnice je letos vodil akademski slikar
Vasja Drajne. Prvi dan je bil namenjen
predvsem skupini likovnih ustvarjalcev
Socialno-varstvenega zavoda Dutovlje.
Pod mentorjevim vodstvom so se naslednji dan na stojnici predstavili tudi s
projektom »Dobri škrat.«
Drugi dan smo se ustvarjalnemu
druženju priključili tudi slikarji Likovne
sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije – Metod Zakotnik, Željko Vertelj,
Kavdij Leban, Ljudmila Turk in Breda
Malus. Poleg slikanja so potekale tudi
različne kulturne aktivnosti z drugih
področij. Udeleženci ustvarjalne kolonije so med drugim oblikovali »dne-

vni časopis POETIKUM,« v katerem je
kot dežurna novinarka sodelovala tudi
Marjana Lavrin iz Aktiva žena pri Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine.
Ivo Mahne:
RENČE - VOGRSKO, OBČINA
PO MERI INVALIDOV
Skoraj pet let je minilo od prvih pobud in predvsem v zadnjih dveh letih
je bilo vloženega precej truda, a se je
obrestovalo: Občina Renče - Vogrsko
je prejela listino “Občina po meri invalidov”. Vsi, ki smo sodelovali pri pripravah, smo veseli tega priznanja. Še pomembneje je seveda, da je bilo v tem
času v občini narejenega veliko, da bo
naše življenje lažje in spodobnejše.
V občini so urejeni dostopi do vseh
ključnih objektov, kot so na primer
zdravstveni dom, trgovina, banka, cer-

Miran Jernejšek, Marija Kerec | Društvo paraplegikov
Podravja

S TOTEGA EKA
Miran Jernejšek
OBISKALI SMO SEMIČ
Čeprav malo kasneje, kakor smo
načrtovali, smo tudi letos preživeli čudovit teden v našem domu v Semiču. Skupina paraplegikov Društva PP
s spremljevalci je tudi letos obiskala
Semič. Tokrat se je to zaradi nekaterih
nepredvidenih dogodkov zgodilo jeseni. Prav na prvi jesenski dan smo v
čudovitem vremenu prispeli v Semič.
Občudovali smo prelepo naravo in hitro ugotovili, da je tudi v Semiču jesen
prekrasna.
Da se v Semiču ne bi dolgočasili,
smo se po prisrčnem pozdravu malo

zaklepetali in se nato lotili raznih opravil. Tako sta umetnika, ki sta bila z nami,
malo prijela za delo in pričela ustvarjati
nove umetnije. Ribiči smo se vneto pripravljali na ribolov, kuharice so se lotile
svojega dela, nekaj pa se jih je podalo
na ogled Semiča.
Kaj se je dogajalo naprej? Spoznali
smo, da naše spremljevalke še vedno
dobro kuhajo. Ugotovili smo, da je
grozdje v našem vinogradu zelo sladko
in ima najrazličnejše okuse. Kako lepe
likovne umetnije nastanejo v enem
tednu, sta pokazala naša neumorna
rezbarska ustvarjalca. Z velikim trudom
in začetnim neuspehom smo tudi ribiči
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kev, pokopališče ter občinski prostori,
tako da so vsi brez težav dostopni tudi
z vozičkom. Urejenost seveda obsega
širši krog uporabnikov, saj je v ureditve
zajeta tudi problematika gluhih in naglušnih ter slepih in slabovidnih, pa tudi
starejših občanov. Projekt, v katerem
so ob zelo zavzeti občinski upravi sodelovala tudi vsa invalidska društva, je
torej resnično zaživel v dobrobit vseh,
ki imajo kakršnekoli omejitve.
Ključnega pomena je, da po vsem
že storjenem obstaja tudi vizija nadaljnjega dela in da si bo občina v prihodnje prizadevala postati še bolj prijazna
do ljudi s posebnimi potrebami. Prejeta
listina “Občina po meri invalidov” nam
veliko pomeni, saj gre za potrditev, da
smo na pravi poti in lahko svoje delo
nadaljujemo s še večjo korajžo.

dokazali, da v Beli krajini ribe še vedno
obstajajo (in to ne malo), čeprav nekateri ribiči paraplegiki zagotavljajo, da rib
v Beli krajini ni več in je v Semič hoditi
na ribičijo »brez veze«. Ostalim našim
članom pa je bila všeč že sprememba monotonega življenja (doma ali v
domu starejših občanov) in so uživali
v spremembi, čeprav le kratek teden.

Najbolj se prihoda v Semič veseli »naša
Darinka«. (Foto arhiv DPP)
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Žal se nam je po treh čudovitih dneh
pokvarilo vreme. Kljub temu se ni pokvarilo razpoloženje. Zaradi nekaterih
obveznosti članov pa tudi zaradi močne ohladitve smo se domov odpravili
malo prej. Razlika je bila le v nekaj urah
(namesto zjutraj smo odšli zvečer).
Kljub nekaj neljubim pripetljajem,
ki jih ne bom podrobneje opisoval in
jih moramo čim prej pozabiti, smo se
srečno, živi in zdravi vrnili domov. Upamo, da bomo Semič obiskali tudi v letu
2016, tokrat po možnosti poleti.
Marija Kerec
ATIVNOST ŽENSK V PODRAVSKI REGIJI
V društvu paraplegikov Podravja
delovanje žensk nekako ni hotelo zaživeti, dokler se ni naša Hermina ojunačila in ji je uspelo zbrati manjšo skupino,
ki je kar dobro delovala skozi vse leto.
Prvič smo se dobile oktobra 2014.
Naša prva naloga je bila peka palačink
iz različnih vrst moke. Kot veste – če je
preveč žensk na kupu, pride takoj do
debate, ali je testo dovolj gosto ali ni,
dokler ne nastane ravno tisto pravo.
Tako smo med konstruktivno debato
nazadnje le spekle palačinke iz ajdove
moke in pšenične moke. Pripravile smo
tudi odlične nadeve.
Naša prva naloga je bila uspešno
opravljena, vmes je bilo seveda tudi
veliko smeha in prijetnega druženja. Da
ne pozabim omeniti – povabile smo
tudi naše člane kot degustatorje. Bili
so navdušeni, samo ne vem, ali zaradi
okusnih palačink ali zaradi tega, ker se
je končno začelo nekaj dogajati. Kakor
koli, že od tu naprej smo se dobivale
vsaka dva tedna.
Ustvarjale smo različne dobrote,
kuhale in pekle, da je bilo veselje. Tako
smo naredile mučkalico z dodatkom
piva! Jed je odlična. Pripravljale pa smo
še različne druge jedi, od ˝poharije˝ do
kisle juhe in še in še.
V tem času pa je ena od naših članic
praznovala rojstni dan z veliko začetni54

Več kot nas je, bolj diši in bolj okusno je. (Foto arhiv DPP)

co. Za ta njen osebni praznik smo se
posebej potrudile. Pripravile smo jedi
iz mehiške kuhinje. Da bi bilo praznovanje popolno, smo spekle tudi tortico.
Za novoletno srečanje smo postregli s pecivom lastne peke, prav tako se
lahko pohvalimo za dan žena. Naše pridne roke pa so se potrudile tudi za naš
Parabasket – no, to pa se je dogajalo
že junija in tako se je s to peko počasi končala naša dejavnost, kajti prišel
je čas dopustov. Povedala bi rada, da
smo delale dobro, v slogi, ena drugi
pomagale z raznimi nasveti in si izmenjale recepte ter razne male kuharske
skrivnosti ... Skratka, druženje je bilo prijetno in koristno. In zdaj, ko to pišem,
se pričenja nova sezona. Upam, da bo
še bolj pestra in polna novih doživetij,
ustvarjanja in prijetnega druženja.
Trenutno je sezona jabolk, zato
bomo naše prvo druženje posvetili pečenju ˝štrudla˝ ali pite. Naši degustatorji – lepo vabljeni!
Natalija Novak, socialna pedagoginja
PREVENTIVNI DAN »ZDRAVO IN VARNO
V ŽIVLJENJU« NA OŠ SVETA TROJICA
V četrtek, 15. oktobra, so učenci
od 6. do 9. razreda na šoli in na terenu
doživeli poseben dan. Prek predavanja, igranja košarke, obiska Paracentra
v Oseku so spoznali življenje oseb na
invalidskem vozičku, delovanje Društva

Spretni prstki (foto arhiv DPP)

paraplegikov Podravja, ozaveščali pomen odgovornega ravnanja v prometu ter razvijali ustrezen in strpen odnos
do invalidov. Dan smo začinili tudi z
delavnico o zdravi prehrani.
Zjutraj smo prisluhnili življenjski
zgodbi Barbare Slaček, ki jo je prometna nesreča prikovala na invalidski
voziček pri 19 letih. Zelo nazorno nam
je predstavila kruto realnost nesreč, ki
se vsak dan dogajajo na cesti in skozi
svojo izkušnjo prikazala, kako hitro se ti
življenje lahko obrne na glavo. Danes je
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Barbarini zgodbi je prisluhnil tudi ravnatelj OŠ Sveta Trojica Darko Škerget. (Foto Franci Žiberna)

Otroci komaj čakajo na igro, Franci pa ne neha dajati navodil. (Foto Barbara Slaček)

Ribolov v Rogoznici 2015 (foto arhiv DPP)
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zaposlena na Zvezi paraplegikov Slovenije, ima družino, rada potuje, se potaplja in je zelo aktivna na več področjih.
Ker jo zelo motijo vse nepravilnosti, ki
se dogajajo v prometu, sodeluje v akciji
» Še vedno vozim, vendar ne hodim« in
ozavešča mlade o pomenu ustreznega
in odgovornega ravnanja v prometu.
Čeprav danes živi normalno življenje, je
predavanje zaključila z mislijo: »Bodite
odgovorni, saj nočem, da moja zgodba
postane tudi vaša.«
Pod močnim vtisom Barbarinih
besed smo dan nadaljevali z obiskom
Paracentra v Oseku, kjer so nas zelo prijazno in s polno mizo dobrot pričakali
člani Društva paraplegikov Podravja.
Učenci so spoznali Franca Pinterja,
paraolimpijca, s 3 kolajnami z olimpijskih iger, in se preizkusili v streljanju s
tekmovalno zračno puško. Jakob Kaučič nam je predstavil rezbarske izdelke
in prebral nekaj svojih pesmi. Spekli so
nam kostanje, Fika je zaigral na harmoniko, iz kuhinje pa je vsake toliko priromala kakšna dobrota. Vsem se iskreno
zahvaljujemo za vse, kar so nam pripravili, in upamo, da bomo sodelovali tudi
v bodoče.
V šoli so učenci imeli priložnost,
da so zaigrali košarko s fanti na invalidskem vozičku. Naš Nik iz 8. razreda
se je preizkusil v igri z uporabo vozička in ugotovil je, da bi potreboval kar
nekaj treninga, da bi postal tako spreten kot oni.
Miran Jernejšek
POKAL SLOVENSKIH GORIC
V LOVU RIB S PLOVCEM
Tokrat smo ribiči Društva paraplegikov Podravja s pomočjo samega
društva že tretjič zapored organizirali
tekmo v ribolovu za pokal Slovenskih
Goric. V prelepem jesenskem vremenu smo se 1. 10. 2015 zbrali ob ribniku
Rogoznica. Ribnik je v neposredni bližini mesta Ptuj. Tokrat se nas je zbralo
nekoliko manj, kot je bilo prvotno prija55
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vljenih ribičev. Tistim, ki se tekme niso
udeležili, je lahko kar malo žal, saj je
tekma potekala v čudovitem in toplem
jesenskem dnevu. Trajala je 4 ure, ki so
kar prehitro minile. Po tekmi smo se ribiči odpravili v Paracenter v Oseku, kjer
nas je čakalo dobro kosilo in razglasitev
rezultatov.
Najbolje so se odrezali:
– Rudi CENTRIH, 1. mesto,
– Franc SIMONIČ, 2. mesto,
– Miran JERNEJŠEK, 3. mesto.
Prvi trije so prejeli lične pokale,
zmagovalec pa je prejel tudi prehodni
pokal. Vsak udeleženec (tudi spremljevalci) je prejel priročno spominsko darilo. Letos je Društvo PP organiziralo kar
dve tekmi. Govori se, da se ribiči paraplegiki pritožujejo, da je tekem premalo. Ko pa je tekma organizirana, se je ne
udeležijo ali pa zadnji čas odpovedo.
Naše tekme so organizirane le za posameznike, tako da ni nujno, da mora
nastopiti kompletna ekipa. Nekaterim
društvom pa se ne zdi vredno niti poklicati in udeležbo na tekmi potrditi ali
ne potrditi. Torej je videti, da je tekem
še preveč! Potrudili se bomo in tekme
organizirali tudi v letu 2016. Tudi te tek-

me bodo enkrat jeseni, takrat pa pričakujemo več resnosti ribičev iz Zveze
paraplegikov in malo večjo udeležbo.
Dober prijem in nasvidenje v letu
2016 v Slovenskih goricah.
Janez Rajšp
TRADICIONALNA 16. GOLAŽJADA
V Društvu paraplegikov Podravja
se lahko pohvalimo sedaj z že 16. letno
tradicijo kuhanja dobrot iz kotlička, ki
smo jo v zadnjih letih preimenovali v
golažjado. Spremenili nismo le imena
temveč tudi pravila. Sedaj lahko v tekmovalni konkurenci sodelujejo le golaži, medtem ko so lahko po prejšnjih
pravilih vse jedi »na žlico«
Letos smo se v Oseku zbrali v nedeljo 6. septembra. Tokrat je bila udeležba
pokrajinskih društev nekoliko okrnjena.
Poleg domačinov, ki smo sestavili tri
ekipe so sodelovali še člani Dp Jugozahodne Štajerske, člani Dp Prekmurja
in Prlekije ter skupina iz doma starejših Idila. Skupaj šest kotličkov. Dobrodošlico je vsem udeležencem zaželel
predsednik domačega društva Alfred
Lasetzky, ki je izven tekmovalne konkurence skuhal najboljši pasulj.
Osnovno sestavino – meso, so tek-

movalci prejeli, vse ostale začimbe in
druge skrivnosti pa so mogli prinesti s
seboj. Vsa dolina Oseka je za nekaj časa
zadišala po čebuli, ta oster vonj pa se
je iz minute v minuto bolj spreminjal
v nekaj kar je dražilo naše brbončice.
Vsebina v kotličkih je vedno bolj dobivala pravi okus, vonj in barvo. Ko so plameni ugasnili je svoje delo opravila tričlanska komisija, ki je odločila: 1. mesto
golaž ekipe DP Jugozahodne Štajerske
(očitno znajo, saj so zmagali že večkrat),
2. mesto golaž ekipe DP Prekmurja in
Prlekije, 3. mesto golaž ekipe doma starejših IDILA.
Pokale v obliki kuhalnic, ki jih je tudi
letos ročno izdelal Jakob Kaučič je podelil predsednik društva.
Ko so se nam želodčki že malo odpočili so nam dobrote iz krušne peči
postregle še naše neumorne ženske ki
znajo vedno postaviti piko na i.
Vsem sodelujočim iskrene čestitke
in lepa hvala.

POŠLJITE SMS IN DARUJTE
ZA KOMBI DRUŠTVA
PARAPLEGIKOV PODRAVJA!
Pošljite sporočilo SMS s ključno
besedo AVTO1 na številko 1919
in prispevali boste 1 EUR
za nakup kombiniranega vozila.
Pošljite sporočilo SMS s ključno
besedo AVTO5 na številko 1919
in prispevali boste 5 EUR
za nakup kombiniranega vozila.
Pogoji in navodila za sodelovanje
pri storitvi SMS Donacija so
na spletni strani:
http://www.drustvo-para-mb.si/

Slastno degustiranje (foto Janez Rajšp)

56

[

ŠPORT

]

Aleš Povše | Svetovno prvenstvo v atletiki za invalide

PLANK DOSEGEL SVOJ NAJBOLJŠI
LETOŠNJI REZULTAT
Henrik Plank in Jana Führer sta na oktobrskem svetovnem prvenstvu dobro zastopala
Slovenijo, kar je tudi dobra napoved za nastop na paraolimpijskih igrah, ki bodo prihodnje leto v Braziliji.

O

d 21. do 31. oktobra je v Dohi
potekalo svetovno prvenstvo
v atletiki za invalide. Na njem
je tekmovalo preko 1300 atletov. Slovenijo sta na prvenstvu zastopala Henrik
Plank in Jana Führer, ki ju je v Dohi
spremljal trenerski dvojec Luka Cmok
in Rok Novak. Jana je na slavnostni
otvoritvi tudi nosila slovensko zastavo.
Henrik Plank je tekmoval med tetraplegiki v kategoriji F52 v metu diska.
Kljub vročini, ki Henriku že tradicionalno ne ustreza, je dosegel svoj najboljši letošnji rezultat 15.36 metra, ki mu
je uspel v zadnjem poizkusu. Žal pa
je bilo to dovolj samo za nehvaležno
četrto mesto. Pred njega so se uvrstili

Henrik Plank v akciji (foto arhiv HP)

na prvo mesto Latvijec Aigars Apinis
(21.44), drugi je bil Poljak Robert Jachimowicz (17.33), bron je pripadel Hrvatu
Velimirju Šandorju (16.95).

Jana je tekmovala v kategoriji F11
slepih in slabovidnih tekmovalcev v
skoku v daljavo in pristala pri 3.75 metra, kar je bilo dovolj za deveto mesto.

Jože Globokar | Prvi krog pripravili Avstrijci

ZAČELE SO SE TEKME V NLB WHEEL LIGI
8. novembra 2015 se je v avstrijskem mestu Wolsfberg s prvimi tekmami začela nova
sezona NLB Wheel lige. Prvo kolo je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravila domača ekipa RSV Kärnten. V letošnji sezoni v ligi tekmuje pet ekip iz Italije, Avstrije,
Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Slovenije.

P

rvo tekmo v sezoni 2015-2016
sta odigrali ekipi RSV Kärnten
in Slovenija. Z rezultatom 66:43

je slavila domača ekipa. V drugi tekmi
sta se pomerili ekipi KKI Zagreb in KKI
Vrbas. Končni rezultat je bil 52:92. Tretjo

tekmo sta odigrali ekipi Castelvecchio
in Slovenija v kateri so z rezultatom
70:55 slavili Italijani. Zadnja tekma med
57
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Prvo kolo so pripravili Avstrijci. (Foto arhiv ZPS)

RSV Kärnten in KKI Vrbas se
je končala s porazom domačinov 51:80.
Tekme sta ob tehničnem delegatu Milanu Lukanu vodila sodnika Saša
Lakić (A) in Mitja Dečman
(SLO). Zaradi nešportnega
vedenja sta dosodila tudi
dve tehnični napaki.

Mojca Burger | Svetovno prvenstvo B skupine v curlingu
na vozičkih

NA KONCU DEVETI
Od 6. do 12. novembra je v športni vasici Lohja na Finskem,
ki je sedemdeset kilometrov oddaljena od Helsinkov, potekalo svetovno prvenstvo B skupine v curlingu. Tam se je
zbralo petnajst ekip iz celega sveta, za preboj v skupino A,
kjer je bilo mesta samo za dve ekipi.

S

lovenijo je zastopala ekipa slovenske reprezentance: Živa
Hribar, Jovita Jeglič, Robert
Žerovnik, Žiga Bajde, Jože Klemen in trener Gregor Verbinc in pa
kot spremstvo moja malenkost Mojca Burger. Razdeljeni smo bili v dve
skupini. Skupina B, kjer smo nastopali
mi, je bila močnejša skupina, kar se je
pokazalo na koncu, saj so med prvimi
štirimi uvrščenimi kar tri države iz naše
skupine.
Prvi dan je v pozno večernih urah
ekipa skupine B začela svojo pot. Švedska in Slovenija sta enakomerno igrali
do konca, kjer je odločal zadnji kamen,
katerega je Švedski skip izkoristil in s
tem priigral Švedski zmago z rezultatom 7 : 5 za Švedsko. Drugi dan smo
imeli dve tekmi. Zjutraj smo se pomerili
z Litvo, katero smo gladko premagali z
rezultatom 13 : 3 in kasneje še z Italijani,
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Drugo kolo so ekipe odigrale: 6. decembra v Zagrebu, tretje bo na sporedu 7. februarja 2016 v Banja Luki, četrto
6. marca v Gradiški (Italija), peto pa 24.
aprila v Ljubljani.
Najboljši strelci po 1. kolu:
1. Mersad Mehmedović - 49 (RSV
Kärnten),
2. Vlado Švraka - 47(KKI Vrbas),
3. Ademir Demirović - 35 (KKI Vrbas)

odigrati tekmo tudi bolje. Peti dan pa
je za nas bila še zadnja tekma in vedeli
smo, da bo za konec še zadnja zmaga,
saj smo se z Izraelci že večkrat pomerili
in jih tudi premagali. Zato rezultat ni bil
nobeno presenečenje in smo na koncu
zabeležili še zadnjo zmago tega prvenstva z rezultatom 2 : 11.
Končni rezultat tekmovanja pa je
bil: 1. Norveška, 2. Koreja in 3. Švedska.
Naša ekipa je bila na koncu na devetem mestu od petnajstih, kar je za nas
soliden rezultat, saj moramo priznati,
da glede na razmere, kjer treniramo, je
težko iztržiti kaj več.
Rada bi se še zahvalila zvezi za
šport invalidov, da so nam omogočili
to tekmovanje in da verjamejo v naš
šport in igralce. Obljubim in verjamem,
da bo drugo leto še boljši rezultat, saj je
naša ekipa iz leta v leto močnejša.

ki pa so nas močno premagali z rezultatom 3 : 11. Tretji dan tekmovanja smo
igrali s Poljaki. Prenos tekme je potekal
celo v živo. Slovenija je zopet prikazala čudovito igro in Poljake premagala
z rezultatom 12 : 6. Četrti dan je bil za
nas najtežji, saj smo igrali proti dvema
favoritoma
na
tem prvenstvu.
Proti Čehom smo
izgubili z rezultatom 2 : 9, kasneje
pa proti prvakom
Norvežanom 0
: 12, kar pa je bil
za nas kar hud
udarec. Po četrtem dnevu smo
bili zelo razočarani, ker nam ni
in ni šlo, kljub
Poljake smo gladko premagali (foto arhiv MB)
temu, da znamo

[
Aleš Povše | Košarkarska liga ZPS Soča oprema

PO PRVEM KROGU VODIJO
LJUBLJANČANI
V organizaciji DP jugozahodne Štajerske se je 18. oktobra
v Šoštanju odigral 1. krog košarkarske lige na vozičkih ZPS
Soča oprema.

Bo padla ali ne bo padla? (Foto Peter Planinšek)
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V

letošnji ligi sodeluje šest ekip,
tekmovanju so se namreč
pridružili tudi tekmovalci ekipe RSV Kärnten in Avstrije. Za lepšo
podobo vseh ekip je poskrbel glavni
sponzor tekmovanja, Soča oprema, ki
je vsem tekmovalcem podaril uradne
majice letošnje lige. Tudi letos tekmovanje poteka po turnirskem sistemu in
na prvem krogu je bilo odigranih pet
srečanj.
V prvem srečanju je domača ekipa
DP Celje Thermana nekoliko nepričakovano visoko izgubila proti DP Maribor Palfinger Marine (27 : 59), v drugem
srečanju so se zbrali in premagali ekipo
DP Kranj (58 : 46).
V preostalih srečanjih so se pomerili še DP Ljubljana Mercator proti DP
Novo mesto (52 : 40), Ljubljančani so
premagali še Kranjčane (51 : 40). V dvoboju med RSV Kärnten in Mariborčani
so bili boljši prvi (78 : 40). Lestvica po
odigranih petih srečanjih je sledeča
(od prvega do šestega mesta): DP Ljubljana Mercator, DP Maribor Palfinger
Marine, DP Celje Thermana, RSV Kärnten, DP Kranj, DP Novo mesto.

Jože Globokar | Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu

SLOVENIJA BREZ VIDNEJŠIH
REZULTATOV
Dansko mesto Vejle je bilo od 12. do 17. oktobra prizorišče evropskega prvenstva v namiznem tenisu.

U

vodni dan evropskega prvenstva je postregel s kvalitetnimi obračuni, naši predstavniki pa so svoje tekme odigrali
v skladu s pričakovanji. Edino zma-

go je priboril Primož Kancler, ki
je s 3 : 1 odpravil Šveda Viktorja
Sjouqvista. Dobro igro je pokazala
Megličeva, ki je proti favorizirani Švedinji Ingeli Lundbäck izgubila z 2 : 3.

V ekipni konkurenci so naši po dveh
porazih nastope sklenili prav tako v
prvem delu tekmovanja. Najprej so jih
premagali Nemci, nato pa še Čehi.
Po besedah trenerja Lazarja po59
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trebujemo mlade igralce, ki bi se bili
pripravljeni resno ukvarjati z namiznim tenisom. Trenutno nismo dovolj
močni, da bi imeli pomembno vlogo
v svetovnem vrhu. Zdaj se bodo naši
tekmovalci pripravljali na naslednje EP
leta 2017, ki ga bo morda gostila Slovenija. Odločitev o prireditelju bo znana
februarja 2016.
Slovenski selektor Damijan Lazar
in njegov pomočnik Darko Kojadinovič sta na prvenstvo odpeljala štiri
tekmovalce – Barbaro Meglič, Bojana Lukežiča, Primoža Kanclera in
Ljubišo Gajiča.
Med tekmovanjem je našo reprezentanco obiskal veleposlanik Slovenije na Danskem, Tone Kajzer.

Naša reprezentanca na Evropskem prvenstvu v namiznem tenisu (foto arhiv ZŠIS-POK)

Polona Sladič | Dva svetovna pokala v strelstvu

USPEŠNO ZAKLJUČENA STRELSKA
TEKMOVANJA V LETU 2015
Strelska reprezentanca invalidov se je po zelo uspešnem nastopu na julijskem Svetovnem
pokalu v Osijeku na Hrvaškem, kjer si je zagotovila še dve manjkajoči kvoti za nastop na
Paraolimpijskih igrah v Riu 2016, septembra in novembra udeležila še zadnjih dveh letošnjih svetovnih pokalov, in sicer v Avstraliji in Združenih državah Amerike. Pod vodstvom
trenerke Polone Sladič in pomočnika Aleša Kosmača so nastopili vsi strelci, ki že imajo
kvoto za Rio: Franc Pinter, Gorazd Franček Tiršek, Damjan Pavlin in Veselka Pevec.

K

ljub temu da strelci že imamo zagotovljene olimpijske
vozovnice, sta bila nastopa
na obeh preostalih tekmovanjih zelo
pomembna. Najprej zaradi vzdrževanja tekmovalne forme ob siceršnjem
pomanjkanju tekmovanj, prav tako pa
tudi zaradi dejstva, da je šlo za tekmovanji, ki sta potekali na drugi celini, kar
je pomenilo dolga in naporna tekmovanja in pa streljanje pod vplivom ča-

60

sovne razlike, kar bo seveda prisotno
tudi v brazilskem Riu de Janeiru.
Potovanje z letalom je za uporabnike invalidskih vozičkov (in tudi njihove
spremljevalce) vedno svojevrsten izziv,
že zaradi samega vkrcavanja in izkrcavanja na letalo in pa (ne)uporabe sanitarij na letalu. Ta izziv je toliko večji, če
potuješ v Avstralijo, kamor celoten čas
potovanja traja tja do 35 ur, od tega pa
na letalu preživiš 24 ur (en let 9 ur, na-

slednji 14 ur). Ob presedanju z enega
letala na drugo, ko na letališču preživiš
nekaj ur, po navadi ne dobiš svojega
vozička, ampak te posedejo na letališkega, kar pomeni, da si popolnoma
nesamostojen in odvisen od drugih.
Iz tega razloga smo se na obeh poteh
kar nekajkrat pošteno skregali z letališkimi delavci in jim skušali dopovedati,
da je pravica do lastnega vozička tudi
ob presedanju iz letala na letalo neod-

[

Vesela ekipa slovenske reprezentance (foto arhiv PS)

tuljiva. Prav tako smo se morali upreti
ideji na povratku iz ZDA, ko so v Parizu
(kamor smo na srečo dobili let potem,
ko je bil naš let v Frankfurt zaradi stavke Lufthanse odpovedan), potem ko
so nas pripeljali v čakalnico, kjer naj bi
naslednji dve uri čakali na naš polet v
Ljubljano, hoteli oba uporabnika vozičkov „presesti“ na navadne čakalniške
stole in naj bi tam čakala dve uri. Na letališčih je res moč opaziti povečan promet potnikov s težavami pri gibanju,
vendar pa to nikakor ne more biti opravičilo za takšne prigode. Največji izziv
pa je bil, ko smo pri povratku iz ZDA
na letališče Brnik prispeli brez enega
invalidskega vozička in tudi brez enega
ostalega kosa prtljage. Na Brniku smo
to rešili z letališkimi vozički, v Ljubljani
pa z nošnjo na rokah iz kombija v avto.
Težave s potovanji omenjamo tudi
zato, da poudarimo, da udeležba na
takšnih tekmovanjih ni nikakršen užitek. Tako potovanje predstavlja napor
za vsakega človeka, za invalida pa še
toliko večjega, zato je tudi čas, ki ga
potrebuje, da si opomore po potovanju, toliko daljši. Vse to pa seveda lahko
vpliva tudi na tekmovalne rezultate.
V sredini septembra smo se najprej
udeležili Svetovnega pokala v avstralskemu Sydneyju. Avstralija je „dežela
tam spodaj“, ki je res nekaj posebnega,
tako da je kljub naporni poti posebno
doživetje. Ker smo nekateri v Avstralijo
odpotovali že četrtič (leta 2000 so bile
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Ančo prvi na svetovnem pokalu v Ameriki (foto arhiv PS)

tam tudi Paraolimpijske igre, kjer je bil
Pinter drugi), smo vedeli, da potrebujemo čas za aklimatiziranje. Dolga pot (35
ur), časovna razlika (8 ur) in popolnoma
drug letni čas (pozna pomlad) na organizmu pustijo posledice in res je imela
prvih nekaj dni vsa ekipa velike težave
s spanjem, saj praktično ponoči nismo
nič spali, podnevi pa smo se trudili
ostati budni in ujeti lokalni ritem. Na
srečo nam je pred tekmovanji to uspelo, tako da smo lahko uspešno nastopili. Najboljši nastop v Sydneyju je uspel
ekipi strelcev SH2 (Pavlin, Pevec, Tiršek),
ki je ekipno zmagala v položaju stoje,
leže pa je zasedla drugo mesto. Poslušati slovensko himno na tekmovanju je
vedno nekaj posebnega. Posamično se
je najbolje odrezal F. Gorazd Tiršek Nani, saj je z zračno puško stoje osvojil
končno 2. mesto, leže pa peto. To sta
nedvomno vrhunska rezultata. Franc
Pinter - Ančo se je z zračno puško
stoje ponovno uvrstil v finale osmih
najboljših, kar je vedno naš osnovni cilj
na vseh tekmovanjih. Tam je dosegel
končno 6. mesto. V finale se je uspelo
uvrstiti v disciplini stoje tudi Veselki
Pevec, kjer je dosegla končno 6. mesto. Kljub temu da se mu ni uspelo uvrstiti v finale, pa je dobro nastopil tudi
Damjan Pavlin, ki je imel zaradi zloma
noge nekajmesečni izpad treningov v
začetku sezone.
Dobre nastope so strelci nadaljevali tudi na zadnjem letošnjem svetov-

nem pokalu v ameriškem Fort Benningu. Gre za središče ameriške pehote,
ki je uro in pol oddaljeno od Atlante,
prav tako organizatorice paraolimpijskih iger leta 1996 (tudi tu je Pinter
osvojil srebrno medaljo). Za tekmovalce brez kvot za Rio je bila to še zadnja
priložnost, da jih osvojijo. Naši strelci
so lahko streljali neobremenjeno in so
pokazali odlično pripravljenost. Ekipa
SH2 (Pavlin, Pevec, Tiršek) je ponovno
zmagala v položaju stoje, leže pa je zasedla drugo mesto. Posamezno je zablestel Franc Pinter - Ančo, ki je v finalu
premagal vso konkurenco in dosegel
odmevno zmago.
V finale se je uvrstil tudi z MK-puško
v položaju 3 x 40 in zasedel končno 7.
mesto. Odlično je nastopil tudi Tiršek,
ki je z zračno puško stoje dosegel drugo mesto, in tako zaokrožil komplet
medalj na letošnjih svetovnih pokalih
(zlat v Osijeku, srebrn v ZDA in bronast
v Avstraliji). Obakrat se je v finale uspelo uvrstiti Veselki Pevec, kjer je dosegla
7. in 8. mesto, kar je odličen rezultat. V
finale se je v položaju leže z odličnim
rezultatom uvrstil tudi Damjan Pavlin in
zasedel končno 7. mesto.
Z dobro jesensko popotnico se
bomo strelci po kratkem odmoru pripravljali na naslednji svetovni pokal –
januarja v Združenih arabskih emiratih
in potem vso sezono do glavnega cilja
– nastopa na Paraolimpijskih igrah v
Riu.
61
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Jože Globokar | Cilj naših parakolesarjev je vsaj en nastop na paraolimpijskih igrah

PARAKOLESARJI ZAKLJUČILI
TEKMOVALNO SEZONO
Naši parakolesarji so UCI-točke nabirali na evropskem in svetovnem pokalu, tekmovali
na dveh maratonih, za nameček pa so v akciji »Zavrtimo Slovenijo« zbrali dovolj denarja
za nakup novega ročnega kolesa, ki so ga poklonili URI SOČA.
DRŽAVNI PRVAKI V PARAKOLESARSTVU
Po 1000 metrov dolgi krožni progi
je 4. oktobra v Mengšu potekalo prvo
uradno državno prvenstvo v parakolesarstvu. Prvenstvo je potekalo v okviru
kolesarske dirke za VN Mengeš, ki sta
jo organizirala KD Rog in KD Mengeš.
Na tekmovanju je nastopilo šest parakolesarjev, tekmovali pa so po pravilih
mednarodne kolesarske zveze (UCI).
Med parakolesarji paraplegiki iz
treh pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije so si po kategorijah
naslove državnih prvakov prikolesarili:
Anka Vesel – WH3 (DP-KR),
Marko Sever – MH4 (DP-NG),
Primož Jeralič – MH5 (DP-NM) in
Silvo Logar – MT2 – (DP-KR).
Po besedah trenerja Alekseja Dolinška so vsi udeleženci dirke in občinstvo naše parakolesarje lepo sprejeli

Primož Jeralič na treningu v JAR (foto arhiv ZŠIS)
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Državni prvaki v parakolesarstvu (foto arhiv ZŠIS)

in si želijo, da se skupna tekmovanja
organizirajo tudi v prihodnje. Z državnim prvenstvom in ljubljanskim maratonom se je letošnja parakolesarska
sezona zaključila, sledijo priprave na
prihajajoče, paraolimpijsko leto.

NOVE UCI-TOČKE ZA PRIMOŽA JERALIČA
V mestih Midmar in Pietermaritzburg v Južnoafriški republiki je 11. in
12. septembra potekal svetovni pokal
v ročnem kolesarjenju. Naš edini predstavnik Primož Jeralič je v kategoriji
MH5 osvojil 7. mesto in s tem osvojil
nove UCI-točke. Zmagal je domači favorit Ernst van Dyke, drugi je bil Nizozemec Tim de Vries, tretji pa Avstralec
Stephen Tripp. Parakolesarji so se pomerili na cestni dirki (47 km) in vožnji na
čas (14 km). Nastopilo je 156 kolesarjev
iz 25 držav. Jeralič si je z novimi točkami pridobil tudi dodatne možnosti za
nastop na paraolimpijskih igrah v Riu.
NA EVROPSKEM POKALU PRIMOŽIČ
PRVI, LOGAR TRETJI
V Beogradu je 19. in 20. septembra
potekal evropski pokal v parakolesar-
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v Primoža zaletel kolesar za njim in je
izgubil stik z glavnino. Kljub temu je začel napadati in je v primerjavi z lanskim
nastopom svoj čas krepko izboljšal.
Kronometer je potekal na isti trasi, le da
so kolesarji odpeljati dva kroga. Dirko je
oviral močan veter.

Primož Jeralič je v svoji skupini osvojil prvo mesto. (Foto arhiv PJ)

stvu. Med slovenskimi parakolesarji
sta nastopila tudi naša kolesarja Primož Jeralič – član DP Dolenjske, Bele
krajine in Posavja in Silvo Logar iz DP
Gorenjske. Jeralič je na cestni dirki med
dvainpetdesetimi kolesarji iz osmih
držav v svoji skupini H5 osvojil prvo

mesto. V absolutni uvrstitvi je bil četrti. Logar je v skupini triciklov T2 osvojil
tretje mesto.
Ravninska trasa v parku Ušće, ki
delno poteka ob Savi, je bila dolga 11,6
km, kolesarji pa so odpeljali šest krogov. Na vožnji se je v ostrem ovinku

NA LJUBLJANSKEM MARATONU TUDI
PARAKOLESARJI
Na jubilejnem 20. ljubljanskem
maratonu je 24. in 25. oktobra nastopilo skoraj rekordnih 25.000 tekačev.
Na malem maratonu (21.098 m) so se
jim pridružili tudi ročni kolesarji pokrajinskih društev Zveze paraplegikov
Slovenije – Marko Sever, Marko Doberšek, David Razboršek, Edo Ješe,
Peter Cerar, Gregor Habe in Anka
Vesel. Vsi bi z velikim veseljem ponovili lanskoletno 42 km dolgo traso.
S kolesom na priklop sta prvič tekmovali Tanja Cerkvenik in Mateja Pintar.
Dekleti, čelado dol! Janez Učakar je
desetkilometrsko traso prevozil s FreeWheelom, Doberšek pa je na maraton
prikolesaril kar iz Škofje Loke. Poleg
parakolesarjev ZPS je tekmoval tudi
kolesar Zdravko Strajnar, ki trokolo
poganja s palicami, ter ročna kolesarja

Parakolesarji na 20. ljubljanskem maratonu (foto arhiv Tuš-Bauerfeind)
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Davor Kržišnik in italijanski predstavnik Robert Kaufmann. Tako kot lansko
leto na velikem maratonu je tudi letos
slavil Marko Sever (0:35:23), drugi je bil
Marko Doberšek (0:39:04), tretje mesto
je zasedel David Razboršek (0:42:35).
Najboljši trije so prejeli odličja, prav vsi
tekmovalci pa ob prihodu na cilj tradicionalno prejmejo medalje.
Tekmovalci so letos štartali izpred
hrama demokracije ter po mestnih in
okoliških ulicah na cilj prikolesarili na
Kongresni trg.
Anka Vesel
ROČNI KOLESARJI NA OBALNEM
MARATONU
Zadnja septembrska nedelja (27.
9. 2015) je bila rezervirana za Obalni
kolesarski maraton, ki ga je organiziralo Kolesarsko društvo Raketa. Tri,
različno zahtevne kolesarske trase (17,
48 in 64 kilometrov) in pester spremljevalni program so v Koper privabili lepo število ljubiteljev kolesarstva.
Z najdaljšo traso in več kot 1.000 metri
višinske razlike se je spopadel tudi naš
najboljši ročni kolesar Marko Sever,
na maratonu pa so sodelovali še David Razboršek, Žiga Breznik, Edo

1.000 € za nakup ročnega kolesa (foto arhiv Obalnega maratona)

Ješe, Gregor Habe, Matej Lednik
in edina ročna kolesarka Anka Vesel.
Tudi srednja trasa z 800 višinskimi metri
je bila za ročne kolesarje velik izziv, saj
klanci zahtevajo velik napor. David Razboršek, vodja akcije »Zavrtimo Slovenijo«, je pripomnil: »Odlična pokrajina
Slovenske Istre, kjer pa je ravnina tujec.
Ampak v zahtevni trasi, dobri družbi in
odlični organizaciji smo zelo uživali.«
Z maratonom se je končala tudi od-

mevna dobrodelna kolesarska akcija »1
kilometer je 1 cent« za ročno kolo. V
akciji je, med 14. julijem in 27. septembrom, sodelovalo okoli 200 kolesarjev
in skupaj nabralo 110.572 kilometrov.
Kolesarji so zbirali kilometre, donacijo
1.000 € pa je prispevala Študentska
organizacija Univerze na Primorskem.
Sodelujočim, donatorju in organizatorju se ekipa ročnih kolesarjev KK Tuš-Bauerfeind iskreno zahvaljuje.

NOVELIRAMO SEZNAM SREČANJ ATV-UDELEŽENCEV
Kot že nekateri veste, je pred leti Zveza paraplegikov Slovenije pod vodstvom Jožeta Zajca izvajala srečanja
motoristov (ATV), ki ste se jih zelo radi udeleževali.
Zato smo se na Zvezi odločili, da oživimo to sekcijo in z naslednjim letom pričnemo s 1. uvodnim srečanjem
vseh, ki se želijo spoznati s člani – motoristi. Ta srečanja naj bi bila podobna kot v preteklih letih.
Namen srečanj je, da se iz perspektive motoristov spoznava Slovenijo po gozdnih kot tudi urbanih poteh in
pa seveda na koncu tudi druženje vseh udeležencev.
Prvo srečanje pripravljamo v mesecu maju 2016, in sicer v Loški dolini, kjer bo poskrbljeno tudi za prenočišče.
Naprošamo vas, da se vsi zainteresirani za tovrstna srečanja obvezno prijavite na e-naslov:
gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, in sicer najkasneje do 31. decembra 2015.
S tem želimo ustvariti osveženi seznam interesentov, ki bo podlaga za izvajanje posameznih srečanj.

64

[

KULTURA

]

Jože Globokar, Metod Zakotnik | Likovni koloniji v Semiču in Pineti in Ex-tempore

LIKOVNIKI PRIDOBIVALI ZNANJE
NA DVEH KOLONIJAH
Slikarke in slikarji Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije so ob zaključku poletja pripravili likovno kolonijo v Pineti, sredi oktobra pa v Semiču. Na prvi so se izpopolnjevali pod mentorskim vodstvom slikarke Ljudmile Turk, na drugi pa jim je z nasveti
svetoval grafik Jože Potokar. Obe koloniji je s sofinanciranjem JSKD organizirala Zveza
paraplegikov Slovenije.
Slikar Vojko Gašperut - Gašper pa je prejel »veliko odkupno nagrado« na Ex-temporu
v Piranu
bolj pa so jih navdušili ustvarjalci, ki
slikajo z usti in so člani mednarodnega
združenja VDMFK. Predstavitev slikarstva in rezbarstva so si tokrat ogledali
tudi varovanci CUDV iz Črne na Koroškem.
Poskrbeli so tudi za duševno hrano
in za popestritev na literarnih večerih
ob spremljavi melodij na kitari mentorice Ljudmile prebirali pesmi našega
največjega poeta Franceta Prešerna.

Likovno ustvarjanje na terasi doma v Pineti (foto Ljudmila Turk)

LIKOVNO-LITERARNA KOLONIJA
V PINETI
Slikarke in slikarji Likovne sekcije
Zveze paraplegikov Slovenije so se od
14. do 20. septembra 2015 izpopolnjevali na likovno-literarni koloniji v Pineti.
V Domu paraplegikov so znanje nadgrajevali v različnih tehnikah: akrilu in
olju na platno, akvarelu, risbi s svinč-

nikom in ogljem, grafiki in rezbarstvu.
Nastale so upodobitve, značilne za
obalno pokrajino: tihožitja, portreti in
lesene skulpture. Z nasveti jim je svoje
znanje posredovala likovna pedagoginja Ljudmila Turk, izdelki pa so bili
razstavljeni na terasi Doma paraplegikov. Mimoidoči so si z zanimanjem
ogledovali delo naših umetnikov, naj-

JESENSKA BARVITOST JE VABILA
V SEMIČ
Sredi oktobra so jesensko kolonijo
od 12. do 17. oktobra 2015 pripravili v
slikoviti in z jesenskimi barvami odeti
Beli krajini. Zatočišče jim je nudil Dom
paraplegikov, okolica pa motive za pridobivanje znanja v različnih tehnikah.
Mentor Jože Potokar - Cvrčo je skrbel, da so slikarke in slikarji izboljševali
svoje znanje v tehnikah – akril in olje
na platno, risba s svinčnikom, pastel in
grafika.
Delo naših ustvarjalcev so si v dveh
skupinah ogledali otroci tamkajšnjega
vrtca in se tudi sami preizkusili v risanju.
Na kolonijah so ustvarjali: Jožica
Ameršek, Dragica Šušanj, Zorica
Razboršek, Anka Vesel, Ana in Boris
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Šter, Irena in Franc Ekart, Miran Jernejšek, Metod Zakotnik, Klavdij Leban, Lučka Kocjančič, Vojko Gašperut in Silvo Mehle. Za dobro počutje
naših umetnikov so poskrbele Ivanka,
Nežka in Jelka.
VELIKA ODKUPNA NAGRADA
ZA NAŠEGA UMETNIKA
V Piranu je med 28. avgustom in
5. septembrom pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekal jubilejni
50. mednarodni slikarski Ex-tempore.
Med številnimi umetniki sta na jubilejnem Ex-temporu sodelovala tudi
naša priznana slikarja Vojko Gašperut
- Gašper in Benjamin Žnidaršič, ki
svoja dela ustvarjata s čopičem v ustih
in sta polnopravna člana Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami. Oba naša umetnika sta med
299 deli prišla v ožji izbor, med nagrajenci pa je »Veliko odkupno nagrado« prejel Vojko Gašperut - Gašper.
Letošnji izbor najboljših del je
opravila mednarodna strokovna žirija likovnih kritikov in umetnostnih
zgodovinarjev: Breda Škrjanc in Aleksander Bassin (Slovenija), Eugen
Borkovsky (Hrvaška) in Massimo
Premuda (Italija).
Piranski Ex-tempore že od vsega
začetka v septembru, neprekinjeno
že petdeset let, privablja veliko število
slikarjev, risarjev, grafikov in kiparjev iz
različnih evropskih in drugih držav. Na
njih so v zadnjem obdobju sodelovali
tudi slikarji Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije.

Končni izdelek grafike slikarja Borisa Štera, levo mentor Jože Potokar - Cvrčo (foto Anka Vesel)

Velika odkupna nagrada za našega umetnika (foto Marjan Lešnik)

»Sami se napravimo nesrečne in sami se napravimo srečne.
Količina dela je enaka.«
Carlos Castaneda
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Benjamin Žnidaršič | Zlata paleta 2015

LETOS SO BILE PALETE TUDI
SREBRNE IN BRONASTE
V Delavskem domu v Trbovljah se je 14. novembra zaključil že 17. projekt Zveze likovnih
društev Slovenije Zlata paleta.

NAGRAJENCI ZA LETO 2015 SO:
RISBA
Anita Vozelj, Na preži – zlata paleta
Jože Potokar, Končno prihaja – srebrna paleta
Zorko Dežjot, Nočna mora – bronasta paleta
GRAFIKA
Leonida Goropevšek – zlata paleta
Jože Potokar, Mlinček – srebrna paleta
Marjeta Špec, Zvončki – bronasta paleta
REALISTIČNO SLIKARSTVO
Zvonka Pacek, V kuhinji – zlata paleta
Franc Šajn, Pomaranča – srebrna paleta
Jože Potokar, Maestoso – bronasta paleta
Spodaj z leve: Boris Šter, Benjamin Žnidaršič in Metod Zakotnik
(foto arhiv BŽ)

L

etni projekt zaobjema slikarski
izbor najboljših del iz tematskih
razstav za: risbo, grafiko, realizem, moderno umetnost, kiparstvo,
fotografijo in tokrat novo področje odstopanja. Novost letošnje Zlate palete
je tudi, da poleg zlate palete podeljuje
zveza tudi srebrne in bronaste palete.
Podeljuje pa tudi zlato, srebrno in bronasto paleto najboljšim društvom v
okviru izbora za zlato paleto.
Odziv društev in avtorjev je zelo
spodbuden, saj je bilo v letošnjem letu
oddano rekordno število del in je sodelovalo rekordno število avtorjev. Od
Zveze paraplegikov Slovenije se je na

zaključno razstavo uvrstila Ljudmila Turk z
dvema certifikatoma
za grafiko z naslovom
V objemu harmonije in
za odstopanja za delo
z naslovom Edamski
vrt ter Boris Šter s
certifikatom za grafiko
z naslovom Utrujen.
V kategoriji društev je
Likovna sekcija pri Zvezi paraplegikov Slovenije zasedla odlično
deseto mesto med 26
društvi.

MODERNO SLIKARSTVO
Klavdija Sitar, Sanjam goro Fuji – zlata paleta
Danila Krpič, Rekvijem za sanje – srebrna paleta
Majda Drnovšek, Travniški šopek – bronasta paleta
FOTOGRAFIJA
Jože Loc, Radovednost – zlata paleta
Binca Lomšek, Kje si, zombi? – srebrna paleta
Sonja Perme, Molk – bronasta paleta
KIPARSTVO
Aleksander Prokopijev, Konj – zlata paleta
Sandra Kovačič, Nočna mora – srebrna paleta
Blanka Božič, Plavajoča hobotnica – bronasta paleta
ODSTOPANJA
Rajko Bogataj, Slovensko tihožitje – zlata paleta
Jože Jančič, Ognjena moč – srebrna paleta
Božena Berčon, Jesenski šopek – bronasta paleta
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Franci Žiberna | Sodelovanje s paraplegiki iz Češke

PITJE PIVA MED SLOVENIJO IN ČEŠKO
Veliko časa je minilo od tistih srečanj, ki smo jih delili s paraplegiki iz Češkoslovaške. To
je bil program Zveze, ki je vključeval srečanja v športu in kulturi paraplegikov dveh držav.

M

ed seboj smo hitro sklepali
prijateljstva, saj nas je poleg poškodbe hrbtenjače
povezoval tudi podoben jezik in kultura. Večjih težav pri sporazumevanju ni
bilo, četudi smo se pogosto smejali ob
različnih pojmovanih posameznih besed, saj je npr. katera beseda v slovenščini imela čisto drug pomen v češčini.
Tisti, ki smo doživeli ta srečanja, se
še danes spominjamo lepih trenutkov,
ki smo jih skupaj preživeli v čarobnem
ambientu v Pineti. Pa tudi tistih na

atletskih stadionih po Sloveniji in Hrabynah in spoznavanju novih krajev in
znamenitosti. Nepozabna so bila potovanja na tej dolgi poti v Hrabyne, ko
smo se spopadali tudi s okvarami in
popravljanjem naših avtomobilov, saj
je bil naš vozni park precej slab, zato so
katrce in stoenke večkrat »zakašljale« ali
zakuhale na dolgi poti.
Ko sem iskal v starih izvodih Paraplegika zapiske in odmeve v zvezi s sodelovanjem s češkimi paraplegiki, sem našel
članek že v prvi številki pod naslovom:
»Tokrat naše toplo
in sončno morje«,
ki ga je napisal
prvi urednik Paraplegika Jože Globokar. S tem, ko
smo gostili goste
iz Češkoslovaške,
se je med nami
zvrstilo veliko kulturnih, družabnih,
Vojta Vašiček, Dana Lučanova z Minko (Petek) Žiberna oktobra
športnih in drugih
2015 v Hrabynah. (Foto arhiv FŽ)
prireditev. Med

Jardo in prijatelj Lumir pred več kot 30 leti v Pineti … (Foto arhiv FŽ)
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njimi tudi tombola, ki je bila zelo bogata. Glavni dobitek je bil barvni TV-aparat,
ki je bil takrat vreden 3,5 mio dinarjev;
polovice vrednosti takrat popularne katrce. Srečni dobitnik pa je bil naš Miran.
Najbolj popularno pa je bilo pitje piva
med slovensko in češko ekipo, ki so jo
brez prave konkurence dobivali Čehi.
Po moji oceni se je ta izmenjava začela leta 1977, ker je leta 1980 urednik
zapisal, da je bilo uspešno nastopanje
na memorialu Vladimira Knapke na
takratnem Češkoslovaškem organizirano že tretjič. Atletski troboj je organiziral
Atletski klub Meta na športnih terenih
rehabilitacijskega centra Hrabyne. Ta
klub v Hrabynah žal ne deluje več, kakor
tudi ne delavnice, ki so mnogim dajale
dodaten zaslužek, da so bili manj odvisni od državne pomoči.
Poleg dobrega počutja v času bivanja v Hrabynah so domači organizatorji
pripravili veliko dogodkov in obiskov,
na katerih smo spoznavali njihovo kulturo, industrijske, turistične znamenitosti in tudi kulinariko, pa še po nakupih

... in danes na Češkem (foto arhiv FŽ)

[
smo se obvezno odpravili. Na koncu
naših zelo zanimivih srečanj smo se
poslavljali z najlepšimi vtisi in obljubami, da se spet srečamo v Hrabynah ali
pa v Pineti.
Kdaj in kako se je zaključilo naše
sodelovanje, ne vem, vem pa, da se nekatera poznanstva nadaljujejo in ohranjajo, kljub temu, da se nismo srečavali
več kot trideset let.
Na XII. Memorialu Bojana Hrovatina,
ki se je odvijal v poletnih mesecih leta
1982 na atletskem stadionu Poljane, so
nastopali tudi paraplegiki iz Češkoslovaške, ki so pred tem letovali v Pineti.
Ta dogodek je bil zelo pomemben za

paraplegike v Mariboru. Gostje so se na
kratko sprehodili po centru mesta in na
praktičen način pokazali, kako je Maribor arhitektonsko negostoljuben za invalide na vozičkih. Slučajno in na veliko
srečo sta to poskakovanje čez robnike
in težavno gibanje opazila arhitekta
Vlado Gselman in Janez Kreševič.
Oba sta začudeno ugotovila, da nam
primanjkuje čuta za drugačne ljudi, da
imamo preveč grajenih ovir, za kar je
predvsem odgovorna občinska uprava. Spisala sta prvi obsežen program
za odpravo grajenih ovir v Mariboru
pod naslovom: »Programiranje in projektiranje elementov fizičnega okolja
za potrebe in varnost
prizadetih in nemočnih oseb v Mariboru.«
Publikacija je bila
kasneje promovirana še kot prispevek
lokalne skupnosti ob
Mednarodnem letu
invalidov.
Naš češki prijatelj paraplegik Vojta
Vašiček si potovaV fitnesu sem telovadil pod nadzorom Vojte Vašička. (Foto arhiv FŽ)
nje na morje vsako
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leto popestri s postankom pri nas v
Mariboru. Letošnjo jesen pa naju je z
ženo Minko povabil na obisk k njemu
v Brno. Kot prijazen gostitelj nama
je pokazal marsikatero znamenitost
Brna in okolice. V treh dneh pa naju
je tudi vozil od paraplegika do paraplegika, da smo obudili zelo lepe
spomine na druženja v Hrabynah in
Pineti. Srečanja po 30 in več letih so
bila zelo ganljiva; kar smo v tem času
pozabili, smo si priklicali v spomin
tudi s pomočjo fotografij in ugotavljali, da smo se medtem tudi »malo«
spremenili.
Pred nedavnim sem bil priča razgovorom predstavnikov Češke in Zveze
paraplegikov, ki ob dokončanju nastanitvenih kapacitet v Pacugu snujejo
tudi gostovanje tamkajšnjih paraplegikov ob naši obali. Odpiranje naših
kapacitet v Pacugu je iz ekonomskih
razlogov nujno. Srečanja, ki smo jih mi
gojili, pa se lahko nadaljujejo samo ob
kakšnih dodatnih srečanjih v času njihovega bivanja pri nas. To bo seveda
bolj veljalo za mlajše paraplegike, mi
starejši pa bomo vzdrževali stike prek
spletnih portalov.

Ivana Gornik | Zavestno začrtajmo nove smeri. Lahko nas pripeljejo nekam,
kamor si zares želimo.

MOTIVACIJA IN INSPIRACIJA (III.)
DOLOČIMO.
NAČRTUJMO.
URESNIČIMO.
Znova smo skupaj na našo že znano temo, da zaplujemo v vode premikov in tisočerih možnosti. Saj res,
možnosti. Verjamemo vanje ali le zamahnemo z roko, vdani v usodo obsto-

ječega? Je to svet tisočerih priložnosti,
ki jih niti ne poznamo? Ne verjamem,
bi rekel marsikdo. Kolikokrat se nam je
že porodilo v glavi: Kaj pa, če bi.... In potem vsa reč potone v reki pozabe. Ne
odreagiramo na utrnjeno idejo? Rečemo - „Ah, neumno je.“? Ali pa: to sploh
ni realno razmišljanje. Vendar zgolj iz

samo realnih in pametnih idej ni nastalo toliko čudežnega na tem svetu!
Čudovite veličastne stavbe, izjemni dosežki tehnologije, najrazličnejši pripomočki za izboljšanje našega življenja, ki
jih poznamo in tisti, ki jih ne, so včasih
nastali ravno iz najbolj naključnih in/ali
nerealnih idej.
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Inspiracija (vir Huffinghtonpost.com)

Nasujmo si nekaj iskric, dovolimo
si sanjati, naredimo kakšne stvari drugače. Če premlevamo v glavi venomer
iste misli in teh je okoli 60000 na dan,
potem živimo preteklost! In ker smo si,
se mi na moč zdi, bolj podobni kot različni, se sekiramo na zalogo, pri čemer
stanujemo v še ne doživeti prihodnosti. Slabo stanujemo, če smem pripomniti. Kje pa je čudežni zdaj? Včasih kar
pozabimo. Kaj lahko naredimo z zdaj,
kjer leži vsa naša moč (v jutri jo ni, v
včeraj takisto ne)? Preteklost je pošla,
prihodnost je šele v nastajanju. Lahko gledamo televizijo in zremo v naše
elektronske pripomočke, naša nepogrešljiva okenca v svet. Če to počnemo
štiri ure vsak dan, nanese to kar neverjetno število ur v recimo... desetih letih.
Nikar ne računajmo in se ne spravljajmo v slabo voljo. Poglejmo si raje kopico idej, kako lahko zakuhamo kakšen
čudež v svojem življenju.
V vsakdanu se po navadi pomikamo od opravka do opravka. Sama se
kar izgubim v tem svetu opravkov in,
večkrat kot ne, gasim požare. To je zdaj
nujno, to bom najprej. Potem še tisto,
kar utegnem. Pri kakšnem se odločim,
da ga bom kar preskočila, češ ne bi
zdaj. Kadar postane le-ta nujen, spet
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„gasim požar“. Ja, takole minejo dnevi,
meseci... Pred menoj ni nikakršnega
izdelanega načrta mojega življenja, ni
smernic. Kaj bo z menoj čez pet let?
Kaj si želim za takrat? Saj vendar lahko
v vsakem trenutku začrtam smernice,
postavim cilje. Kakšni junaki že imate
začrtane smeri in pogumno ste se že
podali po njih, kakšni pa še bomo. Smo
jih tudi že imeli, dosegli cilje a vedno
znova je čas za nadaljnje dosežke. Torej kakšni, kateri cilji so za nas uresničljivi? Sploh kakšni? Odgovor je: vedno.
In sicer na različnih področjih. Ta so:
zdravje in vitalnost, delo, odnosi (partner, otroci, prijatelji), prosti čas, nivo
naše osebne sreče in zadovoljstva (ta
si zasluži spadati v svojo kategorijo) in
še kaj najbrž. Kaj je za koga posamični
cilj na določenem področju se bo seveda od osebe do osebe zelo razlikovalo, najvažnejše pa je, da jih imamo.
Vsaj enega potrebujemo. Cilj nam da
občutek vetra v naša krila. Občutek
vsaj kakšnega napredka je dobrodošel.
Dragocen.
Kot prvi korak je potrebno cilje
spraviti na papir. Kako bomo sicer
vedeli in videli dan za dnem, v katero smer si prizadevamo? Moramo jih
imeti pred očmi. Dnevno. Če je vse

motno in nejasno, to vodi k motnim
in nejasnim rezultatom. Torej: v enem
letu (lahko tudi v petih letih oz. glede
na velikost cilja) bom.... zabeležimo
končni rezultat. Nakar cilj „razlomimo“
na tako majhne delce, da jih je mogoče opraviti v posamičnem dnevu.
Dnevni cilj naj bo raje lažje ali zelo
lahko obvladljiv, ker bomo uspeli doseči premike in to nas bo motiviralo.
Če si zadamo preveč, bomo kaj kmalu
odvrgli puško v koruzo, zlasti takrat, ko
pomeni uresničevanje novega cilja za
nas precejšnjo spremembo. Torej na
vsakem področju formulirajmo kakšen
cilj. V kategoriji odnosov bi takšni cilji
lahko bili: konec kritiziranja partnerja,
sprotne besede zahvale, prepiranje na
način, da ne užalimo, vsak dan kakšen
kompromis, povečano število iskrenih
in toplih objemov, itd. Pri otrocih: gledanje v oči in skrbno poslušanje tega,
kar nam povedo, umirjenost (vsakič,
ko se razburimo, štejemo do deset)...
Pri hrani poskusimo dnevno nezdrave
izbire vsaj delno nadomestiti z neškodljivimi. Pri delu poskusimo najprej
s stvarmi, s katerimi odlašamo in se jih
lotimo vsaj za pet ali deset minut. Če
nam je zelo grozno, pa vsaj za minuto.
To je odličen trik, kajti naši možgani
imajo to presenetljivo specifiko, da
imajo potrebo začeto tudi dokončati.
Magičen trenutek je torej ZAČETEK.
Več ko bo začetkov, več bo možnosti
za naš uspeh. December, mesec odločitev, je tu. Zdaj je pravšnji trenutek.
Novo leto nosi v sebi vse možnosti,
ki jim bomo dali priložnost. Kakšne
rezultate bomo povabili v svoje življenje, da bo naslednji december čas,
ko bomo v sebi čutili bogastvo novih
doživetih izkušenj, občutek, da zmoremo, srečo v naših srcih in srcih ljudi, ki
jih imamo radi.
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Janko Zupan | Resničnostna igra pobeg iz sobe

DELAVCI ZVEZE NA BEGU
Resničnostno igro pobeg iz sobe ali real-life room escape je po vzoru kultnih računalniških igric prvič priredil Japonec Takao Kato, vendar ni šlo za obliko, kot jo poznamo
danes. Sobe pobega v živo so torej nastale po navdihu videoigre „escape the room“, v
kateri je igralec zaklenjen v sobi in mora s pomočjo raziskovanja, povezovanja in logike
priti do izhoda oziroma rešitve.

V

sobi na Japonskem je igro
skupaj igralo več ljudi. V večini primerov se med sabo niso
poznali, prav tako je bila igra daljša,
trajala je okrog uro in pol. Koncept se
je od začetkov v letu 2008 razvil v obliko, kot jo poznamo danes v Evropi, kjer
od dva do pet ljudi igra igro eno uro
na stalni lokaciji. Prve sobe so v Evropi
nastale v Švici in na Madžarskem. Igra
je zelo razširjena po vsej Evropi, največ jih je v Budimpešti, kjer naj bi jih
bilo več kot 100. Escape room oziroma
sobe pobega postajajo trend številnih
evropskih mest.
In kaj sploh je v tej skrivnostni
sobi, v katero se ljudje prostovoljno
zaklepajo?
Gre za prostor, poln različnih nalog in ugank, ki jih morajo obiskovalci rešiti, da na koncu najdejo ključ od
izhodnih vrat in »se rešijo«. Pri tem pa
ni treba skrbeti, da boste, če vam slučajno ne uspe najti ključa, ostali zaprti
v sobi, saj vas prek videokamer ves čas
spremlja moderator. Ta vam v primeru,
da se vam kje zatakne, priskoči na pomoč z raznimi namigi.
Soba pobega je igra, v kateri pridejo do izraza predvsem sposobnosti
delovanja v skupini. Vse, kar obiskovalci potrebujejo, je sproščena radovednost in njihove male sive celice. Zelo
pomembno je sodelovanje, povezovanje namigov, reševanje spretnostnih
izzivov, dešifriranje skrivnostnih sim-

bolov, reševanje ugank in iskanje poti
skozi prepreke. Rešijo se vse skupine,
tako ali drugače. Cilj igre je poiskati
ključ, ki odklepa izhodna vrata. Večini
skupin to uspe v vnaprej določenem
času, nekaterim brez pomoči, nekaterim s kakšnim namigom in pomočjo
moderatorja. Igra je časovno omejena
na eno uro, v eni sobi pa lahko naenkrat sodeluje od dva do pet ljudi. Pri
tem so bolj kot znanje pomembne
ročne spretnosti in logično sklepanje, reševanje raznih ugank, računanje,
opazovanje, predvsem pa sodelovanje med člani ekipe. Pravi pomen „pobega iz sobe“ je skupinski duh, saj bo
ustvaril močnejšo vez med člani ekipe.
Prav zaradi tega je igra še posebej zanimiva za team buildinge in za izboljšanje sodelovanja med sodelavci.
Tako smo se zaposleni na Zvezi paraplegikov odpravili na omenjeno obliko team buildinga. Izbrali smo Energy
escape room v Domžalah, kjer imajo
dve tematski sobi pobega, pri izbiri je
bilo seveda pomembno, da je soba dostopna za vozičke. Ob prihodu je sledilo nekaj napotkov, nato pa smo se začeli razgledovati po prostoru. Ker je bil
to naš prvi stik z igro, nismo natančno
vedeli, kaj nas čaka. Ob dejstvu, da nas
je bilo devet, smo se razdelili v dve skupini. Na žalost ena tematska soba na
določeni točki ni bila primerna za invalidski voziček, zato smo bili »vozičkarji«
v isti ekipi, okrepljeni s Špelo. V tej te-

Po uspešnem pobegu (foto arhiv JZ)

matski sobi pobega je bilo treba razkriti skrivnosti Nikole Tesle. Vstopili smo
v časovni stroj in se odpravili 100 let
nazaj, da bi nato pravočasno pobegnili
iz sobe in s tem rešili zapuščino Nikole
Tesle. Skozi razburljivo pustolovščino,
v kateri ves čas tiktaka ura, ki odšteva
minute do konca, smo spoznavali življenje izpred nekaj desetletij. Previdno
smo začeli obračati predmete, odpirati
predale, prebirati uganke, dokler nismo
našli prvi ključ. Vendar je to bil šele začetek … Soba je bila polna vsakdanjih
in nevsakdanjih predmetov. Z rešitvijo
vseh namigov, dešifriranjem sporočil,
rešitvijo logičnih ugank smo prihajali
do pravilnih šifer za ključavnice. Uporabiti je bilo treba vse, tudi na prvi pogled neuporabno, do končnega cilja.
Druga skupina se je morala preleviti v
detektive in rešiti skrivnostni umor lorda Byrona. Kdo ga je umoril? S čim je
bil umorjen in kaj je bil razlog za umor?
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Znašli so se v zakletem podeželskem
klubu, ujeti med duhovi preteklosti.
Treba je bilo poiskati vsa izgubljena policijska poročila, namige in sledi, ki so
pripeljale do rešitve popolnega umora. Rešitev vseh ugank je pripeljala sodelujoče do rešitve iz sobe. V igri jih je
čakal kup presenečenj, nepričakovanih
preobratov in seveda nepredstavljiva
zabava. Druga soba pobega je nastala
kot navdih po istoimenski knjigi Recept
za popoln umor.
Čeprav ni šlo za tekmovanje, temveč za team building, je skupini
v tematski sobi Nikole Tesle uspelo
prej priti čez vse prepreke do končne
rešitve iz sobe, v 39 minutah. Druga
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skupina je raziskala umor lorda Byrona samo tri minute kasneje, se pravi v
42 minutah. Soba pobega oz. escape
room ponuja doživetje za odrasle in
mladostnike. Ta vrsta zabave je znana
v državah po vsem svetu. V številnih
sobah, v katerih se srečate s številnimi
ugankami, boste s prijatelji ali sodelavci doživeli pravo avanturo.
Namen sob pobega je torej razmigati sive celice in vzbuditi kreativno
mišljenje sodelujočih. Prav tako pa
zaradi potrebe po timskem delu ponuja priložnost za povezovanje med
sodelujočimi. Podobne načine spodbujanja timskega dela uporabljajo tudi
podjetniki za poglobitev sodelovanja

med svojimi zaposlenimi. Tako je dokazano dobro, da sobo obiščete z ljudmi, s katerimi se želite zbližati in medsebojno povezati. Primarno je seveda
soba pobega namenjena zabavi. Za
sproščanje med napornimi delovnimi
dnevi morate s seboj prinesti le dobro
voljo. Za lažje reševanje ugank je dobro, da so sodelujoči spočiti, saj boste
sicer ostali zaklenjeni v sobi. Soba je
pod stalnim video nadzorom, torej ga
bodo v primeru, da mora kdo nujno
iz sobe, takoj izpustili. Prav tako vas
bodo seveda izpustili, če ne boste rešili katere izmed ugank v 60 minutah.
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Alenka Oblakovič | Skupinska obnovitvena rehabilitacija

SEPTEMBRSKA MAVRICA V LAŠKEM
Morda se kdo od bralcev še spomni mojega lanskoletnega »butalskega« odpravljanja v
Laško, ki se je zaradi moje brezmejne površnosti pri branju vabila (obvestila) imelo zgoditi točno en mesec prezgodaj. Zato sem bila letos pri branju vabila bolj pozorna.

Ž

e od začetka maja sem »Jankovo« pošiljko zelo težko pričakovala, kajti skrbelo me je, ali
se bom z odhodom v Laško izognila
groznemu ropotu ob totalni prenovi
oddelka v nadstropju tik nad mano
ali ne. Poldrugi mesec kasneje sem
na društvenem pikniku od prijateljic
izvedela, da so tiste, ki so zaprosile za
kasnejšo skupino kot jaz, že dobile vabilo. Naša kulturnica (očitno je bila slabo obveščena) me je celo »potolažila«,
da so dobili vabila tudi tisti, ki so prosili
za »moj« rezervni termin. Seveda me je
zaskrbelo do dna srca: Kaj pa, če se je
moja prošnja na poti do Štihove izgubila? Po telefonskem klicu na Zvezo sem
bila še bolj nezadovoljna, Janko je bil
na dopustu. No, pa se je po oddihu le
srečno vrnil na »šiht« in mi je na mojo
elektronsko pošto prec odgovoril, da
se bom rehabilitirala od 1. do 15. kimavca. Nekaj prijateljic me je potem zaslišalo, če morda vem, kdo od poznanih se
bo tokrat »obnavljal« z menoj. Pojma
nisem imela, zato sem se pred odhodom dobro založila s knjigami, »tablica« je itak moja zvesta spremljevalka,
da bi mi ja ne bilo preveč dolgčas po
mojem dragem. Dan pred odhodom
me je poklical gorenjski »oberšef« Peter
in mi povedal, da je bil Robnik ml. ravno tisto dopoldne operiran na kolenu
in da naju bo z Igorjem na rehabilitacijo peljal Dejanov tast. No, predsednik
je že vedel, komu lahko zaupa prevoz
moje malenkosti. In že je bilo jutro, ko
sem z rahlo grenkobo v srcu vzela slo-

Laško (foto www.lasko.info.si)

vo od ljubega in se v kombiju pridružila
prijaznemu, zgovornemu vozniku Borutu ter sopotniku g. Andoljšku (soprog
naše članice Jelke). Drugi g. Andoljšek
– po imenu Tone – je bil potem s svojo
soprogo v Laškem istočasno z menoj
na rehabilitaciji. Bil pa je takrat tudi prvi
šolski dan, zato je bilo poleg otrok, staršev ter vseh drugih na cesti in ob njej
tudi veliko vrlih pripadnikov policije.
Glej ga, šment! Že takoj v Žabnici nas
je ustavil mlad postaven policist. Borut,
tudi sam je bil nekoč zaposlen v njihovih vrstah, se je že ustrašil, da je spregledal kakšen radar. A na srečo je bilo
le običajno preverjanje dokumentov.
Potem smo srečno prevozili pot do Laškega. Pred vrati hotela smo naleteli na

Albino, ki je že bila pripravljena za odhod domov. Še preden sem v recepciji
uredila vse v zvezi z nastanitvijo, sem
zagledala lanskoletna »soborca« Natašo in Kristijana (iz DP Podravja). Letos
si je moja malenkost, še v okviru svoje
50-letnice, omislila enoposteljno sobo.
In to s pogledom na zunanji bazen!
Sem imela preštete vse plavalce »pod
50«. O, pa nisem zaradi njih zamudila
niti ene terapije. Pri vseh sem na koncu
imela potrjeno 100-odstotno udeležbo. Že prvi dan sem v jedilnici srečala
našega Jureta G. in njegovo ljubo Ruži.
Prijetno za oči in srce je bilo opazovati
njun nežen, prisrčen, duhovit odnos. Še
sama sem ob misli na svojega dragega
začutila metuljčke v trebuhu in solzice
73

[

IZŽIVLJENJA

]

sreče na licih. Oni dan sem na spletni
strani Vizita.si prebrala, da najbolje seksajo 50-letnice. Od ponosa me je kar
malo privzdignilo iz vozička. Sem prec
telefonirala mojemu najljubšemu in ga
vprašala, ali se strinja z napisanim. Pa se
je le malce hudomušno namuznil. Pač,
vse je stvar dobrega okusa.
»Poglej, poglej, kdo se v Laškem
skriva. Naša gorenjska veteranka Vera
M.« Z njo sva premlevali stare, pa
tudi malo novejše spomine na najine
sočlane/-ice in razmišljali, kaj bi aktivne
članice lahko ustvarjale na prihodnjih
srečanjih veselih frajl. Vsak dan sem
za en obrok prisedla h kakšnemu nepoznanemu članu ali članici ZPS-ja.
Tako sem spoznala: Ljerka iz DP Istre
in Krasa ter njegovo drago sopotnico
Branko (oba umirjena in zvesto predana drug drugemu); Jožeta in njegovo
ženo Marijo, ki ga je prav potrpežljivo spremljala in potem tudi počakala
nanj, kjerkoli je bilo potrebno (tipično
za ljubečo, predano, realno razmišljajočo ženo); Mirka R. (z njim sem se le
mimogrede pogovarjala v krasnem,
že malo jesensko obarvanem zdraviliškem parku); Romana in Zorana (ta dva

nista imela želje pogovarjati se z mano,
jaz pa sem tudi bolj sramežljive sorte,
zato si nisem upala preveč drezati vanju). Vsi ti so člani DP jugozahodne Štajerske. Ne smem pozabiti na Primoža iz
DP severne Primorske (midva sva si po
zgovornosti precej podobna, le v pridevniškem »nakladanju« ga jaz daleč
presegam) ter moje dolgoletne znanke
Marije V. (vedno je prijetno srečati koga
izmed, po dolžini poznanstva starih
»kameradov«) in gospe Jožefe iz DP
ljubljanske pokrajine. Na pozdravnem
srečanju s predstavnico družbe Thermana Laško, sicer že našo staro znanko
gospo Ireno Škorja, sem ugotovila,
da sem nekaj članic pa vendar zgrešila.
Če za kakšnega človeka nisem mogla
presoditi »na oko«, ali je ali ni član/-ica
ZPS-ja, sem ga/jo enostavno vprašala.
Saj beseda ni konj, pravijo. A brcne pa
vseeno lahko in to hudo boleče. Tudi
za Zagorjana Marjana, iz istega DP kot
Marija V., nisem bila prepričana, kam bi
ga uvrstila, k nam ali k Združenju MS. Z
nami je bilo menda še nekaj članov. A
z njimi nisem navezala stikov, zato naj
mi oprostijo, ker jih nisem poimensko
navedla. Iz vsega napisanega lahko raz-

DVIGALO ZA KOPALNICO ZA LJUDI S TEŽAVAMI PRI GIBANJU.
UPORABA VEČINI VRAČA VELIK DEL SAMOSTOJNOSTI PRI
VZDRŽEVANJU DNEVNE HIGIENE.
WWW.UPSIS.SI
INFO.UPSIS@GMAIL.COM
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berete, da smo bili, po članstvu sodeč,
zelo pestra skupina z vseh vetrov. Pa še
nekoga od »ta višjih« sem si dovolila
obiskati, in sicer je bila to gospa Nataša Leskovšek, nova vodja zdravstvene
nege v Zdravilišču Laško, po domače
glavna sestra. Bilo je res prijetno poklepetati z njo. Imela sem vtis, da zna
in zmore prisluhniti človeku v stiski ter
uvideti dejansko stanje posameznika.
Čas zaključka obnovitvene rehabilitacije se je vse bolj bližal, a midve z
Natašo sva v sobotnem popoldnevu
doživeli še zadnje presenečenje, obiskal naju je in se nama pridružil na kavi
sam presvetli Janko Zupan, referent
za OR. Kdor Janka pozna, ve, da je zelo
zgovoren, in si lahko predstavlja, da je
čas v pogovoru z dvema jezičnima,
»firbčnima« damama kar zbrzel mimo.
Pomembno je to, da sva bili po koncu pogovora dobro založeni z raznimi
informacijami glede OR in da je bila
najina radovednost dokaj potešena.
Čisto itak ne more biti nikoli, vsaj moja
ne. Hitro je minilo naše letošnje »razvajanje« v Laškem. In že sem bila na poti
domov, v močan, tesen, a nežen objem
mojega ljubega Iveka.
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Aleksander Grum | Pogovor z vsestranskim članom Matejem Kolerjem

IN POTEM SI SPET HRABER
Matej Koler me je sprejel v svoji novi hiši na obrobju Idrije. Pravzaprav v stari hiši, ki jo je
pred kratkim kupil in jo sedaj počasi ureja. Najin pogovor so spremljali izbruhi glasnega
smeha in občasni protesti, da zakaj pravzaprav delava intervju, če pa nima česa povedati …, a se je na koncu vseeno nabralo kar nekaj zanimivih tem.

Matej Koler (foto Aleksander Grum)

M

ateja sem spoznal leta 1997
v Novi Gorici. Takrat sva
oba imela nekaj manj kilogramov in precej več las, oba pa sva se
udeležila prvega potapljaškega tečaja,
namenjenega invalidom, ki ga je organiziral danes žal že pokojni inštruktor
Smiljan Zavrtanik. Prva tema najinega pogovora se je torej ponujala kar
sama.

Se še kaj potapljaš?
Veliko manj kot včasih. Sicer grem
vsako leto nekajkrat v vodo, kaj več pa
ne – je vsega drugega dovolj. Zadnja
leta sem se največ potapljal s prijateljem Tomažem Jerebom. On se je
začel potapljati kasneje od mene, je pa
v tem času opravil vsa možna usposabljanja, celo za tehničnega potapljača
na skandinavskih naftnih ploščadih in

tudi za potapljaškega inštruktorja.
Če že ne grem na morje, sta mi
najbližji Idrijca in Soča. Soča je mrzla, v
Idrijci pa se najdejo tudi lepi tolmuni.
Problem je seveda dostop. Z avtom
moram priti čim bližje k vodi, saj si ne
morem vse tiste opreme kar na hrbet
naložiti in jo k vodi nesti. S temi dostopnimi mesti je med sezono drug
problem – čim je sončen dan, je tam
polno ljudi in celo šotore postavljajo
in potem ni ravno najbolj prijetno tam
mroža igrati … Tudi v reki Vipavi sem
se večkrat potapljal, ampak je tam zahteven teren, polno vejevja pod vodo in
v ribiške vrvice se zapletaš. Poleg tega
je v vodi pogosto slaba vidljivost. Sem

pa ravno v reki Vipavi videl tudi tisto
veliko topovsko granato, ki so jo kasneje izvlekli iz struge – pred nekaj leti je
bilo kar precej govora o tem.
Tam nekje je mene nekoč prestrašil en zajeten som …
Haha, ribe, ja. Pred par leti je bil
Tomaž kot potapljač zaposlen v ribogojnici Fonda v Piranskem zalivu in
sem hodil k njemu na obisk skoraj vsak
teden. Tako, da sem imel priložnost z
njim se potopiti tudi h gojiščem školjk
in okoli teh mrež v robogojnici. To so
res ogromne vrše, notri pa množica rib,
stalno v gibanju.
Prosti čas v toplih dneh torej preživljaš bolj na kopnem. Nekajkrat
sem te srečal, ko si se vozil naokoli z
motornim triciklom.
Ja, poleti se s “trajkom” vozim naokoli, pa kakšnega motozbora se udeležim. V petek tja, v nedeljo nazaj – in to
je to.
Enkrat me je sosed vprašal, če se
peljem kam daleč. “Dajva se najprej
zmenit, kaj je zate daleč,” sem mu rekel.
Vozim se po Avstriji, Italiji, Švici, prišel
sem skoraj že do Francije, na Slovaškem
sem tudi že bil.

Matej biker (foto Aleksander Grum)

Narediš načrt, kam boš šel?
Ponavadi samo približno.
Poleti sem si na primer vzel tri tedne časa in sva šla s prijateljem po Avstriji, Dolomitih in Alpah; naredila sva
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kakih tri tisoč kilometrov. V glavnem je
šlo gor pa dol, gor in dol, tako da kilometrov je bilo veliko, v resnici pa prav
daleč nisva prišla.
Kaj pa prenočevanje?
Šotor in spalna vreča. Se že najde
prostor kje ob cesti, za kakim grmovjem ali ob kakšnem parkirišču. Tako, po
robinzonsko.
Kaj nisi bil nekoč celo na nekem
takem “robinzonskem” usposabljanju, na tečaju preživljanja v naravi?
Tudi. To je Zveza organizirala, kaka
tri leta bo od tega, če ne celo kaj več.
Tečaj je vodil Brane Červek, mislim,
da za te zadeve inštruira tudi vojsko. Šli
smo na Javornik, tja nad Cerkniško jezero in nekam proti postojnski strani. Vsak
je lahko vzel s sabo steklenico vode,
nož in spalno vrečo – in smo šli. Peljali
so nas s kombijem, ampak so sredi poti
odigrali, da se je kombi pokvaril. Vsak
je torej vzel s sabo najnujnejše in smo
nadaljevali peš do neke lovske koče.
Tam smo potem preživeli ves vikend.
Po poti smo se učili o užitnih rastlinah
in podobno ... Tečaj je potekal v poznem jesenskem času, nekaj takega kot
sedaj. Bil je že mraz in ni bilo več videti
kaj veliko od vseh teh rastlin, ki naj bi se
jih naučili uporabljati. Bolj teoretično je
bilo vse skupaj.
Samo teoretično, ali ste tudi zares
jedli kakšne koreninice?
Tudi to smo poskusili. Voditelj je rekel, da bi nekaj tednov prej imeli gob,
da bi se vsi pošteno najedli. Kakšnih živali pa tudi nismo videli, da bi jih lovili,
ha ha. Vse se je skrilo pred nami.
Bili smo kupinica, v glavnem na
vozičkih, pa nekateri, ki so tudi hodili.
Ampak mislim, da se je marsikdo ustrašil, ko je Zveza ponudila to usposabljanje – češ, kako bom preživel, če lahko s
sabo nesem samo vodo in spalno vrečo. No, saj potem je bila tam tudi koča,
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ampak jaz sem raje spal kar zunaj. Če
že greš preživet v naravi, menda ja ne
boš v koči spal! Sicer pa sem tudi sam
že kdaj šel tako taborit, tako da mi ni
bilo ravno težko.
Sam si šel taborit – v naravo?
Ja. Z avtom sem se zapeljal do konca kake gozdne poti. Na tla sem si dal
blazino, zakuril majhen ogenj in prespal tam.
To je res dobro, malo preizkusiš sam
sebe. Odpraviš se nekam, sam. Brez telefona, da ne boš ves čas po internetu
brskal. Vzameš si liter in pol cedevite in
dva kosa kruha, kar je čisto dovolj do
naslednjega jutra. Potem pa vidiš, koliko časa boš zdržal, sam tam ob ognju.
Občutki so grozni – slišiš zvoke, za katere si ne moreš predstavljati, kaj so, vse
je neznano. Ves čas razmišljaš: jo bom
kar pobrisal ali bom zdržal do jutra? Pa
ni samo prvič tako, ampak vsakič, ker
niti dvakrat stvari niso enake, ha ha.
Neverjetno se prestrašiš, čeprav v resnici ni nič nevarnega …, mogoče samo
jež rine skozi listje. Ježi zganjajo strašen
hrup. Ti pa žvižgaš in ploskaš, ne veš,
ali bi bodril sebe ali odganjal tisto žival.
Res, čuda doživiš takole, pa jih niti ne
razlagaš naokoli, ampak o sebi si pa misliš svoje.
Če se lahko premikaš, je to verjetno malo drugačna “psihološka vojna”
kot pri meni – ko se jaz z vozička uležem na tla, bi bilo treba kar nekaj časa
in napora, da bi prišel do avta, če bi res
bilo kaj narobe. Ne morem kar vstati
in steči …
Ob treh, štirih ponoči si potem tako
utrujen, da enostavno zaspiš. Zjutraj si
strašno vesel prvega sonca. Ko se vrneš, lahko normalno živiš naprej in si
spet hraber.
Pa to večkrat poskusiš?
Včasih sem kar nekajkrat, ja. Zdaj pa
si raje zadaj v avtu posteljem, se mi ne
da več po tleh valjat, haha.

Se mi zdi, da ti kar dišijo takšne
bolj adrenalinske zadeve. S padalom
si tudi že skočil?
No, z elastiko na primer še nisem
skočil in me tudi nič ne mika, ha ha.
S padalom pa sem se enkrat res
vrgel. V Bovcu so nas z letalom dvignili na približno tri tisoč metrov, smo
že kar malo na bohinjsko stran gledali. Ko si tako visoko, je Bovec videti,
kot da bi gledal nekaj na dlani svoje
stegnjene roke. “A tja dol bomo zdaj
padli?” si rečeš. Skočil sem seveda v
tandemu. Ko letiš dol, postane zrak
kar malo gost – padaš menda s hitrostjo okoli dvesto kilometrov na uro,
tako hitrost pa bolj malokrat doživiš v
življenju. Prostega pada je za kako minuto, preostanek pa jadraš s padalom,
čeprav je tudi ta del kar hiter, ker padalo ni ravno veliko. Tudi z jadralnim
padalom sem šel enkrat v tandemu,
startali smo s Kobale nad Tolminom.
To padalo je veliko večje in z njim bolj
letiš kot padaš.
Ja, ampak na žalost nekateri tudi
padajo … Tudi tvoja invalidnost je
posledica padca?
Ja. Peljal sem se z mopedom po
eni od cest tu blizu Idrije in zgrešil ovinek. Mene je vrglo naprej, moped je
pa na mene priletel – pa je bilo. To je
bilo leta 1996. Šestnajst let sem imel,
ravno konec prvega letnika srednje
šole. Ko sem leto kasneje prišel na
potapljaški tečaj, se niti z vozičkom še
nisem dobro znašel, imel sem težave s
presedanjem, pa to – pa sem se že kar
športa lotil, ha ha.
S šolo si potem nadaljeval. Nekaj
časa si hodil v Novo Gorico?
V Novi Gorici sem naredil en letnik
kovinarske, sicer pa sem v Idriji končal
poklicno elektro šolo. Na goriški šoli
…, no ja, takrat je bilo pestro, šola nekako ni bila v prvem planu. Rokenrol,
ha ha.
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časa, malo manjka denarja – včasih pa
mi enostavno bolj paše malo počivat.
Delaš kar sam?
Seveda, kolikor se le da. Kakšno reč
razbiješ, kakšno reč zazidaš, pa gre. No,
seveda mi na pomoč priskočijo sorodniki in prijatelji. Ko bo treba kaj večjega zabetonirat, bodo prišli pa še drugi.
Udarniško, ha ha.

Matej v času aktivnega punka (foto Tomi Mamič)

Rokenrol, res! Takrat si bil punker. Imel si svojo punk rock skupino,
TheBleuBlue? Enkrat ali dvakrat sem
celo videl vaš nastop.
TheBleuBlue, ja! Letos smo po
dolgem času ponovno imeli par vaj,
smo hoteli nekako obuditi zadevo. Saj
nam je šlo kar dobro, glede na to, koliko časa smo vmes počivali. Potem pa
smo ostali brez pevca, ki je šel v službo v Nemčijo, tako da zdaj ne bo nič iz
tega. Sicer je skupina uradno obstajala
do 2008, dobrih deset let. Nekaj časa
smo kar precej nastopali, včasih celo
po dvakrat v enem vikendu. V glavnem
smo igrali po Primorski, enkrat pa smo
po neki študentski izmenjavi šli nastopat celo na Ptuj! Kasneje smo nekateri
dobili službe, nekateri so odšli študirat
v Ljubljano, prišle so druge obveznosti
in je vse skupaj malce zamrlo, ni bilo
več časa.
Tudi ti si zaposlen.
Delam v Ascomu, v invalidskem
podjetju, tu v Idriji. Sem na kontroli kakovosti izdelkov. Službo sem dobil kar
kmalu po šoli. Najprej sem bil dve ali tri
leta zaposlen za polni delovni čas; ko

sem izpolnil pogoje, pa sem se polovično upokojil, tako da sedaj delam po
štiri ure.

Veliko je stvari, ki se jih kar sam
lotiš. Zadnje čase postajaš tudi pivovar?
Ah, noben pivovar nisem. Malo se
trudim, poskušam zvariti kakšno pivo,
malo eksperimentiram. Je pa to cela
znanost … ječmen, hmelj, pa voda je
pomembna, kako mešaš sestavine in
kako potekajo procesi. Še mineštre ne
moreš dvakrat zapored enako skuhat
in tudi pri pivu je toliko spremenljivk,
da je težko vedno enako zvarit. Jaz delam vse sam – kalim, sušim in meljem
ječmen, ne uporabljam kupljenih »instant« preparatov.
No, za svoj rojstni dan sem pripravil cel izbor svojih piv in so vsi pohvalili
moje izdelke. Kaj bo še iz tega, bomo
sproti videli. Takole za hec pa sem si že
narisal svoj logotip, haha!

In sedaj si si kupil kar hišo. Glede
na to, da je to stara hiša, bo verjetno
treba kar precej narediti, preden se
boš lahko preselil vanjo?
Hišo sem kupil pred nekaj leti in se
kar pošteno zapufal. Nekateri so mi res
rekli, da taka hiša ni za mene, da potrebujem stanovanje v
bloku, primerno urejeno
za nekoga na vozičku.
Ampak mislim, da bo šlo
tudi tako. Zaenkrat je v
hiši bolj ali manj urejeno
eno nadstropje, imam
pa še pritličje in mansardo. Zdaj sem tukaj
občasno, po nekaj dni.
Počasi delam na tem, da
bi se lahko zares preselil
sem. Trenutno imam v
načrtu povečanje kopalnice, eno steno bo treba
podreti … Načrtov je sePotapljač, tabornik, punker, biker, pivovar, zidar ...
veda še kar nekaj, ampak
(foto Aleksander Grum)
gre počasi. Malo manjka
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Dom paraplegikov Pacug in Zveza paraplegikov Slovenije čestitata
Urši Prešeren, upravnici Doma paraplegikov, in očku Marku ob rojstvu
sina DOMINIKA. Želimo vam mirne in brezskrbne noči ter veliko iskrivih,
nagajivih in srečnih skupnih trenutkov.

Drobcen malček. Čist kristal.
Lesketajoč se in iskriv.
Brušen kot še nihče pred teboj.
Loviš svetlobo vseh lepih reči,
jo spreminjaš v mavrico
in odsevaš nazaj v svet.
Vse postane novo.
(Pam Brown)

SONČEK DOMINIK

Anja Tratnik, članica društva paraplegikov severne Primorske je rodila
punčko LAURO. Društvo ji ob tej priložnosti čestita in želi veliko sreče
in zdravja. Lauri pa srečno in brezskrbno otroštvo.
Čestitki se pridružuje tudi Zveza paraplegikov Slovenije.

IZJEMEN USPEH
PETRA PLANINŠKA
V kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah
je 25. novembra v organizaciji javnega zavoda Center za mlade Domžale - potekala podelitev
nagrad in odprtje fotografske razstave »Pogled
2015.« Sodelovalo je 225 avtorjev z več kot 2200
fotografijami. S fotografijo »Nič nas ne ustavi« je
na natečaju prvič sodeloval član DP jugozahodne
Štajerske Peter Planinšek in v temi Prosto
osvojil drugo nagrado. Glede na to, da je Peter
tetraplegik in fotografira le z usti, je to izjemen
uspeh. Od letošnjega marca je tudi član društva
fotografov Sit iz Celja.

Zvezi paraplegikov Slovenije
se zahvaljujem, da ste mi omogočili,
da sem lahko z vašim avtomobilom
opravila vozniški izpit.
Lara Nedeljković
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Peter – iskrene čestitke
in veliko uspeha na fotografski poti.

OGLAS
Prodajam novo električno
posteljo Dali low entry z
daljincem. Dviga in spušča
se do tal, posteljno dno se v
vzglavju dvigne do pozicije
sedenja in nožni del se dviga in spušča, dno je tridelno.
Kontakt: 070 214 743

[ ČESTITKE, ZAHVALE, OGLASI, V SPOMIN ]

UMRLI
MARINČIČ Anton,
član DP ljubljanske pokrajine, rojen 24. 3. 1948
REZEC Joško,
član DP jugozahodne Štajerske, rojen 11. 7. 1975
STARE Jože,
član DP Gorenjske, rojen 7. 7. 1941
JAKŠ Alojz,
član DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, rojen 29. 1. 1929
BUKOVIČ Olga,
članica DP Podravja, rojena 15. 6. 1946
FOGEC Andrej,
član DP Podravja, rojen 14. 8. 1936
VIDETIČ Stane,
član DP ljubljanske pokrajine, rojen 1. 7. 1948

Nihče ne sliši, kadar jočem,

nihče mi solze ne otre,
nihče me nežno ne poboža
in vse molči, odkar te ni.
Le kam naj svojo bol izlijem,
le komu dušo naj izlijem …
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Kuloarno oko

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

K

o mački stopiš na rep, zaprede.
Veste, ene mačke ne upajo mijavkati. So pa zato psi bolj glasni, a njim nihče ne stopi na rep. Aja, v
generalštabu so sami paraplegiki, nihče
ne stopi, vsi se vozijo. Po mojem zadnjem javljanju pa so mijavkali in lajali vsi
po vrsti. Ta mladi in ta stari, od urednice
sem jih pa tudi slišal. Ne samo, da me je
obtožila verbalnega delikta in sovražnega govora, celo grozi mi z ukinitvijo
rubrike. Po moje se bolj boji za svojo ta
zadno, kot da jo zaboli zapisano.
Enakost spolov in »ženske pravice«
so postale v Zvezinih krogih diskriminatorne do moških, vsi se ukvarjajo z
ženskami. Včasih so kuhale, zdaj jim pa
ser ... po glavi in jih izpodrivajo s položajev, za katere so porabili preveč časa,
medtem ko so one obiskovale manikuro in frizerske salone. Povem vam, da se
bodo dedci po moško borili do konca,
pa četudi za to uporabijo vse medicinske pripomočke, ki so za to na voljo.
Oberšef se je srečal z abrahamom,
imel je res bližnje srečanje. Abraham –
oče množice narodov, kako prikladno.
Po navedbah svetega pisma je imel
Abraham po stotem rojstnem dnevu
še šest otrok in je umrl pri 175 letih. Za
potomstvo se nam res ni bati, za oberšefa pa tudi ne, čeprav zadeve postajajo napete. Na marsikaterem društvu se
ognjevito pripravljajo na volitve v sveti
hram generalštaba, slišijo se lobiranja
od tu in tam za onega in ono. Imeli smo že malega Tita, pa zdaj imamo
grupenfűrerja al` nam sledi Kim Jong
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II? Grupenfurer je lahko le en! Ne damo
ga, al` se naj pa drugače imenuje, jaz
njegovega »imena« ne dam. Če bo pa
že tako naneslo, se bom začel posluževati imen ameriških orkanov. Slišim, da
imajo ženska imena in da so smrtonosnejši od tistih z moškimi imeni. Nič ne
de, važno je, da smo dobili nov lift v Pineti, pa nove polkne v Čatežu, gradijo
nam celo Pacug, ne vidimo pa, koliko
nam bodo vmes zmetali peska v oči.
Po kuloarjih že preračunavajo: devet let delovanja, trije direktorji, po bitki dva od njiju brezposelna (še dobro,
da je eden `mel službo drugje, če ne, bi
bila statistika dosti slabša), šefi ostajajo
isti. Je enako = Pacug. Zdaj pa resno,
kljub izgubam na visokih položajih, slišim iz ust globokega grla, da v osrčju
piranskih goric nastaja nova zgradba.
Aleluja, bil je že čas. Zdaj v nadzornem
rabite samo še enega zborovodjo, ki bo
končno znal dirigirati po vaših notah,
pa bo. Nadzornemu svetu v poduk, ko
že ravno izbirate novega direktorja, da
vam ne bo spet žled stisnil možgane,
pa popustil, pa spet stisnil in tako naprej, do konca te zime. Vedite, da so
izkušnje mnogokrat več vredne kot
akademska ali ekonomska izobrazba.
Ko boste dobro izbrali, se pridem pa še
js` mal namočit v preopevano žegnano
vodico, ki jo črpate neposredno iz globin slovenskega morja.
Glavni petelin na glavnem društvu
je ostal brez glavne kokoši, ki misli, da
je jastreb in skače iz kokošnjaka, poleg
tega velja še dejstvo, da najboljša jajca

nesejo kokoši, ki se prosto sprehajajo
okoli in si (poleg tistih v kurniku) iščejo svojo hrano. Po tem, ko si je nekaj
časa, še bolj kot se to gre, grizel nohte, je glavni petelin sklenil, da jo bo
nadomestil z naperjenim petelinom.
To je možno samo na kmetih. Vendar,
če je ključni motiv za ta projekt glavnega petelina sentimentalen, potem
je logika drugačna in računica niti
ne šteje. Če mislite postavljati ograjo,
glede višine – zna biti odvisna tudi od
kokoši, v splošnem pa je izpod enega
metra nima smisla postavljati, ker bo
nefunkcionalna, razen če kokošim prerežeš gume, če jo le lahko uloviš, da ne
odfrči po svoje.
Svetníkom, ki prihajajo te dni, sem
napisal pismo v želji za naše veljake:
nekaterim darujete kremplje na rokah,
da si izpraskajo varno zavetje v rovih,
kamor bodo po nojevsko zatlačili svoj
nos, ko zasmrdi.
Pa vesele praznike, polne blagoslova, vam rečem!

»"Književnik ima
samo enega učitelja:
to so bralci sami."«
Nikolaj Vasiljevič Gogolj
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Rešitev kviza iz 142. številke:

KVIZ ZA RAZVEDRILO 32

KRI MLADA PRAVI
POSKOČIVA, KRI STARA
PA POSEDIVA.
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Pri vsaki številki so navedeni 3. odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pri njih, nadomestite povsod v liku tisto
številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.
1.	Koliko časa izhaja otroška
revija Ciciban?
B - 60 let
N - 65 let
E - 70 let

7.	Iz koliko črk je sestavljeno
najdaljše žensko ime pri nas?
I -9
R - 13
S - 15

2.	Kateri ljudski instrument
nima strun?
U - cimbale
Z - oprekelj
V - žvegla

8.	Kdo pri svojem delu
uporablja kolovrat?
F - kovač
R - mizar
N - lončar

3.
C
M
T

Katera gora je najvišja?
- Anapurna
- Makalu
- Manaslu

4.
I
V
O

Slovenija ima:
- 2 ledenika
- 4 ledenike
- 5 ledenikov

9.	Katera stara dolžinska
mera je najdaljša?
D - ped
N - čevelj
S - komolec

5.
Č
K
Ž

Katero žival so klonirali prvo?
- ovco
- žabo
- polža

6.	Kdo je napisal prvo kuharsko
knjigo v slovenščini?
P - Valentin Vodnik
E - Fran Ramovš
Š - Sestra Vandelina

10.	Kdo je poimenoval
kranjsko klobaso?
M - Gorenjci
A - Štajerci
U - cesar
11.
O
H
Z

Kje je najgloblja točka?
- v Tihem oceanu
- v Atlantskem oceanu
- v Indijskem oceanu

12. Kaj je oranžna škržolica?
B - ptica
T - kača
Š - rastlina

13. Katera krava je črne barve?
J - mavra
C - bavša
R - breza
14. Kakšen je lokav človek?
F - boječ
L - zvit
K - zavisten
15. Kaj je črna smrt?
D - koze
I - ošpice
Č - kuga
16. Koliko je star Aljažev stolp?
A - 100 let
Z - 120 let
P - 130 let
17.
A
H
Ž

Katero jezero je največje?
- Kaspijsko
- Gornje
- Viktorijino

18.	Kdo je skladatelj opere
Gorenjski slavček?
C - Giuseppe Verdi
U - Johann Strausss
G - Anton Foerster
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NAGRADNA KRIŽANKA
23. ČRKA
SLOVENSKE
ABECEDE

AMERIŠKI
ŠAHIST
- YASSER

ŠVICARSKA
TOVARNA
ŠIVALNIH
STROJEV

FILIPINSKI
MLAD
EGIPČANSKI AMERIŠKA
SLIKAR
OVČJI
BOG
ZVEZNA
- OLMEDO
SAMEC,
SONCA
DRŽAVA
(1937-1996) BAC, BACEK

IKAROV
OČE

AMERIŠKA
IGRALKA
- ERIKA
SUMLJIVO
ZNAMENJE

LITER

NEMŠKI
PISATELJ
- WILHELM
(1831—1910)

AMPER
IDEAL,
MALIK
RIMSKO
50

1. ČRKA
SLOVENSKE
ABECEDE

___KIHLJAJ___
MEDN. UNIJA
ZA TELEKOMUNIKACIJE

JUDOVSKI
PREROK

WACHTER
ANITA

___ITALIJA____
KRAJ MED

DEJAN
OBREZ

TROJANAMI

KARL
ERJAVEC

ZAGORJEM IN

AGITACIJSKI
KOMISAR
VERGILOVA
PESNITEV
SESTAVIL:

KEMIJSKI
SIMBOL ZA
PROTAKTINIJ

JUNAŠKA
PRIPOVEDNA
PESNITEV

TONA

KOT,
J. AMERIŠKA
OTOK V
VOGAL V JADRANSK- DRŽAVA
ŠTAJERSKEM EM MORJU MESTNI
NAREČJU (ANT. ARBA) KORZO

PREBRISAN
FANTIČ S
SPOSOBNOSTJO
LETENJA

JENNIFER
LOPEZ
NEVEN
ČORAK
SLOVENSKA
VOJNA
DOPISNICA
- ŠVEGL

AMERIŠKA
POROČEVALSKA
AGENCIJA

AVTO OZN.
AVSTRIJE
6. ČRKA SLO.
ABECEDE

OZNAKA ZA
ANTIBIOTIK
TRIMETOPRIM

PRODUKT
ČEBEL

SAMO GLASNIK
NAJVEČJA
ARTERIJA
DARKO
MILANIČ
ANGL. IGRALKA - DIANA

VAS NA
GRŠKEM
OTOKU
IOS
GRŠKA
ČRKA

UMETNOSTNA

ANG. PEVEC
- SMITH

KRAJ NA

REKA V
KROMPIRJEV
ŠVICI, LEVI
DROBNI
PRITOK
CMOČEK
RENA

SMER

PRIMORSKEM

MONOPOL

BRITISH
AIRWAYS

LATINSKI
PREDLOG

GRŠKA
ČRKA

NAD PRODAJO

BOGDAN
NORČIČ
BANČNA
BLAGAJNA

OTOŠKA
DRŽAVA V
MALIH
ANTILIH

SIMBOL ZA
POLMER
GLAS
PRI
PRASKANJU

NAROČILO
VNAPREJ

Pravilno geslo križanke
po pošti
ali e-pošti
do 1.
februarja
2016 na naslov:
DORS pošljite
- angleška
igralka
- Diana
(1931
- 1984)
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana
ELATA - vas na grškem otoku Ios
ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.

ELNA - švicarska tovarna šivalnih strojev

REŠITEV IZ ŠT. 142:
IZI POENOSTAVIM
SI ekspresionist - Olmedo (1937 - 1996)
ONIB
- filipinski slikar
Nagrajenci 142 številke: 1. PUC Tomaž, Mlaka 7, 1332 STARA CERKEV
RAABE - nemški pisatelj in pesnik - Wilhelm (1831 - 1910)
2. CVEK Valčka, Opekarniška 12 f, 3000 CELJE
SEIRAWAN
- ameriški
Yasser 141,
3. SKALAR
Vojko,šahist
Ceneta- Štuparja
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
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KAJA
ERŽEN

DORS - angleška igralka - Diana (1931 - 1984)
ELATA - vas na grškem otoku Ios
ELNA - švicarska tovarna šivalnih strojev
ONIB - filipinski slikar ekspresionist - Olmedo (1937 - 1996)
RAABE - nemški pisatelj in pesnik - Wilhelm (1831 - 1910)
SEIRAWAN - ameriški šahist - Yasser

Občutite razliko

GentleCath hidrofilni urinski kateter
™

TM

INTERMITTENT URINARY CATHETER

Dve bistveni prednosti GentleCath™ hidrofilnih urinskih katetrov:

2.

Vrečka s tekočino

S pomočjo modrega trakca
se uporabniku ni potrebno
dotikati katetra, kar močno
zmanjša možnost okužbe.

je že vključena.

Zastopnik in distributer v Sloveniji:

GentleCath™ katetri so na voljo v nekaterih bolje založenih
specializiranih prodajalnah in v vseh prodajalnah MEDIHIŠA
(na podlagi naročilnice ZZZS za medicinske pripomočke).
Pokličite in naročite brezplačne vzorce!

Valencia Stoma-Medical d.o.o.
Gregor~i~eva 9, 1000 Ljubljana
Brezpla~na tel. {tevilka
080-15-45
www.vsm.si

LJUBLJANA 1

LJUBLJANA 2

MARIBOR

Gregorčičeva ulica 9
1000 Ljubljana
t: 01 421 26 84

Kržičeva 7
1000 Ljubljana
t: 01 230 81 30

Pobreška 8
2000 Maribor
t: 02 300 26 50

BELTINCI
Panonska ulica 3a
9231 Beltinc
t: 02 542 24 66

ARTUM d.o.o.

1.

V večeru tihem

pridna roka nežno nit prepleta,
čudovite vzorce zlata,
polne sanj in domišljije,
kot da nit življenja bije.

Dobre želje združi v zvezde,
srečo v sonce oblikuje,
nato po robu bele čipke,
cvetove upanja, nasuje.
(Ana Balantič)

Želimo vam vesele praznike, veliko dobre volje, zdravja in sreče.
V letu 2016 pa naj bo topel in svetel vsak dan.
ZVEZA
PARAPLEGIKOV
SLOVENIJE

