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rateju. Slovenske barve je zastopalo 14 tek-
movalk in tekmovalcev v katah, športnih 
borbah in disciplini para-karate, ki je svoje 
stalno mesto na svetovnih prvenstvih do-
bilo pred dvema letoma. Kot zadnji sloven-
ski tekmovalec je v kategoriji para-karate 
nastopil paraplegik Skender Tošić, član Ka-
rate kluba Zmaj iz Ljubljane in prepričljivo 
postal svetovni prvak.

63  V ligi v dveh skupinah  
tekmuje osem ekip

Jože Globokar
V letošnji sezoni bo v regionalni NLB Wheel 
ligi v dveh skupinah in dvokrožnem siste-
mu tekmovalo osem ekip. V skupini A – KIK 
Zmaj in KIK Una Sana (BiH), KKI Zagreb (Hr-
vaška) in KKK Singidunum (Srbija), v skupini 
B pa Castelvecchio (Italija), Slovenija, RSV 
Kärnten (Avstrija) in KKI Vrbas (BiH).

82  Gauguin, ležalniki in druge 
zgodbe iz Francoske Polinezije

Peter Majcen – LG 
Francoska Polinezija leži v Tihem oceanu, 
južno od ekvatorja. V pogovornem jeziku 
je bolj znana kot Tahiti. Sestavlja jo 118 oto-
kov, ki so raztreseni po površini 3.900 km2. 
Nekaj teh lepot je doživeto opisanih v po-
topisu, v katerem ne manjka superlativov 
na račun naravnih lepot in fenomenalnih 
potopov, kakor tudi ne kritik na račun viso-
kih cen in (pre)zasedenih ležalnikov.
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OBVESTILO!
ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE 
ŠTEVILNIM ČLANOM DRUŠTEV 
POŠILJA OBVESTILA IN GLASILO 
PARAPLEGIK PO ELEKTRONSKI POŠTI.
ČE ŽELITE, DA VAM OBVESTILA IN/ALI 
GLASILO POŠILJAMO V ELEKTRONSKI 
OBLIKI, NAM TO SPOROČITE NA 
E-NASLOV:
info@zveza-paraplegikov.si

10  Priznanja in zahvala  
športnikom

Jože Globokar
Zveza paraplegikov in Dom paraplegikov 
Pacug sta 29. septembra 2016 v Pacugu 
pripravila prisrčen sprejem za športnike 
pokrajinskih društev Zveze paraplegikov, ki 
so v letu 2016 nastopili na paraolimpijskih 
igrah (trije strelci in parakolesar), svetovnih 
prvenstvih (dva ribiča in curling reprezen-
tanca) in evropskih prvenstvih (košarkarska 
reprezentanca, dva biljardista in en atlet).

1 1  Letošnja dogajanja so bila  
pestra, zanimiva, poučna  

                 in kvalitetna
Stojan Rozman
Društvo paraplegikov Koroške je v septem-
bru izvedlo že deveto prireditev z naslovom 
Festival drugačnosti. Poslanstvo Festivala 
drugačnosti – FD je predstavitev invalidskih 
organizacij delujočih v Mestni občini Slo-
venj Gradec, zaradi različne vrste organizira-
nosti društev (medobčinska, regijska, zveza, 
…) ima dogodek tudi širši radius pokritosti 
in vpliva. Predstavijo se širši javnosti s stoj-
nicami in na odru, s športnimi tekmovanji, 
z delavnicami in s predavanji na šolah in sa-
mostojnimi kulturnimi dogodki.

14  Inovativna oblika namestitve 
in oskrbe gibalno oviranih  

                  oseb  po rehabilitaciji
Vanja Skok, univ. dipl. socialna delavka
Socialne delavke iz treh različnih ustanov 
– Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI-
-Soča), Zveza paraplegikov Slovenije (ZPS) 
in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana 

(ZOD LJ) so soustvarile model Bivalne eno-
te s 24-urno prisotnostjo osebnih asistentk. 
Z zasnovo in izvedbo inovativne oblike na-
mestitve in oskrbe gibalno oviranih oseb 
po rehabilitaciji pomembno prispevamo k 
deinstitucionalizaciji in opolnomočenju gi-
balno oviranih oseb. Model so predstavile 
na 6. kongresu socialnega dela.

16  Pri zavarovalnicah je mogoče 
zavarovati tudi električni  

                 voziček
Hana Ermenc 
Nekaj zavarovalnic smo povprašali o mo-
žnostih zavarovanja električnega invalid-
skega vozička za primer poškodbe vozička v 
prometni nesreči, zaradi vandalizma, nepra-
vilnosti na cestah ter pločnikih in podobno.

22  "Praznovanje dneva  
invalidov 2016"

Barbara Slaček
Oktobra leta 1992 je generalna skupščina 
Združenih narodov 3. december razglasila 
za mednarodni dan invalidov. 10 % prebi-
valcev sveta oziroma skoraj milijarda ljudi 
živi z neko obliko invalidnosti. Med prebi-
valci EU je skoraj 16 % invalidov, v Sloveniji 
je invalid vsak trinajsti prebivalec.

57  Tošić svetovni prvak  
v para-karateju

Jakob Škantelj
V avstrijskem Linzu je od 26. do 30. oktobra 
2016 potekalo 23. svetovno prvenstvo v ka-
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V preteklosti je bilo vloženega 
veliko napora kot tudi odre-
kanj vseh, ki so bili skozi čas 

neposredno ali posredno udeleženi. 
Mi, ki živimo to obdobje in smo z našim 
vložkom prispevali v skupni mozaik, da 
smo zastavljeno vizijo naših predho-
dnikov dokončali, je prav, da smo na to 
ponosni. In kaj sedaj, ko Dom paraple-
gikov imamo? Ali se bomo obnašali, kot 
je v naših slovenskih genih? Če ni po 
moje, je pa boljše, da sploh ne obstaja 
in seveda naj krava, ki ni moja, crkne ... 
Ali bomo presegli te negativne stere-
otipe in skupaj naredili korak v boljši 
jutri oz. naslednje leto? Ali bomo vse 
skupaj uničili in s tem poteptali sanje 
predhodnikov in sadove našega dela? 
Zavedam se, da so začetki vedno težki, 
tako je bilo tudi letos pri delu storjeno 
kar nekaj nenamernih organizacijskih 
napak. Priznajmo in se ne posipajmo s 
pepelom! Vendar si v prihodnje v do-
bro vseh gostov le-teh ne smemo več 
privoščiti, še posebej tistih, ki prihajajo 

Dane Kastelic | Kolumna predsednika

HVALA VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ
Spoštovane članice in člani ter ostali bralci Paraplegika!
Nezadržno se zaključuje leto 2016, ki je bilo za našo organizacijo in lokalna društva v in-
vesticijskem pogledu prelomno. Po več kot desetletju smo dokončali skupni projekt zveze 
in društev, Dom paraplegikov v Pacugu. 

na obnovitveno rehabilitacijo. Seveda 
pa imejmo tudi sami uporabniki stori-
tev nekaj pozitivne diskriminacije in ne 
polivajmo z gnojnico ljudi, ki se trudi-
jo po svojih najboljših močeh za naše 
dobro počutje. Včasih naša dejanja pri 
odvzemanju dobrega imena drugemu 
temeljijo na tem, kar je izkusil nekdo 
drug, torej iz drugega vira, ki pa je lah-
ko predstavljen v drugačni luči, morda 
tudi z določenim namenom, to pa je za 
prizadetega lahko še bolj boleče. 

Dejstvo je, da toliko kritik na storitve 
vseh naših letošnjih izvajalcev obno-
vitvene rehabilitacije, kot sem jih slišal 
letos, pri svojem delu že dolgo nisem. 
Ali smo se čisto pomehkužili? Ali se nas 
drži kompleks božanstva in v primerih, 
ko imamo brezplačne storitve, s svojim 
obnašanjem uveljavljamo še višje zah-
teve in kriterije, kot veljajo za običajne 
samoplačniške goste? Žal si tega na-
šega fenomena s svojo kmečko logiko 
res ne znam razložiti, mogoče bom to 
razumel čez čas. Mogoče. Da ne bo po-
mote, več kot negativnih je bilo pozi-
tivnih odzivov, nekateri tudi anonimni, 
ker se v svojih sredinah posamezniki 
niso želeli izpostaviti. Pa vendar, dragi 
moji spremljevalci skozi čas,  obljubimo 
si, da v prihajajočem letu nobenemu 
ne bomo želeli tistega, česar si sami ne 
želimo. Uspeh bo zagotovljen! 

To jesen so se razplamtele razprave 
o Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Uporab-
niki so v vseh teh javnih razpravah več 
ali manj prezrti! Tako imenovana stroka, 

politiki in službe,  vedo vse o nas, naših 
težavah, potrebah, pomislekih o ne-
znanem in seveda predvsem o tem, kaj 
je dobro za invalida. Sliši se neverjetno, 
a dobivam občutek, da ti dušebrižniki 
bolje vedo, kaj invalidi potrebujemo 
kot mi sami. Ignoranca do invalidov je 
v tem delu res na višku. To sem zapi-
sal, ker po šestih urah javne razprave 
na temo Zakona o dolgotrajni oskrbi v 
Državnem svetu nisem niti enkrat slišal, 
kaj o tem menijo uporabniki oz. invali-
di. Veliko »strokovne« debate od različ-
nih deležnikov, ki so se vsak na svojem 
področju pro�lirali kot bolj pomemben 
akter v zakonu, brez katerega uporab-
nik po vsej verjetnosti ne bi preživel, 
so na koncu prišli do spoznanja, da je 
ta zakon za državo res drag. Šele, ko so 
odšli glavni in odločujoči akterji, kot so 
poslanci z ministrico za zdravje na čelu, 
razen državne sekretarke na Ministr-
stvu za delo, gospe Martine Vuk, smo 
dobili tudi invalidi besedo. Zalajali smo 
v slovenski grb, ki krasi Državni svet in 
jasno povedali, da se v takem zakonu 
ne vidimo in da želimo ločen Zakon o 
osebni asistenci, kjer je v središču upo-
rabnik in njegove potrebe, ostali dele-
žniki pa sodelujejo kot podporna služ-
ba. In to smo morali povedati v zgradbi 
Državnega zbora, ki je leta 2008 sprejel 
Konvencijo OZN o pravicah invalidov, 
ki ima status mednarodne pogodbe, 
in v kateri je v 19. členu lepo opredelje-
no, kaj pomeni samostojno življenje in 
vključenost v družbo. Zato drage moje 
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Barbara Slaček | Kolumna urednice

ČLOVEŠKA TOPLINA
Ko ljudje še nismo poznali toliko vrst grelnih naprav kot jih danes, smo se greli tako, da 
smo sedli skupaj, se stisnili in izkoriščali toploto drug drugega. Temu smo preprosto rekli 
človeška toplina. Stisk roke. Objem. Morda samo nasmeh.

Pred kratkim sem se udeležila 
seminarja, kjer je simpatična po-
znavalka mlajših generacij pre-

davala o generacijah X in Z. Generacija 
Z je drugače imenovana tudi tiha, net, 
e ali youtube generacija. V to generaci-
jo spadajo mladi, rojeni med leti 1995 in 
2010. Nekaj povsem normalnega je, da 

so večino dneva prikovani pred ekran, 
igrajo igre na tablicah ali se pogovarja-
jo po telefonu. Bilo nam je rečeno, da 
pripadniki te generacije živijo virtualna 
življenja in se med sabo ne družijo, ne 
srečujejo, ne zabavajo, kadar pa se, je to 
skoraj zagotovo na socialnih omrežjih. 

Pa vendar težko verjamem. Tudi oni 
so samo ljudje. Tudi oni potrebujejo 
človeka in človeško toplino.

Nahajamo se v času praznikov. To 
je čas, ki ga je, ne glede na izročilo in 
navade starejših ali mlajših generacij, 
enostavno treba preživeti med ljudmi. 
Med sebi dragimi ljudmi, med katerimi 
se počutimo toplo in sprejeto. Ko se za-
zremo skozi okno in vidimo, da so ulice 
praznično okrašene, da pri sosedu raja-
jo in da na bližnjem trgu ob stojnicah 
nazdravljajo, takrat vsak izmed nas za-
čuti vznemirjenje in nehote se ga dota-

kne praznično vzdušje. Takrat človek ne 
bi smel biti sam, takrat si zaželi človeške 
topline. 

V dneh, ki so pred nami, in v letu, ki 
prihaja, vam želim, da bi dali in pred-
vsem prejeli toliko človeške topline, da 
bi se z njo lahko greli celo leto.

poslanke in poslanci, če že Vlada z re-
sornim ministrstvom na čelu ne more 
spraviti skupaj Zakona o osebni asi-
stenci in ga poslati v proceduro, vsaj Vi 
po osmih letih izpolnite zavezo, katero 
ste rati�cirali s sprejemom Konvencije 
OZN o pravicah invalidov. Verjemite, 
da vam bodo slovenski invalidi, ki so 
odvisni od pomoči drugih, pri zagota-
vljanju svoje osnovne kvalitete življenja 
mogoče celo tako hvaležni, da vam 
dajo glas na naslednjih volitvah! To pa 
zagotovo nekaj šteje, a ne?   

Spoštovane bralke in bralci glasila 
Paraplegik, ob koncu leta 2016 vsem 
izrekam iskreno zahvalo za podporo, 
sodelovanje, izrečene lepe želje ob 
naših skupnih dosežkih, ki se jih vese-
limo. Posebno bi se rad zahvalil vsem 
sodelavcem na zvezi in društvih para-
plegikov, kajti brez vas ne bi bilo ure-
sničenih številnih projektov in drobnih 
dejanj v skupno dobro. Ogromno Vas 
je, ki ste nam stali ob strani in se veselili 
naših uspehov, hvala vsem in vsakemu 
posebej.

Naj vsem Vam zaželim, da bi v 
teh zadnjih dneh letošnjega leta v 
krogu svojih najdražjih doživeli lep, 
miren in blagoslovljen božič. Želim 
vam ponosno praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti, v no-
vem letu pa vam iz srca želim veliko 
zdravja, miru, osebne sreče in da se 
vam izpolnijo vsa pričakovanja, v 
katera vlagate svojo energijo.

S R E Č N O !!!

Kar koli želite delati  
ali sanjati, začnite takoj. 
Kdor je drzen, nosi v sebi 
bistrost, moč in čarobnost 

- začnite sedaj.

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832)
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V četrtek, 17., in v petek, 18. no-
vembra, so potekali XXII. Dnevi 
Socialne zbornice Slovenije, ki 

so bili v Hotelu Bioterme Mala Nedelja. 
Na predavanjih so različni predstavniki 
predstavili naslednja področja, in sicer 
novosti Družinskega zakonika, novo 
migracijsko politiko, socialno varstvo in 
mediji, dr. Anja Kopač Mrak, ministri-
ca, je prisotnim predstavila spremem-
be na področju socialnega varstva, in 
sicer reorganizacijo centrov za socialno 
delo, ki naj bi zaživela septembra 2017. 
Ob zaključku socialnih dni je 19 organi-
zacij prejelo veri�kacijo za posebne so-
cialne programe, med njimi je bila tudi 
Zveza paraplegikov Slovenije.

Strokovna veri�kacija je posto-
pek strokovne ocene, po katerem se 
ugotavlja in potrjuje, ali se posamezni 
program izvaja kot socialnovarstveni 
program, opredeljen v mreži javnih 
socialnovarstvenih programov iz reso-
lucije. Strokovna veri�kacija je v primer-
javi s postopkom izdelave strokovnega 
mnenja zbornice bistveno zahtevnejši 
in kompleksnejši postopek, s katerim 
se potrdi sposob-
nost opravljanja 
določenega soci-
alnovarstvenega 
programa za dalj-
še časovno obdo-
bje oziroma se mu 

omogoči vstop v javno mrežo social-
novarstvenih programov.

Tako so v petek Dane Kastelic, 
Špela Šušteršič in Hana Ermenc 
ponovno prejeli veri�kacijsko listino 
– strokovno potrdilo, da sta namen in 
način izvajanja programa Osebna asi-
stenca ustrezna in zadovoljujeta priča-
kovanja članov zveze in ostalih vključe-
nih  v program.

Špela Šušteršič | Verifikacija programa Osebna asistenca

ZVEZA PONOVNO PREJELA STROKOVNO 
POTRDILO O IZVAJANJU PROGRAMA 
OSEBNA ASISTENCA

V imenu Zveze paraplegikov je listino prejel predsednik Dane Kastelic. 
(Foto: Špela Šušteršič)
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To dejstvo ni bilo presenečenje, 
saj sem bila o tem s strani delo-
dajalca obveščena že nekaj dni 

pred tem. V rehabilitacijskem centru v 
URI-Soča sem morala biti šele ob de-
vetih in ne ob osmih kot nekateri med 
nami, ki so pred delavnico imeli še ob-
vezen izpit iz varstva pri delu. Na ustni-
cah se mi je risal tihi nasmešek, kar je 
pomenilo, da bo odhod od doma, okoli 
sedme, ravno pravočasen. Oblečem si 
svoj najljubši podloženi jopič, ki ravno 
ne skriva mojih odvečnih kilogramov, 
in odhitim skozi vrata. V avtu si na glas 
privijem glasbo in po nekaj kilometrih 
lokalne ceste se vključim v pričakujočo 

Tanja Kordić Planko | Delavnica za osebne asistente

DELOVNO SREČANJE  
OSEBNIH ASISTENTOV
Prebudila sem se v mrzlo, megleno četrtkovo jutro. Ob 
svojem jutranjem obredu, pitju kave in puhanju svoje ne-
zdrave navade, sem se odločila vsakodnevne skrbi pusti-
ti doma in se iskreno veseliti delovnega srečanja osebnih 
asistentov. Tako me tokrat pot ni vodila na moje vsakda-
nje delovno mesto v Slovensko Bistrico, ampak v Ljubljano.

gnečo na avtocesti. Na moje presene-
čenje je bila vožnja do prestolnice kljub 
številnim odsekom dela na cesti, glad-
ka in tekoča. Ker na urejenem parkirišču 
pred Sočo ni bilo prostora, parkiram 
malo naprej, kjer se mi med zaklepa-
njem pridružita še dva avtomobila, iz 
katerih izstopijo dame in gospod. Zna-
ni obrazi, vsi osebni asistenti, in med 
uvodnim pozdravom ter kratkim klepe-
tom spoznam, da mi ne bo potrebno z 
izdajajočim izgubljenim videzom iskati 
IV. nadstropja in predavalnice v pred 
nami vzpenjajoči se stavbi. Kljub temu 
da do začetka manjka še pol ure, se ne 
odločimo za zdravju koristno vzpenja-

nje po stopnicah, ampak za zase lažjo, 
hitrejšo vožnjo z dvigalom. Usedem se 
na mesto z dobrim razgledom na tablo 
in čakam, da se predavalnica napolni in 
s tem napove bližajoč začetek. 

S svojim prihodom strokovna vod-
ja programa osebne asistence, Špela 
Šušteršič, na svoj duhovit, sproščen 
način preseka čebljanje mnogih. V 
svojem govoru nam sporoči nekaj za-
nimivih informacij o poteku delovnega 
srečanja, razloži opravičljiv izostanek 
delovnih terapevtk in najavi prihod 
Daneta Kastelica, predsednika Zveze 
paraplegikov Slovenije, ki se v govoru 
dotakne naših delovnih mest, pouda-
ri, da nas je vedno več, a za potrebe 
uporabnikov še vedno premalo, zau-
pa nam tudi zapleten nabor denarja 
za naše plače, delo ter prizadevanja 
zveze, da bi vlada sprejela in uzakonila 
delo osebnih asistentov. Pretrese me 
informacija, da je delo zveze zelo zani-
mivo za razne inšpekcije, oba s Špelo 
poudarita pomen naših mesečnih po-
ročil, seznanita nas z dejstvom, da se 
bo pregled našega dela v bodoče lah-
ko pogosteje izvrševal tudi na našem 
samem delovnem mestu, pri uporab-
niku doma, da bodo znova ocenili po-
trebe uporabnikov po osebni asistenci, 
saj imajo nekateri uporabniki dva asi-
stenta, nekateri pa nobenega. Precej 
podatkov, na katere, se zavem, ne mo-
rem vplivati, in vem, da lahko vplivam 
samo nase in na svoje delo. 

Po kratkem odmoru sta se nam 
pridružili relacijski družinski terapevtki, 
Alja Stvarnik in Marija Remškar. Vsi 
z zveze so se umaknili, da bi udeležen-
ce prevzel varnejši občutek zaupanja 
in nas prepustili izkustveni delavnici z 
naslovom: Razbremenitvene tehni-
ke za obvladovanje stresa na delov-
nem mestu in doma.

Lepo, da končno razumem, kaj se je 
dogajalo z mano pred približno štirimi 
leti, zavem se, da sem popolnoma izgu-
bila nadzor nad sabo in kot vlak, z naj-

Nabor osebnih asistentov, ki nesebično izvajajo poslanstvo Zveze paraplegikov.  
(Foto: Hana Ermenc)
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večjo hitrostjo, iztirila. Še vedno si tež-
ko priznam svoj popoln psihični zlom. 
Kako se prebuditi, se zopet poiskati, se 
sestaviti, se naučiti živeti? Na srečo pa 
ta delavnica ponuja ravno to, kar nisem 
zmogla dojeti s strani psihologa! Pred 
mano se iz prve roke razprostirajo raz-

bremenitvene tehnike za obvladovanje 
stresa! Zadetek v polno! In šele na tej 
stopnji uzavestim stavek, »skrb zase ni 
luksuz, ampak nuja«. Meni pa se je skrb 
zase vedno zdela kot misel najhujšega 
egoista! Kar mi ni bilo jasno pri 30-ih, mi 
je pa, »hvala Bogu«, pri 40-ih!

Po delavnici se počutim zares spro-
ščeno, umirjeno in pozitivno. Sprego-
vorim še nekaj besed s prijateljicami 
– sodelavkami, se posladkam ob polno 
obloženi mizi in se zadovoljno odpra-
vim proti domu. 

Hvala vsem!

V začetku leta 2009 pa je Uprav-
ni odbor zveze na osnovi 
ustreznega pravilnika imeno-

val Gradbeni odbor, ki se je na 1. seji 
sestal 5. februarja 2009. Ustanovitev 
operativnega odbora za izgradnjo 
naslednjega nujnega dela kompleksa 
Doma paraplegikov v Pacugu –  Nasta-
nitvenega objekta, je bila pomembna, 
ker se je Zveza paraplegikov Slovenije 
kot nosilec investicije zavedala polne 
odgovornosti za kvalitetno, funkcional-
no in racionalno izvedbo projekta. 

Gradbeni odbor je od začetka vodil 
predsednik Zveze paraplegikov Slove-
nije Dane Kastelic, tehnične vsebine in 
pripravo dokumentacije za posamezne 
faze gradnje ter strokovni nadzor gra-
dnje pa sem izvajal podpisani pod tem 
prispevkom. Člani in članice Gradbene-
ga odbora  so se v večletnem delovanju 
tudi zamenjali, sicer pa so bili v posame-
znih obdobjih sodelujoči: Jani Trdina, 
Rajko Šesto, David Razboršek, Jože 

Matjaž Planinc u. d. i. a. | Delovanje gradbenega odbora 

ZA IZGRADNJO NASTANITVENEGA 
OBJEKTA DOMA PARAPLEGIKOV V PACUGU

 
Po zaključku I. faze gradnje Doma paraplegikov leta 2006 je minilo nekaj let do od-
ločitve o nadaljevanju gradnje nastanitvenega objekta. Časovni odmik je bil seveda 
posledica nedoločenih finančnih konstrukcij projekta, za katerega je bilo vedno težje 
pridobivati finančna sredstva.

Okoren, Mirjam Kanalec, Barbara 
Slaček, Gregor Gračner, Peter Cerar, 
Benjamin Žnidaršič, Damjan Hovnik, 
kot zadnja članica je bila imenovana di-
rektorica doma Jana Rožaj.

Začetek gradnje je bil odvisen tudi 
od poteka veljavnosti gradbenega do-
voljenja, zato so se bagri »zagrizli« v 
teren za bodoči objekt v pozni jeseni 

leta 2009. Pripravljalna dela z izgradnjo 
temeljne plošče so bila zaključena v 
marcu leta 2010, kar je pomenilo, da 
je projekt Nastanitvenega objekta v 
izvedbi, nadaljevanje pa je bilo zopet 
odvisno od �nančnih sredstev. 

Gradbeni odbor se je začel ponov-
no intenzivno ukvarjati s projektom v 
letu 2014, ko se je vedno bolj stopnje-

Ogled situacije po 8. seji Gradbenega odbora 11. marca 2010 (Foto: arhiv zveze)
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valo ekonomsko in organizacijsko bre-
me nezaključenega kompleksa Doma 
paraplegikov.

Odgovorne odločitve Gradbene-
ga odbora so bile vedno oblikovane 
in sprejete v smislu osnovnih ciljev za 
optimalno kvalitetne, funkcionalne in 
racionalne izvedbe posameznih faz 
gradnje. Tako je bilo v fazi pripravljal-
nih del, izgradnje III. faze ter �naliza-
cije objekta veliko energije vložene v 
izbore primerjalnih ponudb izvajalcev 
in pogajanj s pogodbeniki. Po zaklju-
čeni izvedbi osnovnih gradbenih del, 
spomladi leta 2015, ko je Nastanitveni 
objekt že dobil končne gabarite, pa je 

nastopilo najbolj dinamično obdobje 
delovanja Gradbenega odbora. Za 
�nalizacijo objekta je bilo potrebno 
najprej posodobiti projekte instalacij in 
končnih obdelav prostorov in opreme, 
kjer je investitor preko Gradbenega 
odbora odločilno usmerjal in nadziral 
operativne postopke izvedbe. Pose-
ben izziv so predstavljale odločitve o 
funkcionalnih in estetskih zahtevah ob-
delave posameznih prostorov in ele-
mentov opreme. V temeljitih razpravah 
o tehničnih, praktičnih in oblikovnih 
vidikih posameznih detajlov so ena-
kovredno sodelovali vsi člani in članice 
Gradbenega odbora ter kompromisno 

Deveta seja gradbenega odbora,  
20. avgust 2014 (Foto: arhiv zveze)

Ocenjevanje izvedenih del na ogledu grad-
bišča, 27. november 2015 (Foto: arhiv zveze)

sprejemali sistemske odločitve, ki naj 
bi ustrezale veliki večini uporabnikov – 
gostom Nastanitvenega objekta. Posa-
mezne končne odločitve so bile spre-
jete na osnovi izdelane vzorčne sobe in 
kopalnice, kjer so se preverjali realistični 
učinki načrtovanih izvedb. Za izpolnje-
vanje speci�čnih pričakovanj in zahtev 
funkcionalnih ureditev so bile vkompo-
nirane �eksibilne rešitve, ki se bodo v 
praksi lahko še vedno nadgrajevale.

Poslanstvo Gradbenega odbora je 
bilo z uradno otvoritvijo Nastanitve-
nega objekta 6. maja 2016 izpolnjeno. 
V naslednjih mesecih je bilo še nekaj 
sestankov namenjenih �nančnim ob-
računom in zaključnim poročilom. Sku-
paj je bilo opravljenih 28 rednih sej in 3 
izredne seje. Z zadnjim sestankom 30. 
septembra 2016 v večnamenski dvo-
rani novega objekta je bilo delovanje 
Gradbenega odbora zaključeno. 

Obsežna arhivska dokumentacija in 
lepa zgradba Nastanitvenega objekta 
je zapuščina Gradbenega odbora za 
vse naslednje generacije Zveze para-
plegikov Slovenije. 

POSVET O NALOGAH NADZORNEGA ODBORA
V prostorih Zveze paraplegikov Slove-
nije je 16. septembra potekal delovni 
posvet  o pomenu in nalogah nad-
zornega odbora v društvu, pravilnem 
vrednotenju stroškov po stroškovnih 
mestih in nosilcih ter povračilu potnih 
stroškov, dnevnic in različnih popla-
čilih po pogodbah. Posvet je vodila 
računovodkinja s področja delovanja 
invalidskih organizacij Cvetka Perme, 
namenjen pa je bil vsem članom nad-
zornega odbora Zveze paraplegikov 
Slovenije in predsednikom nadzornih 
odborov v društvih. Posvet je bil po-
memben zaradi nalog in obveznosti, 

ki jih imajo društveni nadzorni odbori. 
Permetova je govorila o nalogah nad-
zornega odbora med letom in ob 
zaključku poslovnega leta (pregled 
poslovne knjige in dokumentov, ki se 
nanašajo na �nančno in materialno 
poslovanje društva, letno poročilo z 
bilanco stanja in izkazom poslovnega 
izida). Predstavila je tudi vzorec z vse-
bino pravilno pripravljenega zapisnika 
z vsemi točkami dnevnega reda in po-
membnimi sklepi.

V nadaljevanju je predstavila način 
vodenja poslovnih knjig društva, po-
men stroškovnih mest, vire �nancira-

nja in zakonske podlage. Pomembno 
je, da društvo pri vodenju poslovnih 
knjig upošteva Zakon o društvih, SRS 
33, temeljni akt društva in Pravilnik o 
računovodstvu.

Društva s 1. januarjem 2016 v knji-
govodstvu uporabljajo enotni kontni 
načrt, vsi izkazi pa so prilagojeni no-
vim SRS 2016. Permetova je odgovar-
jala tudi na številna vprašanja s po-
dročja delovanja in nalog nadzornih 
odborov, posveta pa so se udeležili 
predstavniki vseh devetih pokrajin-
skih društev.

Jože Globokar



[   DELOZVEZE   ]

10

Športnike sta s čestitkami sprejela 
predsednik ZPS Dane Kastelic 
in direktorica doma Jana Rožaj. 

Predsednik je v nagovoru poudaril, da 
je zveza na njihove uvrstitve in uspe-
he izredno ponosna. Štirje športniki 
so svoj športni ciklus v letošnjem letu 
kronali z nastopom na paraolimpijskih 
igrah, kar so največje sanje vsakega 
športnika. Še več, vrnili so se z zlato in s 
srebrno medaljo in po njihovi zaslugi je 
v Rio de Janeiru zadonela tudi Zdravlji-
ca male Slovenije. 

Ob tej priložnosti so paraolimpij-
ci opisali vtise in zanimiva doživetja z 
največjega svetovnega tekmovanja. 
Povedali so, da se nobeno tekmovanje 
ne more primerjati s paraolimpijskimi 
igrami. Na igrah nastopajo v številnih 
panogah športniki s celega sveta. Veli-
častnosti iger se ne da opisati, treba jih 
je doživeti. Franc Pinter, ki je bil že na 
sedmih igrah, je povedal, da so bile v 
Riu najlepše in da so za vse športnike 
odlično poskrbeli. »Prav vsaka repre-
zentanca je imela vedno na voljo svoj 
prilagojen avtobus, pa čeprav sta bila 
v njej samo dva športnika,« je dodala 
naša zlata paraolimpijka Veselka Pe-

Jože Globokar | Sprejem športnikov zveze v Pacugu

PRIZNANJA IN ZAHVALA ŠPORTNIKOM
Zveza paraplegikov in Dom paraplegikov Pacug sta 29. septembra 2016 v Pacugu pri-
pravila prisrčen sprejem za športnike pokrajinskih društev Zveze paraplegikov, ki so v 
letu 2016 nastopili na paraolimpijskih igrah (trije strelci in parakolesar), svetovnih prven-
stvih (dva ribiča in curling reprezentanca) in evropskih prvenstvih (košarkarska repre-
zentanca, dva biljardista in en atlet).

vec. Seveda pa taki uspehi in rezultati 
ne pridejo sami od sebe. Biti športnik 
na tako visokem nivoju zahteva celo-
sten pristop. Potrebno je veliko tre-
ningov, trdega dela in odrekanja. Brez 
podpore družin, matičnih društev, ZPS 
in ZŠIS in seveda trenerjev, tudi teh re-

Čestitke zlati paraolimpijski rekorderki Veselki Pevec (Foto: Damir Sirotič)

zultatov ne bi bilo. Predsednik Kastelic 
se je ob sprejemu vsem športnikom in 
vsakemu posebej zahvalil za lepe tre-
nutke, ki so nam jih pripravili ob svojih 
nastopih, nato pa jim skupaj z direkto-
rico doma podelil darilne napotnice za 
koriščenje uslug doma s terapijami.

En sam človek s sanjami je enakovreden 
devetindevetdesetim ljudem, ki jih vodi zgolj interes.

"Iz knjige Share the hope"
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Na žalost je odpadla gledališka 
predstava »Kako naprej« Gle-
dališča slepih in slabovidnih 

Nasmeh, ki je bila predvidena za sredo, 
14. septembra, v Kulturnem domu Slo-
venj Gradec. Prostori knjižnice K. Meška 
so priročen prostor tako za predstavi-
tveno razstavo kot predavanje. Tam 
je v petek, 16. septembra, v kratkem 
kulturnem programu, pozdravnem 
govoru predsednika Društva DLAN in 
strokovne sodelavke ob odprtju razsta-
ve »Luč je v mojih rokah«, popestrilo 
petje slepega glasbenika Draga Filača 
in branje proze pesnika Sebastjana 
Kamenika. Razstavljena so bila dela 
članov in članic društva gluhoslepih 

Stojan Rozman | 9. Festival drugačnosti

LETOŠNJA DOGAJANJA SO BILA PESTRA, 
ZANIMIVA, POUČNA IN KVALITETNA
Galerija dr. Staneta Strnada v Splošni bolnici Slovenj Gradec je nekakšen logičen kraj, 
kjer se prične Festival drugačnosti. Letošnji je bil deveti. V ponedeljek, 12. septembra 
zvečer, je tam Društvo paraplegikov Koroške z otvoritveno slovesnostjo, v kateri so na-
stopili Blaž Jamnikar Pukl in družina Breznik, odprlo pregledno razstavo slik in grafik 
paraplegika Mirana Jernejška. Kuhinja Splošne bolnice Slovenj Gradec je poskrbela še 
za sladko in vitaminsko pogostitev. 

– predvsem kipi iz gline in fotogra� je, 
ki prikazujejo utrinke iz njihovih aktiv-
nosti. Sledilo je tematsko predavanje 
asist. dr. Simone Gerenčer Pegan.

V soboto, 17. septembra, so se na 
družabnem srečanju in kolesarjenju 
dobila razna društva invalidov in kole-
sarjev. V Evropskem tednu mobilnosti 
sta RRA Koroške in MO Slovenj Gradec 
v sodelovanju raznih društev pripravila Otvoritev razstave Mirana Jernejška (Foto: arhiv društva)

Pozdravni govor predsednika Društva DLAN ob odprtju razstave »Luč je v mojih rokah« 
(Foto: arhiv društva)
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pester program prireditev, ki so prven-
stveno osveščevalne narave. A »Kolo 
povezuje« ima poleg te dimenzije še 
družabno in rekreativno. Okrepčani s 
koroškimi dobrotami smo krenili po 
neposrečeni mestni kolesarski stezi na 
izredno lepo kolesarsko pot po Mislinj-
ski dolini. Pisana druščina nas je bila. 
Razne vrste invalidnosti: paraplegiki, 
diabetiki, delovni invalidi, slabovidni, 
naglušni, »koronarci«, osteoporoza, 
črevesne bolezni … pa razne vrste 
koles: ležeča kolesa na ročni pogon, 
priklopna kolesa (na invalidski voziček) 
brez in z električnim pomožnim pogo-
nom ali priklopnim pogonom; ležeči 
nožni pogon, kolo s pomožnim ele-
ktro pogonom in »normalna« kolesa. 
Veseli smo bili udeležbe paraplegikov 
iz Gorenjske. Sicer nas je na povratku 
stuširalo, a se je udeleženec, če je želel, 
lahko umaknil v spremljevalni kombi. 
Prijetno druženje smo z nadomešča-
njem, s kolesarjenjem izgubljenih ka-
lorij, stopnjevali na od sonca obsijani 
terasi Mladinskega kulturnega centra 
in Hostla Slovenj Gradec, kjer so bile že 
med potjo načete teme in ideje – zara-
di udeležbe odgovornih za razvoj tudi 
kolesarskih poti –  še obširneje komen-
tirane in obdelane. Sicer neformalno 
druženje se je tako spremenilo v pravo 
malo lobiranje. Zaključna misel – dru-
go leto povabimo še tiste, pa sosede 
…, saj kolo povezuje!

S koncertom slepega pianista Zo-
rana Škrinjarja, na čelu ga je spremljal 
Tadej Kampl, je v sredo, 21. septembra, 
v rojstno hišo Huga Wolfa prišel tudi 
džez – in navdušil! Zoran Škrinjar je pro-
fesionalni glasbenik s širokim spektrom 
znanj in aktivnosti. Deluje kot pianist, 
profesor glasbe in klavirja (za videče 
in slepe osebe), muzikolog, predava-
telj na kongresih in tečajih, skladatelj, 
svobodni novinar na področju glasbe, 
organizator kulture slepih v Sloveniji in 
še kaj bi se našlo. Sveže uglašen klavir je 
z vsakim udarcem tipke pridobival na 

izrazu in popolnosti tona zvoka, kar je 
predvsem navduševalo pianista, ki je v 
tem vidno užival. Občinstvo pa je po-
peljal v vode manj znanega Mozarta, 
svoje variacije znanih starih džez uspe-
šnic ter svoje lastne skladbe. Kombina-
cija vsega je bil koncert, ki je obogatil 
dušo poslušalcev in pričaral »uživalski« 
izraz na licih obeh glasbenikov.

Skupaj z 18. Mirovniškim festivalom 
smo v petek, 23. septembra, v centru 
mesta na Bazarju gostili 21 organizacij 
invalidov in tudi toliko humanitarnih 
organizacij – skupni moto je bil »V iska-
nju boljšega jutri: Gradimo mir!«. Nasto-
pi na odru, delavnice, spremni dogodki 
obeh festivalov so si lepo harmonično 
sledili, se prepletali in ustvarili prijetno 
vzdušje. Zabavno in poučno se je bilo 
sprehoditi po vseh stojnicah v centru 
mesta, po atriju graščine in galeriji. 
Paraplegiki smo predstavljali uporabo 
invalidskega vozička in psa pomočnika; 
društvo slepih in slabovidnih Brailo-
vo pisavo, uporabo bele palice in psa 
vodnika; društvo Slo-Canis šolanje ta-
kšnih psov; društvo diabetikov je meri-
lo sladkor v krvi; koronarno društvo krv-
ni tlak … Prava uspešnica so bile razne 
kratke nagradne igre. MKC je pripravil 
vrsto zabavnih in poučnih delavnic. 
Kulturni program se je lepo prepletal 
med nastopi šol in invalidskih društev. 

Višek tega je bil glasbeni nastop Ditke 
Čepin, a nič kaj niso zaostajali tisti od 
Lastovk, Lare in Adrijane ali Flash Mob 
osnovnih šol. Stojnica, ki je nekako iz-
stopala, je bila tista od III. osnovne šole. 
Otroci ob njej so kar žareli in pripove-
dovali o maskah, o zmagovalnem vi-
deospotu Zrcalce, o svojih izdelkih …. 
Video se je prikazoval tudi v avli gale-
rije. V igri trojic v košarki na invalidskih 
vozičkih je ekipa župana MOSG zopet 
premagala ekipo Društva paraplegikov 
Koroške, ki se je pomerila še z ekipo 
zaposlenih na občinski upravi. Poseb-
no ponosni smo na poučni del FD-ja: 
učno uro »Bontonček« Društva YHD, ki 
je bila letos na OŠ Šmartno in preda-
vanje Zavoda Vozim na šolskem centru.

Zaključimo lahko, da je 9. Festival 
drugačnosti opravil svoje poslanstvo in 
da dosega cilje, a še vedno se čuti pre-
majhen odziv tako celotne družbe kot 
dela invalidov. Tudi letošnja dogajanja 
so bila pestra, zanimiva, poučna in kva-
litetna. Drugo leto bo jubilejni, deseti 
festival. Ne zaradi tega ali zato, ker me-
sto še posebej praznuje, ampak zaradi 
nas in vas, moramo biti še uspešnejši. 
So stvari v življenju, ustvarjanju in delo-
vanju invalidov in njihovih organizacij, 
ki so zares pomembne, kvalitetne in 
zanimive – in Festival drugačnosti je 
pravo mesto za njihovo predstavitev.

              

 Projekt »Kolo povezuje« ima poleg osveščevalne dimenzije še družabno in rekreativno. 
(Foto: arhiv društva)
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Tabor se je odvijal od četrtka 
do četrtka, čez vikend pa je v 
Semiču potekala njihova tradi-

cionalna prireditev ''Semiška ohcet''. 
Na programu je bilo nekaj koncertov, 
nastop godbe in mažoretk, country 
plesne skupine Vrtičkarji, tekmovanje 
v peki štrudlja, na stojnicah pa so se 
predstavili lokalni obrtniki. Društvo 
paraplegikov ljubljanske pokrajine je 
s pomočjo prostovoljcev postavilo 
svojo stojnico, na kateri smo predsta-
vili vse o para in tetraplegiji, o delo-
vanju društva ter o državah prosto-
voljcev. Za predstavitev smo uporabili 
koncept Živa knjiga. To je pogovor z 
osebo na štiri oči, ko bralec namesto 
da bere, sprašuje, ''knjiga'' pa mu od-
govarja. Mimoidoči si sicer niso vzeli 
toliko časa za ''izposojo'' knjige, smo 
pa podali kar nekaj informacij ljudem, 
ki so se ustavili na naši stojnici. Pro-
stovoljci so nam predstavili njihove 
države in nam pripravili nekaj njihovih 
tradicionalnih jedi. Vse smo pojedli! 
V soboto je Mojca pripravila odličen 
golaž, asistentka Zdenka pa naslednji 
dan odlično tradicionalno slovensko 
nedeljsko kosilo JKMS (juha, krompir, 
meso, solata). Tudi prostovoljci so bili 
navdušeni. Predzadnji dan smo se za-
peljali do Metlike in obiskali njihovo 
vinsko klet, nazaj grede pa si ogleda-
li še čudoviti izvir reke Krupe. Takoj 
drugi dan tabora smo prostovoljce 

Rok Bratovž | Tabor s tujimi prostovoljci

SEMIČ »INTERNATIONAL«
V Domu paraplegikov v Semiču se je 1. septembra 2016 zaključil enotedenski Medna-
rodni tabor para in tetraplegikov, ki ga organizira Društvo paraplegikov ljubljanske 
pokrajine. Že trinajsti tabor po vrsti je tokrat ves čas potekal v idilični Beli krajini. Čas 
je v dobri družbi prostovoljcev, Betke in Sama iz Slovaške, Marie iz Francije, Inuia iz Ja-
ponske ter Wiolete in Anne iz Poljske, hitro tekel. Za naše člane  je poskrbela tudi osebna 
asistentka Zdenka.

poučili o naših poškodbah, o delova-
nju društva in zveze paraplegikov. Še 
posebej smo bili veseli, ker smo gostili 
prostovoljko na vozičku z diagnozo 
spina bi�da. Z njo smo lahko primerja-
li status invalida pri njih na Poljskem in 
pri nas. Po pogovorih sodeč, smo pri 
nas na boljšem.

Tako smo uspešno izpeljali še en 
tabor. Kritika gre spet na vse mlade, 
angleško govoreče člane, saj jih je 
bilo ponovno težko prepričati, da 
se nam pridružijo. Opravičeni so se-
veda vsi, ki so na rehabilitaciji, dopustu 
in sredi izpitnega obdobja. Za vse osta-
le pa lahko rečemo, da jim bo še žal. 

Po drugi strani pa smo na ''našo'' stran 
pridobili dva novopečena udeleženca, 
ki sta uživala in se bosta tabora v priho-
dnje še udeležila.

Zahvala gre še podjetjem, našim 
zvestim donatorjem, Trinet d. o. o., 
Borok d. o. o., Mohorčič transport d. o. 
o., Inea d. o. o., Inea RBT d. o. o., CMC 
Ekocon d. o. o., Controlmatik Commer-
ce Domžale in BTC Logistika d. o. o. in 
Zvezi paraplegikov Slovenije, ki tabor 
prav tako �nančno podpira.

Pester program Semičke ohceti se je odvijal ravno v tednu mednarodnega tabora s 
prostovoljci. Na sliki udeleženci s plesno skupino Vrtičkarji iz Semiča. (Foto: arhiv društva)
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Socialne delavke iz treh različnih 
ustanov – Univerzitetnega reha-
bilitacijskega inštituta (URI-Soča), 

Zveze paraplegikov Slovenije (ZPS) in 
Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 
(ZOD LJ) – smo se povezale pri načr-
tovanju namestitve in oskrbe za mlaj-
šega tetraplegika, ki se po zaključeni 
rehabilitaciji ni mogel vrniti domov. V 
obstoječi mreži ustanov institucional-
nega varstva zanj ni bilo posluha. So-
ustvarile smo model Bivalne enote s 

Vanja Skok, univ. dipl. socialna delavka, višja svetovalka, 
socialna delavka na Oddelku za rehabilitacijo pacientov 
z okvaro hrbtenjače URI-Soča | Predstavitev na 6. kongre-
su socialnega dela

INOVATIVNA OBLIKA 
NAMESTITVE IN OSKRBE 
GIBALNO OVIRANIH OSEB 
PO REHABILITACIJI
Z zasnovo in izvedbo inovativne oblike namestitve in 
oskrbe gibalno oviranih oseb po rehabilitaciji pomemb-
no prispevamo k deinstitucionalizaciji in opolnomočenju 
gibalno oviranih oseb.

24-urno prisotnostjo osebnih asistentk. 
Z individualnim načrtovanjem odpu-
sta iz rehabilitacije se zagotovi izbor 
ustrezne oblike pomoči, vključenost 
v socialno okolje in možnost za večjo 
socialno moč. Pri tem je potrebno eks-
terno usklajevanje aktivnosti med usta-
novami v mreži zdravstvenega in soci-
alnega varstva. Model Bivalne enote s 
24-urno prisotnostjo osebnih asistentk 
je zamišljen kot inovativna oblika kom-
pletne in kompleksne oskrbe. Osebne 
asistentke smo educirali na URI-Soča 
glede na speci�čne potrebe zdravstve-
nega stanja tetraplegika. Sodelovanje 
med URI-Soča, ZPS in ZOD Ljubljana 
kontinuirano poteka, saj celotna zade-
va zahteva sprotno soustvarjanje.

Zdelo se nam je pomembno, da 
model inovativne oblike kompletne in 
kompleksne oskrbe gibalno oviranih 
oseb predstavimo tudi na kongresu 
socialnega dela. Letošnji kongres je 
potekal v okviru osnovne teme: Kon-
struktivno socialno delo kot gibalo so-
ustvarjalnega dialoga. Socialno delo v 

soustvarjalnem dialogu konstruktivno 
poveže vse akterje, udeležene v proce-
sih reševanja kompleksne problematike.

S predstavitvijo modela inovativne 
oblike namestitve in oskrbe smo šir-
ši strokovni javnosti želele predstaviti 
novo možnost za deinstitucionalizaci-
jo in opolnomočenje gibalno oviranih 
oseb. Naša predstavitev je naletela na 
velik interes in zelo dober odziv.

Socialne delavke z leve: Špela Šušteršič, 
Vanja Skok in Medeja Novljan. (Foto: arhiv 
zveze)

Andrej Rozman Roza

Nekaj ti moram 
povedat
Za vsakogar mora obstajat nekdo,
kateremu tako zaupa,
da se mu lahko zaupa,
ko mu je težko.

Za vsakogar mora obstajat nekdo,
ki ga razume in posluša,
ko mu je zmrznjena duša
in mu je v srcu slabo.

Nekdo, kateremu lahko zaupa  
tudi tiste težave,
ki bi jih najrajši izbrisal iz glave,
in mu lahko pove tudi to,
kar ni povedat lahko.

A pogovarjanje je za človeka
še bolj pomembno kot obleka
in hkrati danes redka stvar
za katero ni potreben denar.

Pogovarjanje ni le za zabavo,
zdravilno je tudi, ko imamo težavo
in se v lastnih mislih dušimo,
dokler jih še z nekom ne delimo.

Pogovarjanje je bližina in toplina,
s pogovarjanjem smo družina  
in skupina.
S pogovarjanjem se človek  
s človekom prepleta,
s pogovarjanjem smo mreža tudi 
zunaj interneta.
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Prvi dan je bil namenjen spro-
ščenemu dialogu, saj vsi čla-
ni UO prihajajo iz različnih 

koncev Evrope in glede na pot tudi 
nekoliko utrujeni. Tokrat se jim je po 
daljši odsotnosti zaradi težke bolezni 
pridružila tudi predsednica UO ESCIF 
Jane Horsewell (Danska), kar je bilo 
zelo dobrodošlo, kot se je pokazalo 
v nadaljevanju srečanja. Poleg nje so 
bili prisotni še vsi drugi člani, Gunil-
la Ahren (Švedska), Nuutti Hiltunen 
(Finska), Tomas Moravik (Češka) in 
predstavnik naše zveze Jani Trdina. 
Ena od poglavitnih tem sestanka je 
bila tudi organizacija kongresa 2017 
pri nas v Domu paraplegikov v Pa-
cugu. V tej točki je predstavnik naše 
zveze predstavil program, tehnično 
izvedbo in stroškovno plat kongresa. 
Okvirni program smo že pred sestan-

Jani Trdina | Evropska zveza paraplegikov –  ESCIF

PRIPRAVA STRATEGIJE ESCIF 2017–2022
Zadnji sestanek so člani Upravnega odbora ESCIF (drugače sestanki potekajo preko 
spletnih konferenc) združili s skupino za pripravo strategije za naslednjih pet let. Sreča-
nje je potekalo od 14. do 16. oktobra 2016 v znanem in prijaznem okolju Manfred Sauer 
Stiftung v Lobbachu.

kom pripravili v sodelovanju s stro-
kovnjaki iz URI-Soča. Tema kongresa 
je tako potrjena tudi s strani UO ESCIF 
in se glasi: »Vseživljenjska podpora 
po okvari hrbtenjače –  hodimo po 
isti poti?«. V okviru programa bomo 
tako predstavili vlogo države, strokov-
njakov ter naše organizacije glede na 
življenje paraplegika po poškodbi. V 
nadaljevanju je Jani Trdina predstavil 
še novo »�nančno strategijo«, ki jo pri-
pravlja glede na »strategijo ESCIF-a«. 
Dotaknili so se tudi trenutno delujočih 
projektov in naredili evalvacijo zaklju-
čenih akcij.

Naslednji dan so se jim pridružili 
tudi drugi člani delovne skupine. To 
so: Daniel Joggi (Švica), Fiona Bolger 
(Irska), Frans Penninx (Nizozemska), 
Manfred Sauer (Nemčija) in vodja se-
stanka Rebecca Horsewell (Danska). 

Glavne točke delovnega srečanja so 
bile: kaj so do sedaj naredili pozitiv-
nega, kako so to izvedli v praksi, kako 
sama organizacija deluje, pogled v 
spremembe vizije in poslanstva ter še 
nekaj drugih točk. Posebej pa so izpo-
stavili dve področji, in sicer komunika-
cijo z nacionalnimi organizacijami (kot 
je pri nas Zveza paraplegikov Sloveni-
je) ter tveganje in nevarnost za priho-
dnost. Strnjen zaključek zadnjega dne: 
Organizacijo ESCIF je treba približati 
nacionalnim organizacijam. To je bil 
tudi napotek s strani naše zveze in ka-
kšno stališče moramo zagovarjati na 
omenjenem sestanku. Več o strategiji 
bomo poročali v prihodnje, prav goto-
vo pa bo omenjena na kongresu 2017. 
Celotni dogodek je, kot vrsto let, �-
nančno podprla fundacija Manfred 
Sauer Stiftung, gospod Manfred pa 
je udeležencem ponovno omogočil 
brezplačno bivanje v njihovem čudovi-
tem kompleksu. Njegov novi »projekt« 
je katamaran na reki za učenje plov-
be. Katamaran (lahko bi rekli splav) je 
namenjen nam paraplegikom, da se 
učimo in naredimo izpit za plovbo po 
rekah. Plovilo je še v izdelavi in ima sla-
be plovne lastnosti. Glede na to, da je 
bil prisoten tudi navtični arhitekt Peter 
Bird (Anglija), sta z Janijem Trdino, ki 
ima tudi veliko tovrstnih izkušenj, dala 
nekaj nasvetov o boljši plovnosti. Peter 
se je v tem res izkazal in zaslužil popol-
no zaupanje Manfreda. Plovilo bo na-
red za naslednjo sezono.

Ko se krešejo iskre. Delovni sestanek za pripravo strategije v razširjeni skupini, ki jo sestavlja 
devet članov iz osmih različnih držav. (Foto: Peter Bird)
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Zavarovalnica Maribor nudi ka-
sko zavarovanje električnih invalidskih 
vozičkov. Kasko kritje zajema zavarova-
nje za primer poškodbe vozička (v pri-
meru prometne nesreče), vendar zava-
rovanje ne vključuje škode povzročene 
z vozičkom tretjim osebam – za to bi 
morali skleniti zavarovanje avtomobil-
ske odgovornosti. Kasko kritje vključuje 
tudi namerno poškodovanje vozička 
s strani tretje osebe (vandalizem). Ni 

Hana Ermenc | Zavarovanje električnih invalidskih vozičkov

PRI ZAVAROVALNICAH JE MOGOČE  
ZA PRIMER POŠKODBE ZAVAROVATI 
TUDI ELEKTRIČNI VOZIČEK
Nekaj zavarovalnic smo povprašali o možnostih zavarovanja električnega invalidske-
ga vozička za primer poškodbe vozička v prometni nesreči, zaradi vandalizma, nepra-
vilnosti na cestah ter pločnikih in podobno. Za informacije smo prosili šest zavaroval-
nic, vse podatke pa smo od njih prejeli v oktobru 2016.

pa možno zavarovati  poškodb  zaradi 
neprilagojeno grajenega okolja – ne-
pravilnosti na cestah in pločnikih. Za 
pripravo ponudbe bi pri Zavaroval-
nici Maribor potrebovali podatke o 
vrednosti posameznega električnega 
invalidskega vozička ter moči vozička 
(kW).  Okvirno se cene glede na vre-
dnosti cene vozička od 4000 EUR do 
20.000 EUR gibljejo od približno 50 EUR 
do približno 130 EUR letne premije. 

Adriatic Slovenica ponuja mo-
žnosti zavarovanja električnih vozičkov 
v sklopu avtomobilske odgovornosti 
AO, zavarovanje voznika za telesne 
poškodbe AO plus in avtomobilski ka-
sko. Za pripravo ponudbe potrebujejo 
podatek o lastniku vozička, podatek o 
sklenitelju police in podatek o moči 
elektromotorja, ki poganja voziček.

Pri Zavarovalnici Triglav lahko 
zavarovanje električnega vozička 
sklenete podobno kot avtomobilsko 
zavarovanje. Ponujajo vam možnost 
kasko zavarovanja, ki vključuje po-
škodbe v primeru nesreče ali zaradi 
vandalizma ipd., zavarujete lahko vo-
ziček za krajo in za odgovornost – če 
z vozičkom nenamerno povzročite 

kakšno nesrečo. Cena zavarovanja je 
odvisna od vrednosti vozička, draž-
ji kot je voziček, višja je zavarovalna 
premija. 

Tudi Zavarovalnica Tilia trži upo-
rabnikom električnih vozičkov kasko 
zavarovanje in zavarovanje odgovor-
nosti (proti tretjim osebam). Za pripra-
vo ponudbe potrebujejo informacije o 
osnovnih tehničnih podatkih električ-
nega vozička – vrednost novega elek-
tričnega vozička v evrih, moč vozička v 
kW oz. W in maso praznega električne-
ga vozička v kilogramih.

Pri Generali zavarovalnici je mo-
žno zavarovati električni invalidski vo-
ziček za obvezno zavarovanje, AO plus 
(voznik) in kasko zavarovanje.

GRAWE zavarovalnica takšnih za-
varovanj ne trži.

Svoj električni invalidski voziček lahko pri 
različnih slovenskih zavarovalnicah tudi 
zavarujete. (Foto: domparaplegikov.si/izi/)

"Potrpite, vztrajajte,  
vzdržite."

Grof de Buffon
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Ob stresni situaciji se v našem 
telesu zgodi cel skupek �zio-
loških sprememb, ki jih ime-

nujemo »splošni adaptacijski sindro-
mi«, in jih delimo na tri stopnje:

1. Alarmna reakcija: Nastane za-
radi nenadne izpostavljenosti stresnim 
okoliščinam. Aktivira se živčni sistem, 
ki preko hormonskega sistema spro-
sti energetske zaloge; te omogočijo 
organizmu hiter odziv. Sledi značilna 
reakcija, »boj ali beg«.  V tej fazi je telo 
v stanju splošne pripravljenosti, kar 
vpliva na spremembe v telesnih pro-
cesih. Fiziološke spremembe vplivajo 
na posameznika tako, da ga pripravijo 
na spopad s stresnimi situacijami. Če se 
izpostavljenost stresnim dejavnikom 
nadaljuje, sledi faza prilagoditve.

2. Faza prilagoditve: Aktivira se pa-
rasimpatični živčni sistem, ki normalizira 
telesne procese in telo povrne v prvotni 
položaj, pred stresno situacijo. Telesna 
energija se tako ne porabi do kritične 
meje in vpliv stresa je lahko v tej fazi 
tudi pozitiven. Lahko smo bolj mental-
no in telesno aktivni. V primeru, da se 
stresna situacija nadaljuje, in se telo ne 
zmore vrniti v prvotni položaj, se ener-
getske zaloge začnejo prazniti in pojavi 
se utrujenost. Če se utrujenost nadalju-
je, pridemo do naslednje, tretje faze.

Povzela Tanja Kordić Planko | Obvladovanje stresa 

RAZBREMENITVENE TEHNIKE ZA 
OBVLADOVANJE STRESA
Kaj je stres? Stres je naš naraven odziv na vsako zunanjo ali notranjo spremembo, ki za-
maje naše ravnovesje, in se ji moramo prilagoditi. Kako se posameznik sooča s stresno 
situacijo, je odvisno od več notranjih dejavnikov: koliko je posameznik čustveno stabi-
len, kakšna je njegova samopodoba, ali ima občutek nadzora, ali se nagiba k depresiji, 
empatiji, altruizmu, kakšne so njegove značilnosti v povezavi z drugimi osebami, deni-
mo: sposobnosti, znanja, veščine, naučena nemoč, … 

3. Faza izčrpanosti: Zaradi pona-
vljajoče se utrujenosti in nezmožnosti 
povratka v prvotno stanje, to je stanje 
pred stresno situacijo, se oseba znajde 
na robu lastnih moči. V tej fazi posame-
znik izgubi telesno moč za spopadanje 
s situacijo, kar vpliva tudi na njegovo 
psihološko zdravje. Taka situacija dra-
stično vpliva na stanje tkiv in organov 
ter resno ogroža zdravje posameznika.

Stres se s psihološkega vidika kaže 
v obliki negativnih občutij, čustev, raz-
položenj. Posameznik s časom razvije 
navade, ki vplivajo nanj negativno, in 
vodijo do izgorevanja. Simptomi se iz-
ražajo skozi tri ravni:

1. čustveni simptomi se nanaša-
jo na motnje (anksioznost, tesnoba, 
depresija, izgorelost, razdražljivost in 
apatija, psihična utrujenost, pretirana 
zaverovanost vase ali pa zavračanje sa-
mega sebe);

2. vedenjski simptomi zajemajo 
izogibanje drugim osebam, socialno 
izolacijo, pretiravanje, težave s spošto-
vanjem zakonov, slab samonadzor;

3. telesni simptomi se kažejo kot �-
zična izčrpanost, glavoboli, utrujenost, 
oslabljen imunski sistem, pogosto bo-
lezen.

Celostni pristop na stresno  
situacijo – vaja:

Vsak dan si vzemite trenutek, v ka-
terem preverite nedaven dogodek, ki 
vam je ostal v spominu. V svojih bese-
dah opišite, kaj vse se je v njem poka-
zalo skozi aspekt misli, telesnih odzivov 
in zaznav, čustev in vedenja. Lovljenje 
avtomatskih misli je namenjeno prepo-
znavanju miselnega toka, s katerim se 
na dogodke odzivamo glede na naše 
pretekle izkušnje in znanje. Dokazano 
je, da misel vpliva na naše razpoloženje. 
Verjamemo ji. Kar si govorimo, postane 
resnica. Osebe, ki razmišljajo pozitivno, 
se boljše spoprijemajo s stresom kot 
osebe, ki razmišljajo negativno, in do-
godke jemljejo preveč osebno, splošno 
in trajno. Vendar smo se zmožni vsi nau-
čiti bolj optimističnega mišljenja in tako 
verjeti, da je negativni dogodek samo 
začasen, premostljiv in neoseben. Če 
je avtomatska misel na dogodek nega-
tivna, poiščite potencialne alternativne 
misli in reakcije, pri čemer gre stopnje-
vanje v smeri pozitivne spremembe, 
npr. sem utrujena, sem mlada, sem pri-
pravljena, da izpeljem to delo do konca.

Spoprijemanje s stresom je torej 
proces, v katerem posameznik obvla-
duje na eni strani zahteve in izzive iz 
okolja, na drugi strani pa aktivira lastne 



[   STROKOVNO   ]

18

vire. Da preprečimo težave s stresom, je 
dobro skrbeti za svoje dobro počutje 
(zdrava prehrana, dopust, počitek, tele-
sna aktivnost ali sprostitev, zabava), izra-
žati svoja čustva (pogovor s prijateljico, 
dovoliti si izraziti žalost, jezo, izražanje 
čustev skozi umetnost risanja, pisanja, 
petja, plesa), se osredotočiti na kaj dru-
gega in usmeriti na rešitev problema 
(naredim si seznam prioritet, seznam 
argumentov za in proti, posvetujem se, 
izrazim svoj pogled in se opredelim). 

Dihalne tehnike sproščanja
Tehnike sproščanja uporabljamo za 

namerno sprostitev mišične napetosti, 
prav tako pa lahko z njimi spremenimo 
naše vedenje in čustvovanje.

1. vaja –  opazovanje diha: Udob-
no sedimo, zapremo oči in samo opa-
zujemo naše dihanje. Vdih skozi nos, 
izdih skozi nos. Brez napora opazuje-
mo dihanje, opazujemo svoje zaznave 
ob izdihanju, pustimo dihu, da pride 
in gre, nič se ne naprezamo. Za vajo si 

vzemite vsaj pet minut.
2. vaja – dihalna vaja 4–12: To vajo 

lahko uporabimo kjerkoli in kadarkoli. 
Svojo pozornost usmerimo na dihanje 
in si zraven štejmo. Vdih 2, 3, 4 izdih 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12. Gre za to, da zavestno 

Zakon o delovnih razmerjih zahte-
va, da mora delodajalec vsaj tri dni pred 

Matej Verbajs, vodja pravne službe pri CNVOS | Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z invalidom

NA KAJ PAZITI PRI SKLEPANJU 
POGODBE O ZAPOSLITVI
Ko nam bodoči delodajalec sporoči, da nas je izbral za zaposlitev ali ko kako drugače 
pride do dogovora o zaposlitvi, je podpis pogodbe o zaposlitvi, ki jo po pravilu pripra-
vi delodajalec, pogosto samo še formalnost. Kljub temu s podpisom takšne pogodbe 
določimo nekatere ključne zadeve, ki še leta lahko krojijo pogoje našega dela. Zato je 
smiselno, da pogodbo pred podpisom dobro preberemo in opozorimo delodajalca na 
morebitne nejasnosti oziroma predlagamo kakšne dopolnitve, da zavarujemo svoj po-
ložaj. Če pogodbo o zaposlitvi sklepa invalid, je ustrezna vsebina pogodbe ključna tudi 
za ohranitev že pridobljenih pravic iz invalidskega zavarovanja.

predvideno sklenitvijo pogodbe o zapo-
slitvi delavcu izročiti njen pisni predlog. 

Delavec lahko v tem času predlog sprej-
me, s čimer pride do zaposlitve, lahko pa 

Z dihalnimi vajami lahko spremenimo naše vedenje in čustvovanje. (Foto: lisa.si)

podaljšujemo izdih, ki naj bo po dolžini 
dvakrat daljši kot vdih. Pet zaporednih 
vaj vam vzame približno eno minuto. 

Za dihalne vaje si vzemite vsaj pet 
minut dnevno, priporočljivo je dvajset 
minut.
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delodajalcu tudi predlaga njene morebi-
tne spremembe ali dopolnitve. A pozor! 
Če delavec predloga ne sprejme, potem 
pogodba ni sklenjena in tudi do zapo-
slitve še ne pride. V nadaljevanju si zato 
poglejmo, na kaj je potrebno biti pred 
sprejemom pogodbe še posebej pozo-
ren in kaj lahko delodajalcu predlagamo, 
da v pogodbi spremeni.

OSNOVNI PODATKI IN ZAČETEK DELA
Tako kot vsaka pogodba, mora tudi 

Pogodba o zaposlitvi vsebovati osnov-
ne podatke o obeh strankah – o delo-
dajalcu in delavcu. Poleg očitnega, da 
preverimo, ali so naši podatki (EMŠO, 
davčna številka, TRR itd.) pravilni, bodi-
mo pozorni tudi na navedbo bivališča. 
Če namreč delavec na delo prihaja iz 
drugega bivališča, kot je njegovo ura-
dno bivališče (prijavljen je npr. v kraju 
A, večino časa pa biva pri partnerju v 
kraju B, od koder se tudi vozi v služ-
bo), mora delodajalca na to opozoriti 
in se takšno dejansko bivališče lahko 
tudi vnese v pogodbo. Ta okoliščina 
je namreč pomembna zaradi višine 
obračuna potnih stroškov prihoda na 
delo in z dela. Če delavec zamolči pra-
vilne podatke, to lahko pomeni kršitev 
in celo razlog za odpoved, saj je delo-
dajalec zaradi previsoko izplačanih po-
tnih stroškov lahko oškodovan.

Pogodba mora vsebovati tudi da-
tum nastopa na delo, to je datum, ko 
mora delavec prvi dan priti na delo. Ta 
datum ni nujno enak datumu sklenitve 
pogodbe, saj lahko pogodbo sklene-
mo tudi za vnaprej (npr. še v času, ko 
smo zaposleni drugje in nam še teče 
odpovedni rok, a se vmes že dogovo-
rimo za naslednjo zaposlitev). Če po-
godba ne določa datuma nastopa na 
delo, po zakonu velja, da mora delavec 
začeti delati isti dan, kot se Pogodba o 
zaposlitvi podpiše.

DELOVNE NALOGE
Eden ključnih elementov Pogodbe 

o zaposlitvi je opredelitev delovnega 
mesta ali vrste dela in kratek opis na-
log. Ta del pogodbe opisuje, kaj točno 
bomo sploh morali delati, zato name-
nimo temu ustrezno pozornost. Dela-
vec mora namreč opravljati vse tiste 
naloge, ki so navedene v pogodbi o 
zaposlitvi in obratno – naloge, ki tam 
niso navedene, niso njegova delovna 
obveznost. Če je kot naloga v pogodbi 
navedeno, da delavec opravlja tudi npr. 
»druge naloge, če mu tako odredi de-
lodajalec« ali kaj podobnega, moramo 
vedeti, da seznam nalog torej ni točno 
vnaprej znan in nam lahko delodajalec 
odredi izvajanje kakršnih koli nalog, 
za katere se zahtevajo enaka raven in 

smer izobrazbe kot za druge v pogod-
bi navedene naloge. V praksi to lahko 
pomeni, da bo lahko delavec večino 
časa delal tudi naloge, ki kot take niso 
naštete v pogodbi, ampak se vse šteje-
jo kot »drugo«. Z vidika delodajalca je 
takšna pogodbena določba sicer prak-
tična, ker mu omogoča določeno �e-
ksibilnost pri delovanju, za delavca pa 
nekoliko manj, saj ne ve vnaprej, katera 
dela ga morda čakajo v prihodnosti.

Če je delavec invalid, je nujno po-
trebno preveriti, ali so delovne naloge 
napisane tako, da ustrezajo morebitnim 
omejitvam, ki jih je delavcu z odločbo 
o priznanju invalidnosti določil ZPIZ 
(npr. prepoved dela na višini, omejitev 
dvigovanja bremen in podobno). Če 
namreč invalid sklene pogodbo za de-
lovno mesto, ki ni ustrezno njegovim 
sposobnostim oziroma omejitvam, 
lahko to pomeni izgubo pravic iz inva-
lidskega zavarovanja, kot npr. izgubo 
pravice do dodatka za pomoč in po-
strežbo. Ustreznost delovnega mesta 
sicer na zahtevo delavca ali delodajalca 
preveri tudi ZPIZ. Pogosto se zato naj-
lažje zavarujemo tako, da omejitve iz 
odločbe ZPIZ vnesemo kar v pogodbo 
o zaposlitvi in s tem delodajalcu pre-
prečimo, da bi lahko zahteval izvajanje 
nalog, ki za invalida niso ustrezne.

KRAJ IN ČAS OPRAVLJANJA DELA
Kdaj in kje bomo opravljali delo, je 

prav tako stvar pogodbe. Ni namreč 
zakonskega pravila, da delo vedno po-
teka ravno od ponedeljka do petka, od 
npr. 8:00 do 16:00, ampak lahko delo-
dajalec svoje delo organizira tudi dru-
gače, npr. da poteka tudi ob vikendih 
in praznikih, da poteka popoldan, da 
je delovni čas gibljiv in podobno. Zato 
je delovni čas nujno potrebno določiti 
vnaprej. Pri tem zakon dopušča, da se 
razporeditev delovnega časa v pogod-
bi sploh ne določi, če je to že urejeno 
v kakšnem drugem aktu delodajalca 
(npr. pravilniku), kar pomeni, da je po-Bodimo pozorni, ko podpisujemo pogodbo o delu. (Foto: bankazapodjetnike.si)
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trebno v takšnem pravilniku preveriti, 
kakšen je delovni tempo, na katerega s 
sklenitvijo pogodbe sploh pristanemo.

Podobno velja glede kraja opravlja-
nja dela, ki ga je prav tako potrebno 
določiti v pogodbi. To je običajno se-
dež delodajalca, lahko pa slednji v po-
godbo napiše tudi kaj drugega, npr. da 
bo delavec po odredbi delo opravljal 
tudi v kakšni drugi poslovni enoti ali 
podružnici v drugem kraju ali na tere-
nu. Če na takšno določilo pogodbe pri-
stanemo, nas lahko delodajalec po teh 
krajih prosto razporeja. Če v pogodbi 
kraj opravljanja dela ni naveden, velja 
zakonsko pravilo, da se delo opravlja 
samo na sedežu delodajalca.

POGODBA ZA DOLOČEN ALI 
NEDOLOČEN ČAS

V zvezi s časom, za katerega je 
sklenjena pogodba, je v njej potrebno 
navesti, ali se ta sklepa za določen ali 
nedoločen čas. Če pogodba tega ne 
določa, je to za delavca dobra novica, 
saj potem na podlagi samega zakona 
velja, da je sklenjena avtomatično za 
nedoločen čas.

Če delodajalec v pogodbo napi-
še, da se sklepa za določen čas, mora 
obvezno navesti tudi razlog, zakaj 
pogodbe ni sklenil za nedoločen čas. 
Pri tem je lahko razlog zgolj eden od 
tistih, ki jih zakon izrecno dopušča kot 

npr. začasno povečanje obsega dela, 
nadomeščanje delavca, sezonsko delo, 
zaposlitev poslovodne osebe ali vodil-
nega delavca, delo na projektu in po-
dobno. V praksi prihaja tudi do prime-
rov, ko delodajalci sklenejo pogodbo 
za določen čas zgolj z namenom, da 
delavca »preizkusijo«. Takšen razlog ni 
zakonit in bi se takšna pogodba zato 
štela za pogodbo o zaposlitvi za nedo-
ločen čas. Preizkusu delavca je namreč 
namenjeno poskusno delo, ki se v po-
godbi lahko posebej dogovori.

PLAČA IN DODATKI
Verjetno najpomembnejši člen v 

pogodbi je tisti, ki določa plačo. Tukaj 
bodimo pozorni, če je res takšna, kot 
smo se dogovorili (če smo se) in kaj 
vse zajema oziroma česa ne. Zakon na-
mreč dopušča, da znesek plače zajema 
tudi razne dodatke, kot je dodatek na 
delovno dobo, dodatek za nočno delo, 
dodatek za neugodne delovne razme-
re, dodatek za delo s strankami in po-
dobno. 

Če je plača določena kot minimal-
na plača (novembra 2016 znaša 790,73 
evrov bruto za polni delovni čas), po-
tem na podlagi zakona ni dovoljeno, 
da bi zajemala tudi dodatek za nočno 
delo, za delo ob nedeljah in praznikih 
in je nujno, da jih delodajalec izplačuje 
poleg minimalne plače.

DOPUSTI
Tudi če pogodbo o zaposlitvi šele 

sklepamo in torej z delom šele priče-
njamo, ni odveč pogledati tudi določb 
o letnem dopustu. Obseg letnega do-
pusta se lahko uredi tako v pogodbi 
kot v aktih delodajalca, tako da v koli-
kor v pogodbi o tem nič ne najdemo, 
je potrebno preveriti pravilnike delo-
dajalca.

Pri tem upoštevajmo, da je mini-
malni letni dopust štiri tedne ne glede 
na to, ali delamo polni ali krajši delovni 
čas (v vsakem primeru štiri tedne ne 
delamo). Prav tako ne spreglejmo, da 
imajo invalidi na podlagi zakona pra-
vico še do dodatnih treh dni dopusta, 
česar delodajalec s pogodbo ne more 
določiti drugače.

ODPOVEDNI ROK
Če delavec pogodbo o zaposlitvi 

odpove, mora kljub odpovedi delo 
opravljati še naprej do poteka odpove-
dnega roka, ki znaša največ 30 dni. Če 
želi delodajalec daljši odpovedni rok v 
takšnem primeru, lahko to določi v po-
godbi, a ga pri tem ne more podaljšati 
dlje kot na 60 dni. Če torej sklenemo 
pogodbo, po kateri imamo 60-dnevni 
odpovedni rok, zakonski krajši roki ne 
veljajo in moramo ves ta čas po odpo-
vedi še vedno delati (in se hkrati tudi 
ne moremo zaposliti drugje).

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi 
tako velja paziti vsaj na neke ključne 
določbe, da po eni strani ne poslab-
šamo svojih že pridobljenih pravic iz 
obveznih zavarovanj in da po drugi 
strani ne bi kmalu po podpisu pogod-
be ugotovili, da delo, ki se nam odreja, 
ni takšno, kot nam je bilo predstavlje-
no. Ko je pogodba o zaposlitvi namreč 
enkrat sklenjena, velja to, kar je v njej 
napisano, ne pa morebitni prejšnji 
ustni dogovori. Pogodba se lahko sicer 
kadarkoli spremeni, a le če se s tem stri-
njata tako delavec kot delodajalec.

Po dogovoru z delodajalcem je podpis pogodbe zgolj le še formalnost.  
(Foto: mladpodjetnik.si)
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Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. 

Svet za invalide Republike Slovenije  
naslavlja na slovensko javnost

10. JUBILEJNO POSLANICO
ob 3. decembru - mednarodnem dnevu invalidov 2016

Ob tej priložnosti potekajo aktivnosti Evropske unije pod geslom:
»Praznovanje dneva invalidov 2016 (Celebrating the Day of Persons with Disabilities 2016)«

Generalna skupščina Združenih narodov je 13. decembra 2006 sprejela Konvencijo o pravicah invalidov in Izbirni protokol 
h Konvenciji o pravicah invalidov.

Konvencija o pravicah invalidov je zgodovinsko pomemben dokument, saj je prvi pravno zavezujoč dokument Združenih 
narodov s področja invalidskega varstva, ki zagotavlja uveljavljanje človekovih pravic oziroma načela enakih možnosti in 
enake obravnave ter preprečevanja diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi na različnih področjih življenja.

Konvencija je torej namenjena zaščiti pravic in dostojanstva invalidov in Slovenija je od vsega začetka podpirala sprejem 
konvencije in tudi oblikovala svoje predloge na podlagi predhodnih posvetovanj z invalidskimi organizacijami. Republika 
Slovenija je konvencijo in izbirni protokol podpisala med prvimi dne 31. marca 2007 na sedežu Združenih narodov, rati� cirala 
pa aprila leta 2008 in se obenem zavezala, da jo bo dosledno uresničevala. Leta 2010 je konvencijo podpisala in rati� cirala 
tudi EU, ki se je s podpisom in rati� kacijo zavezala k uvedbi njenih določil v zakonodajo EU.

Slovenija je uresničila tudi 33. člen Konvencije, ki se nanaša na izvajanje konvencije in spremljanje njenega izvajanja v 
posameznih državah, zato je bil na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov leta 2013 ustanovljen Svet za invalide 
Republike Slovenije, ki je neodvisen tripartitni organ, katerega člani so predstavniki reprezentativnih invalidskih organiza-
cij (7 članov), predstavniki strokovnih institucij s področja invalidskega varstva (7 članov) ter predstavniki Vlade Republike 
Slovenije (7 članov). Svet deluje kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike in kot telo za monitoring o 
izvajanju in implementaciji Konvencije o pravicah invalidov.

Svetu za invalide Republike Slovenije je bilo zato v pregled posredovano prvo Slovensko poročilo, ki je bilo pripravljeno na 
podlagi Smernic in ga države pogodbenice oddajo skladno s 35. členom Konvencije na Odbor za pravice invalidov. Uvodno 
poročilo države pogodbenice je njena prva priložnost, da odboru predstavi, v kakšnem obsegu se njena zakonodaja in prakse 
usklajujejo s konvencijo. 

Svet za invalide Republike Slovenije z zadovoljstvom ugotavlja, da smo v Sloveniji v obdobju od sprejetja Konvencije o pra-
vicah invalidov, pa tudi v letih, odkar je Slovenija polnopravna članica EU, dosegli zgledno raven družbene skrbi za invalide. 
Večina temeljnih dejavnikov je urejena z zakonodajo, ki skrbi za razvoj invalidskega varstva in ureditev socialnega položaja 
invalidov na vseh področjih njihovega življenja.

Svet želi v nadaljevanju svojega dela v največji meri podpirati in spodbujati uresničevanje politike enakih možnosti in 
sodelovanja invalidov na vseh področjih, kar je temeljni pogoj za uresničevanje ustavne pravice enakosti za vse. 

Svet za invalide Republike Slovenije
ob 10. obletnici mednarodnega dneva invalidov, 3. decembra 2016, še posebej z zadovoljstvom čestita

vsem slovenskim invalidom in državljanom, ki živijo in delajo z invalidi.

 Svet za invalide Republike Slovenije
Dane KASTELIC

P R E D S E D N I K
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Predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor, predsednik Vlade 
Republike Slovenije dr. Miro 

Cerar in predsednik Državnega zbora 
dr. Milan Brglez so ob tej priložnosti 
1. decembra, ob prihajajočem dnevu 
invalidov, v predsedniški palači zdaj 

že tradicionalno gostili predstavnike 
invalidskih organizacij.

V imenu vseh treh predsednikov je 
Borut Pahor nagovoril zbrane goste z 
besedami: »Vesel sem, da lahko spre-
govorim nekaj spodbudnih besed v 
luči dejstva, da je to tudi svečan dan 

Barbara Slaček | 3. december – Mednarodni dan invalidov

»PRAZNOVANJE DNEVA 
INVALIDOV 2016«
Pod geslom »Praznovanje dneva invalidov 2016« so po-
tekale aktivnosti ob desetem, jubilejnem mednarodnem 
dnevu invalidov, odkar je leta 2006 Generalna skupščina 
Združenih narodov 13. decembra sprejela Konvencijo o 
pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pra-
vicah invalidov.

in da lahko nanj pogledamo tudi z ob-
čutkom zadovoljstva in ponosa, saj je v 
marsikaterem pogledu Slovenija vklju-
čujoča družba tudi za invalide, ki pred-
stavljate največjo manjšino, ne samo v 
naši sredini, ampak tudi globalno. Stva-
ri se spreminjajo na boljše, vedno manj 
je predsodkov, vedno več je solidarno-
sti ljudi do težav, s katerimi se soočate, 
in namer lokalnih ali državnih oblasti, 
da rešujejo te probleme.

Ob tem dnevu želim najprej, v ime-
nu vseh treh, prav vsem, ki skrbijo za 
invalide, izraziti veliko hvaležnost, da 
to delate z velikim, razvitim čutom za 
človeka, absolutno predano, zavzeto, 
srčno. V drugo bi se rad zahvalil najširši 
slovenski javnosti, da vedno bolj odpr-
to, z odprtim srcem, solidarno gleda na 
napore lokalnih in državnih oblasti, da 
pomagamo invalidom, da je vse manj 
predsodkov, da je vse več razumeva-
nja. Hvala za zavedanje, da smo vsi del 
te skupnosti, da imate tudi invalidi ta-
lente in sposobnosti, ki so zelo koristni 
za družb, in da jih je potrebno, v najbolj 
žlahtnem pomenu te besede, izkoristi-
ti. In tretjič, da se tudi materialne raz-
mere izboljšujejo in s tega vidika lahko 
pogledamo, da bodo morda nekateri 
problemi, ki so se zdeli nerešljivi, mor-
da rešljivi lažje. 

Zdi se mi, da lahko danes praznuje-
mo ta svečani dogodek z nekim upa-
njem, optimizmom, ki je vedno neka 
dobra popotnica za prihodnost.

V imenu nas treh kot gostiteljev 
sprejmite besede hvaležnosti vsi, ki 
skrbite za invalide, vsem tistim pa, ki 
pripadate tej manjšini, izraze trdnega 
sodelovanja in zavezništva z vami v re-
ševanju vaših in naših problemov.«

Po prijaznem in spodbudnem go-
voru dobrodošlice predsednika repu-
blike, je k besedi pristopil predsednik 
Nacionalnega sveta invalidskih orga-
nizacij Boris Šuštaršič, ki se je zahvalil 
vsem trem predsednikom za povabilo 
in poudaril, da taki sprejemi ob med-

Predstavniki Zveze paraplegikov v sproščenem klepetu s predsednikom Vlade  
dr. Mirom Cerarjem (Foto: Tomaž Demšar)
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narodnem dnevu invalidov nesporno 
prispevajo k pozitivnemu odnosu slo-
venske družbe do invalidov. Dejal je, 
da je izredno vesel, da lahko pove, da 
je slovensko invalidsko varstvo v dobri 
kondiciji glede na okoliščine, v katerih 
je naša država. Omenil je, da v invalid-
skih organizacijah uspešno opravljamo 
svoje naloge, da je �nanciranje stabilno 
in da invalidske organizacije razvijajo 
vrsto kvalitetnih socialnih programov, 
ki odločilno vplivajo na kvaliteto življe-
nja invalidov. Ob koncu govora pa je 
izrazil željo, da bi Slovenija napredovala 
v socialnem in gospodarskem smislu in 
da bomo tudi mi invalidi deležni tega 
napredka.

Družabni del dogodka je začini-
la Andreja Lazar, deklica z mnogimi 
talenti in Downovim sindromom. De-
lovna, disciplinirana in vztrajna Andre-

ja nenehno razvija svoje talente na 
plesnem, baletnem in tudi glasbenem 
področju, saj jo �avta spremlja skozi ži-
vljenje. Tokrat nas je razvajala z baletno 

Številčen obisk predstavnikov invalidskih organizacij (Foto: Tomaž Demšar)

koreogra�jo Lucije Bizant, na glasbo 
Štirje letni časi, Zima, 2. stavek, Antonia 
Vivaldija.

Andreja Lazar deluje tudi kot prostovoljka v vrtcu. (Foto: Tomaž Demšar)
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PREDSTAVITEV DRUŠTVA  
NA OŠ ŽUŽEMBERK 

Septembra smo bili povabljeni na 
Osnovno šolo Žužemberk, da učencem 
predstavimo naše društvo v sklopu 
evropskega tedna mobilnosti – skupaj 
za varnost otrok. Vabilu smo se z vese-
ljem odzvali, saj je preventivno delova-
nje zelo pomembno. Na predstavitev 
so odšli naša člana Martina Glavič in 
Robi Bojanec ter strokovna sodelavka 
Polona Povše. V šolski telovadnici je 
potekala krajša slovesnost, udeležili so 
se je vsi učenci šole in podružničnih 
šol Ajdovec, Dvor in Šmihel. Na začet-
ku so prisluhnili šolski himni v izvedbi 
pevskega zbora, nato je vse navzoče 
nagovorila ravnateljica Mira Kovač. Do 
besede je prišla naša Martina, ki je na 
začetku na kratko predstavila društvo, 
njegovo delovanje in aktivnosti. Učen-
ce je podučila o tem, kdo so paraple-
giki in tetraplegiki ter jih opozorila na 
nesreče, ki so najpogostejši vzrok za 
invalidnost.

Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Iz Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja vam vsem želimo lepe priha-
jajoče zimske in praznične dni ter se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem, ki ste nas tudi 
v tem letu podpirali pri doseganju ciljev. Naj vam bo toplo!

V nadaljevanju je Robi učencem 
povedal svojo osebno zgodbo, kako se 
je ponesrečil v prometni nesreči z mo-
torjem, ko je bil star komaj 12 let. Opi-
sal jim je, kako se je spopadal z novim 
življenjem, življenjem na invalidskem 
vozičku, s kakšnimi izzivi in preprekami 
se je moral soočiti ter kako živi sedaj, s 
čim se ukvarja. Robi je zdaj študent na 
Fakulteti za elektroniko v Ljubljani.

Po končani predstavitvi je na šol-
skem igrišču, v obliki postaj, potekala 
še dodatna predstavitev društva. Otro-
ci so po skupinah obiskali vsako posta-
jo, kjer je bil čas za vprašanja, lahko so si 
ogledali promocijsko gradivo in se pre-
izkusili v vožnji na invalidskem vozičku. 
Martina je preverila njihovo znanje o 
paraplegikih, koliko so si zapomnili od 
predstavitve. Učenci so pokazali veliko 

znanja in radovednosti.
Takšne predstavitve društva po 

osnovnih in srednjih šolah s preven-
tivno vsebino so zelo pomembne, saj 
lahko mladim na tak način predstavimo 
društvo, svoje osebne zgodbe in življe-
nje na invalidskem vozičku, opozarjamo 
na vse težave in probleme, s katerimi 
se srečujemo, od arhitekturnih ovir do 
vključevanja invalidov v aktivno druž-
beno življenje. Poudarek je predvsem 
na preventivnem delovanju, saj nesreča 
nikoli ne počiva in te lahko pripelje do 
življenja na invalidskem vozičku.

PREDAVANJE NA TEMO PRELEŽANIN
V prostorih društva v Novem me-

stu smo organizirali strokovno-preven-
tivno predavanje na temo preležanin 
(dekubitusi), ki sta ga izvajali asist. dr. 

Društvo sta predstavila (levo) Martina 
Glavič in (desno) Robi Bojanec. (Foto: 
arhiv društva)

Martina Glavič na šolskem igrišču (Foto: arhiv društva)
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Nataša Puzić, specialistka �ziatrije in 
mag. zdravstvene nege Stanka Vrtek, 
medicinska sestra, obe iz URI-Soča.

Na začetku nas je nagovoril naš 
predsednik Jože Okoren, vse je lepo 
pozdravil in predstavil predstavnice iz 
URI-Soča ter strokovno sodelavko iz 
podjetja Lentismed Pino Erklavec, ki 
nam je prišla predstavit njihove izdelke. 
Predavanje je bilo odlično obiskano, saj 
smo govorili o težavi, ki spremlja marsi-
katero našo članico ali člana. Prisluhnili 
smo napotkom in nasvetom strokov-
njakinj o tem, kako se preležaninam 
izogniti ter pravočasno ukrepati, saj je 
drugače zdravljenje res dolgotrajno.

Razjeda, ki jo imenujemo tudi pre-
ležanina ali dekubitus, je poškodba 
kože in spodaj ležečega tkiva, ki nasta-
ne zaradi zmanjšane prekrvavitve ob 
dolgotrajnem neprekinjenem pritisku 
na posameznem delu telesa. Bolj ogro-
žene za nastanek razjede smo osebe 
z okvaro hrbtenjače, saj se oteženo 
gibljemo in večji del telesa ne čutimo. 
Poudarili sta, da preležanina ne nastane 
samo zaradi pritiska, ampak tudi zaradi 
trenja ali strižnih sil. Paziti moramo, ko 
se presedamo in ko ležimo ter nam krči 
premikajo noge, takrat hitro pride do 
trenja na posteljni podlagi in nastane 
rdečina. Posebej so priporočile pogo-
sto obračanje telesa med nočnim spa-
njem, da čim bolj razbremenimo obču-
tljiva mesta – hrbet, oba boka, trebuh.

Strokovnjakinji sta nam povedali, 
da moramo za preventivo poskrbeti 
sami. Redno moramo paziti na osebno 
higieno (umivanje in negovanje kože s 
kremo), da imamo čisto, suho, mehko 
posteljnino in osebno perilo, da redno 
uporabljamo pripomočke za inkonti-
nenco ter nosimo hlače brez kakšnih 
gumbov ali trakov, ki bi lahko tiščali na 
občutljive dele telesa. Sami moramo 
skrbeti za pravilno prehrano in teko-
činsko ravnovesje. Posebej se morajo 
paziti vsi, ki imajo prekomerno tele-
sno težo ter tisti s prenizko težo, poleg 
omenjenih pa so tudi v bolj rizični sku-
pini kadilci ter sladkorni bolniki. Na vo-
zičku moramo imeti ustrezno sedežno 
blazino za boljšo razbremenitev zadnji-
ce, po dolgem sedenju je priporočljiv 
dvig za vsaj 15 sekund (kdor to lahko), 
drugače pa nagnemo telo naprej proti 
nogam ter levo in desno. Za vse tiste, ki 
imajo električne vozičke in jim voziček 
omogoča izvedbo različnih naklonov 
sedežne enote, naj si sami spremeni-
jo položaj ali pa naj razbremenjevanje 
izvede pomočnik. Poleg omenjenega 
je priporočljivo vsak dan pregledati vsa 
značilna mesta za nastanek rane na te-
lesu, za ogled nedosegljivih mest oče-
su si lahko pomagamo z ogledalom ali 
pa naj nas pregleda kdo drug, saj lahko 
rana nastane tudi v le nekaj urah.

 Najbolj značilna mesta za nastanek 
razjede in položaji:

�		v polsedečem položaju (rami, trtica, 
sednična grča, peti),

�		na hrbtu (zatilje, lopatici, komolca, 
trtica, peti),

�		na trebuhu (uho, lice, rami, ž. dojki,  
m. spolni ud, koleni, prsti),

�		na boku (glava, uho, rama, bok, kolk, 
koleno, gleženj),

�		pri sedenju v vozičku (lopatici, mede-
nične kosti, kolk, sednična grča, peti).
Ko opazimo rahlo rdečino na koži, 

moramo ta del manj obremenjevati 
in poiskati razlog za nastanek ter ga 
čim prej odpraviti. Če smo naredili vse 

prav, bo rana hitro izginila, če pa rde-
čina postane kot odrgnina in je koža 
vidno poškodovana, jo očistimo kar z 
navadno mlačno vodo ter jo zaščiti-
mo. Ni potrebno kupovati raznih dra-
gih krem, prevez, raznih preparatov, 
ki jih ponujajo v določenih trgovinah. 
Rano vsakodnevno čistimo, negujemo 
in opazujemo. Če se rana celi, smo na 
konju, v nasprotnem primeru gremo 
do osebnega zdravnika. Zdravnik rano 
pregleda in oceni, ali jo bo zdravil, če 
pa je hujša, bo izdal napotnico za spe-
cialista. Na pregled lahko gremo tudi 
na URI-Soča, saj imajo veliko izkušenj 
in usposobljen kader. Na prvi pregled 
rane ni potrebno čakati dolgo, ampak 
lahko po predhodnem dogovoru in z 
veljavno napotnico, ki jo pošljemo na 
njihov naslov (s stopnjo nujnosti – hi-
tro), pridemo na obravnavo že na prvi 
možen termin, kar pomeni prej kot v 
enem mesecu.

Znaki razjede in kako ukrepati:
1.  stopnja: RDEČINA KOŽE, ki ne zble-

di (rano sami oskrbimo in razbreme-
nimo poškodovan predel),

2.  stopnja: MEHUR – povrhnja po-
škodba kože (očistimo in če se po 
parih dnevih ne celi, pokažemo oseb-
nemu zdravniku),

3.  stopnja: DERMALNA RANA – po-
škodba vseh kožnih plasti in pod-
kožja (takoj do zdravnika ali speciali-
sta),

4.  stopnja: GLOBOKA RANA – poško-
dovane so vse plasti kože do mišic, 
kosti in sklepov (takoj do zdravnika 
ali specialista).
Po končanem predavanju sta po-

vabljeni gostji prejeli veliko vprašanj s 
strani članic in članov, na katera sta z 
veseljem odgovarjali in nam svetovali. 
Izmenjavali smo si izkušnje in se stri-
njali s tem, da lahko rano – preležanino 
dobiš res hitro, pozdraviti pa se je ne 
da čez noč. Marsikateri je že bil prisi-
ljen ležati na trebuhu celo do pol leta 
ali več zaradi rane na zadnjici in tudi 

(levo) asist. Nataša Puzić, dr. med., (desno) 
Stanka Vrtek, medicinska sestra, obe iz 
URI-SOČA (Foto: Franci Slivšek)
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prestati več operacij. Posameznik po-
toži, da ima rano že dve leti in se mu še 
ni zacelila. Zdravnica doda, naj bomo 
res pozorni, saj ko rano dobimo, se je 
stežka znebimo ali pa nas spremlja celo 
življenje.

Zato bodimo pozorni in poskrbimo 
zase.

LENTISKAT
Na isti dan nas je obiskala Pina Er-

klavec, strokovna sodelavka iz podjetja 
Lentismeda. Predstavila nam je Lenti-
sKat – hidro�lni urinski kateter za enkra-
tno uporabo. Nekateri smo s katetrom 
že seznanjeni. Vedno se splača poskusiti 
nekaj novega, saj le tako uporabljamo 
pripomočke, ki nam najbolj ustrezajo. 

Debata in izmenjava izkušenj po predavanju v prostorih društva (Foto: Franci Slivšek)

DAN PRED SV. MARTINOM
Novembra, na dan pred godom sv. 

Martina, je bilo na društvu dogajanje 
zelo pestro. V dopoldanskem času so se 
zbrale naše ustvarjalke – vedno marljive 
članice, pridružili so se jim tudi člani. Na 
ustvarjanje je prišla ga. Vidka iz DRPD, 
da nam predstavi oziroma pokaže, kaj 
ustvarjajo v njihovih delavnicah. Ker se 
približujejo prazniki, so izdelovali novo-
letne voščilnice, ki jih bomo kasneje po-
slali članom. Naše članice so zelo vesele 
obiskov, saj pogosto pridejo z novimi 

idejami za ustvarjanje in jim tako poda-
jo novo energijo in nove izkušnje.

Nato sta Jožef Stakne in njegov 
sin Nejc predstavila samodejno zavoro 
DEZZIV (Dvostranska Enosmerna Zavo-
ra Za Invalidski Voziček), ki pomaga pri 
vožnji z invalidskim vozičkom. Zavora 
pomaga in varuje vožnjo po klančinah 
ter po stopnicah s spremljevalcem ali 
brez. Patent zavore sta naredila sama, 
saj je Nejc paraplegik in je imel vizijo, 
kako sam priti po stopnicah do svo-
je sobe. S to zavoro mu je uspelo. Na 

Pina Erklavec, strokovna sodelavka iz 
podjetja Lentismed (Foto: Franci Slivšek) Ustvarjalne članice in člani (Foto: Franci Slivšek)
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njihovi spletni strani (www.s-moduli.
com) si lahko pod kategorijo Pripo-
močki za invalide bolj podrobno pre-
berete, kako zavora deluje. Za še boljšo 
predstavo imajo objavljen tudi �lmček, 
kako se zavora uporablja in čemu služi.

Sledila je predstavitev ortopedskih 
pripomočkov, ki sta jo opravila Tama-
ra Bokalič in strokovni sodelavec iz 

Predstavitev podjetja SOČA OPREMA d. o. o. (Foto: Franci Slivšek)

podjetja SOČA OPREMA d. o. o. (izdaja, 
izposoja, prodaja in servis medicinsko 
tehničnih pripomočkov). Soča oprema 
d. o. o. je pogodbeni dobavitelj Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
za medicinsko tehnične pripomočke. 
Prišla sta nam predstavit invalidske vo-
zičke na ročni pogon in na elektromo-
torni pogon, negovalno posteljo, dvi-

galo za kopalnico, nastavke za toaletno 
školjko, toaletni stol, sedežne blazine, 
dodatke za vozičke in rezervne dele – 
servis pripomočkov.

Dan je bil zelo ustvarjalen in pou-
čen, marsikaj novega smo izvedeli in se 
naučili, zaključili pa smo ga s praznova-
njem sv. Martina, torej ni manjkalo do-
brot in pečenega kostanja.

Anka Vesel | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
V jesenskih mesecih so se člani društva posvečali predvsem družinskim obveznostim, 
a tudi v društvenih prostorih je vedno pestro. Članice društva zasedejo prostore vsak 
zadnji četrtek v mesecu. Družili smo se z učenci OŠ Škofja loka - Mesto in s študenti zdra-
vstvene fakultete. 
Prednovoletna srečanja so skrbno načrtovana. Za druženje otrok in vnukov članov dru-
štva z dedkom Mrazom in za novoletno srečanje je vse pripravljeno. 

SODELOVANJE DRUŠTVA 
PARAPLEGIKOV GORENJSKE IN  
OŠ ŠKOFJA LOKA - MESTO

V torek, 25. oktobra, so se člani dru-
štva odzvali na povabilo učencev in 

učiteljic OŠ Ško�a loka - Mesto. Na šoli 
že od leta 2012, v sodelovanju  z Zavo-
dom za šolstvo RS, izvajajo projekt »Za-
čutimo drugačnost«. 

Zbrali so se v telovadnici šole. Po 

pozdravnem nagovoru učiteljice An-
dreje Hafner, je predsednik društva 
Peter Robnik na kratko predstavil na-
men obiska. Nato pa so člani društva 
Slobodan Kalajdžić, Gašper Črnilec, 
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Metod Zakotnik in Janez Učakar 
predstavili igranje košarke na invalid-
skih vozičkih, smučanje z monoskijem 
in vožnjo z avtomobilom.

Člani društva se vedno z veseljem 
odzovejo na povabilo, učenci in učite-
ljice pa so svoje izkušnje zapisali v na-
slednjem prispevku.

 Po srečanju so naši učenci strnili ne-
kaj vtisov:

•  Zelo mi je bilo všeč, ker sem lahko pre-
izkusila, kako je  sedeti na invalidskem 
vozičku.

•  Odlično je bilo, ker smo lahko videli, 
kako invalidi sedejo v avto.

•   Pokazali so, kako voziček razstavijo, 
ko se kam peljejo z avtom.

•  Všeč mi je bilo, da so bili pripravljeni 
pokazati toliko različnih stvari.

•  Zelo zanimivo se mi je zdelo, ko so 
nam pokazali, kako invalidi smučajo.

•  Super, da so prišli.
•  Ne morem verjeti, da tako dobro igrajo 

košarko. Jaz imam gibljivi obe roki in 
nogi, pa ne zmorem dati koša.

•  Koliko vaje potrebujejo, da so uspešni 
šoferji. Prav zares bi se rada peljala z 
njimi.

•  Rad smučam. Ne predstavljam pa 
si, da bi se sam peljal s sedežnico ali 
vlečnico. Preveč bi me bilo strah, kako 
bi se pripeljal na vrh strmine.

DRUŽENJE S ŠTUDENTI  
DELOVNE TERAPIJE

Tudi letos smo se člani DPG dru-
žili s študenti delovne terapije. Janez 
Učakar, Gašper Črnilec, Slobodan 
Kalajdžič in Anka Vesel smo se od-
zvali povabilu delovne terapevtke in 
predavateljice na oddelku delovne te-
rapije Zdravstvene fakultete v Ljubljani, 
Alenke Plemelj. Študentom 3. letnika 
smo predstavili naše aktivnosti v pro-
stem času: košarko na vozičkih, smu-
čanje z monoskijem, ročno kolesarstvo 

Andreja Hafner

Učitelji se na šoli OŠ Ško�a Loka - Mesto trudimo, da v pouk vnašamo tudi dru-
gačne oblike učenja, ki učence pripravljajo na različne situacije, ki nas lahko do-
letijo v življenju. Vključili smo se v projekt »Začutimo drugačnost« in v okviru tega 
sodelujemo z različnimi društvi  in s posamezniki. Zato smo zelo veseli sodelovanja 
tudi z vašim Društvom paraplegikov Gorenjske.

Že v preteklosti smo vam bili hvaležni, da smo vas lahko obiskali na slikarski 
koloniji v Pineti. Nikoli ne bomo pozabili, kako globoko so naši učenci doživeli sre-
čanje z vami in čutili sposobnosti vaših članov v likovnem ustvarjanju in kako so se 
vživeli v situacijo, ko so slikali s čopičem v ustih. Res neprecenljiva izkušnja. To bo-
gato izkušnjo smo želeli nadgraditi, zato smo povabili na šolo Anko Vesel in Meto-
da Zakotnika, ki sta nam predstavila svoje slikarske uspehe. Pod njunim vodstvom 
smo naslikali novoletne voščilnice za dobrodelni bazar.

V okviru naravoslovnega dne Čutila in čuti v 4. razredu in projekta Začutimo 
drugačnost so nas na naše povabilo vaši člani ponovno obiskali tudi letos, zadnji 
teden v oktobru. Predsednik društva Peter Robnik nam je najprej na kratko pred-
stavil namen njihovega obiska, nato so nam predstavili igro košarke na invalidskih 
vozičkih, v katero so se učenci nadvse vživeli in bogato nagradili z aplavzom vsak 
zadeti koš. Spoznali so, kako invalidi lahko smučajo in se samostojno vozijo s sede-
žnico ter koliko truda morajo vložiti, da se lahko samostojno vozijo z avtomobili. 
Učitelji se na šoli OŠ Ško�a Loka - Mesto trudimo, da v pouk vnašamo tudi drugač-
ne oblike učenja, ki učence pripravljajo na različne situacije, ki nas lahko doletijo v 
življenju. Z obiskom so učenci dobili dragocene izkušnje, kako pomembno je paziti 
nase. Spoznali so, da se kljub težavam, ki nas lahko doletijo, s trdno voljo, z vztraj-
nostjo in  medsebojno pomočjo da marsikaj doseči in obogatiti življenje.

Članom društva iskrena hvala, da ste z nami delili vaše neprecenljive izkušnje 
in pozitivno energijo.

Metod Zakotnik v družbi učencev OŠ Ško�a Loka - Mesto (Foto: Andreja Hafner)
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Želimo vam čudovito novo leto; polno 
obilja, veselja in dragocenih trenutkov. 

Naj bo 2017 vaše najuspešnejše leto. 

 

ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE 
 

Predstavitev presedanja v monoski s pomočjo študentov (Foto: arhiv društva)

in ples. Janez, Slobodan in Gašper so 
predstavili košarko na vozičkih, Janez 
smučanje z monoskijem, jaz pa ročno 
kolesarjenje. Na koncu našega druže-
nja pa sta Alenka in Janez, na prigovar-
janje študentov, predstavila še ples na 
vozičku. Izzvala sta bučen aplavz.

Študenti v okviru predmeta delov-
na terapija na področju prostega časa 
izvajajo tudi prostovoljstvo. V desetih 
urah naj bi z opazovanjem, nudenjem 
pomoči in udeležbo pri raznih naših ak-
tivnostih, ki jih izvajamo na prilagojen 
način (ples na vozičkih, slikanje z usti) 
le-te spoznali. V okviru teh ur nam lahko 
ponudijo tudi pomoč, npr. pri prema-
govanju ovir v grajenem okolju, mobil-
nosti, komunikaciji in podobno. Namen 
predmeta je osveščenost, znanje in 
pridobivanje spretnosti pri prilagojenih 
oblikah prostočasnih aktivnosti.

DRUŽENJE ČLANIC
Vsak zadnji četrtek v mesecu se na 

društvu zberejo članice. Pod vodstvom 
mentorice Marije Ratkovič pridno 
ustvarjajo. V oktobru in novembru so 
pridno izdelovale novoletne voščilnice. 
Na vsakem druženju se posladkajo z 
domačimi dobrotami, ki jih izmenično 
prinesejo na druženje. Kavica in prije-
ten klepet sta stalnica njihovih srečanj. Pisane in ljubke voščilnice izpod pridnih prstkov naših članic. (Foto: arhiv društva)
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DOBRODELNO KOLESARJENJE
Kulturno in športno društvo Mu-

šketirji iz Postojne je v soboto, 8. ok-
tobra 2016, v sodelovanju s Kolesar-
skim klubom Postojna in s podporo 
Občine Postojna, izvedlo dobrodelno 
prireditev z naslovom »Na kolo grem«. 
Kolesarjenje, katerega namen je bilo 
zbiranje dobrodelnega prispevka za 
Društvo paraplegikov Istre in Krasa, je 
potekalo po krožni poti na relaciji: Po-
stojna–Bolk–Landol–Erazem–Postoj-
na, s startom in ciljem na parkirišču tr-
govine Grže. Kolesarji so kolesarili med 
9. in 15. uro. Število prevoženih krogov 
ni bilo omejeno. Največ je prevozil ko-
lesar, ki je prevozil 9 krogov ali približno 
160 km.

Benjamin Žnidaršič in Silvana Gombač | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Na jesenski izlet smo se tokrat podali raziskovat prelepo Gorenjsko z Avsenikovo do-
mačijo, blejsko rezino in baziliko Marije pomagaj na Brezju. Člani kulturno športnega 
društva so v sodelovanju s Kolesarskim klubom Postojna v dobro našega društva orga-
nizirali dobrodelno prireditev »Na kolo grem«. Ob koncu poletne kopalne sezone pa smo 
v Ankaranu ponovno organizirali zdaj že tradicionalno slikarsko delavnico.

Silvana Gombač
JESENSKI IZLET NA GORENJSKO

V petek, 23. septembra, smo se čla-
ni Društva paraplegikov Istre   in  K rasa 
v sončnem jutru odpravili na jesensko 
srečanje na Gorenjsko. Z dvema kom-
bijema in nekaj osebnimi avtomobili 
smo se odpeljali z vseh koncev Primor-
ske in se zbrali pred baziliko Marije Po-
magaj na Brezju. Po jutranji kavici smo 
se udeležili svete maše, ki jo je daroval 
tamkajšnji pater. Pri obredu so sode-
lovale tudi sestre usmiljenke. Po sveti 
maši smo se pred cerkvijo slikali. Ker je 
voden ogled cerkve odpadel, smo si 
privoščili dopoldansko malico. Nekateri 
so si nakupili spominke z Brezja. Sončen 

Kulturo in športno društvo Mušketirji iz Postojne je izvedlo dobrodelno prireditev z naslovom 
»Na kolo grem«. (Foto: arhiv društva)

Zbrani pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah. (Foto: arhiv drutva)



[   DELODRUŠTEV   ]

31

dan so za sprehod izkoristili tudi šolarji. 
Naprej smo se odpeljali v Begunje –  v 
Avsenikov rojstni kraj. To je zelo lepo 
urejen kraj. Tam stoji rojstna hiša Slavka 
Avsenika, ki je opremljena z muzejem, 
gostilno »Pri Jožovcu«. Zraven je njego-
va restavracija, opremljena s fotogra�-
jami Avsenikovih ansamblov, čez cesto 
sta glasbena šola in glasbena trgovina. 
Spremljevalci so si ogledali muzej: glas-
bila  (harmoniko, klarinet), osvojene me-
dalje, pokale, prvo narodno nošo, staro 
pohištvo in slike družinskega debla.   
Za izkoristek lepega dne smo se odpe-
ljali še na Bled, na znamenito blejsko 
rezino. Mimo stojnic Italijanov in do-
mačega ansambla smo posedli v resta-
vracijo sladic motela, se posladkali in s 
tem zaključili naše srečanje. Srečni smo 
se odpeljali vsak v svoj domači kraj. SLIKARSKA DELAVNICA V ANKARANU

V ponedeljek, 26. septembra 2016, 
smo se v Kampu Adria v Ankaranu, Ja-
dranska cesta 25, na vsakoletni likovni 
delavnici, ki jo organizira Društvo pa-
raplegikov Istre in Krasa v sodelovanju 
z Zvezo paraplegikov Slovenije, Javnim 
skladom RS za ljubiteljsko kulturno de-
javnost, Zavodom Ars Viva, Občino Ko-
per in Občino Ankaran, zbrali slikarji iz 
cele Slovenije. Zbralo se je okoli 45 sli-
karjev in spremljevalcev, ki smo ustvar-
jali pod mentorskim vodstvom Rajka 
Čauševiča. Ob tem smo ob delovnem 
prostoru pripravili pregledno razstavo 
likovnih del, ki so si jo naključni opazo-
valci z zanimanjem ogledali.

V lepem poletnem vremenu smo 
se slikarji zadnjič v tem letu zbrali na 
odprti delavnici. Srečanje je temeljilo 
na druženju in sproščenem ustvarja-
nju, na integraciji invalidnih in nein-
validnih slikarjev, na izmenjavi stro-
kovnih znanj in izkušenj med mentorji 
in udeleženci. Naše likovne delavnice 
so namenjene invalidom, ki si želijo 
spoznati umetniški svet z igrivim pri-
stopom, ki je hkrati barvit ter plodovit, 
predvsem pa poln druženja in izme-
njavanja izkušenj. Na delavnicah snu-

jemo likovne podvige in gojimo tisto 
ustvarjalno žilo, ki je in bo v življenju 
vselej koristna.

PRIZNANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Ob prazniku občine Loška dolina je 

župan Janez Komidar podelil najvišja 
občinska priznanja. V kulturnem pro-
gramu so nastopili: Otroci vrtca Polhek, 
učenci Osnovne šole heroja Janeza Hri-
barja Stari trg pri Ložu in mladinski pev-
ski zbor Osnovne šole heroja Janeza 
Hribarja. Prireditev je povezoval Borut 
Kraševec. Na osrednji prireditvi ob ob-
činskem prazniku v Loški dolini so po-
delili tudi priznanja najlepše urejenim 
vasem. Med 21 vasmi si je ta naziv po 
mnenju komisije letos zaslužila Babna 
Polica, za njo pa so uvrstili Babno Polje 
in Vrh. Zavod Ars Viva je na prireditvi 
dobil posebno priznanje. Zavod Ars 
viva, ki ga vodi naš član Benjamin Žni-
daršič, si je posebno priznanje komisije 
prislužil z vzorno ureditvijo kmetije in 
domačije pri Lužarjevih v Podcerkvi. 
Nekdanjim stavbam kmečkega gospo-
darstva so dali nove preobleke in vsebi-
ne, med drugim so tam galerija, hostel, 
letno gledališče in večnamenski pro-
stor. »Tam nastaja pravi kulturni center 

Zbralo se je okoli 45 slikarjev in 
spremljevalcev, ki so ustvarjali pod 
mentorskim vodstvom Rajka Čauševiča. 
(Foto: arhiv društva)

Željko Vertelj pri delu. (Foto: arhiv društva)
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"Ko srce joče  
za izgubljenim, se duša 

smeji najdenemu."

Sufijski aforizem

ter inkubator razvojnih in tehnoloških 
idej, ki spreminjajo prebivalce na vasi in 
jim ponujajo rešitve, da lahko preživijo 
v svojem okolju,« je povedala predse-
dnica komisije Nataša Mele. Za zavod 
je priznanje prevzela Majda Prebil.

Zavod Ars Viva, ki ga vodi Benjamin Žnidaršič, si je posebno priznanje komisije prislužil z 
vzorno ureditvijo kmetije in domačije pri Lužarjevih v Podcerkvi. (Foto: arhiv Ars Viva)

AKTIVNI PRI ODPRAVI 
KOMUNIKACIJSKIH IN GRAJENIH OVIR

Pa tokrat začnimo z odpravo ko-
munikacijskih in grajenih ovir na javnih 
prometnih površinah in javnih stavbah. 
Društvo je na tem področju vseskozi 
zelo aktivno in uspešno sodeluje z ob-
činami. Letos smo bili najbolj aktivni v 
Celju, Velenju, Žalcu in Laškem. V Celju 
smo tako pripravili popis dvajsetih pre-
hodov, ki jih bo MO v bližnji prihodno-
sti uredila. Sodelovali smo pri izdelavi 

Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Poletja je bilo tudi letos kar prehitro konec in dejavnosti 
društva so se večinoma zopet preselile v zaprte prostore. 
Tokrat bomo nekaj besed namenili tudi odpravi arhitek-
turnih ovir na našem območju. Na društvu so v polnem 
sijaju zaživele kreativne delavnice, začel se je nadalje-
valni tečaj angleščine, ogledali smo si film o plavanju z 
velikimi morskimi želvami, organizirali smo likovno de-
lavnico v Celju, bili smo na otvoritvi slikarske razstave 
Branka Rupnika v Žalcu, obiskala nas je Tina Trstenjak 
in nam podarila svoj kimono in še marsikaj drugega v 
nadaljevanju.

Celostne prometne strategije (CPS), ki 
predvideva ukrepe za izboljšanje po-
gojev za pešačenje, kolesarjenje in 
uporabo javnega potniškega prometa. 
Tudi MO Velenje je pristopila k podob-
nemu projektu kot MO Celje. Pripravili 
smo popis nekaterih najbolj proble-
matičnih točk, sodelovali smo v 2. javni 
razpravi z naslovom »Skupni prostor 
brez ovir«. Občina Žalec je pristopila k 
projektu »Občina po meri invalidov« in 
nas povabila k sodelovanju. Tako smo 

pregledali dostopnost večine stavb jav-
nega pomena v Žalcu in Petrovčah, kot 
so pošta, policija, zdravstveni dom, ob-
činska uprava. Prav tako smo pripravili 
pregled stanja prehodnosti pločnikov 
v obeh krajih. Večino zgoraj omenjenih 
dejavnosti je s strani našega društva 
vodila Nataša Lotrič ob pomoči še ne-
katerih drugih članov. V Laškem pa se 
je odprl primerno urejen prehod pod 
železniško progo, ki povezuje Zdravili-
šče Laško z zaselkom Debro. Svoje ak-
tivnosti na tem področju bomo seveda 
nadaljevali tudi v prihodnje.

RAZSTAVA NA DRUŠTVU
Naš član je tudi Ivan Uran, navdu-

šen zbiralec značk, vžigalnikov, kemič-
nih svinčnikov in še marsičesa. Zase 
pravi, da je državni prvak v zbiranju. 
Njegova zbirka je res obsežna in če bi 
jo v celoti razstavil, bi potreboval precej 
več prostora, kot ga nudijo naši društve-
ni prostori. Tako nam je tokrat na ogled 
postavil samo del svojih zbranih vžigal-
nikov in kemičnih svinčnikov. Če povem, 
da je doslej zbral več kot 20.000 različ-
nih kemičnih svinčnikov, potem si mor-
da lahko vsaj malo  predstavljate, kakšna 
je njegova zbirka. Morda nam naslednje 
leto na ogled pripelje še kaj zanimivega.
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Nataša Lotrič (na desni) že vrsto let aktivno deluje na področju odstranjevanja grajenih ovir 
na območju delovanja našega društva. (Foto: arhiv društva)

Ivan Uran je na ogled predstavil le del 
svoje zbirke kemičnih svinčnikov.  
(Foto: arhiv društva)

OBISKALA NAS JE TINA TRSTENJAK
18. oktobra nas je doletela velika 

čast, saj nas je v društvenih prosto-
rih obiskala dobitnica zlate medalje 
z letošnjih olimpijskih iger v Riu Tina 
Trstenjak, sicer članica judo kluba Z' 
dežele Sankaku Celje. Njen obisk je 
imel dobrodelno noto, kajti podarila 
nam je zlati kimono z namenom, da z 
njegovo prodajo pridobimo del sred-
stev pri nakupu novega društvenega 
kombi vozila. Predsednik Janez Hudej 
ji je predstavil delovanje društva in se 
ji v imenu vseh članov in zaposlenih 
zahvalil za njeno gesto. Svoje izkušnje 
s paraolimpijskih iger pa je z njo delil 
prejemnik medalje v metu diska na pa-
raolimpijskih igrah v Pekingu, Jože Fle-
re. Žal se dogodka ni mogel udeležiti 
dobitnik srebrne medalje iz Ria in Lon-
dona Franček Gorazd Tiršek. Smo pa 
Tini v zahvalo podarili kopijo njegove 
srebrne medalje iz Londona.

AKTIV ŽENA IN KREATIVNE DELAVNICE
Naše, predvsem ženske članice, so 

v jesenskih mesecih ponovno zače-
le ustvarjati številne unikatne izdelke. 
Letos so se jim večkrat pridružile tudi 
članice Medobčinskega društva delov-
nih invalidov iz Celja. Izmenjava idej in Kreativne delavnice imajo zdaj novo vodstvo. (Foto: arhiv društva)

ustvarjalnih tehnik bo seveda prinesla 
še več lepih izdelkov.

Je pa dolgoletna vodja Aktiva žena 
Angela Gajšek mentorstvo predala 
Darji Jerala, sicer tudi članici našega 
društva, ki bo to jesen, zimo in pomlad 
vodila tri sklope kreativnih delavnic. 
Darja Jerala je sicer upokojena, je pa 
pred tem kar 21 let vodila zasebno 
šolo za tuje jezike ter glasbeno šolo. 
Poleg poučevanja jo želja po ustvarja-
nju spremlja že od otroških let, in sicer 
slikanje dvodelnih in tridelnih stenskih 
slik, ambientno slikarstvo na platnu, 

kasneje pa še slikanje na svilo, les, kar-
ton, kamen, steklo in še na razne druge 
dekorativne dodatke. Kljub temu da se 
z ustvarjanjem ukvarja ljubiteljsko, se 
je v zadnjih štirih letih predstavila na 
devetih razstavah v Laškem, Mariboru 
in Celju. Ker svoje znanje rada deli, ga 
bo sedaj prenašala tudi na naše člani-
ce. V prvem delu je bilo ustvarjanje v 
znamenju božično-novoletnih prazni-
kov. Se že veselimo umetnin, ki nam jih 
bodo po koncu prvega sklopa kreativ-
nih delavnic predstavile.
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V Mercator centru v Celju se je ponovno zbralo veliko število članov, ki so mimoidočim 
predstavili delovanje društva. (Foto: Peter Planinšek)

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA
Prvi sklop tečaja je potekal v spo-

mladanskih mesecih. Ker pa so naši 
člani izrazili željo po poglobitvi znanja, 
se je v jesenskih mesecih v društvenih 
prostorih enkrat tedensko pričel zače-
tno nadaljevalni tečaj angleškega jezika. 
Predavanja še naprej vodi Darja Jerala, ki 
ima veliko praktično delovnih izkušenj s 
poučevanjem učencev in dijakov z uč-
nimi težavami kot tudi s poučevanjem 
odraslih. Tehnike učenja so moderne, 
temeljijo predvsem na igranju vlog, 
majhnost skupine pa tudi pripomore, 
da se vsi lahko naučijo veliko novega.

JAZ SEM TA BISER NAŠEL KAR V SEBI,
je naslov že tradicionalne likovne 

delavnice v Mercator centru Hudinja v 
Celju. Letošnja je bila že šesta po vrsti. 
Tokrat je ustvarjalo deset umetnikov 
sekcije ZPS in ikonopisec Alimpije 
Košarkovski. Kot tudi prejšnja leta so 
svoje izdelke na ogled postavile članice 
Aktiva žena domačega društva in čla-
nice Medobčinskega društva delovnih 
invalidov iz Celja. Za spremljevalni kul-
turni program že tradicionalno poskr-
bijo učenci IV. osnovne šole, tokrat pod 
vodstvom Karin Trepelj in Ksenije 
Leskovšek Korber in Glasbene šole 
Celje, ki je tokrat poskrbela za violinski 
duo sester Katarine in Ane Viher pod 

mentorstvom Alenke Firšt. Svojo poe-
zijo in poezijo pesnika Sebastjana Ka-
menika je prebirala Gordana Kitak. 
Svet slikarstva in različne tehnike slika-
nja so otroci IV. osnovne šole spozna-
vali z opazovanjem slikarjev in izdelavo 
svojih umetnin pod vodstvom Ivanke 
Federnsberg Turinek in Vinka Zajca. 
Odprta je bila tudi razstava del Darje 
Jerala, ki je ostala na ogled obiskoval-
cem vse do konca novembra.

POTAPLJANJE Z ŽELVAMI
Ko postane hladno, se radi vrnemo 

v tople poletne dni. Tokrat sta nas tja 
popeljali Barbara Slaček in Alenka 

Fidler, ki sta nam v sliki in besedi pred-
stavili popotovanje štirih žensk, dveh 
Rusinj in dveh Slovenk, dveh paraple-
ginj in dveh inštruktoric potapljanja v 
Grčijo, da poiščejo velike morske želve 
Caretta Caretta in se z njimi potopijo 
oziroma zaplavajo. Spoznali smo te-
gobe in težave takšnega potovanja, ki 
je bilo kljub komunikacijskim in graje-
nim oviram zelo uspešno. Milyausha 
Sha�hova - Milka, Elena Topyriche-
va, Barbara Slaček in Alenka Fidler so 
obiskale plažo, kjer velike morske želve 
gnezdijo (Kalo Nero – Dobra voda) in 
uspešno pomagale malim želvicam, da 
prvič zaplavajo. V nadaljevanju poto-
vanja so z veliko želvo na otoku Kythi-
ra tudi uspešno zaplavale. Potopisno 
predavanje in dokumentarni �lm naših 
članov nista pustila ravnodušnih.

TAKO VIDIM ŽIVLJENJE
Naš priznani slikar Branko Rupnik 

nadaljuje tradicijo razstavljanja svojih 
slikarskih izdelkov. Tokrat smo priso-
stvovali otvoritvi njegove razstave v 
obnovljeni avli Kulturnega doma v Žal-
cu. V kratkem kulturnem programu je 
spregovorila predstavnica Zavoda za 
kulturo, šport in turizem Žalec, Lidija 
Koceli in omenila, da imajo prvega raz-
stavljalca na invalidskem vozičku sploh, 

Potopisno predavanje in predstavitev �lma Metuljček v modrem (Foto: arhiv društva)
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Branko Rupnik je prvi razstavljalec na invalidskem vozičku, ki je razstavljal v Kulturnem 
domu Žalec. (Foto: arhiv društva)

za glasbeno točko sta poskrbeli Klara 
Majcen in Maša Strmec iz Glasbene 
šole Risto Savin, pravo plesno točko sta 
prikazali Nastja Fijolič in Sara Štirn iz 
Plesne šole Zebra, ki sta zaplesali na in-
validskih vozičkih v ritmu tanga in rum-
be, kulturni program se je nadaljeval 
z branjem poezije Gordane Kitak, ki je 
prebirala svoje in pesmi Ljubice Jan-
čar. Ob koncu je spregovoril še predse-
dnik društva Janez Hudej in podžupan 
Občine Žalec Ivan Jelen, ki je razstavo, 
ki je bila odprta vse do sredine mese-
ca decembra, tudi odprl. Branko je po 
svoji stari navadi organizatorju, torej 
Zavodu za kulturo, šport in turizem Ža-
lec, eno od slik tudi podaril.

ŠPORTNIKI SO SE PRESELILI  
V ZAPRTE PROSTORE

In na plano privlekli svoje zimske 
športne rekvizite. Strelci pridno trenira-
jo v Slovenski Bistrici, bolj ali maj uspe-
šno pa so nastopili na tekmah v Anka-
ranu in v Vidmu. Šahisti se tako kot že 

mnogo let dobivajo vsak ponedeljek v 
društvenih prostorih. Preizkusili so se 
tudi v dveh krogih šahovske lige ZPS 
Gradex. Kegljanje poteka po ustalje-
nem urniku vsako sredo na kegljišču 
Golovec v Celju. Tekmovalno formo so 
kegljači že preizkusili na 23. Magdiče-
vem memorialu v Radencih in na tekmi 
v Mariboru. Obe tekmovanji sta šteli za 

kegljaško ligo ZPS Dom paraplegikov. 
Aktivni so seveda tudi košarkarji. Špor-
tni dvorani v Laškem in na Ljubečni za-
živita ob torkih in petkih. Uvrstitev na 
zaključni turnir pa so lovili na turnirjih 
v Rušah, Wolvsbergu in Novem mestu.

Več o veselem decembru in zimskih 
dogodivščinah pa v prihodnji številki.

SEMINAR »CONNECTING FOR YOUTH 
ROAD SAFETY« 

Mednarodni seminar »Connecting 
for Youth Road Safety« je potekal od 12. 
do 15. oktobra v Laškem z namenom, 

Dean Horvat | Zavod VOZIM     

MEDNARODNO SODELOVANJE 
IN POVEZOVANJE
Veliko pozornosti smo posvetili usposabljanju in širjenju povezav, tako smo tudi izpeljali 
mednarodni seminar »Connecting for Youth Road Safety«, kjer smo gostili mladinske de-
lavce iz Slovenije, Belgije, BiH, Hrvaške in Srbije. Zavod VOZIM pa je bil sprejet v »Global 
Alliance of NGOs for Road«, ki združuje nevladne organizacije, ki delujejo na področju 
prometne varnosti.

da ugotovimo, kakšne so prometna 
varnost in izkušnje glede preventivnih 
akcij v povabljenih državah. Mladi ude-
leženci iz Slovenije, Belgije, BiH, Hrvaške 
in Srbije so predstavili stanje glede pro-

metne varnosti v njihovih državah in 
kako delujejo na področju izboljšanja 
le-te. Predstavniki posameznih držav so 
bili naslednji: gibanje »Še vedno vozim 
– vendar ne hodim« Slovenija, Zveza 
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Projekt »Connecting for youth road safety« je � nanciran s strani Evropske komisije. Vsebina 
objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista 
odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje. (Vir: MOVIT).  

Seminar »Connecting for Youth Road Safety« z udeleženci iz Slovenije, Belgije, BiH, Hrvaške 
in Srbije (Foto: Zavod Vozim)

 »Akademija Še vedno vozim«, Laško (Foto: Zavod Vozim)

paraplegikov in tetraplegikov Srbije, 
Responsible young drivers Belgija, Zve-
za paraplegikov in obolelih za otroško 
paralizo BiH, Društvo oseb s poškodbo 
hrbtenjače Karoca Rijeka, Hrvaška. Svoje 
izkušnje pa so predstavili strokovnjaki s 
področja prometne varnosti, nevarnosti 
alkohola, mladinskega dela in psiholo-
gije ter tako še dodatno izpopolnili ude-
ležence in jim olajšali njihovo nadaljnje 
delo. Naša prizadevanja  za  ustvarjanje 
mednarodnih povezav  za  izboljšanje 
prometne varnosti med mladimi  je 
podprla tudi predstavnica  kabineta 
evropske komisarke za promet Violete 
Bulc. Vsem predstavljenim državam je 
skupna slaba prometna varnost, pred-
vsem zaradi neizkušenosti voznikov, 
vožnje pod vplivom alkohola, hitrosti 
in slabe cestne infrastrukture. Sodelu-
joči so ob zaključku prišli do spoznanja 
o potrebi po izmenjavi znanj, vlaganj v 
mladinski kader, povezovanju organiza-
cij, � nančni podpori in kakovostni eval-
vaciji programov.

»AKADEMIJA ŠE VEDNO VOZIM«
Zaradi želje, da obstoječe in bodoče 

predavatelje še dodatno usposobimo 
pri izvajanju preventivnih delavnic s 
področja varnosti v cestnem prometu, 
smo izvedli program »Akademija Še ve-
dno vozim«. Dotaknili smo se tem, kot 

Global Alliance of NGOs for Road Safety

so prometna psihologija, vedenje mla-
dih in kako jim pristopiti, najpogostejši 
kraji in vzroki nesreč in nevarnost rabe 
alkohola v prometu. Ustreznost naših 

preventivnih delavnic pa so ocenili di-
jaki Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem Celje, ki so nam s svojimi predlogi 
pomagali še bolje razumeti, na kakšen 
način si mladi želijo slišati predavanja. 

SPREJEM ZAVODA VOZIM V GLOBAL 
ALLIANCE OF NGOS FOR ROAD SAFETY

»Zavezništvo nevladnih organizacij 
za varnost v cestnem prometu« (Global 
Alliance of NGOs for Road Safety) na 
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ravni celotne Evropske unije združuje nevladne organizaci-
je, ki delujejo na področju prometne varnosti. S članstvom 
smo se zavezali, da se bomo še naprej zavzemali za večjo 
prometno varnost med mladimi ter jih s preventivnimi de-
lavnicami in projekti ozaveščali o pomenu in vrednotah 
varne vožnje, hkrati pa med širšo družbo delili primere do-
brih praks tudi v prihodnje.

AKTIVNO NA DELAVNICAH V NOVEM ŠOLSKEM LETU
V novo šolsko leto smo zakorakali zelo aktivno, tako so 

naši predavatelji do konca oktobra obiskali že 49 osnovnih 
in srednjih šol in predstavili svoje osebne zgodbe 3785 
učencem in dijakom. Predavanja o prometni varnosti za 
vse dijake 3. letnikov celjskih srednjih šol potekajo pod okri-
ljem projekta »Mestna občina Celje – varna in mladim prija-
zna«. Namen projekta pa je, da se s skupnimi močmi naredi 
kar največ za prometno varnost in s tem zavaruje številna 
človeška življenja. Projekt po tem zgledu je v teh mesecih 
izvedla tudi Mestna občina Maribor v sodelovanju z nogo-
metnim klubom NK Maribor.

NOVI PROGRAMI NA PODROČJU ALKOHOLA 
ZA VEČJO VARNOST MLADIH 

Poleg  prometne varnosti se na številnih preventivnih 
delavnicah poudarja tudi pomen škodljivega vpliva alko-
hola med mladimi. Aktivnosti pod naslovom »Alkohol = 
sprememba življenja, naj ti povem zgodbo« se izvajajo v 
sodelovanju s skupino »Brez izgovora Slovenija«. Izvaja-
jo jih mladi usposobljeni udeleženci nesreč, povezanih 
z alkoholom, ki nagovarjajo srednješolce glede škodljive 
rabe alkohola in z njim povezanimi tveganji. Prve delavni-
ce potekajo na srednjih šolah v Mestni občini Ljubljana, v 
kratkem pa se bodo začele izvajati tudi na srednjih šolah v 
Mestni občini Celje.

Janez Hudej predstavi svojo zgodbo učencem na II. OŠ Slovenska 
Bistrica. (Foto: Zavod Vozim)



[   DELODRUŠTEV   ]

38

Stojan Rozman
DOGAJANJE NA DRUŠTVU TER V MO SG

Poletni meseci minejo na podro-
čju sociale običajno brez posebnosti, 
a tokrat je bilo še prav posebej mirno. 
Zadeve, ki so se tikale občin in javnih 
ustanov, so se urejale tekoče in brez 
pretresov. Tu gre večidel za odpravo 
različnih arhitektonskih ovir oz. za pre-
gled stanja ter urejanje akcijskih načr-
tov, ki zajemajo še kakšne druge ukre-
pe. Tako se Občina Prevalje pripravlja 
na načrtno odpravo ovir. Občina Radlje 
tukaj ne zaostaja, preverja doseženo, 
lotili se bodo nove faze odprave ovir 
in izvedli še kakšne potrebne akcije. V 
ostalih občinah poskušajo predvidene 

Stojan Rozman, Mitja Breg | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Dogajanje v sklopu društva je kot potok, vedno žubori. Kjer 
smo ljudje, tam se vselej dogaja. Tako je tudi sprememba 
naša stalnica, nekatere stvari pa vendarle puščamo, da 
ostajajo tradicionalno enake.

odprave pomanjkljivosti izvesti v okvi-
ru skupnih sanacijskih ukrepov. 

Obiskov članov v bolnišnicah in na 
domu je bilo manj kot običajno. Slaba 
novica pa je ta, da so ponovitve deku-
bitusov pokvarile načrte kar nekaj čla-
nom. Letos nismo izvedli društvenega 
izleta, saj se kar nismo mogli uskladiti. A 
kostanjev piknik bomo, pa če bo noter, 
ko bo! Obisk koncerta bo, pa tudi če ne 
bodo spustili cene karte – mi se hoče-
mo zabavati. In tako bomo tudi izvedli 
zaključek leta – po preverjenem recep-
tu – ista lokacija, isti DJ, isti meni … 

Gostili smo predstavitev zavor Dez-
ziv, sledili bodo predavanje in kreativne 
delavnice – izdelava voščilnic, adven-

tnih venčkov ter okrasitev društva.
Prvič bomo izvedli praznovanje 

dneva invalidov. Na izvedbo prosla-
ve bomo povabili še druga invalidska 
društva, a glavni bodo plesalke in ple-
salci Plesnega kluba Zebra s predstavo 
»Kolo časa«.

Mestna občina Slovenj Gradec je 
zmagovalka Evropskega tedna mobil-
nosti med slovenskimi mesti. K temu je 
z organizacijo prireditve »Kolo povezu-
je« in s predstavitvijo pripomoglo tudi 
naše društvo ter Zavod Vozim. In še pri 
eni pridobitvi priznanja Mestni obči-
ni Slovenj Gradec smo sodelovali, pri 
srebrnem priznanju Slovenija – Zelena 
destinacija.

Mitja Breg
ŠPORT

Ribiči Društva paraplegikov Koro-
ške smo na zadnjem 5. kolu lige ZPS v 
Radečah odlično lovili in tako dosegli 
skupno ekipno 3. mesto. Posamično se 
je izkazal tudi Boštjan Javernik, ki je 
dosegel 2. mesto. V ekipni postavi so 
bili Boštjan Javernik, Zdravko Grilc in 
Zoran Božinovski. Ekipo je vodil naš 
dober prijatelj in trener Avgust Skrbiš, 
ki je zaslužen za uspehe celotne ekipe. 
Hvala Gustiju za odlično vodenje ekipe 
skozi celotno sezono.

Koroški atleti smo kljub nekoliko 
upadli formi v letošnji sezoni dosegali 
odlične rezultate. V ligaškem tekmo-
vanju smo na koncu po 4. kolu ekipno 
dosegli 2. mesto. Na državnem prven-
stvu iz atletike v Murski Soboti smo do-
segli kar pet medalj. Branko Erjavec je 
postal državni prvak v kategoriji F51 v 
troboju metov, Zdravko Grilc je dose-
gel srebro v troboju metov (kategorija 
F53), Mitja Breg pa je dosegel bron v 
troboju metov (F54) ter srebro v tro-
boju voženj in memorialni vožnji na 
800 m. Z nekaj več treninga upamo, 
da bomo v naslednjo sezono atletike 
vstopili nekoliko boljše pripravljeni in 
dosegali boljše rezultate.

Atletska ekipa DPK na državnem prvenstvu iz atletike (Foto: arhiv društva)
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SREČANJE V DEŽELI BLOŠKEGA 
SMUČARJA Z RIBOLOVOM

Naše društvo je tradicionalno je-
sensko srečanje članov pripravilo 17. 
septembra 2016 v Občini Bloke. V de-
želi bloškega smučarja, ki ga v letu 1689 
omenja že Valvasor, namreč še nismo 
bili. Zbrali smo se ob biseru Bloške pla-
note – Bloškem jezeru ob naselju 
Volčje. Ogledali smo si lepote, ki jih je 
ustvarila narava, z velikim okusom pa 
dopolnil domačin Janez Hiti. Okrog 
umetnega jezera, ki ga napaja ponikal-
nica Bloščica, je na brežinah postavil 
različne unikatne lesene skulpture, ki 
jih iz avtohtonega lesa rezlja in dolbe 
v dolgih zimskih večerih. Vsako leto jih 
je več, ta »likovna« podoba pa se na-
daljuje vse do glamping Parka Idila, kjer 
gosta čakajo leseni šotori in hiške. Med-
ved, ki čepi na štoru in lovi ribe, pa je že 
postal njihov zaščitni znak. Vse okrog 
jezera je v stilu lesa in medvedov, zato 
tudi okrepčevalnico podpirajo štirje 
ogromni medvedi. Otročad pa še po-
sebej privlačijo igrala, ki jih je Janez iz-
delal iz trpežnega masivnega lesa. Vse 
o jezeru nam je povedal Matej Pakiž 
iz TIC Nova vas. Še bi se zadržali ob 
vseh teh lepotah, pa nas je ploha pre-
gnala v Novo vas v dvorano Bloškega 
smučarja, kjer je Matej nadaljeval svo-
jo predstavitev. Tokrat o zibelki sloven-

Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
V Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine se ves čas nekaj dogaja. Tudi v jesen-
skem času smo imeli veliko dogodkov, ki jih predstavljamo na naših straneh. Najbolj 
odmevno je bilo tradicionalno jesensko srečanje, ki smo ga tokrat pripravili v Občini 
Bloke. V Tednu mobilnosti smo sodelovali na tradicionalnem OVIRANtlonu in bazarju 
Lupa, pripravili smo predavanje o preležaninah, družno obiskali razstavo o Nikoli Tesli, 
ozaveščali mlade po osnovnih šolah in še kaj bi lahko dodali. Seveda pa so bili dejavni 
tudi naši športniki na različnih tekmovanjih. Ob vsem pa smo najbolj ponosni na našo 
paraolimpijko Veselko in njeno zlato medaljo.

skega smučanja. Ogledali smo si tudi 
zanimiv video, ki prikazuje življenje na 
Bloški planoti v zimskem času in blo-
škega smučarja od rojstva do smrti.

Osrednja točka našega, tokrat re-
snično jesenskega druženja, je bil ga-
silski dom, kamor smo se zatekli pred 
dežjem. Dobro počutje in prijetno 
druženje je vsem zaželela predsednica 
društva Mirjam Kanalec, dobrodo-
šlico pa župan Jože Doles. Na kratko 
je predstavil pomembne dejavnosti 
občine, nato pa je naše srečanje s sple-
tom šaljivih in že skoraj pozabljenih 
plesov popestrila Folklorna skupi-

na Bloke. Kako so izdelovali smuči in 
vse o smučariji v tistih davnih časih pa 
je povedal obloški Tonček (Franc 
Škrabec). Med drugim je dejal, da so 
bile smuči dolge meter in pol, široke 
pa do dvajset centimetrov. Izdelovali 
so jih predvsem iz že ukrivljenega bu-
kovega ali jesenovega lesa, sestavni 
del opreme bloškega smučarja pa je 
bila zlasti v hribovskih predelih tudi 
do dva metra dolga lesena palica. Kot 
opora mu je služila pri vijuganju po 
strmini. Na srečanju so se člani lahko 
popeljali tudi z ATV motorji na adrena-
linskih vožnjah po gozdnih in travniških 

Jezero in bloškega smučarja nam je predstavil Matej Pakiž. (Foto: Tomaž Demšar)
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poteh. Za dobrote na žaru smo poskr-
beli sami, postregle pa so jih osebne 
asistentke. Naš voznik asistent Mari-
no Popovič nas je zapustil in ob tej 
priložnosti »počastil« s pladnji slaščic. 
Že nekaj let pa ob jesenskem srečanju 
pripravimo tudi meddruštveno tekmo-
vanje v ribolovu. Tokrat so ribiči iz DP 
Podravja, DP Istre in Krasa, DP Dolenj-
ske, Bele krajine in Posavja ter našega 
društva že v jutranjih urah lovili na 
Bloškem jezeru. Toda ribam vabe niso 
dišale. No, velika ribiška sreča pa se je 
le nasmehnila našemu Petru Kralju, ki 
je po dobri uri »utrujanja« na suho po-
tegnil kar 9,375 kg težkega krapa luski-
narja. Še ena riba je prijela na vabo prav 
tako našega ribiča Viktorja Rodeta. 
To je bila 13,8 dag težka rdečeperka, 
drugi ribiči so ostali praznih mrež. Po 
fotogra�ranju in tehtanju sta riba in ri-
bica spet zaplavali v jezeru. Ob razgla-
sitvi rezultatov je ribičema medalje in 
praktične nagrade podelil župan Jože 
Doles, mi pa smo ob druženju in dobri 
glasbi, ki jo je neumorno vrtel DJ Slav-
ko Krajnc, tudi zaplesali.

VSE O PRELEŽANINAH
V društvenih prostorih smo 20. 

septembra 2016 pripravili predavanje 
o preležaninah. Številne članice in čla-
ni so z velikim zanimanjem prisluhnili 
Nataši Puzić, dr. med., specialistki �-

zikalne in rehabilitacijske medicine ter 
Stanki Vrtek, mag. zdravstvene nege 
iz URI-SOČA, ki sta povedali vse o tej 
naši veliki težavi.

Preležanina (imenujemo jo tudi 
razjeda zaradi pritiska ali dekubitus), 
je poškodba kože in spodaj ležečega 
tkiva, ki nastane zaradi zmanjšane pre-
krvavitve ob dolgotrajnem neprekinje-
nem pritisku na rizičnem delu telesa. 
Paraplegiki in tetraplegiki smo zaradi 
stalnega pritiska pri sedenju ali ležanju 
še posebej ogroženi. Pred desetletji, ko 
ni bilo ustreznih sedežnih blazin in po-
steljnih vložkov, je bilo preležanin veliko 
več in veliko paraplegikov in tetraplegi-
kov je zaradi njih tudi umrlo. Seveda je 

zdravljenje v današnjem času povsem 
drugačno, izvajajo pa ga po evropskih 
smernicah. Na žalost so preležanine 
kljub zelo dobrim medicinsko- tehnič-
nim pripomočkom v manjši meri še 
vedno prisotne in tudi zdaj beležimo 
primere, ko zaradi sepse paraplegik ali 
tetraplegik umre. Predavateljici sta s 
projekcijo fotogra�j predstavili razvojne 
stopnje nastanka preležanine in pripo-
močke ter način, kako jih preprečiti. Prvi 
znak nastajanja preležanine je rdečina, 
ki nastane zaradi pritiska in s tem ne-
prekrvavljenih celic. Če tega dela telesa 
pravočasno ne razbremenimo, pride 
do površinske poškodbe, ki se nadaljuje 
v globino vse do kosti. Sledi dolgotraj-

V gasilskem domu je bilo komaj dovolj prostora. (Foto: Tomaž Demšar) 
Peter Kralj s kapitalnim krapom  
(Foto: Nejc Kralj)

Predavanje o preležaninah (Foto: Marino Popovič)
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no in drago zdravljenje. Zato moramo 
storiti vse, da do tega sploh ne pride.

Občutljive dele telesa je treba vsak 
dan skrbno pregledati in ob prvih zna-
kih takoj ukrepati. Ogroženi del telesa 
je treba brezpogojno razbremeniti in 
takoj odpraviti vzrok pritiska. Vseka-
kor je bolje nekaj dni ležati kot pa več 
mesecev zdraviti nastalo preležanino. 
Tako pri preventivi kot pri zdravljenju 
je pomembna tudi kalorična prehrana 
z veliko tekočine. Po končanem preda-
vanju sta predavateljici odgovarjali na 
številna vprašanja.

TRADICIONALNI OVIRANTLON

Svet za odpravljanje arhitekturnih 
in komunikacijskih ovir Mestne obči-
ne Ljubljana je 21. septembra 2016 v 
okviru Evropskega tedna mobilnosti 
v središču Ljubljane pripravil tradici-
onalni OVIRANtlon. Z ovirami so se 
na Kongresnem trgu v Ljubljani med 
10. in 17. uro predstavili: Društvo para-
plegikov ljubljanske pokrajine, Zveza 
društev slepih in slabovidnih Slovenije, 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slo-
venije, Odprte hiše in Ljubljanski potni-
ški promet. Številni obiskovalci so lahko 
praktično spoznali, s kakšnimi ovirami 
se v vsakdanjem življenju še vedno sre-
čujejo gibalno in komunikacijsko ovira-
ni občani v vseh urbanih svetovnih in 
evropskih mestih. Seznanili so se z vo-
žnjo z invalidskim vozičkom po poligo-

nu z različnimi arhitekturnimi ovirami, s 
hojo s palico po taktilni vodilni poti, na-
menjeni slepim in slabovidnim, z zna-
kovnim jezikom za gluhe in vstopom s 
klančino opremljenim avtobusom LPP. 

S tem so organizatorji želeli širšo 
javnost spodbuditi k razmišljanju o 
tem, kako bi lahko urbano okolje še 
izboljšali in naredili prijaznejše vsem. 
Ob tem lahko poudarimo, da se naša 
bela Ljubljana na tem področju lahko 
kosa z vsemi naprednimi evropskimi 
mesti. Veliko zaslug pri tem projektu 
ima tudi župan MOL Zoran Janković, 

Predstavitev poslanstva društva na bazarju Lupa (Foto: Mojca Burger) 

OVIRANtlon si je ogledal tudi župan MOL Zoran Janković.  
(Foto: Mojca Burger)Kako premagujemo arhitekturne ovire. (Foto: Mojca Burger) 

ki je omenil vlogo Evropskega tedna 
mobilnosti, v katerem v letošnjem letu 
sodeluje že več kot 70 slovenskih občin 
in se popeljal z električnim vozičkom. 
Letošnji slogan »Pametna mobil-
nost za gospodarsko uspešnost« je 

povzemala osrednjo temo letošnjega 
Evropskega tedna mobilnosti.

Poslanstvo našega društva so na 
stojnici z literaturo in MTP predstavljali: 
Mojca Burger, Sašo Rink, Bojan Lu-
kežič, Nino Batagelj, Slavko Krajnc 
in Janko Kocjan.

VSAKOLETNI BAZAR –  LUPA
Na Novem trgu in Bregu v Ljubljani 

je 28. septembra 2016 potekal že pet-
najsti tradicionalni vseslovenski bazar 
nevladnih organizacij LUPA. To je bil 
dan, ko so se nevladne organizacije 

v velikem številu ponovno družile in 
svoje raznolike dejavnosti predstavile 
tako na stojnicah kot na odru. Seveda 
je svoje poslanstvo, tako kot že vrsto 
let doslej, predstavilo tudi Društvo 
paraplegikov ljubljanske pokrajine. Na 
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stojnici na Bregu smo mimoidoče na 
našo dejavnost opozorili z literaturo 
in s fotogra�jami, demonstrirali smo 
igranje namiznega tenisa na invalidskih 
vozičkih, kjer so se z našimi igralci po-
merili tudi mimoidoči, naš slikar Željko 
Vertelj pa je predstavil slikanje z usti. 
Imel je veliko občudovalcev. Dejav-
nost našega društva so predstavljali: 
predsednica Mirjam, podpredsednica 
Mojca ter člani Bojan, Nino, Zorica, 
Slavko in Andrej. Pridružil se nam je 
tudi igralec namiznega tenisa Primož 
Kancler DP Podravja, pomagala pa 
osebna asistentka Mira.

V letošnjem letu se je na stojni-
cah predstavilo okrog 120 nevladnih 
organizacij, z različnimi predstavami 
in delavnicami pa tudi številni zavo-
di in društva. Prav nasproti naše stoj-
nice so se na odru ves čas odvijale 
različne predstave in zanimivi skeči. 
Tradicionalni bazar je tudi tokrat pripra-
vil Center za informiranje, sodelovanje 
in razvoj nevladnih organizacij.

Z MESTNIMI AVTOBUSI NA RAZSTAVO
»Naj prihodnost pove resnico 

ter vsakogar oceni glede na njego-
vo delo in dosežke. Sedanjost je nji-
hova; prihodnost, v katero sem vlo-
žil resnično veliko dela, je moja.« 
(Nikola Tesla)

Društvo paraplegikov ljubljanske 
pokrajine je 5. oktobra 2016 pripravilo 
organiziran ogled razstave enega naj-
večjih svetovnih izumiteljev in genijev, 
Nikole Tesle. Razstavo je ob 160-le-
tnici izumiteljevega rojstva (1856, Smi-
ljan–1943, New York) v sodelovanju s 
Tehničnem muzejem Beograd, pripra-
vil Cankarjev dom. Vodička Mojca nas 
je z odličnim poznavanjem elektroinže-
nirja, �zika, kemika in matematika sve-
tovnega slovesa in s strokovno pred-
stavitvijo vodila skozi razstavni prostor. 
Ob tem smo spoznali številna odkritja, 
ki so bila daleč pred svojim časom, in 
še vedno vplivajo na današnji sodob-

ni tehnološki razvoj. Zato Nikolo Teslo 
imenujejo tudi »človek prihodno-
sti.« Tesla je naravna načela in zakone 
večino časa ustvarjal in odkrival v ZDA, 
kjer je uresničil in patentiral okoli tristo 
izumov v elektroinženirstvu in strojni-
štvu. Njegove številne inovacije imajo 
poseben pomen prav zaradi globalne-
ga značaja in univerzalne uporabnosti. 
Nikola Tesla je razsvetlil in elektri�ciral 
svet, omogočil radio, daljinsko vodene 
naprave in človeštvo premaknil za ne-
kaj desetletij naprej. Znana Encyclope-
dia Britannica ga je z razlogom uvrstila 
med deset najzanimivejših ljudi v zgo-
dovini človeštva. Hkrati je bil večni rival 
največjega ameriškega izumitelja Tho-
masa Alve Edisona. Možno pa je, da 
je bilo njuno »sodelovanje« in poznan-
stvo za Teslo še večji izziv.

Na razstavi smo poleg maket vide-
li in preizkusili tudi sedem delujočih 
modelov. Kljub oddaljenemu času in 
današnji sodobni tehnologiji so nas še 
vedno navdušili. Izkoristili smo prilo-
žnost in se iz vseh koncev Ljubljane v 
središče mesta pripeljali z avtobusi LLP. 
Povemo naj, da so njihove usluge do 
gibalno oviranih potnikov vse boljše.

POTOPISNA PREDSTAVITEV  
GRČIJE IN ALBANIJE

V prostorih društva je 27. septem-

bra 2016 naš član Dušan Stritar pri-
pravil izredno zanimivo potopisno 
predavanje o Grčiji in Albaniji. Z lepimi 
fotogra�jami in izčrpnim komentarjem 
je predstavil lepote  teh dežel in po-
tovanje s prilagojenim avtodomom. 
Grčija je dežela mitologije in zibelka 
evropske civilizacije. Danes je to deže-
la gostoljubnih ljudi, odlične hrane in 
pijače, zabave in plesa, plaž in morja.  
Albanija je še vedno neznanka, me-
šanica divje narave, slabih cest, toda 
prelepih razgledov. Dušan Stritar je ta 
doživetja s popotovanja delil z nami in 
dokazal, da invalidski voziček ni ovira za 
spoznavanja novih dežel in kultur.

FOTOTEČAJ
Pri društvu bomo osvežili delo Fo-

tosekcije. V ta namen bomo skozi leto 
vsak mesec pripravili nekajurne tečaje, 
ki jih bo vodil naš član Dejan Mijović. 
Na prvem tečaju so slušatelji obnovili 
osnovno znanje, v nadaljevanju pa se 
že lotili zahtevnejših nalog iz sveta fo-
togra�je. Fotogra�rali so portrete vseh 
udeležencev, tako da so na njihove 
obraze projecirali fotogra�je s projek-
torja. Na vsakem tečaju bodo slušate-
lji dobili določene naloge, ki jih bodo 
praktično izvedli, in za oceno pripravili 
do naslednjega tečaja. Vsak udeleže-
nec bo okvirno predstavil temo fo-

Ogledali smo si razstavo Nikole Tesle. (Foto: Špela Puš)
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tografskega projekta, na katerem bo 
gradil svojo foto zgodbo. Končni cilj je 
razstava fotogra�j v prihodnjem letu.

NESREČA NIKOLI NE POČIVA
V letošnjem šolskem letu smo pro-

gram preventive in osveščanja najprej 
predstavili v vrtcu Vodmat v Ljubljani, 
na OŠ Rodica, nato pa še dvakrat na OŠ 
v Stični in podružnicah v Višnji Gori in 
Zagradcu.

Vrtec Vodmat
Prvo gostovanje so nam 23. sep-

tembra 2016 ponudili v vrtcu Vodmat. 
Mali navihančki so z zanimanjem pri-
sluhnili zgodbam, ki sta jim jih poveda-
la Nino in Rok in skozi vrsto različnih 
fotogra�j spoznali nevarnosti, ki prežijo 
na cestah, drevesih, v vodi … Peizkusili 
so se tudi v vožnji z invalidskimi vozič-
ki in tako dobili prvi vtis življenja, ki ga 
živimo ljudje s poškodbo hrbtenjače. 
Hkrati so spoznali, da tudi sami lahko 
nekaj storijo, da do takih poškodb ne bi 
prišlo. In to je tudi najbolj pomembno.

OŠ Rodica
S projektom »Različnost je za-

kon« smo se 14. oktobra predstavili 
učencem šestih razredov. Najprej smo 
jim predstavili življenje s poškodbo 
hrbtenjače in kako je prišlo do teh po-
škodb. Spoznali so razliko med para-
plegiki in tetraplegiki in hude posledi-
ce, ki jih pusti tovrstna poškodba. Skozi 
predavanje in projekcijo fotogra�j smo 

jim predstavili poslanstvo društva, pri 
izkustvenih delavnicah pa so se lahko 
sami preizkusili v košarki na vozičkih, 
namiznem tenisu in se na invalidskih 
vozičkih srečali z ovirami na poligonu.

 OŠ Stična in podružnici  
OŠ Višnja Gora in OŠ Zagradec
Na vseh teh šolah smo učencem 

osmih in devetih razredov ter njihovim 
učiteljem predstavili skoraj enak pro-
gram. V sklopu projekta »Alkoholne 
delavnice« so učenci v šolskih telo-
vadnicah na vajah s posebnimi očali 
dobili občutek vinjenih voznikov oz. 
zmanjšanje njihovih voznih sposob-
nosti. Predavateljica dr. Majda Zorec 
Karlovšek je učencem in njihovim 
učiteljem posredovala tudi podatke o 
številu prometnih nesreč in zaznava-

nje prometa v stanju vinjenosti.
V projektu našega društva  »Raz-

ličnost je zakon« smo učencem 
predstavili kompleksno poslanstvo 
društva. S projekcijo fotogra�j in z izčr-
pnim komentarjem so spoznali razliko 
med paraplegiki in tetraplegiki, v nada-
ljevanju pa vzroke, ki so botrovali naši 
invalidnosti. Še posebno pozornost 
smo posvetili prometnim nesrečam, 
ki predstavljajo kar dobro tretjino vseh 
vzrokov naših poškodb. Med njimi je 
tudi veliko takih, ki so jih povzročili vi-
njeni vozniki. Omenili smo tudi hude 
posledice, ki so sestavni del poškodbe 
hrbtenjače (inkontinenca, preležanine, 
uroinfekti …). Spoznali pa so tudi sve-
tlejšo plat našega življenja. Predvsem 
naše enakovredno življenje ter športne 
aktivnosti in vrhunske rezultate, ki jih 
naši športniki dosegajo na najvišjih sve-
tovnih in mednarodnih tekmovanjih.

Menimo, da so učenci dobili vrsto 
koristnih in pomembnih podatkov, ki 
jih bodo v prihodnjem mladem življe-
nju opozarjali na različne nevarne pasti. 
Tudi mi smo se ob prisrčnem sprejemu 
in druženju dobro počutili. Še posebej 
ob skupnem spoznanju, da smo storili 
nekaj dobrega in koristnega. Sicer pa 
tovrstne predstavitve čutimo kot del 
našega poslanstva. 

Praktično izpopolnjevanje (Foto: arhiv društva)

Prvi vtisi življenja na invalidskem vozičku (Foto: Tomaž Demšar)
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DELOVNI POSVET  
S PREDSTAVNIKI OBČIN

V Logatcu je v prostorih Logatčan-
ke 15. novembra potekal delovni po-
svet naših članov s predstavniki občin, 
ki živijo in delujejo na področju občin 
Logatec, Vrhnika, Bloke, Cerknica, Log - 
Dragomer, Brezovica, Horjul, Dobrova - 
Polhov Gradec in Borovnica. Na posve-
tu smo predstavnike občinskih služb 
seznanili z vsemi težavami, s katerimi se 
naši člani vsak dan srečujejo pri bivanju 
in vključevanju v družbene tokove. 

Predsednica društva Mirjam Ka-
nalec in podpredsednica Mojca Bur-
ger sta v uvodu predstavili društveno 
dejavnost in izvajanje socialnih pro-
gramov, arhitekt Zveze paraplegikov 
Slovenije Matjaž Planinc je predstavil 
problematiko in saniranje arhitekturnih 
ovir v bivalnem in grajenem okolju, 
strokovna delavka zveze Hana Er-
menc pa problematiko paraplegikov in 
tetraplegikov na socialnem področju. 
V nadaljevanju so člani obelodanili vse 
težave, ki jih pestijo v vsakdanjem ži-
vljenju, in skušali skupaj poiskati rešitve. 
Dali so tudi nekaj pobud in predlogov 
za kvalitetnejše življenje, pomembno 
pa je, da so predstavniki občin dobi-
li vpogled v resnost različnih težav, ki 
zahtevajo čimprejšnje rešitve.

SPREJEM NOVIH ČLANOV
V prostorih društva smo 14. novem-

bra sprejeli nove člane, ki so se v dru-
štvo včlanili v letošnjem letu. 

Predsednica društva Mirjam Ka-

nalec, podpredsednica Mojca Bur-
ger, Draga Lapornik in njihova bo-
doča socialna poverjenika Marjan 
Zupanec in Slavko Ivančič so jim 
okvirno predstavili našo krovno orga-
nizacijo, Zvezo paraplegikov Slovenije, 
podrobneje pa njihovo matično dru-
štvo. S projekcijo fotogra�j in komen-
tarji so se seznanili s socialnimi pro-
grami (osebna asistenca in pomoč na 
domu, prevozi paraplegikov, kompen-
ziranje invalidnosti, obnovitvena reha-
bilitacija, interesne dejavnosti, šport in 
rekreacija), ki jih izvaja naše društvo.

Za njih so bila najpomembnejša 
pojasnila pravic iz socialnega in zdra-
vstvenega varstva ter zakonodaje. Do-
brodošla jim bo tudi pomoč arhitekta 
zveze pri saniranju arhitekturnih ovir.

Ob zaključku srečanja smo jih pova-
bili, da se nam tudi aktivno pridružijo in 
sodelujejo pri našem delu, pomembno 
pa je, da že na začetku nove življenjske 
poti, ko se doma srečujejo s številnimi 
začetnimi težavami, vedo, kam se lah-
ko obrnejo in kje bodo dobili pomoč 
ali vsaj koristen nasvet.

ŠPORTNI UTRINKI
Strelka Veselka Pevec je ponos 

našega društva. Paraolimpijska rekor-
derka in prvakinja je dobila celo prilo-
žnostno znamko Pošte Slovenije.

Športnice in športniki našega dru-
štva so se vključili v vsa ligaška tekmo-
vanja Zveze paraplegikov Slovenije. 

Atleti so s številno ekipo na Hrova-
tinovem memorialu osvojili deset me-
dalj različnih sijajev.

Šahisti so v prvem krogu v Kopru 
osvojili prvo mesto v ekipni ter prvo in 
tretje mesto v posamični konkurenci. 

Kegljači so v prvem krogu lige 
osvojili prvo in drugo mesto v posa-
mični konkurenci. Uspešno tekmujejo 
tudi v Invalidski ligi mesta Ljubljana.

Košarkarji so na mednarodnem 
turnirju v Beogradu osvojili drugo me-
sto.

Strelci so v prvem krogu ZPS lige v 
ekipni konkurenci osvojili tretje mesto.

Predstavniki občin (Foto: Mojca Burger)

Sprejem novih članov v prostorih društva 
(Foto: Mojca Burger)

Številna ekipa z desetimi medaljami (Foto: arhiv društva)
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»PAMETNA MOBILNOST ZA 
GOSPODARSKO USPEŠNOST«

S 16. septembrom se je začel 
Evropski teden mobilnosti. Osrednja 
tema letošnjega tedna mobilnosti se 
je glasila »Pametna mobilnost za go-
spodarsko uspešnost«. Na ta dan so se 
v Murski Soboti izvajale številne aktiv-
nosti, ki so nas spodbujale k pametni 
mobilnosti. Med drugim nas je obiska-
la tudi evropska komisarka za promet 
Violeta Bulc, ki se je s kolesom, ob 
spremstvu otrok, zapeljala po sobo-
ških ulicah. Po kratki vožnji je v Pokra-
jinski in študijski knjižnici potekala še 
tiskovna konferenca in pogovor z dija-
ki srednjih šol na temo gospodarskih 
koristi od trajnostne mobilnosti. So-
delovali so tudi naši člani. Poleg stoj-
nice, na kateri so članice aktiva žena 
predstavile svoje ročne izdelke, se je 
vsak obiskovalec lahko preizkusil tudi 

Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Jesensko listje vseh barv in meglena jutra nas opominjajo, da je prišla jesen, ki pa nam 
je v začetnih mesecih še postregla s toplim soncem. Pridelki so pobrani, pečeni kosta-
nji lepo dišijo na naših mizah in mošt se je spremenil v vino. Na Društvu paraplegikov 
Prekmurja in Prlekije smo izkoristili zadnje tople sončne žarke za šport in rekreacijo ter 
druženje, ob tem pa smo si privoščili še pečene kostanje, h katerim nedvomno spada 
tudi kuhano vino. 

v metanju na koš z invalidskega vozič-
ka. Priznati moramo, da so bili precej 
uspešni pri zadevanju košev. 

Poleg našega društva so se pred-
stavila še številna druga društva, orga-
nizacije, javni zavodi in ostali, ki se za-
vedajo pomena mobilnosti tako zase 
kot tudi za gospodarstvo. Kolesarji so 
se v zgodnjih jutranjih urah odpravili 
na pot v smeri Vanča vas in Borejci ter 
se po uri vožnje vrnili na Trg kulture. 
Društvo revmatikov nam je pripravilo 
zanimiv skeč, Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih pa nam je, pod 
vodstvom mentorice Valerije Šömen, 
zapelo stare ljudske pesmi. Trg kulture 
so napolnili še otroci, ki so ga s kredami 
čudovito obarvali, se vozili s skiroji, de-
klamirali in nam tudi kaj zapeli. Sledila 
je še kratka predstavitev vsakega dru-
štva. Naše društvo sta predstavili Joži-
ca Zadravec in Marija Cigler. Poleg 

predstavitev dejavnosti, ki jih izvajamo, 
sta omenili tudi letošnjo pridobitev, to 
je novo kombinirano vozilo, ki paraple-
gikom in tetraplegikom omogoča lažjo 
mobilnost in s tem številnejšo udelež-
bo na različnih športnih in kulturnih 
prireditvah.

TRADICIONALNO JESENSKO SREČANJE 
IN DRUŽENJE V ČAKOVCU

Leto je naokrog in spet je bilo tu 
tradicionalno srečanje invalidov v Ča-
kovcu. Letos obeležujejo že 28. sreča-
nje Jesen v Međimurju in 3. medgene-
racijski kamp. Dogodek je organiziralo 
Društvo distro�čara, invalida cerebral-
ne i dječje paralize i ostalih tjelesnih 
invalida Čakovec. 

V soboto, 24. septembra, so se 
omenjenega srečanja udeležili tudi 
naši člani Franc Borovnjak, Benjamin 
Krč, Dušan Slana, Ludvik Škraban 

Društvo DPPP se je predstavilo na Evropskem tednu mobilnosti 2016. 
(Foto: Janja Buzeti)

Ekipa DPPP na tradicionalnem srečanju Jesen v Međimurju  
v Čakovcu (Foto: Iztok Ritonja)
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in Marija Balažic. Pred svečano otvo-
ritvijo 28. srečanja invalidnih oseb so 
zbrane nagovorili predsednica doma-
čega društva, gospa Miljenka Radi-
ković, namestnik župana Preloga, go-
spod Goran Gotal, predstavnik Zveze 
cerebralne in otroške paralize Hrvaške, 
gospod Rafael Pejčinović in župan 
občine Murskega Središča, gospod 
Dražen Srpak. Sledil je kulturno-za-
bavni program, kjer so nastopili pevci 
mešanega pevskega zbora njihovega 
društva iz Čakovca. V okviru srečanja 
je potekal tudi športno-rekreativni pro-
gram, kjer so se udeleženci lahko po-
merili v različnih športnih disciplinah, 
kot so kartanje, pikado, vrtno kegljanje, 
šah in vožnja z vozički. Za športne igre 
so veljala pravila domačinov. Naši čla-
ni so za tekmovalne discipline izbrali 
pikado, vrtno kegljanje ter vožnjo z 
vozički in pri tem osvojili eno bronasto 
medaljo, ki jo je prejel Franc Borovnjak 
za vožnjo z vozički. 

Srečanje se je zaključilo z razglasi-
tvijo rezultatov in s podelitvijo medalj 
in simboličnih nagrad, ki jih je pode-
ljevala predsednica domačega dru-
štva invalidov Miljenka Radiković ter 
s pogostitvijo in prijetnim druženjem 
do poznega popoldneva. Društvo pa-
raplegikov Prekmurja in Prlekije je za 
svojo udeležbo na 28. srečanju invali-
dov »Jesen v Međimurju« prejelo tudi 
zahvalo s strani organizatorjev.

RIBIČI ŠE ZADNJIČ V TEJ SEZONI NA 
RIBOLOV V SMOLINCE

Člani DPPP so se v četrtek, 29. sep-
tembra, še zadnjič v tej sezoni odpra-
vili na tekmovanje v ribolovu. V mirni 
prleški vasici Smolinci, pri ribniku Ploj, 
je potekalo 4., zadnje kolo lige DPPP. 
Po žrebu štartnih mest so se ribiči od-
pravili na tekmovalna mesta in pričeli z 
ribolovom, ki je trajal štiri ure. Po kon-
čanem tekmovanju so stehtali ulov in 
razglasili rezultate. Najtežjo mrežo je 
tudi tokrat imel Slavko Dunaj. Nje-
gov ulov je tehtal 27.000 g. Drugi je 
bil Silvester Križanič s 17.200 g tež-
kim ulovom. Tretje mesto pa je osvojil 
Leon Jurkovič (10.800 g). Sledili so jim 
še Franc Baum na 4. mestu (8.500 g), 
Anton Simonič na 5. mestu (5.800 g) 
in Franc Borovnjak na 6. mestu (5.000 
g). Po zaključku tekmovanja so ribiči se-
zono zaključili še s slastnim kosilom v 
tamkajšnjem gostišču Ploj in prijetnim 
druženjem. Vsem tekmovalcem česti-
tamo za izjemne dosežke v ribolovu 
in jim želimo uspešno tudi naslednjo 
sezono.

DAN ODPRTIH VRAT V CENTRU SONČEK
Članice Aktiva žena DPPP so se v 

sredo, 5. oktobra, odpravile na obisk v 
center Sonček v Mursko Soboto, kjer so 
v okviru letošnjega Svetovnega dneva 
cerebralne paralize ponovno organizi-
rali Dan odprtih vrat. Tako članice kot 

ostali obiskovalci so imeli priložnost 
prisluhniti mladim s cerebralno parali-
zo o svojih izkušnjah s šolanjem v re-
dnih šolah in ovirah, na katere so nale-
teli pri tem. Prav tako so bili seznanjeni 
z delom Varstveno delovnega centra 
in si ogledali njihove izdelke. Društvo 
Modriš je predstavilo masažo rok, člani 
Društva diabetikov pa so obiskovalcem 
merili krvni tlak, sladkorne vrednosti v 
krvi in vrednost holesterola. Dogajanje 
so popestrili tudi z glasbo, za katero je 
poskrbel Mark Tivadar. Obiskovalci 
pa centra nikakor niso mogli zapustiti 
lačni, saj so jim pripravili tudi slastno, 
tradicionalno prekmursko jed – langaš 
ter ostale domače dobrote.

MEDNARODNO ŠPORTNO-
REKREACIJSKO SREČANJE

V petek, 7. oktobra 2016, smo na 
sedežu društva organizirali že tradici-
onalno športno-rekreacijsko srečanje. 
Poleg naših članov smo gostili še člane 
Društva distro�čara, invalida cerebral-
ne i dječje paralize i ostalih tjelesnih 
invalida iz Čakovca in Varaždina, pridru-
žili pa so se nam tudi člani DP Podrav-
ja. Prireditev je potekala v znamenju 
športa, rekreacije in druženja, ob hrani 
in pijači ter krepitvi medčloveških in 
mednarodnih vezi.

Pred samim začetkom srečanja je 
zbrane nagovoril predsednik DP Pre-
kmurja in Prlekije Stanko Novak in 

Zaključek ribolovne sezone v Smolincih na ribniku Ploj  
(Foto: Iztok Ritonja)

Obisk članic Aktiva žena v Centru Sonček ob svetovnem dnevu 
cerebralne paralize (Foto: Iztok Ritonja)
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jim, predvsem gostom iz tujine, zaželel 
prijetno dobrodošlico. Ker je oktober 
mesec raka na dojkah, znan tudi kot 
rožnati oktober, smo tudi tej temi na-
menili nekaj pozornosti. Namestnica 
ravnateljice Srednje zdravstvene šole 
Murska Sobota Renata Vajndorfer je 
na kratko opozorila na to zahrbtno bo-
lezen in na njeno zgodnje odkrivanje. 
Prav tako je povedala, da rak na doj-
kah ne prizadene samo žensk, ampak 
tudi moške in ne izbira niti pri starosti. 
Vendar ga je z njegovim hitrim odkri-
vanjem mogoče tudi pozdraviti. Zato 
je redno pregledovanje svojega telesa 
še kako pomembno. Nato pa so še dija-
kinje Srednje zdravstvene šole Murska 
Sobota vsakemu udeležencu srečanja 
izmerile krvni tlak in sladkorne vredno-
sti v krvi.

Športni del dogajanja je potekal 
v znamenju lokostrelstva, pikada in 
vrtnega kegljanja. Najboljši trije tek-
movalci v posameznih disciplinah so 
prejeli tudi medalje in simbolične na-
grade, ki jih je podeljeval predsednik 
DPPP Stanko Novak skupaj s športnim 
referentom Francem Borovnjakom.

Pri tekmovanju v lokostrelstvu so 
prva tri mesta pripadla Katici Šiket 
(ČK), Melaniji Krčmar (ČK) in Mariji Ci-
gler (MS) v ženski konkurenci ter Anto-
nu Simoniču, Dragutinu Mustaku in 
Ernestu Pucku v moški konkurenci. V 
vrtnem kegljanju so bile najboljše Ma-

rija Balažic (MS), Jolanda Bukvič (MS) 
in Anita Trebše (MS), medtem ko so v 
moški konkurenci prva tri mesta osvo-
jili Ladislav Kepe (MS), Dragutin Mustak 
(ČK) in Stanko Novak (MS). V pikadu pa 
so pri ženskah slavile Anita Trebše (MS), 
Iva Makar (ČK) in Marta Janežič (MS), 
pri moških pa Zoran Zadravec (ČK), 
Bojan Ciman (MS) ter Denis Mako-
vec (ČK).

SREČANJE ČLANIC AKTIVA ŽENA  
IN DRUŠTVA VIZIJA

V četrtek, 13. oktobra, so članice 
Aktiva žena DPPP na društvu gosti-
le članice Društva Vizija. Najprej so se 

skupaj odpravile na znameniti stolp 
Vinarium v Lendavo, kjer so se ob pri-
jetnem sončnem dnevu lahko naužile 
pogleda na čudovito ravninsko in gri-
čevnato pokrajino štirih držav – Slo-
venije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. 
Stolp se nahaja v središču gričevnate 
pokrajine Lendavskih goric, na 302 
metrih nadmorske višine in omogoča 
pogled daleč naokrog. Ko so se naužile 
prekrasnega razgleda, so se vrnile na 
društvo, kjer smo jih pogostili s toplim 
kosilom, nato pa so se pomerile še v vr-
tnem kegljanju. Najboljše tekmovalke 
so prejele tudi simbolična darila, ki so 
jih naše članice same izdelale na vsako-
tedenskih srečanjih na društvu. 

Najboljši rezultat v vrtnem keglja-
nju je dosegla Heda Vidmar, članica 
Društva Vizija. Sledila ji je Draga La-
pornik (DP LJ), ki se je prav v tem času 
mudila v Moravskih Toplicah in nas pri-
jetno presenetila s svojim obiskom na 
društvu. Tretje mesto pa je osvojila Da-
nica Cokan, prav tako iz Društva Vizija. 
Srečanje se je še naprej nadaljevalo v 
znamenju prijetnega druženja in ohra-
njanja dobrih medgeneracijskih odno-
sov. Kot se za ta letni čas spodobi, pa 
niso manjkali niti pečeni kostanji, ki so 

Lokostrelstvo kot osrednja športna disciplina na mednarodnem srečanju (Foto: Janja Buzeti) 

Članice Aktiva žena skupaj z gostjami iz Društva Vizija na znamenitem stolpu Vinarium  
v Lendavi (Foto: Iztok Ritonja)
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jih za obiskovalce pripravili naši člani. 
Ob odhodu je vsak gost prejel še mali 
spominček v obliki srčka in steklenico 
domačega vina Babič, ki ga prideluje 
ena izmed naših članic Aktiva žena.

IZOBRAŽEVANJE O SPLETNIH STRANEH
Na Društvu paraplegikov Prekmurja 

in Prlekije se dobro zavedamo, da sple-
tna predstavitev igra zelo pomembno 
vlogo pri predstavitvi društva širši jav-
nosti. Zato smo v torek, 18. oktobra, na 
sedežu društva organizirali izobraževa-
nje o spletnih straneh. Predavanje je 
vodil gospod Igor Lebar, ki že nekaj let 
skrbi za urejanje naše spletne strani.

Medijski svet se danes širi s sve-
tlobno hitrostjo, zato je pomembno, 
da tudi temu posvečamo pozornost 
in ostajamo v koraku s časom. Pri obli-
kovanju spletne strani je pomembno, 
da sledimo novim smernicam obliko-
vanja in urejanja, saj bo le tako naša 
spletna stran (p)ostala zanimiva in 
atraktivna marsikateremu donatorju 
in ostalim obiskovalcem. Poleg oblike, 
ki ima precejšnjo težo, je pomembna 
tudi ažurnost novic, s katero se bo 
širša javnost seznanila z najnovejši-
mi dogodki na društvu. V prihodnje 
bomo uredili še foto galerijo in ostale 

podatke, ki so bili zaradi vdora poru-
šeni, ter posodobili varnostni sistem, s 
katerim se bomo zavarovali pred no-
vimi vdori. Spletno stran bomo osve-
žili z nekaterimi novostmi in koristnimi 
informacijami.

Na predavanju smo določili sku-
pino, ki bo skrbela za sprotno osve-
ževanje strani in tako zagotavljala po-
membne in pravočasne informacije o 
delovanju društva.

OBISK ŽUPANA OBČINE ŠALOVCI
V sredo, 2. novembra, smo na Dru-

štvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije 
gostili župana Občine Šalovci Iztoka 
Farteka. Osrednja tema srečanja je bila 
poglobljeno sodelovanje med občino 
in društvom ter dogovor o nadaljnji za-
poslitvi našega člana preko programa 
Podporne zaposlitve, katerega so�nan-
cer je tudi Občina Šalovci. 

Predsednik društva Stanko Novak 
je županu predstavil delovne naloge, ki 
jih je izpolnjeval član v sedanji zaposli-
tvi in naloge, ki se od njega pričakujejo 
v prihodnje. Prav tako je pohvalil člana 
za dobro opravljanje svojega dela na 
društvu. Gospod Fartek si močno pri-
zadeva, da bi se zaposlitev nadaljevala, 
zato je obljubil, da bodo s skupnimi 

močni našli ugodno rešitev tako za čla-
na kot tudi za društvo.

V RADENCIH POTEKAL ŽE  
23. MAGDIČEV MEMORIAL IN HKRATI  
1. KOLO LIGE ZPS DOM PARAPLEGIKOV 
PACUG V KEGLJANJU

V petek, 4. novembra, je Društvo 
paraplegikov Prekmurja in Prlekije 
skupaj z Zvezo paraplegikov Slovenije 
organiziralo že tradicionalni 23. Mag-
dičev memorial v kegljanju slovenskih 
paraplegikov in hkrati 1. kolo lige ZPS 
Dom paraplegikov Pacug.

Vsi ljubitelji kegljanja so se zbrali na 
kegljišču v Radencih, kjer je domača 
ekipa iz Pomurja s prvo tekmo otvorila 
tekmovanje v spomin na pokojnega 
člana Jožeta Magdiča. Tekmovanja se 
je udeležilo 36 tekmovalcev iz osmih 
regijskih društev ZPS, ki so podirali 
keglje kot po tekočem traku. Ekipa z 
največ podrtimi keglji je bila, že tretjič 
zapored, domača ekipa v sestavi Franc 
Borovnjak, Dušan Slana, Ludvik Škra-
ban in Slavko Dunaj. Skupaj so podrli 
1.582 kegljev. Za tretjo zmago zapored 
je ekipa prejela tudi prehodni pokal. 
Tik za vodilno domačo ekipo si je 2. 
mesto priigrala ekipa iz Celja s 1.557 
podrtimi keglji, 3. mesto pa je osvoji-

Za izboljšanje spletne predstavitve društva smo izvedli 
izobraževanje o spletnih straneh. (Foto: Jasmina Škrilec) Na društvu smo gostili župana Občine Šalovci. (Foto: Janja Buzeti)



[   DELODRUŠTEV   ]

49

la ekipa iz Podravja, ki je skupaj podrla 
1.542 kegljev. Za nemoten potek tek-
movanja je skrbel sodnik Dušan Po-
hovnikar.

Po končanem tekmovalnem delu 
so se vsi udeleženci memoriala zbra-
li v gostišču Mencingar na Krajni, kjer 
sta zbrane pozdravila športni referent 
DPPP Franc Borovnjak in vodja špor-
ta pri ZPS Gregor Gračner ter skupaj 
podelila medalje in pokale najboljšim 
kegljačem. Prednost domačega terena 
se je pokazala tudi v posameznih kon-
kurencah, saj so domači prejeli eno zla-
to medaljo, dve srebrni in eno brona-
sto. V moški konkurenci so tako prejeli 
medalje Ludvik Škraban (MS) za prvo 
mesto, Tone Kanc (NM) za drugo me-
sto in Miran Jernejšek (MB) za tretje 
mesto. V konkurenci tetraplegikov je 
zlato medaljo prejel Aleš Povše (CE), 
srebrno Slavko Ivančič (LJ) in brona-
sto domačin Slavko Dunaj. Pri vete-
ranih so medalje prejeli Emil Filipič 
(KP) za prvo mesto, Franc Borovnjak 
(MS) za drugo mesto in Franc Kuhelj 
(NM) za tretje mesto. Pri članicah pa je 
prvo mesto osvojila Senka Ivaniševič 
(LJ), drugo mesto Marta Janežič (MS) 
in tretje mesto Marija Kerec (MB). Ob 
koncu srečanja se je športni referent 
DPPP Franc Borovnjak v imenu celo-

tnega društva zahvalil vsem udeležen-
cem za tako številčno udeležbo in jim 
zaželel dobre športne rezultate tudi v 
prihodnje. Poskrbljeno pa je bilo tudi 
za odlično hrano in pijačo v tamkaj-
šnjem gostišču.

ČLANI DPPP OBOGATILI SVOJ VRT 
S SADNIM DREVJEM 

V današnjem času se vse bolj uve-
ljavlja trend domače predelave hrane. 
Sadje in zelenjava, ki prideta od dru-
god, zaradi dolgega transporta izgu-
bita številne vitamine in minerale. Zato 
smo se na Društvu paraplegikov Prek-
murja in Prlekije odločili, da bomo naš 
vrt dopolnili s sadnim drevjem in tako 

sami pridelali sadje, polno vitaminov in 
mineralov. Ker je jesenski čas zelo ugo-
den za sajenje sadnega drevja, smo se 
za to odločili ravno v tem času. Preden 
smo se lotili sajenja, so člani naredili na-
črt ureditve nasada in označili sadilna 
mesta. Nato so zaposleni izkopali jame, 
sadikam odstranili poškodovane kore-
nine in jih posadili. Zraven sadik smo 
skupaj zabili še količke in jih z vrvico, 
v obliki osmice, privezali nanje. Poleg 
doma pridelanega sadja pa nam bo vrt 
priskrbel še prostor za sprostitev. Tako 
bomo lahko ob poslušanju ptičjega 
petja, božanja sončnih žarkov in vetra 
vsaj za trenutek pozabili na bremena, ki 
nam jih vsak dan nalaga življenje.

Zmagovalna ekipa letošnjega Magdičevega memoriala 
(Foto: Janja Buzeti)

Člani DPPP so skupaj z zaposlenimi posadili sadno drevje. 
(Foto: Janja Buzeti)

Vodstvo Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije

se zahvaljuje vsem članicam in članom ter sodelavkam in sodelavcem

za pristno sodelovanje in ves doprinos v letu 2016, obenem pa

vsem skupaj želi prijetne božične praznike in srečno novo leto 2017.

Vodstvo Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije

se zahvaljuje vsem članicam in članom ter sodelavkam in sodelavcem

za pristno sodelovanje in ves doprinos v letu 2016, obenem pa

vsem skupaj želi prijetne božične praznike in srečno novo leto 2017.
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Jožica Zadravec

Verzi za kombi

Potrebno bo za kombi zbrat, 
saj stari že je za odpad.
Tako predsednik je dejal,
na lov za dnarjem se podal.

Župana v rebra je podrezal, 
da občinski je mošnjič odvezal.
Vi, ki pa ste donirali,
ste vrata nam odpirali. 

Nam zveza to je odobrila, 
večinski delež dodelila. 
Trudili smo se vsi po vrsti,
saj kombi zdaj je v prvi vrsti. 
Smo peli in plesali, 
da bi čim prej za kombi zbrali. 

Brez njega marsikdo bi bil doma, 
nemočen, sam, podrt na tla. 

Usoda naša prav nič mila, 
nam je vozičke dodelila. 
Zato uporni smo, a brez solza
in šport vsak se nam poda.

Ribiči: »Mi kombi rabimo, 
da kakšno ribo zgrabimo.« 
Pa kegljanje, balinanje,
vse to je rekreiranje.
Atletika in pevski zbor,
ves srečen zdaj je naš odbor. 
Pa delovna skupina vsa,
imenuje se Aktiv žena. 

In družno mi sklenili smo, 
da na izlet se peljemo.

Zato ti hiška na kolesih, 
nas vozi varno kot v nebesih.

Na Brezje prvo se podamo, 
da kombi tam še žegnat damo.
Že Janeza prosili smo, 
da nas do tja zapeljal bo.

Severnoprimorsko društvo pa-
raplegikov in njegovi člani smo 
se počasi udomačili na novem 

naslovu, hkrati pa smo pričeli s priza-
devanji, da bi še naprej upravljali tudi 
s starimi društvenimi prostori. Novogo-
riški občini smo predlagali, da bi tam 
uredili prehodno bivalno enoto, ki bi 
našim članom – in mogoče tudi dru-
gim invalidom – po potrebi pomagala 
pri premostitvi začasnih nastanitvenih 
težav, na primer zaradi adaptacije la-
stnega stanovanja. Pogovori o tem še 
potekajo, pri naših prizadevanjih pa 
nas podpira tudi zveza. Na novogoriški 
občini smo se udeležili tudi posveta ob 
nastajajoči prometni strategiji mesta. 
Aktivni smo tudi v drugih občinah, na 
primer v občini Miren - Kostanjevica, ki 
si prizadeva za pridobitev naziva obči-
na po meri invalidov. 

V sklopu prireditev med Evropskim 
tednom mobilnosti smo na stojnici v 
Novi Gorici predstavili delovanje dru-

Aleksander Grum in Matej Boltar | Društvo paraplegikov 
severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Zdi se, da smo bili še včeraj pri morju, pa nam že trka de-
dek Mraz na vrata! No, tudi vmes se je marsikaj dogajalo.

štva in naše posebnosti v zvezi z mo-
bilnostjo. O mobilnosti je tekla beseda 
tudi na predavanjih, ki smo jih pripravili 
učencem na osnovnih šolah v Kosta-
njevici, Solkanu in Mirnu: naši člani Ivo, 
Janko in Marko so predstavili vzroke 
in posledice invalidnosti. 

Redno smo bili dejavni na podro-
čjih kulture in športa. Naši slikarji so se 
udeleževali likovnih delavnic, tisti bolj 
športno nastrojeni pa so se pomerili 
na Hrovatinovem memorialu v Murski 
Soboti, na teniškem turnirju v Laškem, 
na državnem prvenstvu v namiznem 
tenisu v Logatcu ... Naš kolesar Marko 
Sever je – tako kot vsako leto – nastopil 
na Ljubljanskem maratonu in – tako kot 
vsako leto – zmagal v svoji kategoriji. 

Društveni »spletni mojster« Drago 
je v jesenskih mesecih pljunil v roke in 
poskrbel, da smo poleg novih društve-
nih prostorov dobili tudi prenovljene 
spletne strani. No, vsaj naš spletni naslov 
je ostal star: www.drustvo-go-para.si.

Obnovljena spletna stran Društva paraplegikov severne Primorske (Foto: splet)
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Matej Boltar
SELITEV PRIKOLICE IN DOPUSTIČ  
V ANKARANU

Morje. Magična beseda, ki pri ve-
čini ljudi vzbudi prijetne misli. Sam ga 
tesno povezujem s poletjem in z vo-
njem borovcev. Prav ta čaroben vonj 
je na Pagu manjkal. Toliko lepih spomi-
nov me veže na Pag. Tam sem več let 
skrbel za počitniško prikolico Društva 
paraplegikov severne Primorske, oni 
pa so mi velikodušno dovolili, da sem 
lahko ostal v njej, dokler niso prišli prvi 
gostje. Zaradi oddaljenosti in visokega 
letnega pavšala so se člani upravnega 
odbora odločili, da jo pripeljejo bliže. V 
Ankaran. 

Sem dobro slišal? Ankaran? Pa saj 
Slovenija nima morja! Morje se začne 
v Istri, šele v Dalmaciji pa pokaže svo-
jo pravo lepoto. Ja, Ankaran ima slano 
vodo, morja pa ne, sem bil črnogled. 
Bangladeš. Bolje rečeno »banglade-
ška ladjedelnica«, mi je rojilo po glavi, 
ko sem prvič stopil na obalo kampa, v 
katerega naj bi pripeljali našo prikolico. 
Ja, Luka Koper je le streljaj oddaljena 
od obale kampa in s svojimi žerjavi in 
skladovnico zabojnikov ne nudi naj-
lepšega razgleda. Nemočen in obupan 
sem požiral cmok v grlu, ko sem videl 
navdušenje članov društva, ki sem jih 
pripeljal na prvi ogled parcele. Skoraj 
mi je šlo na jok, ničesar nisem mogel 
spremeniti, odločitev je padla.

Med postavljanjem parcele v mr-
zlem, deževnem in vlažnem aprilu se je 
moje prepričanje o napačni odločitvi 
samo poglabljalo. Velik pokrit bazen s 
toplo morsko vodo je bil moj najboljši 
prijatelj, ko sem sam samcat nekaj dni 
pripravljal parcelo. V njem sem krepil 
telo in segreval kosti. Pa džakuzi … 
kako prijetno brbotajo mehurčki … 
»Hmm, saj niti ni tako slabo tukaj,« so 
se misli v moji glavi počasi obračale. 
Spoznal in spoprijateljil sem se z Ja-
nezom, novim sosedom in šoferjem 
Društva paraplegikov Prekmurja. Izme-

njevala sva izkušnje, poglede na svet in 
življenje. Dober dečko. Led neznanega 
in tujega se je v meni pričel taliti.

Parcela je postavljena in pripravlje-
na na sprejem gostov. Prvih nekaj obi-
skovalcev, vključno z Matejem, novim 
predsednikom društva, razen nekaj 
pajčevine in stare umazanije, ni našlo 
resnejših težav. Oddahnil sem si.

Tradicionalno, že nekaj let zapored, 
je v sezoni Pag obiskovala naša »po-
sadka«: Branko, Mira, Mirjam, Janko, 
Marko, Barbara in jaz. Vedno smo bili 
nad dopustovanjem zelo navdušeni. 
Tudi letos bo tako. Z majhno spremem-
bo lokacije in prihrankom pri kilometri-
ni ter stroških za trajekt. Seveda, saj je 
sedaj prikolica postavljena skoraj pred 
hišnimi vrati. Ankaran pač.

Poletje. Čas je že, da se odpravimo. 
Uglašeni smo kot dragocen klavir pred 
pomembnim koncertom, zato pote-
ka vse rutinsko. Nabava živil, pijače in 
ostalih potrebščin, vse poteka teko-
če in brezskrbno. Seveda, tudi če kaj 
pozabimo, je skoraj vse, kar si človek 
lahko poželi, na voljo pri »najboljšem 
sosedu«, ki je z ankaranskim kampom 
res na sosedski oddaljenosti. Dobre 
volje jo mahamo proti Obali. Prijavimo 
se na recepciji in navdušeno pohitimo 
na našo novo parcelo. Hladilnik hitro 

založimo s pivom in z ostalo »kramo«. 
Dopust se lahko prične!

Vzdušje je odlično, hrane ne manj-
ka, pijače tudi ne. In glej ga zlomka, 
tudi po iglavcih diši. Ha, še boljše kot na 
Pagu. Bangladeška ladjedelnica? Kje? 
Ne v Ankaranu. Morje? Slovensko, čisto! 
Odprli so tudi zunanji bazen, morska 
voda v njem je že dovolj topla, kopa-
mo se in sončimo, se kulinarično raz-
vajamo, nazdravljamo … Kaj bi si lahko 
sploh še želeli? Človek je bitje razvoja in 
napredka in tudi jamski človek je hitro 
ugotovil, da je v izbi temno in vlažno 
… Ravno tako smo mi hitro ugotovi-
li, da bo dopust prekmalu minil. Tako 
lepo nam je. Med neko vneto debato, 
v prijetni senci iglavcev, na podlagi 
trdnih dokazov ugotovimo, da bi bilo 
katastrofalno, če ne bi ponovili vaje še 
v jesenskem terminu.

Ankaran? Odlično!

S počitniško prikolico na slovensko Obalo (Foto: Matej Boltar)

Ko so ljudje srečni, 
ne vedo, 

ali je poletje ali zima. 

Anton Čehov
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Janez Raišp
TRADICIONALNA 17. GOLAŽIJADA

Tudi letos smo se, tokrat v sredo, 21. 
septembra, zbrali na že 17. tradicionalni 
Golažijadi v Paracentru Osek. Družab-
nega srečanja s pridihom tekmovalno-
sti se je udeležilo sedem ekip iz regijskih 
društev. Pred začetkom je predsednik 
DPP Alfred Lasetzky sodelujočim za-
želel, da se potrudijo in pokažejo vse 
svoje kuharsko znanje. Kot je že v nava-
di, so ekipe vse skrivnosti najboljšega 
golaža, razen glavne sestavine, mesa, 
prinesle s seboj. Tako je nekaj po osmi 

Miran Jernejšek, Janez Raišp in Natalija Novak |  
Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA
Mi smo veseli Štajerci in tega nam ne bo nihče vzel. Z 
vsakim dnem to tudi dokazujemo. Včasih se zdi, da že 
najmanjši namig zagrabimo za roge kot priložnost, da 
proslavimo in nazdravimo. Nazdravili smo kotličkom, 
nazdravili smo Martinu in nazdravili smo našemu Ivanu 
Žaligu, ki je praznoval lep jubilej, 60 let. Nazdravimo sku-
paj še novemu letu. Naj bo srečno in zdravo! Vsem našim 
podpornikom in sofinancerjem pa se zahvaljujemo za 
posluh in čut, ki ste nam ga izkazali v letu, ki se izteka. Na 
zdravje torej!

Ob 60. rojstnem dnevu smo v domu upokojencev obiskali našega prijatelja Ivana Žaliga. 
(Foto: arhiv društva)

uri zjutraj iz kotličkov omamno zadiša-
lo po čebuli in drugih začimbah, ki so 
zagotavljale okusen končni izdelek. Sle-
dile so poglobljene debate, nasveti, po-
sveti, mešanje, okušanje, dodajanje in 
spet mešanje, vse dokler ni bilo meso 
kuhano, gostota in barva pravi ter okus 
takšen, ki je zadovoljil zahtevne br-
bončice. Kljub temu da je v prvi vrsti 
to družabni dogodek, je pripravljene 
dobrote na koncu še začinila komisija v 
sestavi Štefka Veligošek, Milena Kav-
nik in Jakob Kaučič. Njihovo mnenje 
je bilo, da so vsi golaži dobri, razlika je 

bila le v drobnih malenkostih. Odločili 
so, da si tretje mesto zasluži ekipa do-
mačega društva, ki jo je vodila Barbara 
Slaček, drugo in prvo mesto pa ekipi 
DP jugozahodne Štajerske. Kot kaže, na 
Celjskem obvladajo zadevo, saj njihova 
letošnja zmaga ni bila prva.

Za vložen trud sta prvouvrščenim 
ekipam čestitala in podelila spominske 
kuhalnice predsednik Alfred Lasetzky  
ter njihov avtor, znani rezbar Jakob Ka-
učič, ki jih je ročno izdelal. Izven tekmo-
valne konkurence pa je, tudi že tradici-
onalno, pasulj kuhal Alfred. Druženje 
smo ob glasbi nadaljevali do poznega 
popoldneva.

Miran Jernejšek
KEGLJAČI IN RIBIČI SMO 
MARTINOVALI!

Novembra goduje Martin, zaveznik 
vinogradnikov in vina. Tega svetnika 
imamo zelo radi. Še posebej ga časti-
mo tisti, ki smo ali pa še sedaj prideluje-
mo grozdje in seveda iz njega pridela-
mo žlahtno kapljico. Seveda pa vino ne 
nastane takoj. Najprej je mošt in ko se 
razdivja, prične vreti, okoli martinovega 
se umiri in očisti in takrat nastane vino. 
Tega pa krsti sveti Martin, ki goduje 11. 
novembra in na ta dan naj bi bilo vino 
zrelo. Znana slovenska pesem poje 
»prišel bo svet Martin, z mošta bo de-
lal vin ,́ on ga bo krstil, jaz ga bom pil«. 
Tega se mi Štajerci držimo in tisti, ki lju-
bimo vino, ne pozabimo na Martina in 

Iz kotličkov je ponovno zadišalo po 
Slovenskih goricah. (Foto: arhiv društva)
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ga tudi dostojno proslavimo. Tako smo 
se zbrali kegljači in ribiči DPP v Oseku, 
kjer smo ob dobri hrani in seveda ob 
mladem vinu dostojno proslavili ta lepi 
slovenski običaj. Čeprav je zunaj že pre-
cej hladno, je bilo v našem domu prije-
tno toplo. Kakor se spodobi, smo tokrat 
prepevali pesmi, ki govorijo o grozdju, 
vinu in vinogradih. Prijetno druženje je 
kar prehitro minilo. Obljubili smo si, da 
bomo druženje na martinovo ponovi-
li, kajti tudi v Oseku raste kar nekaj trt, 
iz katerih pa še nismo pridelali vina. V 
Oseku lepo uspeva tudi cepljenka sta-
re trte z Lenta in čez kako leto ali dve 
bo že prva trgatev, čeprav smo nekaj 
grozdov obrali že to leto. Ko bo prava 
trgatev, pa bomo praznik martinove-
ga praznovali še bolj veselo, saj bomo 
mogoče imeli več svojega mošta, ki se 
bo spreminjal v vino.

Lep pozdrav vsem Martinom in ti-
stim, ki ga častite.

Miran Jernejšek
ZADNJI RIBOLOV V LETU 2016

Še zadnje dejanje v ribolovu se je 
dogajalo na lep jesenski dan. Tokrat 
smo se zbrali v Prvencih. Ribolov se 
je odvijal na lepem ribniku, s katerim 
gospodari Ribiško društvo Markovci. 
Iz nekdaj neugledne in zanemarjene 
gramoznice jim je z veliko truda uspe-
lo urediti čudovit ribnik, za kar jim gre 
še posebno priznanje. Tekmovali smo 
za peti pokal Slovenskih goric. Tekme 
se je tokrat udeležilo 18 ribičev iz štirih 
društev paraplegikov. Ker smo domači-
ni nastopili z dvema ekipama, je torej 
sodelovalo pet ekip. Tekmovanje je po-
tekalo v prijetnem jesenskem vreme-
nu, ribe pa niso bile najbolj lačne, kajti 
ravno dva dni prej se je vreme nekoliko 
ohladilo in to je bil glavni vzrok, da so 
slabše prijemale. Še vedno ne vem in 
nam ni jasno, kakšno vabo uporablja 
naš ribiški reprezentant, saj je ulovil več 
rib kakor vsi ostali skupaj. Izgleda, da 
mu je nekdo zaupal veliko skrivnost in 

to naj bi bil vzrok za dober ulov. Pre-
pričan sem, da je ne bo izdal, upam pa 
tudi, da je ne bo odnesel v grob. Prav 
tako upam, da ne uporablja kakšnih ke-
mikalij, ki bi slabo delovale na ribe, kar 
se je med ribiči tekmovalci že dogaja-
lo, saj so te (kemikalije) strogo prepo-
vedane. Karkoli je že, priznati je treba, 
da je pravi mojster v lovljenju krapov in 
ostalih rib. Po končanem ribolovu smo 
se odpravili v naš Paracenter v Oseku, 
kjer nas je čakalo kosilo in razglasitev 
rezultatov. 

Podelili smo tudi pokale za ekipe 
in medalje za posameznike. Tokrat 
je, kakor sem že zapisal, prvo mesto 
osvojil Rudi Centrih (CE), drugo me-
sto Franc Simonič (MB) in tretje me-
sto Alojz Jeromelj (SG). Ekipno pa so 
se tekmovalci razvrstili po naslednjem 
vrstnem redu: 

1. mesto: DP jugozahodne Štajerske
2. mesto: DP Podravja – 1. ekipa
3. mesto: DP Koroške
4. mesto: DP Ljubljanske pokrajine
5. mesto: DP Podravja – 2. ekipa

Zahvalil bi se Ribiškemu društvu 
Markovci, ki nam je brezplačno odsto-

pilo ribolovne vode. Hvala gospodu 
Petru Zvonku za vso pomoč in ko-
rektno opravljeno sojenje, Novi Rehi 
za sponzoriranje pokalov in medalj ter 
Društvu paraplegikov Podravja. Hvala 
za vso pomoč tudi vsem spremljeval-
cem in vsem ribičem, ki so se tekme 
udeležili.

Dober prijem!

Natalija Novak, socialna pedagoginja,
OŠ Sveta Trojica
DRUŽENJE Z INVALIDI

Zadnji dan pred krompirjevimi po-
čitnicami so se učenci od 1. do 5. razre-
da imeli priložnost srečati z ljudmi, ki 
so v naših očeh občudovanja vredni in 
nam vlivajo optimizem in veliko mero 
poguma, da se v življenju lahko sooči-
mo z marsičim. V gosteh smo ponovno 
imeli znance iz Društva paraplegikov 
Podravja, ki so otrokom predstavili ži-
vljenje na vozičku ter jim omogočili iz-
kušnje iz njihovega zornega kota.

Tako so učenci spoznali življenje 
parapleginje Barbare Slaček, ki je odlič-
na potapljačica, predvsem pa oseba, 
ki s svojim možem, ki je ravno tako na 
vozičku, živi podobno življenje kot vsi 
ostali, le da namesto nog uporablja 
“bicikl” (tako invalidi poimenujejo svoj 
voziček). Srečali so se tudi s paraolim-
pijcem Francem Pintarjem - Ančom, 
ki jim je razložil, kako potekajo parao-

 Kljub slabemu prijemu je Miranu uspelo 
ujeti lepotico velikanko. (Foto: arhiv društva) 

Zakaj je koš naenkrat tako daleč?  
(Foto: Peter Gavez)
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limpijske igre ter jim v roke zaupal svo-
jo puško. Kako težko ali lahko je z vozič-
ka metati na koš sta predstavila David 
Slaček in Franci Žiberna, ki v prostem 
času zelo rada odhitita na košarkarsko 
igrišče. 

Rezbar Jaka Kaučič je otroke oča-
ral s svojimi rezbarskimi izdelki, s poe-
zijo in s prijazno besedo. Učenci so v 
roke, pa ne samo v roke, ampak tudi v 
usta, prijeli čopič in ustvarjali na platnu, 
ki jim ga je pripravil Miran Jernejšek ter 
jim povedal zgodbo o tem, kako je v 
slikanju našel način izražanja in svoje 
zadovoljstvo. Nagovoril pa jih je tudi 
predsednik društva Alfred Lasetzky.

Učenci so bili polni vtisov in novih 
izkušenj, zato verjamem, da bodo o 
tem govorili še nekaj časa.

Vtisi učencev OŠ Sveta Trojica go-
vorijo sami zase.

MIKLAVŽEVANJE ZA OTROKE

Veselje, veselje, veselje … veseli otroci, veseli december. 
(Foto: Peter Gavez)

Začetka decembra se še prav posebno razveselijo otroci. Kar 
trije dobri možje, ki obdarujejo pridne otroke se zvrstijo v tem ča-
robnem zimskem obdobju. Na našem društvu vedno pohitimo, da 
kaj ne zamudimo in tako smo za naše malčke (otroke in vnučke 
članov) tako v začetku decembra pripravili veseli prihod prvega 
dobrega moža - Miklavža. 

Še preden so ga otroci glasno priklicali, so s Škratko Petro iz 
Društva RAZVEDRILKO prebrali pravljico Snežakov prvi božič, ki jim 
je pomagala narediti pravljično in praznično vzdušje. Sledili so ze-
looo glasni otroški vzkliki s katerimi so se na ves glas trudili priklicati 
Miklavža. Po kar nekaj poskusih jim je vendarle uspelo in Miklavž, 
tokrat brez spremstva parkljev, saj so bili na društvu le pridni otroci, 
jih je razveseljeval z darili. In ker se brez muje še čevelj ne obuje, so 
se tudi otroci morali potruditi in eno zapeti ali zdeklamirati. Dru-
štveni prostori že dolgo niso bili tako polni pristne sreče in otroš-
kega smeha.

Po veselem obdarovanju so v pripravljenem ustvarjalnem ko-
tičku skupaj izdelali in okrasili novoletno smrekico, seveda s po-
močjo Škratke Petre.

Names to večerje pa so si tokrat izjemoma 
privoščili pecivo, piškote, pico in čokoladne 
dobrote, ki so jih pošteno zalili s sokom.

Zabavali in veselili so se kot že dolgo ne in že 
sprašujejo: „le kaj nam bosta pripravila še Boži-
ček in dedek Mraz?“
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Jože Globokar | Delovni posvet športnih referentov

PRIPRAVE NA NOVO ŠPORTNO SEZONO
V prostorih zveze so se 27. septembra 2016 na delovnem sestanku zbrali športni referen-
ti pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Obravnavali so celoten program 
športa zveze in društev za kratkoročno in dolgoročno obdobje.

Udeležence je nagovorila pred-
sednica Skupščine ZPS Mir-
jam Kanalec in pripomnila, 

da ima šport pri ohranjanju zdravja 
pri paraplegikih in tetraplegikih zelo  
pomembno vlogo. Omenila je tudi 
vrhunski uspeh naših paraolimpijcev, 
ki so v Riu osvojili zlato in srebrno me-
daljo. Pri tem ima zasluge vsekakor tudi 
zveza z regijskimi društvi. Dodala je, da 
bo zveza šport tudi v prihodnje pod-
pirala, nato pa vsem zaželela uspešno 
delo in veliko dobrih rezultatov.

Posvet je vodil vodja športa pri 
zvezi Gregor Gračner, ki je v uvo-
dnem poročilu referente seznanil o 
poteku športnih aktivnostih v sezoni 
2015/2016 na državnem nivoju. O dru-
štvenih športnih dejavnostih so poro-
čali vodje posameznih športnih panog 
in referenti. Med njimi tudi o ligaških 
tekmovanjih, ki jih v organizaciji zveze 
društva pripravljajo v šestih panogah 
(košarka, kegljanje, atletika, ribolov, 
streljanje in šah). Razpravljali so tudi o 
vse bolj razširjenem ročnem kolesar-
jenju med paraplegiki in tetraplegiki. 
Vendar je ta šport zaradi dragih koles 
in tudi visokih štartnin na maratonih 
dosegljiv le manjšemu krogu naših 
članov.

V nadaljevanju sestanka je bese-
da tekla o športu paraplegikov in te-
traplegikov v prihodnjem štiriletnem 
obdobju. Sprejeli so kar nekaj smernic, 
ki naj bi oblikovale izvajanje športne-
ga delovanja v organizaciji zveze in 
društev. Udeleženci sestanka so veliko 

časa posvetili uskladitvi urnika števil-
nih tekmovanj. Težko je namreč najti 
proste termine, ki bi ustrezali vsem. 
Še posebej, ker imajo društva še vrsto 
drugih akcij. Poleg tega naši športni-
ki tekmujejo tudi na mednarodnih in 
državnih tekmovanjih. Težave se še 
povečajo, ker veliko tekmovanj poteka 
ob sobotah in nedeljah. Na sestanku 
so ocenili tudi organizacijo in izved-
bo največjega letošnjega atletskega 

tekmovanja v spomin prof. Bojanu 
Hrovatinu. Enotna ocena vseh je, da 
je Društvo paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije tekmovanje odlično pripravilo. 
Vodja športa Gregor Gračner je ob tej 
priložnosti predstavil razpredelnico o 
denarju, ki ga društva namenjajo špor-
tni dejavnosti. Razlike so kar velike, raz-
vidno pa je, da tista društva, ki športu 
namenjajo več denarja, dosegajo tudi 
boljše tekmovalne uspehe.

Posvet športnih referentov (Foto: Lut� Abdullahu)

"Življenje je kot vaški praznik. Prijeten dogodek.  
Zaplešimo kdaj divje čez plesišče,  

naj ljudem zastane dih."
Rudi Kerševan
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KOLEDAR ŠPORTNIH TEKMOVANJ ZA SEZONO 2016/17
DATUM PANOGA KRAJ ORGANIZATOR PRIREDITEV
24. 2. 2017 kegljanje RAVNE NA KOROŠKEM DP Slovenj Gradec Grnjakov memorial in 3. kolo lige/120 lučajev
10. 3. 2017 kegljanje CELJE DP Celje Zdovčev memorial in 4. kolo lige/ 

120 lučajev (DP veteranov)
31. 3. 2017 kegljanje GORICA DP Nova Gorica Meddruštveni turnir in 5. kolo lige/120 lučajev
22. 4. 2017 kegljanje DOMŽALE DP Ljubljana Turnir za pokal občine Domžale in 6. kolo lige 

(zaključek lige)/120 lučajev
maj 2017 kegljanje CELJE ZŠIS-POK Državno prvenstvo/ 120 lučajev
16. 4. 2017 dan športa PACUG ZPS paraplegiki in šport
1. 2. 2017 streljanje GORICA DP Gorica 3. kolo lige
22. 3. 2017 streljanje MURSKA SOBOTA DP Murska Sobota 4. kolo lige in DP v ekipnem tekmovanju
april 2017 streljanje OBVESTIMO KASNEJE ZŠIS-POK Državno prvenstvo
27. 4. 2017 šp. ribolov BRDINJE DP Slovenj Gradec 1. kolo lige
10. 5. 2017 šp. ribolov GRADIŠČE DP Murska Sobota Memorial Ivana Peršaka, 2. kolo lige
25. 5. 2017 šp. ribolov RADEČE DP Celje 3. kolo lige
1. 9. 2017 šp. ribolov METLIKA DP Novo mesto 13. Čurčijev memorial, 4. kolo lige
14. 9. 2017 šp. ribolov PRAGERSKO DP Maribor 5. kolo lige
junij 2017 šp. ribolov SLOVENIJA ZŠIS-POK Državno prvenstvo
22. 1. 2017 košarka ŽIROVNICA DP Kranj 4. kolo lige Soča oprema
19. 2. 2017 košarka RIBNICA DP Ljubljana 5. kolo lige Soča oprema
5. 3. 2017 košarka SLOVENSKE KONJICE DP Celje 6. kolo lige Soča oprema
25. 3. 2017 košarka ŽIROVNICA DP Kranj 6. Mednarodni  turnir
8. 4. 2017 košarka SLOVENIJA ZŠIS-POK PLAY OFF
6. 5. 2017 košarka ZPS POKAL ZVEZE
28. 1. 2017 košarka BEOGRAD KKK SINGIDUNUM 

Beograd
3. kolo Regionalne lige NLB Wheel (skupina A)

29. 1. 2017 košarka CELOVEC RSV Karnten Celovec 3. kolo Regionalne lige NLB Wheel (skupina B)
2. 4. 2017 košarka ZAGREB KKI ZAGREB POLFINALE Regionalne lige NLB Wheel
22. 4. 2017 košarka LJUBLJANA SLOVENIJA ZŠIS-POK FINALE Regionalne lige NLB Wheel
12.–14. 5. 2017 košarka LJUBLJANA DP Ljubljana Pogačnikov memorial
23.–25. 6. 2017 košarka MARIBOR DP Maribor 19. Parabasket
16. 2. 2017 šah ŠKOFJA LOKA DP Kranj 3. kolo lige
marec 2017 šah SLOVENIJA ZŠIS-POK DP hitropotezni posam.
9. 5. 2017 šah NOVO MESTO DP Novo mesto 22. Memorial Jožeta Radeja (4. kolo lige)
17. 5. 2017 atletika NOVA GORICA DP Gorica 1. kolo lige
24. 5. 2017 atletika NOVO MESTO DP Novo mesto 2. kolo lige
7. 6. 2017 atletika SLOVENJ GRADEC DP Koroške 3. kolo lige
21. 6. 2017 atletika KOPER DP Koper 4. kolo lige
9. 9. 2017 atletika SLOVENJ GRADEC ZPS 48. Memorial prof. Bojana Hrovatina,  

Kolo združuje
27. 5. 2017 kolesarstvo SLOVENIJA ZPS 3. Klobasarjenje
marec 2017 kolesarstvo PORTOROŽ Portorož Bike fest
10.–12. 6. 2017 kolesarstvo LJUBLJANA KD Življenje (KK Rog) Maraton Franja BTC City
25.–27. 8. 2017 kolesarstvo MORAVCI Udobno po svetu Handbike vikend
23. 9. 2017 spretnostna 

vožnja z avtom
MURSKA SOBOTA DP Murska Sobota Tradicionalni AVTO RALLY

24.–26. 1. 2017 smučanje ROGLA ZPS 9. Smučarski kamp
februar 2017 smučanje SLOVENIJA ZŠIS-POK Državno prvenstvo
9. 2. 2017 biljard LJUBLJANA ZPS meddruštveni turnir
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dipl. nov. Jakob Škantelj | Pogovor s Skenerjem Tošićem, svetovnim prvakom v parakarateju

»KO JE DVOBOJ, GREMO SAMO NAPREJ 
IN NIČ NAZAJ.«
Priti na svetovni piedestal v nekem športu nikoli ni lahko. Na enem mestu se zberejo 
vsi najboljši, ki si želijo tisto najbolj lesketajočo nagrado. Skenderju je konec oktobra v 
Linzu to uspelo. Na svetovnem prvenstvu je v disciplini kate zmagal v finalu v konku-
renci para-karateistov. A ima to srečo, da karate zanj ni le šport, ampak je že vse od 
najstniških let del njegovega življenja. Spremljal ga je v rodni Peči na Kosovu, rešil mu 
je tudi življenje, zdaj pri 58-ih letih pa je še vedno del njegovega vsakdanjika. Zato ni 
nenavadno, da o karateju govori s posebnimi čustvi in z nasmeškom. In nič drugače 
ni bilo tokrat.

S karatejem ste povezani že zelo 
dolgo, že iz časa pred poškodbo. Kako 
ste se sploh znašli v tem športu?

Dobro. Če se ne bi znašel, bi ga 
opustil. (smeh)

Bolj sem mislil, na kakšen način 
ste prišli v to oziroma kako ste se spo-
znali s tem športom?

To je bilo nekakšno notranje ču-
stvo. Želel sem si to in že v mladosti, ko 
je karate s �lmi veliko promoviral Bruce 
Lee, sem bil navdušen. Tako se je vse 
začelo v otroštvu. Potem se je začelo 
tudi v klubu in želja je prevladala.

Skender Tošić, svetovni prvak  
v para-karateju (Foto: ZŠIS-POK)

Na invalidskem vozičku ste, ker ste 
imeli leta 2002 hudo prometno nesre-
čo na ljubljanski obvoznici. Kako težki 
so bili prvi dnevi, tedni po nesreči? Ka-
kšne so bile poškodbe?

Z avtom sem zletel s ceste. Poškod-
be so bile hude, saj sem bil v komi. 
Deveti dan sem bil zbujen iz kome in 
takrat so mi opravili operacije. Potem 
sem imel dolgo zdravljenje v Soči, La-
škem …

Kako težki so bili dnevi oziroma 
tedni po nesreči?

Okrevanje je bilo težko, ampak mi 
je pomagalo, ko sem prišel na Sočo. Jaz 
sem tam potem že začel z dihalnimi va-
jami in z osnovno tehniko karateja. Po-
tem sem tukaj uporabil tudi meditacijo 
in vizualizacijo. Tega je bilo veliko. Tudi 
to je bil velik pripomoček pri okrevanju.

V vašem intervjuju sem prebral, 
da ste enkrat rekli, da ste imeli, tudi 
zaradi karateja, zelo močne mišice, 
kar je pomagalo pri tem zdravljenju. 
Bi bilo samo zdravljenje težje in tudi 
daljše, če se ne bi že prej ukvarjali s 
karatejem?

Zdravniki so tudi sami rekli, da bi 
bilo, če ne bi bil prej tako aktiven. Do 
nesreče sem bil namreč zelo aktiven. 

Morda še celo preveč, saj sem treniral 
tudi po pet ali šest ur na dan. Ampak 
tako je, ko dobiš tisti adrenalin. In to je 
v nas. Rekli so, da me je to res nekako 
rešilo, saj so bile mišice močne in niso 
dovolile dokončnega preloma. Da je to 
prispevalo k temu, da sem se ohranil 
pri življenju. Tudi zdravljenje je poteka-
lo drugače in hitreje. Karate je namreč 
panoga, kjer ni pomembno samo telo. 
Tu je duh in psiha in ko se ti nekaj do-
gaja, mi to znamo preobrniti na našo 
stran. In spet bom ponovil … karate je 
tehnika, ki ohranja duha in telo. Še po-
sebej pri invalidih lahko recimo v po-
stelji vsak naredi osnovno ročno tehni-
ko. Potem pa je tu še dihanje.

Omenili ste, da ste s karatejem 
začeli že v Soči. Kdaj ste pomislili, da 
bi se spet začeli aktivno ukvarjati s 
karatejem, četudi na invalidskem vo-
zičku? 

Rekel bi, da se je ta aktivnost res 
začela že v Soči. Ampak veste, kako 
je in zakaj jaz spoštujem karate? Kara-
te ima osnovno tehniko, ki ji pravimo 
lahka tehnika. Potem se to stopnjuje, 
močnejša in večji nivo tehnike ter vse 
drugo. Potem so v razvoju tudi tekmo-
vanja, ki so vrhunec. Ampak ta osnov-
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na tehnika pride prav na primer, ko se 
karateist poškoduje ali zboli. Takrat se 
spet ukvarja z osnovno tehniko. Ali pa 
v starosti, ko se spet vrača k tej osnovni 
lahki tehniki in potem z njo tako rekoč 
zapustimo ta svet. 

Konec oktobra ste postali svetov-
ni prvak v para-karateju. Je bila to 
izpolnitev dolgoletnih sanj? Kako bi 
opisali to neverjetno izkušnjo?

Jaz in moji prijatelji ter tudi drugi, ki 
se ukvarjajo s tem, živimo s karatejem 
in nam je del vsakdanjika. A vseeno 
bom rekel sreča za to medaljo in vse, 
da je iz našega kluba.

Moj klubski prijatelj in trener Pe-
ter Šircelj je pred tremi leti postal li-
cencirani uradni trener za para-karate. 
Potem smo začeli trenirati in hoditi po 
tekmah, prvo zlato smo prinesli dve leti 
nazaj, ko je bilo tekmovanje »Croatia 
open«. V Turčiji smo bili nato srebrni, 
a je bil to res velik turnir celega sveta. 
Potem pa se je vse skupaj začelo.

Pred prvenstvom ste sodili med 
favorite. Ste ciljali na naslov svetov-
nega prvaka? Kakšna so bila pričako-
vanja?

Moram priznati, da so bila. V klu-
bu in s Karate zvezo Slovenije imamo 
močnejši pristop k temu, tako da se 
malo razlikujemo od drugih. Imam pa 
tudi prednost, da sem zdrav, da lahko 

praktično vsak dan konstantno treni-
ram. Imamo prave močne treninge in 
okrog mene je prava močna ekipa. Jaz 
pa sem samo realizator vseh in nisem 
sam naredil čudeža.

Vaš učitelj je sicer Takashi Toku-
hisa. Ali je tudi on že dalj časa tukaj v 
Sloveniji?

On je tukaj že od sedemdesetih 
let, je eden redkih strokovnjakov, ki 
jih lahko prišteješ na prste ene roke v 
svetovnem vrhu. Obvlada takšno zna-
nje in takšen tradicionalen karate. In 
to vse skupaj je produkt tega, kar sem 
jaz samo realiziral. Jaz bi rekel, da je to 
neka »mašinerija« in na vrhu te je naš 
mojster Takashi Tokuhisa.

V �nalu ste se srečali z Avstrijcem 
Markusom Mendyjem Swobodo. Vas 
je kaj skrbelo, da bi bili sodniki pri-
stranski in tako naklonjeni domači-
nu?

Ne bi rekel pristranski, zagotovo pa 
so bili neki lobiji, ki so napeljevali na to. 
A mi v karateju, ne bom rekel, da smo 
imuni na to, ampak ne nosimo s seboj 
tega strahu. Mi gremo na tekmovanje 
in tisto, kar imamo v sebi, to bomo 
sprožili ne glede na to, kdo je naspro-
tnik. Zmeraj je ta zavest, da znamo in 
smo lahko pomirjeni. Tudi sodniki na 
koncu realno odločajo, kar se vidi. So 
kamere in publika.

Ali imate tudi možnost pritožbe?
Da, imamo tudi to možnost. Ampak 

še enkrat ponavljam, da sodniki sodijo 
realno. Dobili smo pa tudi maksimalno 
število točk oziroma še čez. Maksimal-
no število je 45, mi smo dobili 45,1.

Kako je pa to mogoče?
Ves čas sem se to spraševal. Imam 

srečo, da je trener tudi sodnik, zato on 
ve vse. Sodnikov je namreč sedem, a 
se šteje le pet ocen. Jaz bi lahko reci-
mo dobil s kategorizacijo najboljšo 
oceno 8.6, vendar sem dobil dve oceni 
8.7. Potem pa se je ena od teh dveh 
zbrisala. Najboljša in najslabša se na-
mreč zbrišeta. Ene pa niso hoteli uma-
kniti. (smeh) 

Skenderju sta družbo na zmagovalnem odru delala Avstrijec in Rus. (Foto: osebni arhiv ST)

Paraplegik Tošić se je takole veselil naslova 
svetovnega prvaka. (Foto: osebni arhiv ST)

Tošićev učitelj Takashi Tokuhisa sodi med 
največje mojstre te borilne veščine na 
svetu. (Foto: osebni arhiv ST)
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Ali ste bili potemtakem zadovoljni 
z nastopom?

Zelo. Delal sem močno in tukaj je 
bila izjemno dobra povezava z diha-
njem, kar je  zelo pomembno. Recimo 
hitri vdihi, da se lahko potem daje tudi 
močne udarce. Morda bi bilo mogoče 
tehnično izpeljati še boljše, vendar sem 
se bolj osredotočil na moč in eksploziv-
nost, ki se največ točkujeta. Po koncu je 
bil zadovoljen tudi moj trener. Dvignil 
je roke in se veselil, videl pa sem tudi 
kakšno solzico. Jaz pa emocij recimo 
nikoli ne pokažem. 

Na kaj so sodniki pri ocenjevanju v 
disciplini kat najbolj pozorni?

Najbolj gledajo na moč in eksplo-
zivnost ter spoj tega dihanja in ek-
splozivnosti. Namreč, če ti ne zdržiš v 
dihanju, si po nekaj elementih že ves 
izmučen. Potem pa je tu še tehnika, 
moč udarcev, kjer so najpomembnejši 
predvsem kolki. In jaz imam to pred-
nost, da sem tehniko s kolki izpopolnil. 
Sodniki pa ocenjujejo tudi kjaj, krik na 
koncu elementa.

Seveda pa sta pomembni še pri-
sebnost in koncentracija, saj gre lahko 
že po majhni napakici vse v vodo. In 
vse odnese Sava. (smeh)

Ravno to sem vas hotel vpraša-
ti. Na kaj morate biti med nastopom 
najbolj osredotočeni?

To je svetovni vrh in tam so prisotni 
čisto vsi. Tudi strokovnjaki, gledalci in 
navijači so med njimi. Zato moraš biti 
najbolj osredotočen na prisebnost ozi-
roma na to, da te dogajanje s tribun ne 
moti in ne vpliva nate. Jaz tako naredim 
nekakšen zvon, v katerem sem samo 
jaz. In delam maksimalno. Ko končam, 
pa vključim še ostalo dogajanje. 

Ali se torej lahko zgodi, da včasih 
odloča dober ali slab dan?

Včasih je res tako, a oni ne bodo ča-
kali na tvoj dober dan. (smeh) 

Koliko dvobojev je bilo do �nala? 
Kakšen je bil sistem tekmovanja?

V para-karateju, kamor sodijo re-
cimo tudi amputirani in slepi, je tako, 
da se naredita dve skupini. In v vsaki 
skupini potem tekmujejo za čim boljši 
rezultat. Tisti z najboljšo vajo iz vsake 
skupine gre v �nale, druga dva pa se 
borita za tretje mesto. Jaz sem imel re-
cimo zelo močno skupino. 

Odlično vam je šlo tudi že lani  
v Turčiji, kjer ste bili prav tako na zelo 
močnem turnirju drugi. Kako težko 
je v karateju dalj časa ostati prav pri 
vrhu?

Težko je ostati na vrhu. Da smo re-
alni, tako je v vsakem športu. Ampak 
tukaj ni dilem, ker jaz in moja ekipa, s 
katero vsak dan treniramo, smo tako re-
koč ves čas v karateju. Zdaj smo samo 
šli proti vrhu pokazat kaj znamo in gle-
de tega me ne skrbi. Seveda pa so psi-
hične in drugačne obremenitve tako 
kot v vsakem športu.

Kakšna pa je vaša predpriprava 
na dvoboj? Na kaj in kako se osredo-
točite pred dvobojem?

Ko dobimo obvestilo, da bodo tek-
movanja oziroma dvoboji, začnemo 
vaditi malce intenzivnejše. Pred samim 
dvobojem sicer nimam nekih poseb-
nih priprav. Trudim se, da je vse čim 
bolj normalno. Zjutraj vstanem, grem 
ven in se nadiham svežega zraka, nato 
pa naredim oziroma ponovim še svojo 
tehniko. Če je dvoboj popoldne, pojem 
malo zajtrka, potem pa pijem samo 
vodo. Pred samim nastopom popijem 
par požirkov vode za akumulacijo. Ni 
pa nekih stresnih situacij.

Kaj pa recimo mentalna priprava?
To imamo pa v sebi. Ves čas smo 

pripravljeni in s tem nimamo nobenih 
problemov. Ne znamo reči ne smem, 
nočem in ne morem. Ko je dvoboj, gre-Tošić je vse elemente izvedel brezhibno, močno in eksplozivno. (Foto: osebni arhiv ST)

Že po prvem mestu v skupini je bilo jasno, 
da je zlato zelo blizu. Skender je obe vaji 
odlično izvedel. (Foto: osebni arhiv ST)
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PREDSEDNIK VLADE IN MINISTRICA 
SPREJELA PARAOLIMPIJCE

Predsedniška palača je bila 6. ok-
tobra v barvah naših paraolimpijcev. 
Predsednik vlade dr. Miro Cerar in 
ministrica za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Maja Makovec Brenčič sta 
namreč sprejela paraolimpijsko dele-

mo samo naprej in nič nazaj. Tudi če 
je treba z glavo skozi zid, gremo pa z 
glavo skozi zid. Smo v takšni panogi in 
tako je. Ko pride naloga in so neka pri-
čakovanja, tudi adrenalin naredi svoje, 
tukaj ni varčevanja z energijo in ničesar. 
Rušimo vse pred seboj.

Kako potekajo same priprave in 
treningi pred tekmovanjem?

Treningi v klubu so zvečer in so 
malo močnejši, dopoldne pa vsak dan 

treniram sam. Imam en prostor, majh-
no telovadnico za sebe in vsako jutro 
tam naredim malo vaj. Zdaj so zvečer 
tudi treningi v klubu, kjer smo recimo 
trikrat na teden, pred tekmami pa celo 
vsak dan. Sam tudi ves čas vizualiziram 
svoje udarce in jih izpopolnjujem. Ni 
trening samo roke in poligon, vizuali-
zacija in meditacija sta prav tako zelo 
pomemben del treninga.

Mednarodna karate zveza je sve-
tovno prvenstvo organizirala skupaj 
tako za neinvalide kot invalide, kar 
je zaenkrat še prava redkost na tej 
ravni. Morda veste, kako je prišlo do 
tega? Kaj so bili glavni in uspešni ar-
gumenti?

Tega, da smo eni redkih, nisem ve-
del niti jaz. Promocija se je začela že 
štiri leta nazaj, dve leti nazaj pa je bilo 
uradno svetovno prvenstvo v nem-
škem Bremnu in takrat se je vse to za-
čelo. Čez dve leti v Peruju bo tako že 
tretjič.

Mislite, da je takšno združevanje 
vzor? Veliko mednarodnih zvez nima 
takšne združitve.

Seveda je vzor. To je super. 
Kakšna so pričakovanja za naprej 

oziroma kakšni so cilji?
Treniramo normalno, kot da se ni 

nič zgodilo. Cilje za naprej določata 
vodstvo kluba in zveza. Vsi funkcionarji 
so zelo aktivni in oni delajo načrte za 
tekmovanje. Naše delo je, da treniramo 
in v tem uživamo.

Svetovno prvenstvo v Linzu je na tribune privabilo mnogo gledalcev. (Foto: osebni arhiv ST)

Lutfi Abdullahu in Jože Globokar | Paraolimpijski šport 2016

PO ZAKLJUČKU IGER SLEDIJO ČESTITKE
Kot se za državnike in državne ustanove spodobi, so uvideli, pohvalili in nagradili uspe-
he naših paraolimpijcev. Še posebno Veselke Pevec, ki krasi tudi poštno znamko.

gacijo, zaslužnim čestitala za vrhunske 
dosežke na 15. paraolimpijskih igrah v 
Riu de Janeiru ter zlati Veselki Pevec, 
srebrnemu Frančku G. Tiršku in tre-
nerki Poloni Sladič podelila nagrade. 
Predsednik je ob tem pripomnil, da 
izjemni uspehi športnic in športnikov 
pripadajo tudi požrtvovalnim trener-
jem in vsem drugim, ki sodelujejo pri 

pripravah naših športnikov. V nagovo-
ru je poudaril, da so športniki invalidi s 
svojo vztrajnostjo, energijo in predano-
stjo zgled in navdih vsem nam.

Veselka Pevec se je predsedniku in 
ministrici v imenu celotne paraolimpij-
ske delegacije zahvalila za vso veliko 
pozornost in podporo, ki so je bili dele-
žni pred in po končanih igrah.
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VESELKA DOBILA SVOJO POŠTNO 
ZNAMKO

Pošta Slovenije je prvič v zgodovini 
samostojne Slovenije izdala priložno-
stno znamko s podobo dobitnika zlate 
medalje med športniki paraolimpijci. 

Sprejem v predsedniški palači (Foto: Vlada RS)

Odslej lahko
prevzamem paket 
kadar koli, 24/7!

Za več informacij 
poskenirajte QR kodo, 
pokličite na 080 14 00 ali 
obiščite www.pspaketomat.si.

PS Paketomat –  
diskretno, hitro & priročno!
Vzpostavili smo mrežo samopostrežnih poštnih 
avtomatov, kjer boste lahko brez vrst in gneče 
preprosto prevzemali in oddajali svoje pakete. 
Diskretno, hitro in priročno! 

PREVZEM 
PAKETA v samo 
3 korakih!

Opravi 
spletni 
nakup

1 Prejmi SMS 
z unikatno 
kodo

SMS
2 Prevzemi 

svoj paket 
24/724

3

To je še en korak do izenačitve invali-
dnih in neinvalidnih športnikov, za ka-
terega se je odločila Komisija za izdajo 
poštnih vrednotnic. Ta izjemna čast 
pripada strelki Zveze paraplegikov Slo-
venije, Veselki Pevec. 

Še pred izdajo so morali na pošti 
urediti številna soglasja, uradni fotograf 
slovenskih paraolimpijcev Vid Poni-
kvar pa je pripravil pet motivov naše 
šampionke, med katerimi so izbirali.

S priložnostnimi znamkami je Pošta 
Slovenije do sedaj počastila vse zlate 
prejemnike olimpijskih medalj, osvoje-
nih za samostojno Slovenijo. Tako so bili 
na znamkah že Iztok Čop in Luka Špik, 
Rajmond Debevec, Primož Kozmus, 
Tina Maze, Urška Žolnir in Tina Trste-
njak. Ponosni smo, da se jim je pridruži-
la tudi paraolimpijka Veselka Pevec.
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Sistem tekmovanja, ki je bilo prav-
zaprav izbirno za tisti vrhunec 
curling sezone, ko bo svetovno 

prvenstvo divizije A v Južni Koreji, je 
bil izjemno zahteven. Na omenjeno 
tekmovanje sta se namreč uvrstili le 
dve najboljši reprezentanci, ki sta na 
Finskem zaigrali v �nalu. V vsaki izmed 
obeh skupin je bilo po osem ekip, od 
katerih sta se le po dve najboljši uvrstili 
v nadaljnji del turnirja. Glavni dobitek 
in pot v Južno Korejo pa sta na koncu 
zadeli domača reprezentanca Finske in 
Škotska.

Začeli slabo, nadaljevali bolje
Slovenski reprezentanci, ki jo sesta-

vljajo Robert Žerovnik, Žiga Bajde, 
Jože Klemen in Živa Hribar, se žal ni 
uspelo uvrstiti v pol�nale, a so vseeno 
pustili izjemno dober vtis. Čeprav se 
vse skupaj na prvi tekmi proti Škotski 
ni začelo najbolje, saj je naša reprezen-
tanca po treh »endih« zaostajala že z 0 
: 8, so se Slovenci in Slovenka nato le 
sprostili in proti favorizirani reprezen-
tanci z Otoka  prikazali precej boljšo 
igro ter se ji do konca približali le na tri 
točke razlike, tako da so se Škoti lahko 
veselili zmage z 10 : 7. Temu je sledila 
tekma z Izraelci, ki pa so jo slovenski 
reprezentanti in reprezentantka začeli 
povsem drugače. Tokrat so bili oni ti-
sti, ki so hitro povedli s 6 : 0, a so nato 
Izraelci v naslednjih dveh »endih« raz-
liko prepolovili, kar pa je očitno naše 
le prebudilo in nasprotnikom niso več 
prepustili točk ter slavili z 11 : 3. Tudi 

Dipl nov. Jakob Škantelj | Svetovno prvenstvo skupine B v curlingu

IZ FINSKE S TREMI ZMAGAMI
Slovenska curling reprezentanca se je v začetku novembra udeležila svetovnega prven-
stva divizije B v finskem Lohji. Naša četverica je v sedmih tekmah prišla do treh zmag 
in zasedla končno 9. mesto.

tretja tekma slovenske reprezentance 
je imela nekaj več rezultatsko uspešnih 
in daljših intervalov ene ali druge ekipe, 
a so tokrat spet nasprotniki bolje začeli. 
Turki so namreč dobili prve tri »ende« 
in povedli s 5 : 0, a je nato svoje znanje 
ter sposobnosti pokazala slovenska re-
prezentanca, ki jim v naslednjih sedmih 
»endih« ni prepustila niti točke. 

Premagali premagljive
Čeprav se je že zdelo, da je Slove-

nija padla v polni zmagovalni ritem, je 
zatem prišla močna Švedska, ki je bila 
žal boljša, in sicer so sosedi domačinov 
Slovenijo premagali z 8 : 2. Polni me-
šanih občutkov in pričakovanj so se v 
petem dvoboju naši reprezentanti in 
reprezentantka odpravili v borbo z Ita-
lijo, od katere so bili na koncu res boljši 
z 10 : 5. A ravno, ko so se za trenutek 
pojavile tiste, pred prvenstvom tako 

nemogoče sanje o napredovanju iz 
skupine, že je naslednji dan sledil hla-
den tuš v obliki težkih porazov proti 
Angležem in Slovakom, ki edini deželi 
s sončne strani Alp niso prepustili niti 
točke. Slovenska reprezentanca, ki ji kot 
trener poveljuje Gregor Verbinc, je 
tako končala s svojimi nastopi v mestu 
na jugu Finske in se domov odpravila z 
zadovoljstvom nad prikazanim. Nena-
zadnje so glede na pogoje za trening 
in vse ostalo premagali tiste, ki so veljali 
za premagljive in so bili v njihovem ka-
kovostnem razredu, medtem ko pa so 
bile štiri reprezentance žal zaenkrat še 
nekoliko premočne.

Ekipa v curlingu ostaja v skupini B. (Foto: osebni arhiv GV)
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Jože Globokar | NLB Wheel liga

V LIGI V DVEH SKUPINAH 
TEKMUJE OSEM EKIP
V letošnji sezoni bo v regionalni NLB Wheel ligi v dveh 
skupinah in dvokrožnem sistemu tekmovalo osem ekip. V 
skupini A – KIK Zmaj in KIK Una Sana (BiH), KKI Zagreb 
(Hrvaška) in KKK Singidunum (Srbija), v skupini B pa Ca-
stelvecchio (Italija), Slovenija, RSV Kärnten (Avstrija), KKI 
Vrbas (BiH). Ekipe so že odigrale prvo kolo. Za skupino A 
ga je v organizaciji ZPS 5. novembra v Gradačcu pripra-
vila KIK Zmaj, za skupino B pa 6. novembra 2016 ekipa 
Castelvecchio v Gradiški.

Gradačac 
V uvodni tekmi je favorizirana ekipa 

organizatorjev KIK Zmaj brez težav po-
razila KKI Zagreb (75 : 50). Druga tekma 
je zmago prinesla ekipi KIK Una Sana, 
ki je novinko v ligi KKK Singidunum 
ugnala s 65 : 42. Beograjčani so prvo 
četrtino dobili za 6 točk, v drugi prika-
zali enakovredno igro, nato pa povsem 
popustili. V tretji tekmi sta se pod koši 
srečali KKK Singidunum in KKI Zagreb. 
Nekoliko utrujeni Srbi so tekmo dobi-
li z minimalno razliko 58 : 57, čeprav 
so imeli pred zadnjo četrtino 10 točk 
prednosti. V zadnji tekmi prvega kola 
skupine A je bila boljša KIK Una Sana. 
Dobila je tri četrtine in tekmo z ekipo 
KIK Zmaj zaključila z rezultatom 66 : 58.

Najboljši strelci: Ramo Rekano-
vić 52, Armin Aziraj 47 (oba KIK Una 
Sana), Sabid Karupović 44 (KKK Singi-
dunum).

V skupini A po prvem kolu vodi KIK 
Una Sana, druga je KIK Zmaj, tretja KKK 
Singidunum, četrta pa KKI Zagreb.

Gradiška
V sosedskem obračunu med eki-

pama Castelvecchio in Slovenija so 
Gradiščani upravičili vlogo favorita in 
zmagali s 57 : 37. Visoko koš razliko so si 
priigrali v zadnji četrtini, ko je Slovenija 
povsem popustila. V drugem srečanju 
je ekipa KKI Vrbas že v prvi četrtini za-
beležila visoko razliko in tekmo z RSV 
Kärnten (77 : 48) zanesljivo pripeljala 
do konca. Odlično in zanesljivo igro je 
prikazala v vseh četrtinah. Slovenija je 
v tretji tekmi morala priznati premoč 
ekipi RSV Kärnten. Tekmo je izgubila v 
prvi četrtini, v kateri so si severni sosed-
je priigrali 10 točk prednosti. Ob ena-
kovrednem nadaljevanju je Slovenija 
tekmo izgubila z 61 : 68. Castelvecchio 
in KKI Vrbas sta v zadnji tekmi skupine 
B po treh četrtinah prikazali enakovre-
dno igro (44 : 43). Toda v zadnji četrtini 
so bili domačini boljši in z več športne 
sreče slavili s 60 : 54.

Tekma v skupini A v Gradačcu (Foto: Gregor Gračner)

Tekma skupine B v Gradiški (Foto: arhiv Mitja Dečman)
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Tekme so ob tehničnem delegatu 
Milanu Lukanu vodili sodniki Mitja 
Dečman (SLO), Damir Kunošić (BiH) in 
Saša Lakić (A).

Najboljši strelci: Robert Holderiig 
47 (RSV Kärnten), Ademir Demirović 
41 (Castelvecchio), Adnan Ćejvan 40 
(KKI Vrbas).

V skupini B po prvem kolu vodi Ca-
stelvecchio, druga je KKI Vrbas, tretja 
RSV Kärnten, četrta pa Slovenija.

NLB WHEEL LIGA IMA SPLETNO STRAN
Regionalna NLB WHEEL LIGA, v 

kateri tekmujejo košarkarske ekipe na 
invalidskih vozičkih iz šestih držav, ima 
od 27. oktobra 2016 svojo spletno stran 
(www.nlbwheel.com). 

Na uvodni strani vodja lige in špor-
ta pri Zvezi paraplegikov Slovenije 
Gregor Gračner predstavlja pomen in 

vlogo košarke na vozičku, obiskovalci 
lahko vidijo pomemben dogodek, na-
povednik in sponzorje. V zavihku NOVI-
CE se bodo nizale novice o dogodkih 
lige, v zavihku GALERIJA so zaenkrat po 
sezonah predstavljene � nalne tekme, 
pod povezavami pa še zanimivi pove-
zavi – JAGODNI IZBOR AKCIJ in UTRINKI 
Z ROBA IGRIŠČA s številnimi atraktiv-
nimi fotogra� jami košarke na vozičkih. 

Zavihek EKIPE predstavlja posamične 
ekipe s skupinsko fotogra� jo, trener-
ja in kapetana ter poimenski seznam 
igralcev, zavihek ZGODOVINA pa potek 
posamičnih iger ob zaključkih lige.

Spletna stran NLB WHEEL lige je za-
živela v rekordnem času, dobila pa bo 
še povezavo na Facebook in angleško 
različico. Uredniku Mitji Dečmanu želi-
mo uspešno urejanje.

Spletna stran NLB Wheel lige

Za polno življenje

Izdaja, izposoja, prodaja in servis medicinskih pripomoèkov

Pogodbeni dobavitelj ZZZS

Higiena

Terapija

Nega

Vozièke izdajamo v cenovnem standardu na 

naroèilnico za medicinski pripomoèek na podlagi 

testiranja na URI-SOÈA in prejete odloèbe ZZZS. 

Za merilne liste in tehniène informacije o 

posamiènem vozièku se oglasite 

v našem salonu, nas poklièite oz. nam pišite: 

M: 051 440 725 (Matej) 

E: servis@socaoprema.si

BREZPLAÈNI KLIC

Zložljiv aktivni invalidski vozièek 

AVANTGARDE

Fiksen aktivni invalidski vozièek 

BLIZZARD

Vozièek na elektromotorni pogon 

B400  I  B500  I  B600

Gibanje

www.klikin.si 01 477 20 00

Sedaj tudi s funkcijo 
in-plačilo za nakazila 
prijateljem prek
telefonskega imenika.
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PRVO KOLO SO PRIPRAVILI 
MARIBORČANI

V športni dvorani v Ru-
šah se je 22. oktobra 2016 
začela košarkarska liga ZPS 
– SOČA OPREMA za sezono 
2016/2017. Prvo kolo je v or-
ganizaciji ZPS pripravilo Dru-
štvo paraplegikov Podravja. 
V uvodnem srečanju sta se 
na parketu pomerili ekipi DP 
Maribor Pal�nger Marine in 
DP Kranj. Po dokaj izenačenem prvem 
polčasu so domačini vendarle strli od-
por nasprotnikov in zmagali s 65 : 52. 
Druga tekma je zmago prinesla ekipi 
RSV Kärnten, ki je ekipo DP Celje Ther-
mana popolnoma nadigrala in slavila z 
visoko razliko 65 : 36. V tretji tekmi sta 
se pod koši udarili DP Novo mesto in 
DP Maribor Pal�nger Marine. Povedli 
so Novomeščani, vendar so v nadalje-
vanju popustili in tekmo izgubili z 39 : 
52. V četrti tekmi je bila boljša DP Celje 
Thermana, ki je lanskoletnega prvaka 
DP Ljubljana Mercator porazila z rezul-
tatom 69 : 59. Zadnja tekma med RSV 
Kärnten in DP Novo mesto je pripadla 
Avstrijcem (60 : 44).

Na tekmovanju sta bila prisotna de-
legat lige Milan Lukan in vodja športa 
pri ZPS Gregor Gračner, tekme sta vo-
dila sodnika Mitja Dečman in Dražen 
Štrok. 

Vrstni red po odigranem prvem 
kolu je: prva RSV Kärnten, druga DP 
Maribor Pal�nger Marine, tretja DP 
Celje Thermana, četrta DP Novo mes-

Lutfi Abdullahu | Prva dva kola košarkarske lige ZPS - SOČA OPREMA

AVSTRIJCI OSTAJAJO NA VRHU
V letošnji sezoni košarke na vozičkih, katere sponzor je SOČA oprema, bo tekmovalo pet 
ekip iz pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije in ena ekipa iz Avstrije.

to, peta DP Ljubljana Mercator in šesta 
DP Kranj.

DRUGO KOLO JE PRIPRAVILA EKIPA 
RSV KÄRNTEN

V avstrijskem mestu Wolfsberg so 
ekipe, ki tekmujejo v košarkarski ligi 
ZPS –SOČA OPREMA 12. novembra 
2016 odigrale drugo kolo. Tekmovan-
je je v organizaciji Zveze paraplegikov 
Slovenije pripravila domača ekipa RSV 
Kärnten. V uvodni tekmi sta se pod 
koši srečali RSV Kärnten in DP Ljublja-
na Mercator. Ljubljanska ekipa je zače-
la odlično in si v prvi četrtini priigrala 
sedem točk prednosti, nato pa sta se 
ekipi izmenjavali v vodstvu vse do 
neodločenega rezultata ob zaključku 
tekme. Sledil je podaljšek, v katerem 
se je razigral center ljubljanske ekipe 
in pripomogel k porazu domačinov 
(62 : 67). 

Druga tekma je v slovenskem obra-
čunu pripadla ekipi DP Maribor Pal�n-
ger Marine, ki je z zanesljivo zmago (66 
: 51) premagala DP Celje Thermana. 

DP Ljubljana Mercator (v belih dresih) je premagala RSV 
Kärnten. (Foto: Mitja Dečman)

Avstrijska ekipa RSV Kärnten 
je v tretji tekmi z visoko razliko 
porazila DP Kranj (61 : 39). Ekipa 
organizatorjev drugega kola je 
vso tekmo vodila, visoko pred-
nost pa si je priigrala v tretji 
četrtini (24 : 10). 

Derbi drugega kola je bil 
vsekakor obračun med DP Mari-
bor Pal�nger Marine in DP Ljubl-
jana Mercator. Mariborčani so v 
prvem polčasu vodili za sedem 
točk, v tretji četrtini dodali še šti-

ri točke, nato pa povsem popustili. Dve 
sekundi pred koncem so Ljubljančani 
vodili za dve točki, Mariborčani pa imeli 
dva prosta meta, s katerima bi lahko iz-
silili podaljšek. Zadeli so samo enkrat in 
tekmo izgubili z rezultatom 61 : 62.

V zadnji tekmi sta se na parket za-
peljali DP Celje Thermana in DP Novo 
mesto. Ekipi sta prikazali enakovredno 
igro, vendar so Celjani rutinirano zma-
gali s 53 : 49.

Na tekmovanju sta bila prisotna de-
legat Milan Lukan in vodja za šport pri 
ZPS Gregor Gračner, tekme sta vodila 
sodnika Marko Hladnik in Mitja Deč-
man.

Po drugem kolu vodi RSV Kärnten, 
druga je DP Maribor Pal�nger Marine, 
tretja DP Celje Thermana, četrta DP 
Ljubljana Mercator, peta DP Novo mes-
to, šesta DP Kranj.

Najboljši strelci po dveh kolih: 
Gregor Gračner – DP Ljubljana 

Mercator (87), Enis Musić – DP Celje 
Thermana (80), Robert Holdring – 
RSV Kärnten (78).
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Anka Vesel | Parakolesarstvo

PREKOLESARJENA JESEN
Člani slovenske parakolesarske reprezentance smo se mudili na zadnji tekmi sezone v 
Beogradu. Ročni kolesarji in freewheel-isti pa smo sodelovali tudi na na 21. Volkswagen 
ljubljanskem maratonu.

EVROPSKI POKAL V BEOGRADU
S tekmovanjem za evropski pokal 

24. in 25. septembra 2016 v Beogradu 
so  parakolesarji Zveze za šport invali-
dov Slovenije – paraolimpijski komite 
zaključili letošnjo tekmovalno sezono. 
Pod vodstvom selektorja Alekseja 
Dolinška in pomočnika selektorja ter 
serviserja Klemena Čepirla so se tek-
movanja udeležili ročna kolesarja Anka 
Vesel in Gregor Habe v kategoriji 
H3, David Kuster (C4) in tandem Aleš 
Dragar in Aleš Rode. Anka Vesel in 
Gregor Habe sta v tekmi na čas in ce-
stni dirki osvojila prvi mesti. 

21. VOLKSWAGEN LJUBLJANSKI 
MARATON

Zadnji vikend v oktobru je tradici-
onalno rezerviran za Volkswagen lju-
bljanski maraton. V nedeljo, 30. oktobra, 
so se na 21-kilometrski trasi odlično 

Ročni kolesarji in freewheel predstavnika na startu 21. Ljubljanskega maratona (Foto: Anka Vesel)

Dobitniki odličij na tekmi za evropski 
pokal v Beogradu (Foto: Aleksej Dolinšek)

odrezali ročni kolesarji  Zveze paraple-
gikov Slovenije in KK Bauerfeind. Nasto-
pilo je trinajst ročnih kolesarjev in dva 
predstavnika s freewheel-om. S časom 
0:35:47 je slavil Marko Sever. Drugo 
mesto je s časom 0:37:26 osvojil Mar-
ko Doberšek, tretji pa je bil italijanski 
predstavnik Ronald Ruepp (0:39:42). 
Poleg zmagovalcev so se maratona 
udeležili še ročni kolesarji Zveze para-
plegikov Slovenije in KK Bauerfeind Edo 
Ješe, Gregor Habe, Peter Cerar, Matej 
Lednik, Ivo Ozebek, v ženski konku-
renci Anka Vesel in Tanja Cerkvenik ter 
freewheel-ista Janez Učakar in Marko 
Zupančič. Poleg drugouvrščenega 
predstavnika Italije so nastopili še Itali-
jan Robert Kaufmann in predstavnika 
Republike San Marino Rosano Valenti 
in Mirko Tomassoni.

Zanimanje za ta športno-rekrea-
tivni praznik iz leta v leto narašča tako 

med tekači kot tudi med ročnimi kole-
sarji. Morda se uresničijo besede pred-
sednika države Boruta Pahorja in bo 
ta ali kakšen podoben športno-rekre-
ativni dogodek v prihodnosti  postal 
tudi državni praznik.
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Ročni kolesarji na cesti (Foto: Anka Vesel)

Spomini na zimske priprave na 
OTOKU LANZAROTE v febru-
arju budijo skomine po novih 

dogodivščinah. Februarsko poletje da-
leč od mrzle in zasnežene Slovenije in 
druženje z ročnimi kolesarji svetovne 
tekmovalne elite je dalo novo energijo 
in motivacijo za uspešen začetek kole-
sarske sezone. In hkrati za razmislek o 
umestitvi (vrhunskega) športa invali-
dov v slovenski in svetovni prostor.

V marcu na BIKEFESTIVALU v 
Portorožu je bila prva prava priložnost 
preveriti psiho�zično pripravljenost na 
nove izzive. Ročni kolesarji KK Bauerfe-
ind in Zveze paraplegikov so uspešno 
prevozili 56-kilometrsko traso, Marko 
Sever pa se je izkazal na najdaljši 88-ki-
lometrski trasi.

Na 2. srečanju ročnih kolesarjev 
Zveze paraplegikov – KLOBASAR-
JENJU so se zbrali v Kopru. Son-
ce  in  morje  sta  na  druženje privabila 
več kot 60 (ročno) kolesarskih navdu-
šencev. Rekreacija in družba podobno 
mislečih para in tetraplegikov je odlično 
izhodišče za voljo in motivacijo pri nabi-
ranju ročno-kolesarskih kilometrov.

Junij je rezerviran za najtežji in naj-
daljši maraton. Mali MARATON FRA-
NJA z 98 kilometri že leta premagujejo 
tudi ročni kolesarji. Marko Sever, Edo 
Ješe, David Razboršek, Peter Cerar, 
Žiga Breznik in Primož Jeralič so tudi 

Anka Vesel | Ob zaključku ročnokolesarske sezone

POZOR! PARAKOLESARJI 
NA CESTI – V LETU 2016
V teh jesensko-zimskih mesecih, ko ročna kolesa večino-
ma najdejo prostor v garažah in kleteh, je tudi čas za raz-
mislek o prevoženih kilometrih, o vzponih in padcih, pred-
vsem  pa o željah in ciljih v prihajajoči sezoni.

letos dokazali, da so meje človeških 
zmožnosti začrtane le v glavah posa-
meznikov.

Svoje meje, zmožnosti in psiho�-
zično pripravo so kolesarji preizkusili 
v avgustu na 70-kilometrski trasi MA-
RATONA ZELENE DOLINE. Da izziv ne 
bi bil prelahek, so po krajšem oddihu 
v cilju odkolesarili tudi nazaj na startno 
mesto.

Zaradi obveznosti ali bolezni roč-
nih kolesarjev se je letošnjega KRA-
ŠKEGA MARATONA v septembru 
udeležil le Matej. Seveda je odlično 
zastopal barve ročnih kolesarjev. Kra-
ški maraton je sovpadal z berlinskim in 
tekmo za evropski pokal v Srbiji. David 
je iz Berlina pripotoval navdušen nad 
številom zbranih ročnih kolesarjev in 
ostalih udeležencev, sicer tekaškega 
maratona. Dvainštiridesetkilometrske 
trase BERLINSKEGA MARATONA se 
je udeležilo 180 ročnih kolesarjev. Je 
udeležba v Berlinu slovenski ročnoko-
lesarski izziv za prihodnje leto?

Rekreativni del ročnokolesarske 
sezone so ročni kolesarji tradicionalno 
zaključili v oktobru na VOLKSWAGEN 
LJUBLJANSKEM MARATONU.

Tekmovalni del sezone je bil 
usmerjen v Rio, na septembrske pa-
raolimpijske igre. Člani parakolesarske 
reprezentance Zveze za šport invalidov 
– paraolimpijski komite so v pretekli se-

zoni prvič zbrali zadostno število točk 
za udeležbo enega predstavnika na 
paraolimpijskih igrah. Z največ zbrani-
mi točkami si je mesto prikolesaril Pri-
mož Jeralič. Kljub smoli na cestni dirki 
je odlično zastopal barve Slovenije. Is-
krene čestitke!

Člani reprezentance so tudi letos 
trenirali in tekmovali pod vodstvom 
trenerja kolesarstva Alekseja Dolinška.

Uspehov na rekreativnem in tek-
movalnem področju ne bi bilo brez 
volje in motivacije posameznikov ter 
njihove ljubezni do ročnega kolesar-
stva, želje po gibanju in premagovanju 
kilometrov. Za uspehe vseh bi kmalu 
lahko zmanjkalo papirja in črnila. Mar-
ko Sever z več kot 15.000 kilometri v 
letošnji sezoni, Edo Ješe z osvojitvijo 
Mangartskega sedla in Vršiča na ročni 
pogon, Marko Doberšek z 200 kilome-
tri v enem dnevu … 

Vsak kilometer na roke je težak. 
Uspehi, motivacija in moč ročnih kole-
sarjev pa zavidanja vredni.

V teh dneh je čas za načrtovanje in 
pripravo na novo leto.

Naj se želje spremenijo 
v cilje in cilji v uspehe 

tudi v letu 2017.
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MEGLIČEVA IN KANCLER DRŽAVNA 
PRVAKA

V športni dvorani pri osnovni šoli v 
Logatcu je 23. oktobra 2016 potekalo dr-
žavno prvenstvo invalidov v namiznem 
tenisu. Tekmovanje je v organizaciji Zve-
ze za šport invalidov Slovenije - POK pri-
pravil Namiznoteniški klub Logatec. 

Državnega prvenstva se je ude-
ležilo 81 tekmovalcev iz cele Sloveni-
je, nastopili pa so v enajstih različnih 
kategorijah tako v moški kot v ženski 
konkurenci. Med njimi tudi sedem tek-
movalcev iz pokrajinskih društev Zveze 
paraplegikov Slovenije. Tekmovali so 
tudi v turnirju OPEN, kjer so se med 
seboj pomerili igralci vseh kategorij. 
Tekmovalci paraplegiki in tetraplegiki 
so tekmovali v združeni skupini NT1, 
NT2 in NT3. Naslov državnega prvaka 
je osvojil Primož Kancler, drugi je bil 
Ljubiša Gajič, tretji pa Bojan Lukežič. 
Ker so vsi trije osvojili enako število točk 

Jože Globokar | Namizni tenis

ENI ZARES, DRUGI ZA ŠALO
Medtem ko so naši vrhunski namiznoteniški tekmovalci na 
državnem prvenstvu ponovno dokazali, da nimajo kon-
kurence, so drugi, rekreativni ali bolje rečeno priložnostni 
igralci, na petem tradicionalnem turnirju »Laško OPEN« v 
sklopu obnovitvene rehabilitacije merili moči v Laškem.

(6), so o prvem mestu odločali rezultati 
posamičnih tekem. V ženski konkurenci 
se je v skupini NT4 in NT5 na prvo me-
sto zavihtela Barbara Meglič, Andreja 
Dolinar je bila druga. Na turnirju OPEN 
je Bojan Lukežič osvojil tretje mesto.

NAMIZNOTENIŠKI TURNIR V ČASU 
OBNOVITVENE REHABILITACIJE – 
LAŠKO OPEN 2016

V hotelu Zdravilišča Laško je 19. ok-
tobra 2016 potekal že peti tradicionalni 
turnir v namiznem tenisu – Laško open 
2016. Enajsta skupina paraplegikov in 
tetraplegikov iz pokrajinski društev 
Zveze paraplegikov Slovenije, ki je bila 
v tem času na skupinski obnovitveni 
rehabilitaciji v našem najbolj priljublje-
nem zdravilišču, je tokrat z uslužbenci 
zdravilišča že petič zapored pripravila 
nadvse zanimiv in nekoliko šaljiv nami-
znoteniški turnir.

Po temeljitih pripravah se je v telo-

vadnici zdravilišča v dveh skupinah in 
na dveh mizah pomerilo deset meša-
nih dvojic. Seveda je bila v predpripra-
ve vključena cela vrsta služb. Od »psi-
hologov« do odličnih �zioterapevtov 
zdravilišča in kuharjev, ki so nam po 
turnirju pripravili slovesno večerjo in 
imenitno torto.

Za zdravilišče so pod vodstvom 
kapetanke Irene Škorja tekmovali: 
Jana, Sergej, Damjana, Simon, Jure, 
Nikola, Robi, Primož, Franc in Irena, 
za paraplegike, ki jih je vodila kapetan-
ka Mirjam Kanalec, pa legenda naše-
ga namiznega tenisa in paraolimpijec 
Bojan, njegov mlajši rival Primož ter 
Ivana, Hermina, Borut, Matej, Uroš, 
Henrik, Eva in Stojan.

Pri žrebanju parov so naredili manjšo 
izjemo in žreb »priredili« tako, da sta se 
dvojici favoritov (Bojan – Primož in Pri-
mož – Jana) zaradi zanimivosti in nape-
tosti turnirja pomerili v �nalnem srečanju. 

Po končanem predtekmovanju sta 
se za tretje mesto udarili dvojici Hermi-
na – Niko in Stojan – Simon. Boljša je 
bila dvojica Hermina – Niko.

V �nalnem srečanju sta se ob buč-
nem navijanju in spodbujanju za lovo-
riko Laško open 2016 pomerili dvojici 
Bojan – Primož in Primož – Jana. Zma-
gala je dvojica Primož – Jana.

Ob razglasitvi rezultatov so vsi tek-
movalci prejeli praktične nagrade zdra-
vilišča, veselo razpoloženje je še pope-
stril kitarist in pevec Blaž Pentek.

Tradicionalni turnir v času obnovitvene rehabilitacije v Zdravilišču 
Laško (Foto: Mojca Burger)

Barbara in Primož sta letošnja najboljša namiznoteniška igralca. 
(Foto: arhiv zveze)
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V ribnikih in reki Savi živi vrsta 
različnih rib, zato je bilo treba 
izbrati tudi prave vabe. Največ 

znanja in izkušenj je v letošnji sezoni 
pokazal najboljši ribič med paraplegi-
ki in tetraplegiki Rudi Centrih, ki je v 
vseh petih krogih z največjim ulovom 
zmagal. Na vsakem tekmovanju je pre-
jel najmanj tekmovalnih točk. S tem je 
veliko prispeval, da je njegova ekipa 
premočno osvojila prvo mesto.

V ekipnem tekmovanju je pokal za 
prvo mesto osvojila ekipa DP Celje (35 
točk, 148.665 g), za drugo DP Murska 
Sobota (47 točk, 73.808 g), za tretje pa 
DP Slovenj Gradec (55 točk, 61.278 g), 
četrto mesto je osvojila DP Maribor (59 
točk, 61.010 g), peto DP Novo mesto 
(86 točk, 34.880 g), šesto DP Ljubljana 

S PRVIM KROGOM V NOVO SEZONO - ŠAHISTI ZPS
Šahisti pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije bodo v sezoni 2016/2017 odigrali štiri kroge. Prvi ligaški 

krog je 14. oktobra 2016 v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije že po tradiciji pripravilo Društvo paraplegikov Istre 
in Krasa, domači šahisti pa so turnir posvetili v spomin svojemu odličnemu šahistu Viktorju Brezovniku.

V prostorih Emonca se je v ekipni in posamični konkurenci pomerilo 17 šahistk in šahistov iz šestih pokrajinskih 
društev ZPS. Po uvodni predstavitvi in navodilih sodnika so šahisti po švicarskem sistemu odigrali sedem krogov. Za 
posamično partijo so imeli na voljo deset, težje gibalno ovirani tetraplegiki pa dvanajst minut. Rezultati so šteli tako za 
ekipne kot za posamične uvrstitve.

Na črno-belih poljih je v prvem krogu lige najboljše rezultate dosegla ekipa DP Ljubljana (15,0), na drugo mesto 
se je zavihtela DP Koper (13,0), tretja je bila DP Celje (10,5), četrta DP Novo mesto (8,5), peta DP Kranj (4,5), šesta pa DP 
Maribor (3,5).

Med posamezniki je po pričakovanjih prvo mesto osvojil najboljši šahist med paraplegiki Edo Planinc – LJ (6,5), 
drugi je bil domačin Benjamin Žnidaršič – KP (5,5), tretji pa Jasmin Sabljaković – LJ (4,5). Tekmovanje je pod pokrovi-
teljstvom GRADEX k. d. iz Šempetra v Savinjski dolini, brez zapletov vodil arbiter Andrej Žnidarčič.

Jože Globokar | Ribiči zaključili ligaško tekmovanje

PREMOČNO JE ZMAGALA EKIPA DP CELJE
Ribiči paraplegiki so s petim krogom 15. septembra 2016 zaključili tekmovanje v sezoni 
2016. V prvem krogu so ribiške veščine merili v Brdinjah na Koroškem, v drugem v Gradi-
šču v Prekmurju, v tretjem v Brestanici na Dolenjskem, v četrtem v Prilozju v Beli krajini, v 
petem pa v Radečah v Posavju. 

(93 točk, 5-31.223 g), sedmo DP Koper 
(102,5 točk, 21.702 g), osmo pa ZPS 
Ostrižki (126 točk, 1.050 g).

V posamični konkurenci je bil s 
štirimi točkami najboljši Rudi Centrih 
(CE), drugo mesto je s petimi točkami 
osvojil Boštjan Javernik (SG), tretje pa 

z osmimi točkami Silvo Križanič.
Ob razglasitvi rezultatov se je vodja 

športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije 
Gregor Gračner zahvalil organizator-
jem pri izvedbi posamičnih kol, nato 
pa podelil pokale najboljšim v ekipni in 
posamični konkurenci.

Najboljši v posamični konkurenci:  Boštjan Javernik, Rudi Centrih in Silvo Križanič (od leve) 
(Foto: arhiv društva DPJZŠ)
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PREDSTAVITEV JADRALNEGA KLUBA 
BOHINJ

Jadralni klub Bohinj je bil ustano-
vljen z namenom razvijanja jadralnega 
športa na Bohinjskem jezeru. Za Bohinj-
sko jezero so primerne jadrnice MINI 12, 
ki merijo v dolžino 3,85 m. V klubski lasti 
imajo šestnajst jadrnic, s katerimi prire-
jajo tekmovanja za podjetja in gostujo-
če jadralne klube, imajo pa tudi svoja 
klubska tekmovanja, vse to se odvija 
med vikendi od spomladi do jeseni.

V letu 2016 so se uspeli poveza-
ti z britansko zvezo za mini jadrni-
ce (http://www.ukassociation2-4mr.
co.uk/). Njihove jadrnice so nekoliko 
drugačne in se imenujejo 2,4 M. Ugo-
tovili so, da so mini jadrnice primerne 
za športno udejstvovanje invalidov, 
kar v Veliki Britaniji razvijajo zelo siste-
matično in so tudi zelo uspešni, saj so 
na letošnjih paraolimpijskih igrah v Riu 

JADRANJE NA MIRNIH VODAH –  
NOVA ŠPORTNA DISCIPLINA
Zvezo paraplegikov Slovenije je obiskal predstavnik Jadralskega kluba Bohinj ter pred-
stavil in ponudil sodelovanje, da bi skupaj z njihovo pomočjo ustvarili novo športno disci-
plino – jadranje na mirnih vodah.

osvojili bronasto medaljo. Kot zanimi-
vost tega športa poudarjajo, da je to 
športna disciplina, kjer lahko invalidi 
enakovredno tekmujejo z neinvalidi.

Občina Bohinj je v letošnjem letu 
uredila prostore za vodne športe, kjer 
imajo svoj pomol, poleg tega pa sta na 
območju »Pod Skalco« še dva pomola 
primerna za dostop za invalide.

PREDSTAVITEV JADRNICE MINI 12
Jadrnica je bila v osnovi zasnovana 

za jadranja in tekmovanja invalidov pa-
raplegikov, vendar se je priljubila tudi 
ostalim jadralcem, zelo primerna je za 
starejše jadralce, radi pa jo vozijo tudi 
mladi. Jadrnice se lahko krmari tako z 
nogami kakor z rokami. Slabe štiri me-
tre dolgo plovilo ima balastno kobilico, 
v kateri je 90 kg svinca, kar ji omogoča 
stabilnost in prenese tudi precej moč-
ne vetrove in je nepotopljiva, ker ima 

vgrajene zračne komore. V jadrnici je 
sedež z naslonjalom, tako da stranske 
opore niso potrebne, upravljanje jader 
pa je na dosegu rok.

POVABILO
V svoje vrste vabijo nove člane, ki 

imajo željo po novih izkušnjah in ima-
jo toliko tekmovalnega duha, da bi se 
priključili njihovim tekmovanjem. V 
kolikor bi se pokazala interes in volja, 
bodo v klubu za drugo sezono pripra-
vili dve jadrnici z ročnim upravljanjem, 
da bodo z njima lahko uresničili ideje.

V kolikor je kdo zainteresiran, 
se lahko prijavi na e-naslov gregor.
gracner@zveza-paraplegikov.com.

V mesecu marcu 2017 vas bomo 
ponovno pozvali k sodelovanju, v 
maju 2017 pa bo omenjeni klub za 
nas pripravil predstavitev discipline 
na Bohinjskem jezeru.
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Letošnje leto so imeli bocciarji v 
Sloveniji dve ligaški tekmovanji 
za posameznike in eno ligaško 

tekmovanje za ekipe, vsi trije pa so 
veljali tudi kot kvali�kacijski za uvrsti-
tev na državno prvenstvo. Na obeh 
tekmovanjih v posamični konkurenci 
so namreč tekmovalci s svojo uvrsti-
tvijo zbirali določeno število točk in 
seštevek z obeh turnirjev je nato štiri 
najboljše v vsaki kategoriji popeljal na 
državno prvenstvo. 

Ekipe so se na slednjega uvrstile, 
če so na edinem ligaškem tekmovanju 
zanje dosegle vsaj pol�nale. Kar letos 
resnično ni bilo lahko delo, saj se je 
oktobra zbralo celo 12 ekip, ki so vsa 
kandidirala za štiri mesta. Na koncu je 
to uspelo domačima ekipama CIRIUS 1 
in CIRIUS 2, PANTA REI 1 in ekipi Dru-
štva paraplegikov ljubljanske pokrajine. 
Žreb na začetku državnega prvenstva 
pa je določil, da se ravno zadnji dve 
omenjeni ekipi, ki sta veljali tudi za 
najmočnejši, srečata v pol�nalu. Finale 
pred �nalom (lahko bi rekli tudi tako) se 
je sicer začelo zelo napeto in z delitvijo 
po eno točko za vsako ekipo v prvem 
nizu, a nato je svoje prednosti in slabe 
mete nasprotnikov začela izkoriščati le 
ljubljanska ekipa DPLJ. Kmalu je bil re-
zultat 6 : 1, na vrsti pa je bil le še en niz. 
Tako se je v pravi �nale uvrstila ekipa 
DPLJ, ki so jo sestavljali Adam Dmit-
rović, Silvo Mehle, Boris Šmigoc in 
Jakob Škantelj, tam pa jo je pričakala 
mlada ekipa CIRIUS 2. A je slednja mo-
rala hitro priznati premoč ekipi DPLJ, ki 

Jakob Škantelj, univ. dipl. novinar | Boccia

DOBILI NOVE IN STARE PRVAKE
Predzadnji vikend v novembru se je v šolski telovadnici v CIRIUSU v Kamniku odvijalo 
državno prvenstvo v bocci. Tokrat tudi z dodatno kategorijo, še boljšimi igrami vseh tek-
movalcev ter s starimi in na novo okronanimi prvaki.

je slavila s 7 : 1 in tako osvojila naslov 
ekipnega državnega prvaka. Na vrhu 
pa je zamenjala prav svoje pol�nalne 
nasprotnike, PANTA REI 1.

TOKRAT ŠEST PRVAKOV
Pred tem smo lahko v Kamniku vi-

deli še bolj napete boje v posamičnih 
konkurencah vseh kategorij. Tokrat jih 
je bilo šest, saj so organizatorji posku-
sili slediti mednarodnim spremembam 
v bocci in so pred to sezono v svoje 
koledarje vnesli tudi kategorijo BC5. 
V slednji je prvi državni prvak postal 
Sanel Rebronja, medtem ko je drugo 
mesto zasedla Ezana Zulić, tretja pa je 
bila Ana Kopač.

Pri tem je potrebno zapisati, da je 
bil v posamičnih konkurencah sistem 
tekmovanja drugačen, saj je v vsaki 
kategoriji vsak tekmovalec igral z vsa-
kim. To je pomenilo, da je vsak igralec 
odigral tri tekme, drugače pa je bilo le 
v BC3, kjer se je tekmovalcem z ram-
pami pridružil še edini igralec v BC1, 

Boris Šmigoc. Sicer pa smo lahko tudi v 
BC3 videli izjemno napete in izenačene 
igre, tako da se vse do zadnjih bocc v 
zadnjih setih ni vedelo, kdo bo zmago-
valec. Na koncu je prvič državna prva-
kinja postala Nika Škof, ki je bila boljša 
od Zikreta Hirkića in Ane Mandelj. 

Zelo dobre igre in natančne mete 
pa smo lahko videli tudi v kategorijah 
BC2 in BC4, v katerih nastopajo tudi vsi 
štirje slovenski reprezentanti. Od teh je 
v BC2 Natalie Finkšt ponovno vrnila 
naslov državne prvakinje v svoje roke, 
medtem ko je bil Fabio Rizzi bronast. 
Med njima pa si je srebrno medaljo 
priboril zmagovalec seštevka ligaškega 
tekmovanja Bojan Poredoš. V BC4 je 
še tretji naslov zapored osvojil Matjaž 
Bartol, drugi pa je bil njegov reprezen-
tančni kolega Jakob Škantelj. Tekmo za 
bronasto medaljo med Natašo Bartol 
in Nikom Čižkom pa je tesno dobil 
slednji. Med neklasi�ciranimi tekmo-
valci je slavil Armin Čatić, pred Leno 
Vraničar in Petrom Hvastijo.

Ekipa Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine je postala drugi ekipni državni prvak. 
(Foto: osebni arhiv JŠ)
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Za informacije in rezervacije storitev pokličete 
na 03 7345 150 ali pišete na fizioterapija.info@thermana.si

OBNOVITVENA
REHABILITACIJA

HITOP NOVA GENERACIJA 
ELEKTROTERAPIJE
HITOP TERAPIJA poleg stimulativnega 
principa delovanja uporablja tudi 
nestimulativni princip. Primarni cilj HiTop 
terapije je neposredni učinek na celično 
izmenjavo snovi.

Rezultat pa je izboljšanje procesov 
metabolizma, čiščenje telesa in lajšanje 
bolečine. Namen terapije je vnesti čim več 
energije v telo, ki se počuti sveže in okrepljeno.

Glavne indikacije za uporabo HiTop terapije 
so: 

 � artroza kolena in kolka, 
 � sindromi ledvenega dela hrbtenice, 

vratnega dela hrbtenice, prsnega dela 
hrbtenice, rama- roka, 

 � teniški komolec, 
 � bolečina kot posledica poškodb in operacij, 
 � odprte rane, 
 � zdravljenje edemov, 
 � fizični in psihični stres ter izčrpanost. 

HiTop terapija je osvežitvena terapija za 
vsesplošno vitalizacijo.

v Zdravilišču Laško

KAKO ZDRAVI SVETLOBA?
V medicini ima zdravljenje s svetlo-

bo dolgo tradicijo. 
Povsod po svetu znana svetlobna 

terapija BIOPTRON velja za novo obli-
ko zdravljenja. Uporablja se za prepre-
čevanje, zdravljenje in rehabilitacijo. 
Deluje naravno s spodbujanjem zmo-
žnosti telesa za regeneracijo in po-
novno vzpostavitev ravnovesja, telesu 
torej pomaga sprostiti lastne možnosti 
zdravljenja. Ko doseže tkiva, svetlobna 
energija pospešuje proces biostimu-
lacije. To pomeni, da spodbuja kori-
stne biološke procese v organizmu in 
s tem krepi telesne funkcije. Izredne 
lastnosti sistema BIOPTRON omogo-
čajo, da njegova svetloba prodre ne le 
do kože, pač pa tudi v podkožna tkiva. 
Koristni učinki svetlobe BIOPTRON to-
rej niso omejeni le na osvetljeno povr-
šino kože, pač pa koristijo celotnemu 
organizmu. Svetlobna terapija lahko 
učinkovito pomaga izboljšati mikrocir-

kulacijo, okrepiti človekov obrambni 
mehanizem, spodbuditi obnovitvene 
in popravljalne procese celotnega or-
ganizma, izboljšati kolagen in kakovost 
kože, pospešiti celjenje ran, lajšati bole-
čine in zmanjšati njihovo intenzivnost. 
Zelo dobri rezultati so pri celjenju poo-
perativnih in posttravmatskih ran, ope-
klin, preležanin, zdravljenju kožnih bo-
lezni, revmatskih bolezni (osteoartritis, 
revmatoidni artritis (kronični), artroze, 
bolečine hrbtenice), pri športnih po-
škodbah, pri znakih sezonskih razpolo-
ženjskih motenj, npr. sindrom kronične 
utrujenosti, manjša motivacija, pri aler-
gijskih boleznih dihal.

Pri otrocih se lahko svetlobna tera-
pija BIOPTRON uporablja kot dopolnil-
no zdravljenje za zmanjšanje bolečin 
in pospeševanje celjenja pri različnih 
vrstah stanj, kot so kožne motnje, obo-
lenja zgornjih dihalnih poti (navaden 
prehlad, obolenje sinusov, tonzilitis), 

stanja, ki vplivajo na mišice, sklepe in 
kosti. Aparat je prenosljiv, prikladen 
tudi za uporabo na oddelku rehabilita-
cijske zdravstvene nege, predvsem za 
zdravljenje kožnih sprememb – deku-
bitusi, ulkus kruris … Eno osvetljevanje 
traja od 4 do 10 minut; opravljamo pa 
ga enkrat ali dvakrat dnevno. Za to 
inovativno tehnologijo svetlobne te-
rapije so značilni preprosta uporaba in 
izjemni učinki pri preprečevanju, zdra-
vljenju in rehabilitaciji mnogih medi-
cinskih indikacij brez znanih negativnih 
stranskih učinkov.

Avtor:  Slavka Topolić, dr. med. spec. 
� z. in reh. medicine
Lektorirala:  Maša Pliberšek
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Vojko Gašperut je eden naših 
najuspešnejših slikarjev, ki 
svoja dela ustvarja s čopičem 

v ustih. Svojo slikarsko žilico je odkril 
kmalu po poškodbi, ko je bil leta 1967 
na medicinski rehabilitaciji v takratnem 
Zavodu za rehabilitacijo invalidov v 
Ljubljani, kjer je naredil prve poteze s 
čopičem. Veliko vaje, volje in truda je 
bilo treba, da je njegovo prizadevanje 
rodilo sadove in da se je razvil v tako 
uspešnega likovnega umetnika. Prvo 
samostojno razstavo je imel že dav-
nega  leta 1971, od takrat pa se jih je 
zvrstilo že 130. Koliko je bilo skupinskih 
razstav, ne ve. Vsekakor pa zelo veliko.

Ob slovesni otvoritvi je slikarja in 

Jože Globokar | Ob otvoritvi tudi bogata razstava

OTVORITEV ATELJEJA  
Z GALERIJO GAŠPER
Naš priznani slikar in polnopravni član Mednarodnega 
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami (VDMFK), 
Vojko Gašperut, je 9. septembra 2016 ob svojem domu v Ce-
reju pri Sv. Antonu odprl lep atelje z galerijo GAŠPER.

njegovo ustvarjanje predstavila likov-
na kritičarka Anamarija Stibilj Šajn in 
med drugim povedala: »Vojko Gašperut 
- Gašper si je z leti neutrudnega in pre-
danega likovnega izražanja izoblikoval 
avtorsko prepoznaven slog, ki ga preig-
rava skozi paleto raznolikih klasičnih mo-
tivnih izhodišč. Utrdil si je posebno mesto 
v verjetno največkrat upodobljeni motivi-
ki – krajini. Za svoje delo je prejel številne 
nagrade in priznanja. Mednje bi lahko 
uvrstili tudi članstvo v VDMFK, ki mu je 
omogočilo dodatno likovno promocijo. 
Zanj so vrata galerij tako doma kot v tu-
jini vselej odprta. Jeseni bo sliko Trave, ki 
predstavlja nežne, trepetajoče trave pred 
ozadjem žlahtnih sfumatur, predstavil 

celo na legendarnem Salonu des Beaux 
Arts v pariškem muzeju Louvre. Na slikar-
ski poti uresničuje tisto, kar so za mnoge 
le tiha hrepenenja. Veliko je dosegel, a ob 
vseh uspehih je sanjal tudi o svoji galeriji, 
da bi v njej predstavil bogat opus in vanjo 
povabil prijatelje, ustvarjalce, poznavalce 
in ljubitelje umetnosti. Tako je prišel dan, 
ko Vojko Gašperut - Gašper odpira vrata 
svoje galerije in široko razpira pogled na 
slikarska dela različnih tematik in forma-
tov. Ker se sreča, če jo delimo z drugimi, 
še dodatno povečuje, je k razstavljanju 
povabil tudi njemu drage prijatelje in sli-
karske kolege. Z njim razstavljajo: Itzhak 
Adir, slikar iz Izraela, Stjepan Perković, 
slikar iz Hrvaške, slovenske slikarke in sli-
karji Nevenka Gorjanc, Roman Grun-
tar, Angela Medved, Silvo Mehle, 
Tina Pavlovič, Dragica Sušanj, Želj-
ko Vertelj, Benjamin Žnidaršič, Neja 
Zrimšek Žiger, Erik Pibernik ter žal že 
pokojni Stojan Zafred, Jani Bevc in 
Stanka Glavan.«

Vojko se je ob tej priložnosti zahva-
lil vsem, ki so mu pomagali uresničiti 
ta dolgoletni cilj, in pripomnil, da niso 
gradili samo stavbe, ampak tudi prist-
ne medčloveške odnose, kar je zanj še 
posebej pomembno. Galerijo je bla-
goslovil župnik Franc Prelc, uspešno 
poslanstvo galeriji na pot pa so slikarju 
zaželeli direktor VDMFK Mario Fam-
longa, direktor založb VDMFK Florjan 
Stegman, direktor italijanske založbe 
Giovanni Lachelli, Sonja Rasberger 
iz Liechtensteina, direktorica slovenske 
založbe UNSU Klára Soós in številni 
ljubitelji likovne umetnosti.

Slikarja in razstavljena dela je predstavila likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.  
(Foto: Fani Globokar)

Galerija Gašper (Foto: Marjan Lešnik)
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MEDNARODNA RAZSTAVA V LOGATCU
V Jožefovi galeriji Doma Marije in 

Marte v Logatcu smo 23. septembra 
2016, ob 19. uri odprli razstavo slikarjev, 
ki rišejo z usti ali nogami: Itzhaka Adir-
ja, Vojka Gašperuta, Silva Mehleta, 
Željka Vertlja, Benjamina Žnidarši-
ča in Stjepana Perkovića. Razstava je 
bila odprta do 30. novembra 2016. Av-
torje in njihova dela je predstavila likov-
na kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. 
V kulturnem programu je sodelovala 
kitaristka Katja Razložnik. Prireditev 
je vodila vodja Doma Marije in Marte, 
Leonida Zupančič. Razstava je bila or-
ganizirana na pobudo Janeza Ovsca.

O slikarjih in razstavi je likovna kri-
tičarka Anamarija Stibilj Šajn povedala: 
»Slikarji, ki ustvarjajo z usti ali nogami, 
so se z neutrudnim de lom, ki od posa-
meznika zahteva tudi obilico �zičnega 
napo ra, posvetili osebnemu odkriva-
nju likovnega sveta ter študij skemu 
raziskovanju in poglabljanju. Pri tem 
so jim pomagali najrazličnejši mentorji, 
akademski slikarji in pedagogi, ki so jim 
dajali potrebna znanja ter jih usmerjali 
pri izgrajevanju likovne govorice. Tako 
so postali ustvarjalci del, ki so izrazna 
in sporočilna, del, s katerimi je vsak po-
sameznik opozoril nase in celo uspel 
najti potrditev za svoje delovanje v 
mednarodnem prostoru – postati član 
ugledne svetovne organizacije VDMFK. 

Benjamin Žnidaršič | Razstave in razstavljalci Zveze paraplegikov Slovenije

APEL PODOBO NA OGLED POSTAVI
Mnogokrat in še premalokrat poudarimo, da so nekateri člani slikarske sekcije Zveze pa-
raplegikov Slovenije tudi člani ugledne svetovne organizacije VDMFK (Vereinigung der 
Mund und Fussmalenden Künstler). To elitno združenje, ki šteje na svetu samo okrog 800 
tovrstnih umetnikov, je v Vaduzu v Liechtensteinu ustanovil Arnulf Erich Stegman, ki je 
tudi sam slikal s čopičem v ustih. Kaj torej pomeni umetniku njegovo delo, če ga ne 
postavi na ogled? To jesen so naši likovniki na ogled postavili kar nekaj svojih del na 
različnih razstavah.

Ta je nastala leta 1947 in ima sedež v 
Liechtensteinu, povezuje pa slikarje, 
ki slikajo z usti ali nogami. Vključe-
nost v organizacijo bodisi kot štipen-
dist, pridruženi ali polnopravni član, 
je za avtorja blesteča potrditev, hkrati 
pa pomemben način povezovanja, ki 
odpira širša predstavitvena obzorja. 
Umetniki so dejavni tudi v do mačem 
prostoru, samostojno, predvsem pa v 
okviru Zveze paraplegikov Slovenije. 

S svojimi deli dopolnjujejo aktualno 
likovno produkcijo in sooblikujejo po-
dobo tradicionalnega slikarstva. Kar pa 
je najpomembneje – sledijo novemu 
klicu življenja.«

RAZSTAVA »SVET OKOLI NAS« V ŠTALI
V četrtek, 27. novembra, smo v gale-

riji Zavoda Ars Viva »Štala« v Podcerkvi 
odprli novo razstavo z naslovom »Svet 
okoli nas«. V okviru razstave razstavljajo 

Spominska skupinska slika (Foto: arhiv Ars Viva)

V okviru razstave razstavljajo člani Zavoda Ars Viva: Željko Vertelj, Ludvik Šraj, Borut Kraševec 
in Benjamin Žnidaršič. (Foto: arhiv Ars Viva)
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člani Zavoda Ars Viva: Željko Vertelj, 
Ludvik Šraj, Borut Kraševec in Be-
njamin Žnidaršič.

Razstavljene podobe platen nam 
ob bežnem pogledu sicer delujejo so-
dobno, sveže in so seveda magmatsko 
občutene, intenzivno žive in z vabljivo 
barvno strukturo, ki pokriva že pred-
hodno reliefno obdelano platno. Na 
posamičnih podobah prevladujoča 
izbrana kromatska vrednost ni zgolj 
sredstvo za ustvarjanje iluzij prostorov, 
ampak zlasti atmosfere prostora, ki ga 
ima slikar pred seboj. Platna imajo svoj 

Slika Benjamina Žnidaršiča (Foto: arhiv Ars Viva)

naboj in meta�zični �uid, hkrati pa so 
tako blizu in znana, tukajšnja, konkre-
tno sončna, topla, notranjska. 

Fotogra�je Boruta Kraševca pona-
zarjajo široko pestrost kulturne krajine 
gradu Snežnik, ki potrjujejo, da krajino 
v vseh razsežnostih raziskuje in pri tem 
ustvarja edinstvene fotografske zapise.

Razstava je namenjena vsem, ki jih 
zanima drugačen pogled na prostor in 
zaznavanje krajine skozi fotogra�jo in 
platno. Razstava bo odprta do 31. de-
cembra 2016. Vabljeni na ogled!

REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA VODA 
V četrtek, 10. novembra, je JSKD 

Območna izpostava Zagorje ob Savi 
v Galeriji Medija pripravila regijsko te-
matsko razstavo likovnih ustvarjalcev 
na temo Oblak, voda, zvok, kristal. 
Razstavljali so izbrani likovni ustvarjal-
ci z območnih izpostav koordinacije 
osrednja Slovenija: Litija, Ribnica, Loga-
tec, Vrhnika, Cerknica, Ljubljana, Trbo-
vlje, Ljubljana in okolica, Ivančna Gorica 
in Zagorje ob Savi. 

Razstava je bila na ogled do 30. 
novembra. Dela na desetih občinskih 
razstavah si je ogledala strokovna spre-
mljevalka, magistra umetnosti Ana 
Sluga, in izbrala 30 izbranih avtorjev 
(med njimi je bil tudi član ZPS Benja-
min Žnidaršič iz Loške doline) z delom 
RIBIČ, olje na platnu, 50 x 70 cm.

RAZSTAVA DEL VI. TABORA ZLDS
Zveza likovnih društev Slovenije je 

3. julija ob Velenjskem jezeru organi-

Nagovor župana občine Zagorje ob Savi, 
Matjaža Švagana. (Foto: arhiv Ars Viva)

zirala tabor. Zbralo se je 54 slikarjev, ki 
so ustvarjali na različne teme. Vsa dela, 
ki so jih likovni ustvarjalci in fotogra� 
ustvarili, so na ogled postavili v četrtek, 
15. septembra 2016, ob 18. uri v galeriji 
Muzeja premogovništva Slovenije Ve-
lenje. Razstavljenih je 51 del, katerih av-
torji so iskali motiv vsepovsod v okolici 
jezera pa tudi drugod. Med razstavlje-
nimi slikami in fotogra�jami so mnoge 
zanimive rešitve likovnih nalog, pri ka-
terih so ustvarjalci pustili svoji domišljiji 
prosto pot. Razstave so se udeležili 
Anja Podobnik, Željko Vertelj in Be-
njamin Žnidaršič.

36. EX TEMPORE »PODOBE LJUBLJANE«
Zveza kulturnih društev Ljubljana, 

JSKD Območna izpostava Ljubljana, 
Mestna občina Ljubljana in Društvo 
likovnikov Ljubljana so v četrtek, 10. 
novembra 2016, v zgodovinskem atriju 
Mestne hiše v Ljubljani odprli razstavo 
36. Ex tempore »Podobe Ljubljane« 
pod pokroviteljstvom župana Zorana 
Jankoviča.

Prireditev je vodil Lado Jakša, 
glasbenik in umetnostni zgodovinar. 
Zanimivo predstavitev kar 64 razsta-
vljenih del na temo »Zelena prestolnica 
Evrope 2016« je voditelj predstavil na 
velikem platnu in dela opremil s svojo 
avtorsko glasbeno podlago. Predse-
dnica strokovne komisije, umetnostna 
zgodovinarka Nuša Podgornik, je 
podelila trinajst priznanj in tri nagrade. 
Prvo nagrado je dobila Danila Krpič iz 
Gornje Radgone za sliko Ljubljana. Pri-

Na razstavi sta sodelovala Benjamin 
Žnidaršič in Željko Vertelj. (Foto arhiv Ars Viva)
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Anka Vesel | Likovni koloniji likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije

LIKOVNI KOLONIJI „BELOKRANJSKE 
BREZE“ IN "POD BOROVCI"

V Domu paraplegikov v Semiču 
so se med 10. in 15. oktobrom 
na jesenski likovni koloniji „Be-

lokranjske breze“ zbrali slikarji likovne 
sekcije Zveze paraplegikov. Pod men-
torskim vodstvom slikarja in likovnega 
pedagoga Russa Causeviga so se iz-
popolnjevali v akrilu in olju na platnu, 
risbi in pastelu. 

Likovne kolonije so se udeležili 
Zorica Razboršek, Ljudmila Turk, 
Anka Vesel, Ana in Boris Šter, Klav-
dij Leban, Miran Jernejšek, vodja 
likovnikov Metod Zakotnik ter sli-

karji, ki slikajo z usti Dragica Sušanj, 
Tina Pavlovič in Željko Vertelj. Za 
dobro počutje slikarjev so poskrbe-
le Ivanka Jernejšek, Jelka Bau-
man, Jana Hribar in Mateja Kenda.   
Likovno kolonijo v organizaciji Zveze 
paraplegikov je podprl Javni sklad 
za kulturne dejavnosti RS.

SEPTEMBRSKA KOLONIJA V PINETI
Člani Likovne sekcije Zveze 

Paraplegikov Slovenije so od 9. do 16. 
septembra 2016 izkoristili še zadnje 
sončne in tople poletne dni za likovno 

ustvarjanje v Domu paraplegikov v 
Pineti. Pod mentorskim vodstvom Jo-
žeta Potokarja – Cvrča so se likovniki 
izpopolnjevali v različnih tehnikah - 
akril in olje na platno, akvarel, risba in 
rezbarstvo s katerim se je prvič preiz-
kusil tudi Janez Učakar, sicer bolj pre-
poznaven v športnih aktivnostih. Naši 
likovniki so ustvarjali dela značilna za 
obalno pokrajino, tihožitja in lesene 
skulpture.

Mimoidoči so si z zanimanjem og-
ledovali delo naših umetnikov, najbolj 
pa so jih navdušili ustvarjalci, ki slikajo 
z usti in so člani Mednarodnega zdru-
ženja slikarjev, ki slikajo z usti ali noga-
mi. Dela so bila razstavljena na terasi 
Doma paraplegikov. 

Na likovni koloniji, ki jo je podpr-
la Zveza paraplegikov Slovenije, so 
ustvarjali: Dragica Sušanj, Anka Vesel, 
Klavdij Leban, Franc in Irena Ekart, 
Miran Jernejšek, Radovan Gros, Janez 
Učakar in Metod Zakotnik. Za dobro 
počutje so poskrbele: Ivanka, Nežka, 
Jelka, Klavdija, Nada in Alenka.

Likovniki v Semiču (Foto: Anka Vesel)

znanje sta dobila tudi Ljudmila Turk 
in Benjamin Žnidaršič, člana likovne 
sekcije ZPS. Tretji udeleženec Željko 
Vertelj  se je tudi letos uvrstil na raz-
stavo s sliko Barje.

 Razstava je na ogled vsak dan  
od 8. do 20. ure. 
Vabljeni na ogled!

V mestni hiši razstavljajo: Benjamin Žnidaršič, Ljudmila Turk in Željko Vertelj. (Foto: arhiv Ars Viva)
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V mesecih oktobru in novem-
bru smo se namreč odločili, 
da bomo ostali odprti in smo 

našim gostom nudili možnost nočitve 
z zajtrkom. Odločitev se je izkazala za 
uspešno, saj so gosti po malem kar pri-
hajali.

Leto 2016 se je začelo za dom slav-
nostno, kar dva velika dogodka smo 
imeli pred uradno otvoritvijo. Prvi je bil 
zelo obiskan Dan odprtih vrat 15. apri-
la, kjer se je dom svojim uporabnikom 
prvič predstavil v novi podobi. Sledila 
je svečana otvoritev 6. maja, s častnim 
pokroviteljem dr. Milanom Brglezom. 
Takoj za tem pa smo že začeli s prvim 
terminom SOR. Na začetku smo se še 
malo lovili in optimizirali pomanjklji-
vosti, ki so jih naši gostje zaznali. Hvala 
vsem za potrpežljivost in pomoč. Po-
letno vreme nam je bilo naklonjeno, saj 
smo imeli, razen dveh tednov v juniju, 
konstantno lepo vreme, kar je omogo-
čalo, da smo naš bazen maksimalno 
izkoristili in imeli veliko izletov po Obali 
in Istri. Poletje je šlo zelo hitro mimo, 
počasi se je približevala jesen in zakl-
jučili smo s SOR dejavnostjo. Poslovili 
smo se od gostov in sodelavcev ter na-
daljevali delo z gosti do konca novem-
bra, saj je bila naša jesen prijetno topla.

V letu 2017 načrtujemo ponovno 
otvoritev za goste že februarja z mož-
nostjo nočitve z zajtrkom. Marca pa 
bomo ponudili našim gostom dvote-

3 n ni a   
130,00 € s  

x s  a i a 40 
min  

+ 1x masaža 30 min  
+ ni n i n   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paketi bodo izvajani od 27.2.2017 do 12.3.2017 ob minimalni prijavi 10 oseb. 
Rezervacije sprejemamo na domparaplegikov@gmail.com oz. tel:031348841 

n ni a  
 0,00 € s  

4x s  a i a 40 min + 3x masaža 30 min 
+ ni n i n 

Jana Rožaj | Dom paraplegikov Pacug

TAKO, SEDAJ SMO PA RES 
NA KONCU LETA
Leto se zaključuje in tudi naše delo v Domu Paraplegikov 
v Pacugu se je uspešno izteklo. Letos smo bili odprti od 13. 
maja do 30. novembra, kar predstavlja 203 dni obratovanja.

densko razvajanje, kjer bo naša maser-
ka Duška prisotna na Obali in bomo 
imeli na izbiro tri pakete, poimenova-
ne »Razvajanje z Duško«. Zanimanje 
za rezervacije sprejemamo na mail 
domparaplegikov@gmail.com.

Povabili bi vas, da si ogledate fa-

cebook stran Doma paraplegikov, saj 
redno objavljamo novice in dogajanja 
pri nas. Lepo je bilo biti z vami v letu 
2016, v še večjem številu pa vas čaka-
mo v letu 2017. V novem letu želi Dom 
Paraplegikov Pacug vsem najboljše žel-
je. Kmalu se ponovno vidimo, do takrat 
pa lepe pozdrave z Obale. 

  



[   DOMPARAPLEGIKOV  ]

79

Aktivni voziček Joker spada 
med toge vozičke, to je tako 
imenovani voziček kocka. 

Ravno ta oblika mu omogoča večjo 
stabilnost in lažjo konstrukcijo. Sam vo-
ziček ima kar pestro pot razvoja. Začelo 
se je v italijanskem podjetju Progeo, 
katerega ekskluzivni zastopnik za Slo-
venijo je Dom paraplegikov d. o. o. s 
svojo dejavnostjo IZI. Tam so leta 2008 
razvili osnovni model vozička JOKER. 

Blanka Markovič | IZI – Medicinsko-tehnični pripomočki

PREDSTAVLJAMO JOKER IN VICAIR
Voziček na ročni pogon Joker ima pestro pot razvoja.

z novimi, še lažjimi in močnejšimi mate-
riali, kot so ergal, titan in karbon, s tem 
pa sam voziček nadgradili na način, da 
je postal lažji, a še vedno nastavljiv kot 
osnovni model, tako da je ostalo kar 
nekaj prostora za kasnejše prilagodi-
tve vozička uporabniku. Kljub temu da 
je sam model vozička lažji, je pa zato 
bolj dinamičen in vodljiv. Seveda se pri 
podjetju niso zadovoljili samo s tem in 
so začeli z razvojem novega modela 
Joker, imenovanega JOKER ENERGY. 
Model Joker Energy je primeren za 
najbolj aktivne uporabnike, ki vedo, kaj 

Ideja je bila ponuditi uporabnikom 
voziček, ki bo lahek, okreten, stabilen in 
tudi privlačen na pogled. Osnovnemu 
modelu so dodali še verzijo imenova-
no ZERO z vzporednimi podnožniki. 
Seveda se razvoj vozička pri tem ni za-
ključil. Kmalu je bila na voljo različica z 
možnostjo karbonskega okvirja, ki je še 
povečala lahkost vozička in s tem dala 
uporabniku še večji nadzor nad samim 
vozičkom. Že leto zatem je podjetje 
Progeo razvilo novo različico modela 
Joker, imenovano JOKER EVOLUTION, 

Aktivni voziček Joker spada med toge 
vozičke kocka. (Foto: arhiv IZI)

R2 se odlikuje z lahkostjo in možnostjo 
premikanja sprednjega okvira za boljšo 
podporo nogam. (Foto: arhiv IZI)

hočejo. Sam okvir vozička je narejen iz 
praktično enega kosa, kar pomeni, da 
se popolnoma zlije z uporabnikom in 
samo hrbtni naslon lahko naknadno 
prilagajamo uporabniku, zato pa je la-
hek in kompakten.

Najnovejši model v razvoju aktiv-
nega togega vozička Joker je letošnji 
model, model 2016, to je JOKER R2. Ta 
voziček v svojem bistvu ohranja togost 
in stabilnost, hkrati pa ima več možnih 
nastavitev, kot je dvig ali spust podno-
žne plošče, nastavljivost hrbtnega na-
slona in še. Odlikuje se z lahkostjo, mo-
žnostjo premikanja sprednjega okvira 
za boljšo podporo nogam. Inovativne 
sprednje vilice so izdelane z novo teh-
nologijo, imenovano hidroforming, 
pritrjene so na okvir in s tem omogo-
čajo še večjo stabilnost in zmanjšano 
širino vozička.

BLAZINA VICAIR ZA SUHO LEBDENJE
Vsak uporabnik vozička na roč-

ni pogon je tudi uporabnik sedežne 
blazine, ki preprečuje nastanek ran 
na sedalnem delu. Blazine Vicair so 
narejene za ta namen. Kot blazine 

Agresiven dizajn, katerega bistvo je okvir z maksimalno prilagodljivostjo. (Foto: arhiv IZI)
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                                            RAPTOR 

  
Dom paraplegikov d. o. o. z dejavnostjo IZI ima v svoji ponudbi novi motor z električnim pogonom 
za priklop na kateri koli invalidski voziček. Raptor je pomočnik vsem uporabnikom invalidskih 
vozičkov, ki bi radi premagovali večje razdalje, saj to s svojimi izboljšanimi funkcijami tudi omogoča. 

Odlikujejo ga: 
- Ovalno oblikovane vilice, 
- Visokofrekvenčni motor,
- Zadnji pogon, 
- 16" kolo, 
- Bela ali črna barva

Standardna konfiguracija: 
- 36V, 360W baterija, 
- motor z visokim navorom s funkcijo 
samodejnega polnjenja, 
- disk zavore, 
- tempomat, 
- zadnji zobnik, 
- prikazovalnik hitrosti, 
- blatnik idr.

Proizvajalec je Italijansko podjetje Progeo v sodelovanju s podjetjem Triride Italia. 

POKLIČITE NAS ZA INFO.
041 653 640

za suho lebdenje so primerne za vse 
uporabnike, ki jim grozi dekubitus. S 
svojo inovativno tehnologijo z zrakom 
polnjenih piramidic, ki jih lahko po želji 
odvzemamo ali dodajamo, omogoča-
jo individualno prilagoditev vsakemu 
uporabniku.

Uporabnikom so na voljo trije tipi 
blazin: ACADEMY VECTOR, ACADE-
MY ADJUSTER in ACADEMY ACTI-
VE. Vector in Adjuster sta namenjena 
vsem, ki ste nagnjeni k razjedam ali pa 
ste razjedo v preteklosti že imeli. Blazi-
na Academy Active pa je bolj primerna 
za aktivne uporabnike, ki se veliko pre-
sedajo in potrebujejo dobro oporo. 

Uporabnikom so na voljo trije tipi blazin 
Vicair. (Foto: arhiv IZI)

Za vse dodatne 
informacije smo vam 
na voljo v Ljubljani 
in Pacugu, 

na tel št.: 041 653 640, 
obiščete pa nas lahko 
tudi na spletni strani 
Doma paraplegikov d. o. o., 
http://www.
domparaplegikov.si/izi/.
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Kot smo invalidi vajeni že iz 
preteklih let oziroma vse od-
kar obstajajo vinjete za vozila 

kategorije 2B, bomo tudi letos upravi-
čeni do povračila nakupa omenjene le-
tne vinjete. Višina povračila bo znašala 
110 EUR, s čimer se izenači cena letne 
vinjete, katero bi invalidi kupili (t. j. za 
osebna vozila kategorije 2A), če bi ne 
bili primorani voziti kombiniranih vozil 
zavoljo večjega prostora v vozilu.

„Cena letne vinjete za vozila ce-
stninskega razreda 2B znaša 220 evrov. 
S pomočjo v višini 110 evrov pri naku-
pu vinjete se zmanjša dodatna � nanč-
na obremenitev proračunov velikih 
družin in invalidov,“ navajajo na družbi 
DARS, ki bo tako tudi letos, z donacijo 
Rdečemu križu Slovenije, zagotovila 
potrebna � nančna sredstva za pomoč 
pri nakupu vinjet.

Pogoji in način uveljavljanja pomo-
či ostajajo enaki kot v preteklih letih. 
Pomoč pri nakupu letnih vinjet 2B za 
leto 2017 v višini 110 EUR lahko uvelja-
vijo vsi, ki so ob zadnji še veljavni regi-

Marko Kušar, mojapot.net | Tudi v letu 2017 subvencija vinjet za invalide

VINJETE NISO BREZPLAČNE
Invalidi, oproščeni plačila letne dajatve za uporabo cest, bomo tudi ob nakupu letne 
vinjete za leto 2017 za vozila kategorije 2B deležni finančne pomoči v višini 110 eurov, s 
čimer se izenači cena z letno vinjeto za osebna vozila.

straciji vozila cestninskega razreda 2B 
uveljavili pravico do oprostitve letne 
dajatve za uporabo vozil v cestnem 
prometu za invalide ali pravico do 50 
odstotnega znižanja letne dajatve za 
velike družine. Do enake pomoči so 
upravičena društva in invalidske orga-
nizacije, ki za prevoz invalidov upora-
bljajo vozila cestninskega razreda 2B.

Pomoč pri nakupu letne vinjete 
za vozila cestninskega razreda 2B je 
pogojena z upravičenostjo do opro-
stitve oziroma znižanega plačila letne 
dajatve za uporabo vozil, pri čemer 
pogoje za oprostitev oziroma znižano 

pačilo letne dajatve določa Zakon o le-
tni dajatvi za uporabo vozil v cestnem 
prometu.

Prošnjo za pomoč pri nakupu letne 
vinjete za vozila cestninskega razreda 
2B v višini 110 EUR morajo upravičenci 
skupaj s kopijo računa o nakupu vinjete 
in kopijo prometnega dovoljenja po-
slati na Rdeči križ Slovenije, kjer bodo 
v sodelovanju z Ministrstvom za infra-
strukturo preverili njeno upravičenost 
in takoj po potrditvi upravičencu naka-
zali sredstva.

Lektura: Marko Kušar

Cenik vinjet za leto 2017 (Foto: dars.si)

Vinjeta za leto 2017 (Foto: dars.si)

Marija Cigler – Članica Društva 
paraplegikov Prekmurja 
in Prlekije

Mak
Na polju širokem,
mak ponosno cveti,
okoli njega pšenica zori. 

Sonce pripeka, 
pa pravi modriš,
oh, ko bi le zavel
en hladen piš. 

Pa prihrumi ogromna pošast,
joj mene, kaj bo naredila iz nas.

Neusmiljeno se zažene na njivo,
nam spodreže noge,
žalostno omahnejo na tla,
naše lepe rdeče glave. 
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Nihče ne ve, kdaj in zakaj so 
se Polinezijci naselili na tem 
območju, najbrž pa njihovi 

predniki izvirajo s Filipinov in z Indo-
nezije. Prvi Evropejci so se v teh vodah 
pojavili šele v osemnajstem stoletju, pa 
še to bolj po naključju. Najprej so tu 
vrgli sidro Španci, sledili so jim Angle-
ži in nato Francozi. Po drugi svetovni 
vojni je področje prešlo pod francosko 
oblast in je, kot francoski prekomorski 
teritorij, del Francoske republike, ki se 
od leta 1957 uradno imenuje Franco-
ska Polinezija.

V zadnjem času se Francoska Poli-
nezija oddaljuje od Francije in postaja 
vse bolj samostojna, da bo dokončno 

Peter Majcen – LG | Potopis

GAUGUIN, LEŽALNIKI IN DRUGE ZGODBE 
IZ FRANCOSKE POLINEZIJE
Francoska Polinezija leži v Tihem oceanu, južno od ekvatorja. V pogovornem jeziku je 
bolj znana kot Tahiti. Sestavlja jo 118 otokov, ki so raztreseni po površini 3.900 km2. Glav-
ne skupine otokov so: Tuamotu, Gambier, Marquises, Tubuai in Society Islands. Največji 
in najbolj poseljen otok je Tahiti s prestolnico Papé ete, na splošno pa gre za področje, ki 
je veliko kot Zahodna Evropa, na katerem živi maj kot 300.000 ljudi.

prerezala popkovino s Francijo, pa bo 
najbrž še nekaj časa trajalo, saj iz Fran-
cije še vedno priteka precej denar-
ja za razvoj gospodarstva in šolstva. 
Življenjski standard je dokaj visok, je pa 
res, da Francoska Polinezija nima veliko 
surovin (razen vodnih virov in lesa) in je 
zato odvisna od uvoza.

Življenje tu teče precej lagodno in 
brez stresa (to ne velja samo za turis-
te). Vodilo Polinezijcev je »haere maru«, 
kar bi lahko prevedli kot počasi se da-
leč pride. To načelo še posebej velja za 
prebivalce tistih malo bolj oddaljenih 
otokov. Svet se malo hitreje vrti samo 
Kitajcem in Francozom, ki živijo na Tahi-
tiju. Najhuje, kar se vam lahko zgodi, je 

počasna vožnja za tovornjakom na izle-
tu ali počasna vožnja v koloni ob pro-
metnih konicah v glavnem mestu, po-
gosto zaprti muzeji, banke in trgovine 
zaradi praznikov in počasna postrežba 
v lokalih ter restavracijah izven hotelov 
v letoviščih. Nekako se vedno vse izide, 
pa čeprav traja malo dlje časa.

Družina je osnovna družbena celi-
ca, njeno pojmovanje pa je zelo »svo-
bodno«. V današnjih časih Polinezijke 
niso več samo stroj za rojevanje otrok, 
družinski člani in sorodniki pa so med 
seboj tesno povezani. Otroke vzga-
jajo vsi člani družine, običajno otrok 
biva tam, kjer ima najboljše pogoje 
in ni nujno, da imata pri vzgoji otroka 
glavno besedo starša. Ženske imajo 
v družbi pomembno vlogo, v družini 
pa »ženska« in »moška« opravila niso 
tako strogo določena kot pri nas in nič 
neobičajnega ni, če se moški vrti okrog 
štedilnika, opravlja gospodinjska dela 
in se ukvarja z otroki. Tudi kar se spolne 
identitete tiče, stvari niso črno-bele. V 
restavracijah in hotelih sva z Branko 
hitro naletela na žensko, ki to ni bila. 
Tako je že od nekdaj. Moške, ki so vzga-
jani kot ženske in tako tudi živijo, tu 
lahko srečate na vsakem koraku. Tega 
ni uspelo izkoreniniti niti evropskim 
gospodarjem in običaj se je ohranil do 
danes.

Plaža na Bora-Bori (Foto: Peter Majcen – LG)
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Priprave na potovanje
Prvi stik s Francosko Polinezijo sem 

vzpostavil že v srednji šoli, ob gledanju 
TV- nadaljevanke o francoskem slikarju 
Paulu Gauguinu, ki je nekaj časa živel in 
ustvarjal na Tahitiju. Lepote Francoske 
Polinezije so me popolnoma prevzele 
in od takrat ...

Na potovanje sem se odpravil 
skupaj s prijateljico Branko. Priprave 
so se začele že precej pred odhodom. 
Potovanje sva si zamislila kot mešani-
co potapljaških doživetij, uživanja na 
plaži ter ogledovanja zgodovinskih 
znamenitosti in naravnih lepot. Najpri-
mernejši čas za potovanje je od maja 
do oktobra, ko je tam sušno obdobje. 
Kot invalid (pri hoji uporabljam ber-
gle), sem moral pred odhodom najprej 
poiskati primerne hotele in preveriti, 
kakšni so pogoji, kar se potapljanja tiče. 
Stike sem navezal s skupino TOP DIVE –  
topdive.com, ki ima potapljaške centre 
razporejene po celotni Francoski Poli-
neziji in jih tudi takoj opozoril na to, da 
sem potapljač s posebnimi potrebami. 
Glede na to smo se skupaj odločili za 
potapljanje na Tahitiju, Bora-Bori in 
Rangiroi.

Z Branko sva spakirala kovčke, moje 
bergle in nekaj potapljaške opreme ter 
se odpravila na pot. Preko Brnika, Pari-
za in Los Angelesa sva srečno prispela 
na Tahiti. Potovanje je precej dolgo, saj 
je treba v letalu presedeti skoraj 24 ur, 
veliko časa pa gre v nič tudi zaradi dol-
gotrajnega vkrcavanja na letalo, kon-
trol na letališčih in izstopa iz letala.

Prihod na Tahiti
Na Tahiti sva prispela zgodaj zjutraj 

in se s taksijem odpeljala z letališča do 
hotela Intercontinental Tahiti Resort & 
Spa: http://tahiti.intercontinental.com/. 

Po opravljenih formalnostih v re-
cepciji, sva se, ker soba še ni bila pri-
pravljena, odpravila v potapljaški cen-
ter, se predstavila in se dogovorila za 
potope v naslednjih dneh.

Ne glede na to, da na Tahitiju ni 

zalivov s prelepimi plažami in kristalno 
čisto vodo, lahko najdemo predele, ki 
so vredni ogleda in imajo svoj čar. Glav-
no mesto Pape´ete ni samo odskočna 
deska za odhod na druge atole, ampak 
vas v mestu pozdravi kakofonija barv 
in zvokov. Lahko si ogledate kakšen 
muzej, posedate v številnih barčkih in 
restavracijah, se odpravite na živahno 
mestno tržnico ali pa greste na vodeno 
krožno vožnjo po otoku.

Čas, ki sva ga preživela v hotelu, je 
minil ob bazenu s sladko vodo in son-
čenju v Lagunarijumu, ki je pravzaprav 
velik bazen z morsko vodo, primeren 
za plavanje in snorkljanje, saj je v baze-
nu veliko zanimivih rib, ki so že skoraj 
udomačene in se ne bojijo ljudi, pa 
tudi kakšen večji ali manjši koralni gre-
ben se najde.

Po treh dneh na Tahitiju sva odlete-
la na Bora-Boro.

UŽIVANJE NA BORA-BORI
Angleški raziskovalec, morjeplovec 

in kartograf James Cook je Bora-Boro 
razglasil za »biser Paci�ka« in ta oznaka 
se je obdržala vse do danes. Tu je vse 
kot v pravljici, kot raj na zemlji. Ves ta 
blišč pa ima tudi svojo ceno, včasih tudi 
za ta konec sveta malo previsoko, am-
pak tu gre zdrava pamet rakom žvižgat, 
denar pa ni problem …

Ugnezdila sva se v letovišču Bora-
-Bora Pearl Beach Resort: http://www.
lhw.com/hotel/Bora-Bora-Pearl-Be-
ach-Resort-Spa-Bora-Bora-French-
-Polynesia.

Rezervirala sva prostoren bungalov, 
ki je bil blizu plaže in restavracije z ba-
rom in bazenom s sladko vodo. Takoj 
po prihodu sva se sprehodila do plaže 
in kmalu ugotovila, da nekaj ne »šti-
ma«. Na plaži ni bilo dovolj ležalnikov. 

Tisti, ki si zjutraj pred zajtrkom 
niso uspeli izboriti (rezervirati) ležal-
nika, so ležali na pesku, na brisači in 
prežali, če bo kdo odšel s plaže in jim 
prepustil ležalnik. Taktika pri prisva-
janju ležalnikov je bila glede na na-
rodnost turistov različna. Lepo vzgo-
jeni gosti smo ležalnike »pocahnali« 
z brisačo ali čem podobnim, drugi 
bolj brezkompromisni in bojeviti pa 
so ga odnesli tudi, če je bil zaseden. 
Najbolj »umazano« taktiko pri tem so 
imeli Italijani, ki očitno niso samo bivši 

Ob bazenu na Bora-Bori je boj za ležalnike 
neizprosen. (Foto: Peter Majcen – LG)

Bazen in Lagunarijum na Tahitiju (Foto: Peter Majcen – LG)
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svetovni prvaki v nogometu, ampak 
tudi v tem, da znajo dobro poskrbeti za 
lastno udobje na plaži.

Poleg boja za ležalnike vas na Bora-
Bori čaka v glavnem uživanje na plaži in 
lenarjenje, midva pa sva si poleg tega 
privoščila še nekaj potopov, kakšen 
koktajl pa tudi kakšen vrček hladnega 
polinezijskega piva je stekel po grlu, da 
sva lažje prenašala vroče polinezijsko 
sonce.

Teden na Bora-Bori je hitro minil, 
potovanje pa sva nadaljevala s pole-
tom na atol Rangiroa.

POTAPLJANJE NA RANGIROI
Najprej nekaj besed o potapljanju 

v Francoski Polineziji na splošno. Poli-
nezijsko podvodje je izredno bogato. 
Z Branko sva lahko občudovala skoraj 
vse, kar domuje v teh vodah (razen 
morskega psa kladivarja). Na Tahitiju in 
Bora-Bori so pogoji dobri, saj je voda 
topla, pod vodo ni močnih tokov, na 
gladini pa ni pretirano visokih valov. Z 
nekaj spretnosti in dobre volje je pota-
pljanje izvedljivo tudi za vozičkarje. Na 
Tahitiju in Bora-Bori so pomoli dostop-
ni, na Rangiroi pa je treba pred vkrca-
vanjem na čoln premagati nekaj stop-
nic. Fantje pri TOPDIVE nimajo izkušenj, 
kar se tiče potapljanja oseb s posebni-
mi potrebami, se pa hitro učijo. S po-
tapljačem, ki vodi skupino, se je treba 

pred potopom samo v miru pogovoriti 
in ga pripraviti na vse posebnosti, pa je.

Potope se splača rezervirati in pla-
čati vnaprej, cene pa so s popustom 
med 60 in 65 evrov za potop ne glede 
na to, ali uporabljate svojo potapljaško 
opremo ali pa najeto. Posebej opozar-
jam na to, da v vseh potapljaških cen-
trih nimajo kompenzatorjev z integri-
ranimi utežmi, zato sem moral svojega 
nositi s seboj kot kos osebne prtljage 
na letalu.

Na Rangiroi pa je potapljanje bolj 
zahtevno. Atol Rangiroa ima drugo naj-
večjo laguno na svetu, ki meri v dolžino 
110 kilometrov. Potapljanje poteka na 
lokacijah Tiputa Pass in Avatoru Pass. V 
bistvu sta to dve ožini, skozi kateri voda 
priteka ali odteka iz lagune. Zaradi tega 
se pogoji pod vodo stalno spreminjajo, 
tokovi so zelo močni in lahko se zgodi, 
da vas zagrabi močan protitok. Meni se 
je to na enem potopu zgodilo in kljub 
pomoči sopotapljača, ki me je vlekel, Pred potopom na Rangiroi (Foto: Top Dive)

Potapljanje na Rangiroi. (Foto: Top Dive)

protitoka nisem mogel premagati in 
smo morali potop nadaljevati s tokom.

Na Rangiroi sva bila nastanjena v 
hotelu Kia Ora Resort: http://rangiro-
alagoon.com/en/. Poleg potapljanja je 
omembe vreden samo še ogled farme 
školjk bisernic, kjer so nama razložili, 
kako biseri v školjki sploh nastanejo, za 
konec pa sva v prodajalni lahko obču-
dovala svetovno znane polinezijske bi-
sere v polnem sijaju.

Bilo je lepo, ampak tudi drago. 
Potopi so vredni svoje cene, hrana na 
splošno in namestitev na Tahitiju, pa bi 
bila lahko, glede na ceno, boljša.

Vsi hoteli, kjer sva bila nastanjena, 
imajo sobe prirejene za osebe s poseb-
nimi potrebami, z vozičkom so normal-
no dostopni bazeni, restavracije, bifeji, 
bari in javne sanitarije. Za poležavanje 
na plaži pa bo potrebna pomoč kakš-
nega mišičnjaka, kar pa sploh ni prob-
lem, saj so Polinezijci zelo prijazni in 
vedno pripravljeni pomagati. Potapl-
jaški center je v sklopu hotela.

Na poti domov je imelo letalo iz 
Los Angelesa v Pariz tri ure zamude in 
nisva več ujela letala iz Pariza v Zagreb. 
Nenačrtovano sva ostala eno noč v 
Parizu, prtljaga pa je šla po svoje in do 
Gorenjske po ovinkih potovala še pet 
dodatnih dni, ampak bilo je vredno! Ne 
glede na vse je bilo to eno najlepših 
potovanj, potopi so bili pa sploh nepo-
zabni!

Bungalovi na Bora-Bori (Foto: Branka Borisavljevič)
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Karkoli si že želimo v življenju, 
pri tem nam bo vselej v po-
moč prijateljstvo s samim se-

boj. Pri besedi prijateljstvo praviloma 
ne pomislimo nase, pomislimo na po-
vezave z drugimi. Če bi nas kdo prosil, 
da naštejemo, kaj imamo radi v življe-
nju, kaj nam je ljubo, bi omenili sebe? 
Ali sem si ljub? Moram se nasmehniti 
ob tem, ker je nenavadno. Torej, da ne 
zaidem predaleč v to samoizpraševa-
nje glede ‚samoljubnosti‘, ki pa nikakor 
ni mišljena kot samoljubje in ima ne-
gativni prizvok. Kaj pa bi pomenilo biti 
prijatelj samemu sebi? To bi pomenilo, 
da se lahko zanesemo nase. Je nekaj 
takšnih osnovnih stvari, ki nam v življe-
nju lahko zelo pomagajo. Paraplegiki, 
tetraplegiki in ostali ljudje, ki imajo dru-
gačno zdravstveno stanje,  to je stanje, 
ki je trajno spremenjeno, ki je neop-
timalno ali ki ni takšno kot pri ljudeh, 
ki funkcionirajo brez kakšnih tegob in 
so odličnega počutja, vsi mi z okrnje-
nimi telesnimi funkcijami bi morali biti 
še posebej dobri prijatelji s seboj. Ob 
upoštevanju nekaterih življenjskih mo-
drosti je življenje lažje in prijetnejše. 
Naši zavezniki so zdrava prehrana, svež 
zrak, sončna svetloba, gibanje, dovolj 
spanja, sprostitev, druženje z nam lju-
bimi osebami, pomikanje v smeri ciljev, 
optimizem, pozitivno mišljenje in še kaj 
bi se našlo. Da bi lahko bilo vse to del 
nas, se je potrebno izjemno potruditi. 
Torej prijateljstvo s seboj pomeni delo. 
V življenju lahko kaj hitro opazimo, koli-
ko smo prijatelj sebi. Ker se o tem nikoli 
morebiti ne sprašujemo, to avtomat-
sko ni niti med našimi vrednotami niti 

Ivana Gornik | Prijatelj sam s seboj.

MOTIVACIJA IN INSPIRACIJA (V.)
Kdaj sebi reči DA in koliko zdravilnih NE-jev bi bilo potrebnih? Smo za izziv?

med prioritetami. In kar ni vrednota, to 
enostavno ne obstaja na človekovem 
zemljevidu.

Odnos do lastnega telesa je zelo 
pomemben. Ali smo se pripravljeni 
odreči škodljivim razvadam? Ali smo 

pripravljeni uvesti kakšne spremembe? 
Koliko smo dejansko pripravljeni storiti 
za samega sebe, koliko se imamo radi? 
Ta enačba je preprosta. Celo na dekla-
rativni ravni težko razglasimo: „Rad/a se 
imam.“ Ker si najbrž ne bi verjeli. Vsa leta 

Naši zavezniki so zdrava prehrana, svež zrak, sončna svetloba, gibanje, dovolj spanja, sprostitev, 
druženje z nam ljubimi osebami, pomikanje v smeri ciljev, optimizem, pozitivno mišljenje … 
(Foto: wvgazettemail.com)
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opazujemo, kaj počnemo s seboj, kako 
dnevno ravnamo in kako se na nek na-
čin izdamo, se pustimo na cedilu.

Kaj lahko torej naredimo, da bodo 
stvari nam prijaznejše? Prvi korak je 
opazovanje lastnega početja in opa-
zovanje svojih misli. Spremljajmo, kaj 
dnevno počnemo. Kaj jemo, koliko 
spimo, kolikokrat gremo na sonček in 
zrak, ali se gibljemo in koliko se sme-
jimo? Kolikokrat nam je prijetno pri 
duši? Kolikokrat prijetno presenetimo 
SEBE? Poskusimo resnično spremljati 
potek vsakdana. Zapišimo stvari, za 
katere vemo, da si z njimi škodimo. Ko 
je zapisano na papirju, imamo odličen 
vpogled. Nato pa poskusimo kakšno 
stvar spremeniti. Po malem. Večinoma 
vemo vsi, katere stvari so v redu, ven-

dar tega v realnosti ne upoštevamo. 
Poskusimo upoštevati. Naj nam bosta 
cilj naše boljše počutje in občutek var-
nosti. Ko si ob boku samemu sebi, imaš 
doživljenjskega prijatelja. To je odličen 
občutek. Nikoli ne bomo vedeli, če ne 
poskusimo. Marsikdo je že prijatelj s 
seboj, ampak zakaj ne bi bil svoj naj-
boljši prijatelj? Meje lahko pomikamo 
v pozitivnost kadarkoli, tu ni omejitev. 
Skratka, ko nas gloda strah, poiščimo 
pomoč. Ko veliko kadimo, zmanjšajmo. 
Ko ne gremo na zrak, odidimo vendar 
ven, naj pride kdo v pomoč, premakni-
mo se. Preden pojemo vrečko čipsa ali 
smokija, si recimo stop. Zavestno pose-
zimo po čem telesu koristnem. Zdi se, 
da bi bilo potrebno veliko NE-jev sa-
memu sebi. Ravno to je ta ljubezen, ki 

niti malo ni lahka. Saj ena vrečka čipsa 
ni problem. Saj škatla cigaret ni konec 
sveta. Ampak če vztrajamo pri tem de-
setletja ... Posledice so zelo občutne. 
Zrno na zrno pogača, kamen na kamen 
palača. To gre v obe smeri, v pozitivno 
ali v negativno. Rezultat je odvisen 
samo od nas. Je težko, a tako zelo vred-
no, da se ima človek rad. Občutek je 
odličen, če gradimo vsak dan, če smo v 
procesu izboljševanja lastnega življen-
ja. Veš, da se pomikaš na bolje. Če si te 
spremembe in rezultate zapisujemo, je 
to pravcato zmagoslavje. Seveda bo ta 
pot, v kolikor se podamo po njej, polna 
nihanj in bo kar nekaj padcev, vendar 
imamo dve izbiri: riniti dalje ali pa od-
nehati. Trenutno, začasno udobje ali 
trajni napredek? Srečno!

Kaj je Eventim in s čim se ukvarjate?
Podjetje Eventim Si d. o. o. je vo-

dilni prodajalec vstopnic v Sloveniji 
z več kot 1.500.000 izdanimi vstopni-
cami v letu 2014 in z več kot 1.500 
prodajnimi mesti. V letu 2014 smo 
sprostili v prodajo več kot 2000 raz-
ličnih dogodkov na več kot 100 raz-
ličnih lokacijah. Sodelovali smo z več 

Barbara Slaček | Pogovor z vodjo prodajne mreže pri Eventim Si

ALI SO OBISKI PRIREDITEV ZA INVALIDE 
RES BREZPLAČNI?
Koncerti, prireditve, gledališke predstave ipd. Tudi invalidi radi obiščemo kak kulturno 
obarvan dogodek, še posebno, če pride v Slovenijo kak znan tuj glasbenik, kar se v za-
dnjem času dogaja kar pogosto. Ali je prireditveni prostor dostopen, kje bomo parkirali, 
bomo sedeli ob odru ali se bomo gnetli zadaj med množico in nič videli? Še največkrat 
pa se vprašamo, ali je potrebno kupiti karto in kako je s spremljevalci? Na vse to in še 
več poskušamo odgovoriti v tokratnem pogovoru s Tanjo Horvat, vodjo prodajne mreže 
pri Eventim Si.

kot 300 organizatorji. V letu 2014 smo 
dosegli 32.800 sledilcev na Faceboo-
ku, spletno stran www.eventim.si je 
obiskalo več kot 2.200.000 kupcev in 
našteli smo več kot 14.500.000 ogle-
dov. Eventim Si je del evropske sku-
pine CTS Eventim AG & Co. KGaA, ki 
je v preteklem letu zabeležila več kot 
620 milijonov evrov letnega prihodka 

od prodaje vstopnic in več kot 100 
milijonov prodanih vstopnic za več 
kot 200.000 prireditev. Skupina CTS 
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Eventim AG & Co. KGaA je prisotna v 
23 državah in je vodilno podjetje za 
prodajo vstopnic v Evropi.

PREGLED OBDOBJA OD 2003 
DO 2013:
− izdanih več kot 6.000.000 vstopnic,
−  v prodajo sproščenih več kot 

13.000 prireditev v Sloveniji,
−  sodelovanje z več kot 400 organi-

zatorji.

Ko obiskovalec dogodka, ki je inva-
lid, v oglasnih sporočilih vidi, da se 
bo odvil koncert, tekma, igra ipd. 
skratka dogodek, ki bi si ga želel 
ogledati, kako naj ve na koga se obr-
niti po prave informacije glede mo-
žnosti obiska?

Za vse dogodke, ki so v naši 
ponudbi, se lahko vedno za vsa 
vprašanja obrnejo na naš Info center: 
elektronski naslov info@eventim.si  
ali preko telefona na 02/788-12-01. 

Kaj pa naj obiskovalec stori, kadar 
se dogodek ne odvija pod okriljem 
Eventima?

Najbolje, da se obrnejo kar na naš 
Info center, kjer jim bomo podali po-
trebne informacije.

 
Pri invalidnih obiskovalcih dogod-
kov se največkrat pojavlja vprašanje 
brezplačnega vstopa oz. dostopa 
do dogodka. Zakaj prihaja do zelo 
različnih pristopov, ki se razlikujejo 
od koncerta do koncerta pa tudi od 
kraja do kraja. Npr. za nek koncert 
bo potrebno v Ljubljani plačati pol-
no ceno, zgodi pa se tudi, da je za isti 
koncert v Celju vstop brezplačen za 
invalida in spremljevalca. Kje oz. kdo 
je merilo za to odstopanje ali kdo je 
za to odgovoren?

Res je, žal ni univerzalnega pravi-
la, da osebe na invalidskem vozičku 
vstopajo brezplačno. Pravila postavlja 
organizator posameznega dogodka. 

Različni organizatorji različno opredeli-
jo pogoje vstopa invalidnim osebam. V 
vsakem primeru je najbolje, da se naj-
prej obrnete na nas.

Zgodi se tudi, da je nek dogodek za 
invalida brezplačen, je pa vseeno po-
trebno rezervirati prostor?

Tako je, zaradi omejenega števila 
dostopnih mest je potrebna najava. 
Tudi to se ureja z Info centrom. 

Kako invalid dokazuje svojo invali-
dnost? Lahko samo pokliče in naroči 
karte ter jih plača preko neta ali mora 
ponje v izbrano Eventimovo proda-
jalno in dokazati svojo invalidnost z 
ustrezno identi� kacijsko izkaznico? 

Kadar so vstopnice za invalidne 
osebe plačljive, jih lahko kupite le na 
lastnih prodajnih mestih Eventima ali 
preko klicnega centra – 02/788-12-01, 
preko spleta nakup ni mogoč. Izkazati 
se je potrebno z ustrezno izkaznico. 

Ko govorimo o invalidih, vedno go-
vorimo o vseh vrstah invalidnosti: 
gibalno ovirani, senzorni invalidi in 
osebe z motnjami v duševnem ra-
zvoju. Ali se možnosti vstopa do do-
godka spremenijo, če gre recimo za 
slepega invalida in ne invalida na 
invalidskem vozičku, ki želi poslušati 
koncert? Znano je namreč, da je po-
trebno za obisk koncerta plačati se-
dež, ki ga v dvorani zasedemo, če pa 
gre za osebo na invalidskem vozičku 
pa vemo, da ima ta sedež s sabo. Ali 
mora slep invalid, ker zasede sedež, 
zanj tudi plačati?

Res je. Na vseh koncertih organi-
zatorji kot ‚‘invalidne osebe/invalide‘‘ 
pojmujejo dejansko samo osebe na 
invalidskem vozičku, saj le-ti ne zaseda-
jo svojega sedeža, kot ste že pravilno 
ugotovili. Za vse ostale osebe, ki zase-
dajo svoj sedež, je žal potreben nakup 
redne vstopnice.

Eden pomembnejših faktorjev, da se 
invalidi lažje odločimo za obisk do-
godka, je tudi možnost parkiranja na 
ustrezno označenih prostorih za in-
valide in prilagojenost in dostopnost 
tako objekta kot sanitarij. Ali se lah-
ko invalidi na vas obrnejo tudi s tem 
vprašanjem?

Za večino ustanov so informacije 
splošno znane. V kolikor gre za prizo-
rišče, za katerega nimamo ustreznih in-
formacij, se seveda lahko pozanimamo. 
V vsakem primeru se lahko obrnete na 
naš Info center.

Organizirate tudi odhode na denimo 
koncerte na Dunaj, v Zagreb in dru-
god. Ti odhodi so tudi vodeni in po-
skrbljeno je za prevoz z avtobusom. 
Kakšne možnosti ima gibalno ovira-
na oseba, da se takega koncerta ude-
leži? Ali obstaja možnost dobave av-
tobusa, ki je opremljen z dvigalom?

Mi nismo organizator prevoza, am-
pak le posrednik pri prodaji vstopnic. 
Možnost potovanja na koncert z orga-
niziranim prevozom obstaja, seveda po 
dogovoru z organizatorjem prevoza. 

Vsekakor vam svetujemo, da se 
najprej obrnete na nas in skupaj bomo 
našli ustrezno rešitev.
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Ljubo Janežič | član Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije

LEPO POZDRAVLJEN, MEDENI PRIJATELJ

Dobrodošel v mojem malem 
svetu krilatih angelcev, ki jim 
po naše pravimo kar čebele. 

Sem čebelar oziroma oče tisočih čebel 
in njihovih družin, za katere skrbim, kot 
da so moji otroci. 

V tej vlogi sem izkušen, star čebelar 
in tako so ti majhni čudeži postali del 
mojega vsakdana. Ne znam si predstavl-
jati življenja brez njih. Trudim se, da so 
moje čebele zadovoljne in da imajo vse 
tisto, kar potrebujejo. One pa meni svo-

jo ljubezen vračajo s svojimi prečudovi-
timi medenimi darovi, ki jih imaš mož-
nost preizkusiti tudi ti, dragi prijatelj. 

Čebele so potrpežljiva bitja, zato jih 
je treba spoštovati, kot tudi one spo-
štujejo nas. Moj glavni cilj je ozavestiti 
ljudi, da čebele niso materialne nara-
ve, ampak predvsem duhovna bitja, 
od katerih se lahko marsikaj naučimo. 
Med in medene darove je treba ceniti, 
spoštovati in jih spremljati z ljubeznijo. 
Šele takrat, ko bomo razumeli naravo 

Igor Flucher | Sister Act Hotel Edition

ŠTIRI NUNE, DVIGALO IN JAZ
vse štiri častne sestre pokleknejo, skle-
nejo svoje roke in začnejo moliti, da bi 
jih njihov Jezus Kristus Superstar rešil. 
To kvadrofonsko mrmrljanje je odme-
valo po kabini, kakor najboljši Bose 5.1. 
Home Cinema System. Počutil sem se 
kot pri maši, na kateri sicer nikoli nisem 
bil, ampak HardCore vam pravim. Po 
nekaj minutah se začne dvigalo spet 
premikati, a „moje“ sestrce tega sploh 
ne opazijo, saj so bile ravno na „liniji“ s  
Heaven Rescue Team in tik pred tem, 
da jih „rešijo“. Potem se pa zgodi na-
slednje, lift se ustavi, vrata se odprejo 
in skupina ljudi, ki je čakala na lift, vidi 
naslednjo sceno: na sredini stojim jaz, 
okoli mene na kolenih štiri nune, ki me 
gledajo, ko malega „bogeca“, v oza-
dju pa igra (muzika se je v tem času 
že menjala) Madonna, Like a Virgin … 
V dvigalo ni vstopil nihče, iz njega pa 

tudi ne, ker so se vrata prej zaprla. Ko so 
se vrata spet odprla, so nunike že bile 
na nogah in veselo plesale kankan (saj 
neee), so ga pa popihale iz lifta z apo-
kaliptično brzino. Me je pa mladenič, ki 
je vse to opazoval, vprašal, če nastopa-
mo v hotelskem nočnem klubu … ccc-
cc, ljudje pa imajo fantazijo! 

Po popoldanskem počitku se od-
pravim na večerjo in kdo čaka na lift, 
moje oboževalke. Komunikacija med 
nami je potekala v tišini – telepatsko. 
Vstopimo v lift, še glasba ni igrala več, 
vljudno vprašam, kateri gumb lahko 
stisnem, najpogumnejša mi odgovori, 
da „P“. Jaz pa jih vprašam: „A v P kot 
Pekel greste?!“ Spet se je nadaljevalo 
telepatsko komuniciranje in nikoli več 
nismo spregovorili niti ene besede.  

Če koga slučajno zanima, izstopile 
so v 1. nadstropju!!! Ziher je ziher.

Že tri minute nestrpno čakam toti 
lift, še malo pa grem raje peš, 
vendar se končno zgodi – alelu-

ja – dvigalo se ustavi, odprejo se vrata 
in … v liftu stojijo štiri nune, iz zvočni-
kov se sliši „Knock, Knock, Knocking on 
a Heavens Door“ in glavna Batmanka  
me z milostljivim pogledom ter ne-
beško nežnim glasom vpraša: „A greš z 
nami gor?!?!“. Šokiran in z mislijo, da bi 
vseeno počakal naslednjega, vprašam: 
„Kam pa?“ Odgovor me še bolj prese-
neti: „Ja, me gremo do generalnega, kaj 
pa ti, SIN moj? “ „Aaaa, generalnega?“ 
vprašam. „Ja, generalnega direktorja 
hotela, z recepcije so nas poslali do nje-
ga.“ U� f, oddahnem si ob spoznanju, 
da niso prišle po mene. Vstopim v dvi-
galo, pritisnem gumb, vrata se zaprejo, 
lift se premakne, a ne za dolgo, ker se 
sunkovito ustavimo. In pol se je začelo, 

in njene zakonitosti, bomo sposobni 
pomagati sebi in svetu okoli nas. 
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IZPOSOJA AVTOMOBILA ZA VOZNIŠKI IZPIT
V Sloveniji lahko gibalno oviran invalid z opravljenim zdravniškim pregledom 

opravlja vozniški izpit, a le če si lahko sam zagotovi ustrezno opremljeno vozilo. 
Navadno invalid še pred opravljenim izpitom takega vozila nima, si ga pa lahko 
izposodi pri Zvezi paraplegikov Slovenije.

Teoretični del izpita lahko opravljate v kateri koli avtošoli v Sloveniji, za praktični 
del izpita pa si lahko vozilo, škodo Roomster z avtomatskim menjalnikom in vgra-
jenimi ročnimi komandami, pri zvezi po predhodni rezervaciji sposodite za čas 
opravljanja vozniškega izpita. Tako boste lahko izpit opravljali v vašem domačem 
kraju, seveda preko avtošole, ki si jo boste izbrali sami. Če se odločite za opravljanje 
praktičnega dela izpita prek zveze, sklenete dogovor o izposoji vozila za obdobje 
dveh mesecev. Če po tem obdobju še ne opravite vozniškega izpita, lahko pisno 
zaprosite za dodatno podaljšanje izposoje vozila, vendar ne več kot za en mesec. 
Po obdobju treh mesecev je vozilo potrebno vrniti. 

Vozilo si lahko po predhodni pisni vlogi sposodite pri Zvezi paraplegikov Slo-
venije, na tel. 01 432 71 38 ali e-naslovu: info@ zveza-paraplegikov.si.

[   ZAHVALE, OGLASI, V SPOMIN   ]

PRODAM ELEKTRIČNI INVALIDSKI VOZIČEK PERMOBIL 300
star 3 leta, prevoženih 50 km. Cena simbolična. Puc Tomaž, 031/ 733-996
 

IVAN ŽALIG JE PRAZNOVAL 60 LET
20. oktobra je preteklo 60 let od trenutka, ko je na svet privekal naš 

prijatelj Ivan Žalig. Njegovega življenja pred nesrečo ne poznamo, zato 
pa smo ga dodobra spoznali, ko se  nam je pridružil v društvu . Izkazal 
se je kot odličen ribič, borben košarkar, atlet, kegljač ... Pravzaprav mu ni 
nič tuje. S svojo voljo in z vztrajnostjo zmeraj pozitivno vpliva na svojo 
okolico in ljudi. Zaradi svoje odprtosti, pripravljenosti pomagati tova-
rišem v stiskah ter z veselim nasmehom na obrazu je priljubljen med 
vsemi ljudmi, ki se z njim družijo. 

Vsi ti lepi trenutki, ki jih je in jih še deli z nami, so seveda pospremlje-
ni z vsemi težavami, ki jih doživljamo vsi paraplegiki. V zadnjem času se 
tudi Ivan ni mogel izogniti življenjskim preizkušnjam, ki so mu dodobra 
spremenile življenje. Preseliti se je moral v Dom starejših občanov v Slo-
venski Bistrici, kjer ga sedaj prijatelji paraplegiki redno obiskujemo. Še 
zmeraj pa velikokrat prihaja v našo družbo, in sicer na naša družabna 
srečanja, kjer med nas širi veselje ter dodatno pozitivno energijo.

Ivanu  želimo še veliko volje in potrpežljivosti. Iz srca mu želimo, da 
bi premagal ali zaustavil vse ovire, ki pretijo vsem ljudem v zrelih letih, 
ter da bi dočakal čim več sončnih dni.

Tvoji paraplegiki!

OGLASI
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Peter SEKLOČA, 
član DP Gorenjske,
rojen 17. 7. 1934

Marija UŠENIČNIK, 
članica DP Gorenjske,
rojena 10. 5. 1931

Nuša KOŽUH, 
članica DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
rojena 25. 7. 1953

Stanislav KRALJ, 
član DP Prekmurja in Prlekije,
rojen 18. 1. 1944

UMRLI 

Po isti poti
koder odhajaš,
nevidno prihajaš nazaj – 
med svoje, ki jih ne nehaš ljubiti
in ki živijo od tvoje ljubezni.                     

 (T. Kuntner)

[   ZAHVALE, OGLASI, V SPOMIN   ]

ZAHVALA
Spoštovane bralke in bralci 

Paraplegika, vsem, ki ste 
prispevali prostovoljne 

prispevke preko položnice, ki 
spremlja vsako izdajo glasila, 

se v imenu Zveze paraplegikov 
Slovenije najlepše zahvaljujem. 
Zagotavljam Vam, da smo vse 
donacije, zbrane na ta način, 

smotrno porabili za izboljšanje 
kvalitete življenja naših članic 

in članov skozi programe, ki jih 
izvajamo na zvezi. Sporočam 

Vam, da bomo tudi v prihodnje 
odgovorno ravnali z vašimi 

prostovoljnimi prispevki. 

Vsem Vam, ki se odločate 
za nesebično pomoč naši 

organizaciji, želimo miren in 
doživet božič, v novem letu 2017 
pa veliko zdravja in osebne sreče.

Dane KASTELIC,  
Zveza paraplegikov Slovenije

Društvo paraplegikov Istre in 
Krasa se zahvaljuje Kulturnemu 
in športnemu društvu Mušketirji 

iz Postojne za izvedbo 
dobrodelne prireditve z naslovom 

»Na kolo grem« in donacijo 
v okviru tega projekta. 

Člani Društva paraplegikov 
Istre in Krasa 
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[   RAZVEDRILO   ]

Po isti poti
koder odhajaš,
nevidno prihajaš nazaj – 
med svoje, ki jih ne nehaš ljubiti
in ki živijo od tvoje ljubezni.                     

 (T. Kuntner)

KVIZ ZA RAZVEDRILO 36
Albin Rožman

1.  Katero oznako ima skladba za 
hitro izvajanje?

A  andante
P  allegro
D  presto

2. Kloro� l je:
G  zelene barve
C  rjave barve
F  rumene barve

3.  Če sta zakonca praznovala 
alabastersko poroko, sta 
poročena:

O  70 let
Ž  75 let
Š  80 let

4.  Če je 1000 Ljubljana in 3000 
Celje, je 2000:

B  Kranj
V  Novo mesto
P  Maribor

5. Kilo je predpona za:
I  sto
U  tisoč
S  milijon

6. Venecijanka je vrsta:
N  žage
K  steklenice
M  hruške

Pri vsakem vprašanju so navedeni trije odgovori. Obkrožite pravilni odgovor in črko, ki je pred njim, vpišite v zgornji lik pod 
ustrezno številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.

7.  Letos se spominjamo 
120-letnice rojstva:

Č  Riharda Jakopiča
O  Vena Pilona
Ž  Jožefa Petkovška

8.  Astronavt Neil Armstrong je 
stopil na Luno:

R leta 1969
E leta 1972
Š leta 1975

9.  Katera vrsta vojske je 
kavalerija?

A  garda
M  konjenica
H  pešadija

10. Kaj je trepetavka?
G  vrsta ribe
J  vrsta ptiča
Z  vrsta muhe

11.  Katera vrsta vina je 
najstarejša?

S  žametna črnina
K  merlot
N  teran

12. Prvi festival Evrovizije je bil:
E  leta 1955
O  leta 1965
U  leta 1974

13.  Kdo je napisal prvo slovensko 
slovnico?

B  Jurij Dalmatin
T  Adam Bohorič
S  Marko  Pohlin

14. Džakarta je glavno mesto:
C  Gvatemale
V  Nigerije
K  Indonezije

15.  Če gremo v grad Cmurek, 
bomo:

F  na Primorskem
M  na Dolenjskem
A  v Prekmurju

16.  Če je število deljivo z 2 in s 3, 
je tudi:

N  s 4
I  s 6
T  z 8

Rešitev kviza iz 146. številke: 

KADAR PRVE DNI KIMOVCA 
POGOSTO GRMI, BO DOSTI 
TEPKOVCA PŠENICE RŽI

2 8 5 1 6 15 9 8 15 10 16 6  

11 6 12 2 3 16 13 15 1 7 11 13 16

  4 8 12 14 16 6 4 8 12 14  



NAGRADNA KRIŽANKA

	 	

	

ZADNJA	
		ČRKA	

		SLOVENSKE	
		ABECEDE	

	
STRANSKA		

VLOGA		
V	FILMU	

			

				AM.	SUVALEC								
					KROGLE,	OL.	
			PRVAK	L.	1964	
							-	DALLAS	

	
IZDIH		

(KNJIŽ.)	

	

FRANCOSKI	
PISATELJ	–	
OCTAVE	

		(1848-1917)	

	
SLAVILNA		

LIRSKA		
PESEM	

	
			REGISTRSKA	
						OZNAKA	
						VALJEVA	

	
	RIMSKI			

	POZDRAV	

	
SLOVENSKI	
PISATELJ	-	

VITAN	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
									ZIDAVA,		
							GRADITEV	

	 	 	 	 	 	 	 	

									

									INDIJSKI		
					VEDSKI	BOG		
									GROMA		
								IN	BLISKA	

	 	 	 	 	 	
ŠPANSKI		
MOŠKI		

SPOLNIK	

	 	

	____PREGIB______							

							DEBELEJŠI		
										KONEC		
											DEBLA	

	 	 	 	

	

	
ČEH	

PETRA	

	
	

	
	

	

DALJŠE		
ČASOVNO	
OBDOBJE,		

VEK	

	
AMERIŠKA		

ROCK		
SKUPINA	

	

GL.	MESTO		
PROVINCE		
ADRAR	V		

	MAVRETANIJI	

	
17.	ČRKA		

GRŠKE	
ABECEDE	

	 	 HANA		
ERMENC	 	 	

	

				A,	E,	?,	O,	U	

	

BORIŠČE	V	
CIRKUSU,	
TORIŠČE,	

PRIZORIŠČE	

	 	 	 	 	 MIRNO		
SOŽITJE	 	 	 	 	 	

	

AVTO.	OZN.	
ŠPANIJE	

	

REDKOST,	
REDKA	
STVAR,	

POSEBNOST	

	 	 	 	 	 	 	 	 JANEZ	
UČAKAR	 	 	

	

ITALIJA	

	

TRAVNAT	
SVET	NA	
KONCU		
NJIVE	

	 	 	 	 	 			RIMSKO	1	 	 OSLOV	GLAS	 	 	 	
AKVARIJSKA	

RIBICA	

	
		ODVISNOST		

		(ZAST.)	

	

REKA	V		
ŠVICI,		

AVSTRIJI	IN	
NEMČIJI	

				OZ.	ZA	JOULE	 	
	

	

SODNICA	
KUH.	ŠOVA	

-	REKIĆ	

	

REKA	V		
ITALIJI,	LEVI	

PRITOK	PADA	

	

GLAVNO	
MESTO	
KENIJE	

	
BRANE	
NERAT	

	 	 POLJSKA	
PTICA	 	 	 	 	 	 DEL	ZADRA	 	 	 	 	 	 		

MESTO	V	
GR.	POKRA-	

JINI	EPIR	
	

	

KORNER	

	
GRŠKA	

BOGINJA	
ZMAGE	

	 	 	 	
		

	SL.	BOGINJA			
	POMLADI	

	 	 	 	
	

PRETOK,	
PRELIV	

	 	 	 	 	
	OPOMBA	

(OKR.)	
SREDIŠĆE,	
IZHODIŠČE	

	

VODJA		
GOSP.	ALI	

KMETIJSKE-	
GA	OBRATA	

	 	 	 	 	 	
	

FUNKCIO-	
NAR	V		

VODSTVU		
DRŽAVE	

	 	 	 	 	 	 	 	

	

	AVTOR:	
	

BORIS	
KLEP	

	
DEL			

	KOLESARSKE	
DIRKE	

	 	 	 	 	
								

								ZNAMKA		
							STAREJŠIH		
						JAP.	RAČU-	
						NALNIKOV	

	 	 	 	 	 	
EGIPČANSKI	

BOG		
SONCA	

	 	

	

	
FRANCOSKA	
PREPROGA	

	 	 	 	 KISIK	 	 	
16.	ČRKA	

SLOVENSKE	
ABECEDE	

				ANG.	SLIKAR	
-	WILLIAM		

(1782-1849)	

	
OZNAKA	

ZA	
FOSFOR	

	

ITALIJA	 	
	

NEBESNI		
SVOD	

	 	 	 		

DELEC	Z		
		ELEKTRIČNIM		

NABOJEM	
	

KLEP	IGOR	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
MAJHEN	

ZAJEDAVEC	

	

ZDRAVILNA	
RASTLINA,	
JETIČNIK,	
ČIŠLJAK	

	 	 	 	 	
	

							OZN.	ZA	
									URAN	

	
	

18.	ČRKA		
SLO.	ABEC.	

	
NIKALNICA	

	 	
							

						USTANOVIT.		
							SOKOLSTVA		

MIROSLAV		
							(1832-1884)	

	 	 	 	

	

 AKARA	-	akvarijska	ribica.	
 ATAR	-	glavno	mesto	province	Adrar	v	Mavretaniji.	
 JAZINE	-	del	Zadra	s	športno	dvorano.	
 LONG	-	Dallas,	ameriški	atlet,	suvalec	krogle,	olimpijski	zmagovalec	leta	1964.	
 MIRBEAU	-	Octave	(1848	-	1917),	francoski	pisatelj	in	dramatik.	
 OZARA	-	travnat	svet	na	koncu	njive,	kjer	se	pri	oranju	obrača	plug.	

OZ.	ZA	JOULE

Pravilno geslo križanke pošljite do 10. februarja 2017 po pošti na naslov:
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.

REŠITEV IZ ŠT. 146:  FRANČEK GORAZD TIRŠEK, 
FRANC PINTER, VESELKA PEVEC, PRIMOŽ JERALIČ

Nagrajenci 146. številke:
1. Tomaž PUC, Mlaka 7, 1332 Stara cerkev
2. Ana PAVŠEK, Neubergerjeva 21, 1000 Ljubljana
3. Sara RAZPOTNIK , Tesovnikova 45, 1000 Ljubljana

• AKARA - akvarijska ribica.
• ATAR - glavno mesto province Adrar v Mavretaniji.
• JAZINE - del Zadra s športno dvorano.
• LONG - Dallas, ameriški atlet, suvalec krogle, olimpijski zmagovalec leta 1964.
• MIRBEAU - Octave (1848 - 1917), francoski pisatelj in dramatik.
• OZARA - travnat svet na koncu njive, kjer se pri oranju obrača plug.


