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Kongres Evropske zveze
paraplegikov prvič v Sloveniji

Janez Trdina
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Osebna asistenca
uzakonjena

Špela Šušteršič
Državni zbor je na svoji seji 17. 2. 2017 sprejel
Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki bo stopil
v veljavo 1. 1. 2019. Do takrat bo izvajanje
osebne asistence potekalo po ustaljenem
načinu.
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Zveza in dom na Pomurskem
sejmu MEDICAL

Barbara Slaček
Vabimo vas na drugi sejem MEDICAL, ki bo
v Gornji Radgoni od četrtka, 6. do sobote,
8. aprila 2017. Na sejmu se bosta s svojo ponudbo predstavila tudi Zveza paraplegikov
Slovenije in Dom paraplegikov d. o. o., Pacug s ponudbo IZI.
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Nova strokovna moč

Andrej Hamler
V času porodniškega dopusta bo Hano
Ermenc na njenem delovnem mestu nadomeščal Andrej Hamler, ki prihaja iz Gornje Radgone, trenutno pa živi v Kranju. Po
poklicu je diplomirani socialni delavec in
pravkar zaključuje magistrski študij na Fakulteti za socialno delo. Sam pravi, da se je za
ta poklic odločil, ker želi pomagati ranljivim
skupinam.
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Če ni ciljev, ni smisla
v življenju

Barbara Slaček
Tokrat lahko preberete pogovor z Lejlo Kmetič, psihologinjo na oddelku za rehabilitacijo
pacientov z okvaro hrbtenjače na URI-Soča.
V neposrednem času po poškodbi in v času
začetne medicinske rehabilitacije pacient
največkrat vse svoje sile usmeri v fizično
okrevanje. Šele kasneje se začne intenzivneje ukvarjati s čustvi. Ta čustva so najbolj izrazita pred odhodom v domače okolje. Kako
in kje takrat poiskati psihološko pomoč?

Zanimanje za smučanje
invalidov vedno večje

Jože Globokar
V Kranjski Gori je od 18. do 20. januarja 2017
potekal izredno uspešen svetovni pokal za
smučarje invalide. V veleslalomu in dveh
slalomih je nastopilo kar 126 smučark in
smučarjev iz 21 držav. Tekmovali so v treh
kategorijah – sedeči (paraplegiki v monoskijih), slepi in slabovidni ter stoječi (smučarji
s cerebralno paralizo in poškodbami udov).
V veleslalomu in obeh slalomih je nastopil
tudi naš mladi perspektivni smučar Jernej
Slivnik iz DP Gorenjske in s tem postal prvi
slovenski smučar na monoskiju, ki je nastopil na tekmah svetovnega pokala.
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Še eno priznanje za izjemen
uspeh

Jože Globokar
Na Brdu pri Kranju je bila 14. februarja 2017
slovesna, 52. podelitev Bloudkovih priznanj
za leto 2016. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj je med desetimi športniki
Bloudkovo plaketo podelil tudi naši izjemni
zlati paraolimpijski rekorderki Veselki Pevec.
Veselka je ugledno priznanje na predlog
ZŠIS-POK prejela za pomemben tekmovalni
dosežek.

Dvanajsti kongres Evropske zveze paraplegikov bo pripravila Zveza paraplegikov
Slovenije v sodelovanju z Univerzitetnim
rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije Soča. Pričakujemo predstavnike iz 25
evropskih držav, ki bodo nastanjeni v Domu
paraplegikov, središču zdravja in počitnic.
Tema tokratnega kongresa bo »Vseživljenjska podpora po okvari hrbtenjače. Hodimo
po isti poti?«.

24

Enajst slovenskih umetnikov
na prestižni razstavi

Več avtorjev
Nacionalno društvo za umetnost (Société
Nationale des Beaux Arts – SNBA) je 8. decembra 2016 v prostorih Carrousel du Louvre v Parizu odprlo že 155. tradicionalno
mednarodno razstavo »Le Salon des Beaux
Arts«. Na tej pomembni in prestižni razstavi
je Slovenija nazadnje sodelovala leta 1892 z
delom Ivane Kobilce. Slovenijo je zastopalo
enajst umetnikov. Med izbranci je bil tudi
naš slikar Vojko Gašperut - Gašper, polnopravni član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Na razstavi je
sodeloval z delom Trave. V pogovoru lahko
izveste več o življenjski poti Vojka Gašperuta, skozi literarno kritiko pa spoznajte, kaj je
tisto, kar je dalo sliki »Trave« vstopnico na
prestižno razstavo.
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
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Dane Kastelic | Kolumna predsednika

SAJ NI RES, PA JE!
Slovenski invalidi smo po petnajstih letih različnih obljub dobili Zakon o osebni asistenci (ZOA),
katerega sem samo bežno in v veliki negotovosti omenjal v prejšnji številki Paraplegika, saj so ravno
v obdobju pisanja takratne moje kolumne potekali intenzivni pogovori, kdo bo ta civilizacijski zakon
vložil, sam pa sem bil do tega kar skeptičen, saj so podobne obljube s strani politike bile v zadnjih
desetih letih vedno aktualne pred praznikom invalidov (3. december).

V

endar se je zgodilo in to s strani
opozicije. Zelo pomembno dejstvo je zagotovo bilo tudi to, da
so vse invalidske organizacije podpirale
sprejem tega zakona. Seveda za vse v
zakonu ni optimalno, če pa vemo, kaj
osebna asistenca je, pa zakonu ne moremo v nobenem primeru nasprotovati.
Tudi sam sem kot eden izmed mnogih
tako ali drugače sodelujočih v postopkih pri pripravi in sprejemanju zakona
bil izredno presenečen nad »hitrostjo«,
ki jo je ubral naš državni zbor. Manj kot
tri mesece so poslanci potrebovali, da
so nadstrankarski Zakon o osebni asistenci sprejeli. Poslanska skupina Nove
Slovenije – krščanski demokrati NSi ga
je pred mednarodnim dnem invalidov
s prvo podpisano poslanko Ivo Dimic
vložila 24. novembra 2016 v proceduro
državnega zbora. Že na prvi redni seji
20. decembra 2016 so predlagani zakon
poslanci v prvem branju potrdili soglasno, kar so storili potem tudi v drugem
in tretjem branju, ki se je zgodilo 17. februarja 2017, ko je bil zakon sprejet
in 24. 2. 2017 objavljen v Uradnem
listu.
Vmes je bilo nekaj amandmajev, najpomembnejši za naše člane je tisti, ki ga
je tudi na našo pobudo v fazi razgovorov s poslanci in poslanskimi skupinami
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predlagala koalicija (SMC, SD in DeSUS),
ki v 26. členu ZOA zapiše, da bodo uporabniki participirali s ½ dodatka za pomoč in postrežbo (DPP), prvotna verzija
je kot prispevek uporabnika vključevala
celoten DPP. Tu smo naleteli tudi na izredno razumevanje predsednika Odbora za delo, družino, socialne zadeve
in invalide v državnem zboru, gospoda
Uroša Prikla, ki je tudi s svojo umerjenostjo vplival na enotnost poslancev,
čeprav so nekateri s stisnjenimi zobmi
dali svoj glas ZA, (seveda je temu botroval samo prestiž), pa vendar se je zakon
sprejemal s 100-odstotno podporo na
odborih DZ, državnem svetu, kakor tudi
na plenarni seji državnega zbora. Ponosni pa smo lahko, da je bil glavni akter
Zakona o osebni asistenci naš dolgoletni sodelavec, član Strokovnega sveta
Zveze paraplegikov, mag. Cveto Uršič,
ki je bil pri pisanju zakona kot poznavalec tega področja v vlogi predsednika
strokovnega odbora stranke NSi.
V vsakem primeru je to zagotovo
velika pridobitev tudi za naše tetraplegike in tiste, ki jim bo zaradi velike funkcionalne oviranosti izvedenska komisija
pri pristojnem centru za socialno delo
ugotovila, da potrebujejo osebno asistenco več kot 30 ur na teden. Tudi tu
so se med našimi člani načele različne
razprave, zakaj mora uporabnik ½ DPP
prispevati k finančni shemi. Nekateri
očitno ne razumejo, da bo od leta 2019
osebna asistenca pravica posameznika in to v tolikšnem obsegu, kot jo bo
potreboval. Nič več ne bo potrebno biti
v negotovosti, ali bo država razpisala
program, ali bo občina sofinancirala, ali
bo zveza kot izvajalec lahko zagotovila
osebni dohodek asistenta in podobno.
To pa za neodvisno življenje posameznega invalida zagotovo nekaj šteje, a

ne? Seveda na koncu ostane odločitev
posamezniku, ali bo koristil ponujeno
pomoč v obliki osebne asistence ali pa
bo svoje potrebe reševal iz dneva v dan,
iz ure v uro. Svoboda odločanja o naši
potrebi nam je zagotovljena v vsakem
primeru. Več boste zagotovo seznanjeni s strani strokovne vodje programov
pri naši zvezi, Špele Šušteršič, ki je
tudi sama sodelovala pri strokovnem
delu priprave zakona v okviru različnih
delovnih skupin. Vsebino zakona, ki bo
stopil v veljavo 1. 1. 2019, si lahko pogledate na naši spletni strani: http://www.
zveza-paraplegikov.si/zakonodaja_akti_zveze/.
No, dobil sem občutek, da bo skoraj
celotna kolumna namenjena Zakonu
o osebni asistenci, ampak mimo tako
pomembnega zakona za naše najtežje poškodovane sočlane preprosto ne
morem.
V teh dneh je v razpravi še eden izmed izredno pomembnih zakonov, ki
lahko zelo poseže v pravice para in tetraplegikov. To je Zakon o zdravstvenem
zavarovanju in zdravstvenem varstvu
(ZZVZZ-1). In glej ga zlomka, že v štartu
so pisci na Ministrstvu za zdravje para in
tetraplegikom odtegnili več desetletno
pravico do obnovitvene rehabilitacije, ki
smo jo imeli zagotovljeno s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) in zapisano v Pravilih (50. do 52.
člen) obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ). Na ta izpad je opozoril tudi
ZZZS in v opombah ministrstvu zapisal,
da zakonodajalec to pravico zagotovi v
okviru zakona, saj se upravičeno zavedajo, da bo zaradi tega pritisk na zdravstveno blagajno večji zaradi obolenj in
poškodb, ki nastanejo, če za vzdrževanje
zdravstvenega stanja invalidov ni ustrezno poskrbljeno. Zveza je že pripravila
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ustrezno utemeljitev o pomembnosti
obnovitvene rehabilitacije za para in tetraplegike in jo s konkretnimi predlogi,
kot pripombo na zakon, posredovala na
ministrstvo, kakor tudi ministrici Milojki
Kolar Celarc osebno. Na to anomalijo
smo opozorili tudi predsednike društev,
da v toku javne razprave opozarjajo na
izpad pravice do obnovitvene rehabilitacije, saj se bo s tem zelo poslabšalo
zdravstveno stanje slovenskih para in
tetraplegikov. Ustrezno stališče, da se
ne smejo krčiti pravice invalidom, kar ni
v skladu s Konvencijo OZN o pravicah
invalidov, je zavzel tudi Svet za invalide
RS in Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Vse postopke
oblikovanja ZZVZZ-1 bomo podrobno
spremljali in v kolikor bomo povabljeni,
pri končni pripravi zakona tudi aktivno
sodelovali. Prepričan sem, da Ministrstvo za zdravje ne bo kršilo slogana »Nič
o invalidih brez invalidov!«, kot je zapisano v Akcijskem planu za invalide Republike Slovenije.
Spoštovane članice in člani, tako
sem se razpisal o dveh zakonih, od katerih je eden sprejet, eden pa zelo buri
duhove in najavlja krčenje pravic tudi invalidom, da sem skoraj pozabil omeniti

tudi ostalo delo na zvezi in v društvih.
V tem obdobju so zaključena poročila
za leto 2016, zato potekajo različni pregledi naših nadzornih organov, na zvezi
pa tudi redna letna revizija poslovanja
s strani pooblaščenih revizorjev in priprava letnega poročila za minulo leto.
Za nami so zbori članov po društvih, ki
so ocenjevali delo vodstev in sprejemali
programe za letošnje leto, da se bodo
v okviru svoje organizacije dobro počutili. Zveza je razpisala proste kapacitete
za letovanje v naših počitniških objektih
Semič, Terme Čatež in Pineta. Še posebej pa smo člani nestrpno pričakovali
razpis za obnovitveno rehabilitacijo, ki
se bo letos izvajal na štirih destinacijah,
med katerimi bo zagotovo najbolj atraktivna v Domu paraplegikov, ki ima bazen z morsko vodo in najboljšo fizioterapijo po ocenah tistih, ki so to poizkusili v
drugih zdraviliščih, zadnja leta pa to možnost koristili v našem domu. Pred nami
je tudi rojstni dan ZPS (16. april), poimenovan tudi slovenski dan paraplegikov.
Letos se bo prireditev zaradi praznikov
odvijala 19. aprila s slavnostno Skupščino zveze, športnim dogodkom in okroglo mizo, ki jo pripravlja Špela Šušteršič,
z naslovom »Vključevanje oseb z visoko
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okvaro vratne hrbtenjače v domače –
prilagojeno okolje in rehabilitacijo«. To
zelo perečo problematiko, s katero se
v zadnjem času srečujemo na zvezi, je
obravnaval že Strokovni svet zveze in
zavzel določena stališča, vendar moramo področje obravnavati širše. Od 10.
do 12. maja pa je naša zveza organizator Evropskega kongresa paraplegikov
v Pacugu pod pokroviteljstvom predsednika republike, gospoda Boruta
Pahorja. Skratka, drage bralke in bralci
Paraplegika, dogajalo se bo! Bodite del
tega aktivnega udejstvovanja in leto bo
prehitro naokoli.
Še preden pa se s svojim zapisom
od vas poslovim, vam izrekam iskrene čestitke ob dnevu paraplegikov,
prazniku vseh nas, ki smo včlanjeni
v društva in posledično v krovno organizacijo, Zvezo paraplegikov Slovenije.
Pred nami je tudi velika noč, zato
vsem vam, ki ta praznik praznujete,
želim doživeto in blagoslovljeno
veliko noč, saj nam le-ta naznanja
začetek nečesa novega. Oba praznika pa nas navdihujeta z medsebojnim
povezovanjem in upanjem. Upanje pa
je tisto, ki nas zapusti zadnje, zato dragi
moji ...

Barbara Slaček / Kolumna urednice

Z GLASILOM PARAPLEGIK NAPREJ
Glasilo Paraplegik izhaja že oseminštirideseto leto. Od obstoja Zveze
paraplegikov pa do danes v vsej njegovi zgodovini še nismo izpustili nobene
številke. Pred vami je rahlo prenovljena 148. številka, ob kateri vam želimo
veliko sprostitve in koristnega branja!

Č

lani Zveze paraplegikov Slovenije smo se v njenih ustanovnih začetkih začeli združevati
potom športa. Še danes je šport v največji meri tisti, ki nas povezuje, združuje in pripelje skupaj. Verjetno je to tudi
tisto, kar je »krivo«, da je v glasilu vedno
veliko oz. največ novic s področja športnega dogajanja. Na to smo lahko le
ponosni. Kadar naši člani dosegajo zavidljive uspehe, še posebno v svetovnem formatu, je o tem potrebno pisati.

Kot vidite, je tokratna številka kulturno
obarvana, saj je bil naš član deležen izjemne časti in ponosni smo nanj. Tudi
o tem je treba pisati. In glasilo Paraplegik je pravi naslov za tovrstne novice.
V uredništvu bi si seveda želeli tudi,
da bi vas lahko v večjem obsegu obveščali o možnostih, ki jih nudi »industrija« medicinskih pripomočkov. Vendar
je vsako tako objavljanje stvar oglaševalske politike. Kadar pa podjetja sama

nimajo interesa, da bi svoje izdelke in
storitve promovirala med uporabnike,
imamo žal tudi v uredništvu zvezane
roke. Zato na tem mestu apeliram na
vas bralce in ponudnike medicinskih in
tehničnih pripomočkov, da izkoristite
glasilo Paraplegik kot medij za samopromocijo in informiranje uporabnikov.
Obilo užitkov ob branju in lepe velikonočne praznike vam želim.
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Špela Šušteršič | Zakon o osebni asistenci

DOLGOLETNA PRIZADEVANJA SO OBRODILA SADOVE
Državni zbor je na svoji seji 17. 2. 2017 sprejel Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki bo stopil v
veljavo 1. 1. 2019. Do takrat bo izvajanje osebne asistence potekalo po ustaljenem načinu.

V

zadnjih mesecih sta bila strokovna služba in vodstvo zveze
izredno aktivna pri podajanju
mnenj in pobud za sprejem Zakona o
osebni asistenci, s katerim je tetraplegikom in paraplegikom, ki potrebujejo
najmanj 30 ur na teden pomoči, zagotovljena osebna asistenca.
Zakon opredeljuje upravičence, ki
zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč
pri opravljanju aktivnosti, vezanih na
samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje
in zaposlitev, so državljani Republike
Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali so tujci, ki imajo stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji in so
stari od 18 do 65 let. Kar nekaj pripomb
je bilo na starostno omejitev, vendar je
z zakonom zajeta »aktivna populacija«
prejemnikov osebne asistence. Predlagatelji zakona so predvidevali, da bo
ob pričetku izvajanja Zakona o osebni
asistenci pričel veljati tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim bi bila zagotovljena pravica do pomoči starejšim od
65 let.

KAKO DO OSEBNE ASISTENCE PO ZAKONU O
OSEBNI ASISTENCI?
O pravici do osebne asistence bo
odločal center za socialno delo, ki je
krajevno pristojen po predpisih o socialnem varstvu. Invalid oz. njegov zakoniti zastopnik bo vložil vlogo za pridobitev pravice. Odločba se bo izdala
na podlagi mnenja strokovne komisije
za socialno delo, katero bodo sestavljali: strokovnjak s področja socialnega
varstva, strokovnjak s področja zdravstvenega varstva in dva predstavnika
uporabnikov. Komisija bo pri svojem
delu upoštevala naslednje kriterije za
pridobitev pravice: aktivnost uporabnika, stopnjo potrebne pomoči, socialni
status, vpetost v družinsko življenje in
drugo socialno okolje, bivalne razmere, prilagojenost stanovanja in grajene
ter komunikacijske ovire v bližnji okolici, stopnjo preostalih zmožnosti, ki
jih uporabnik ima za zadovoljevanje
lastnih potreb.
Pravica do osebne asistence bo izražena v obsegu ur izvajanja osebne

asistence, kar pomeni, da bodo lahko
invalidi pridobili toliko ur osebne asistence, kot jo resnično potrebujejo, do
24 ur na dan, v kolikor bo izkazano, da
potrebujejo toliko ur.
Izvajalci osebne asistence bodo
dobrodelne organizacije, organizacije
za samopomoč in invalidske organizacije, zavodi in samostojni podjetniki,
posamezniki, ki bodo z invalidi sklenili
izvedbeni načrt, v katerem bodo opredeljene vse potrebe in način izvajanja
osebne asistence, z omenjenim dogovorom bo moral biti seznanjen tudi
koordinator na CSD, kateremu bodo
vključeni dolžni poročati o izvedenih
aktivnostih po zakonu.

Ali bo zakon invalidom odvzel
dodatek za pomoč in postrežbo (v
nadaljevanju: DPP)?
Zveza paraplegikov Slovenije je
bila med drugim tudi predlagateljica,
da pravica do osebne asistence ne bi
bila pogojena z dodatkom za pomoč
in postrežbo, ki ga imajo priznani naši
člani po ZPIZ-u, vendar predlagatelj zakona tej pobudi ni popolnoma ugodil,
zato je z veljavnim Zakonom o osebni
asistenci predvideno, da bodo prejemniki pravic po tem zakonu polovico
dodatka za pomoč in postrežbo prispevali k financiranju osebne asistence.
Torej pol dodatka bo ostalo invalidni
osebi za financiranje različnih dodatnih
stroškov zaradi invalidnosti.

KAJ JE NOVEGA V ZOA?

Prvo podpisana poslanka vloženega predloga ZOA Iva Dimic in mag. Cveto Uršič,
predsednik strokovnega odbora stranke, ki je predlog zakona vložila in član strokovnega
sveta Zveze paraplegikov. (Foto: www.nsi.si)
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Na novo se uvaja komunikacijski dodatek, ki pa je lahko namenjen
gluhemu, slepemu ali gluhoslepemu
uporabniku, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč
pri komunikaciji in spremstvu, tudi če

[
ne izpolnjuje pogoja najvišje starostne
meje, pa se mu odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. Uporabnik
lahko namesto osebne asistence izbere
denarno nadomestilo v višini dodatka
za pomoč in postrežbo pri opravljanju
večine osnovnih življenjskih potreb, ki
je določena v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

KAKO DO LETA 2019?
Zveza paraplegikov Slovenije izvaja
program osebne asistence že vse od
leta 2000 in ga bo na enak način in v
enakem obsegu izvajala do konca leta
2018. V tem obdobju si bo prizadevala
tudi pridobiti status izvajalske organizacije po Zakonu o osebni asistenci
in tako po 1. januarju 2019 nadaljevati

izvajanje osebne asistence po zakonu
za naše člane in morebitne druge uporabnike. V zakonu je predvideno, da
izvajalski organizaciji pripada en strokovni delavec, v kolikor izvaja osebno
asistenco več kot petim uporabnikom
in na nadaljnjih 20 uporabnikov dodatni zaposlen – usklajevalec osebne
asistence, ki skupaj s strokovnim delavcem vodi izvajanje osebne asistence
pri izvajalski organizaciji. S tem bo zveza pridobila dodaten kader, ki bo lahko
pomagal tako članom kot zaposlenim
pri čim boljšem izvajanju in prejemanju
storitev osebne asistence.
Dolgoletna prizadevanja za zakonsko ureditev izvajanja osebne asistence
so obrodila sadove, za trenutek smo si
na zvezi oddahnili in z veseljem pogle-

DELOZVEZE
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dali v preteklost našega dela na tem
področju. Veliko sestankov, delovnih
srečanj, pisanj členov in pobud, opozarjanj je bilo v preteklih letih in sedaj,
ko je zakon sprejet, so vse težave in
razočaranja, ki smo jih na tej poti doživeli, pozabljeni, saj smo uspešno prišli
do želenega cilja. Predvidevamo, da bo
ob pričetku koriščenja pravic po zakonu morebiti prišlo do več slabe volje,
saj bo za naše člane to sprememba,
vendar bo dolgoročno ta sprememba
pomembno vplivala na kontinuirano
kvaliteto življenja naših članov, zato
bomo lahko v nadaljnje skupaj načrtovali nove podvige in aktivnosti, ki bodo
zapolnili naša življenja.

Andrej Hamler | Strokovni delavec pri Zvezi paraplegikov Slovenije

NOVA STROKOVNA MOČ
Moj obraz bo nov vsem, ki se boste odpravili na Zvezo paraplegikov, saj sem od letošnjega leta
nov sodelavec omenjene organizacije. Da pa presenečenje ne bo preveliko, se vam bom na
kratko predstavil že v tej številki Paraplegika.

M

oje ime je Andrej, prihajam
iz Gornje Radgone, trenutno
pa živim v Kranju. Po poklicu sem diplomirani socialni delavec
in pravkar zaključujem magistrski študij na Fakulteti za socialno delo. Za ta
poklic sem se odločil iz razloga pomagati ranljivim skupinam. Pot na delo z
invalidi me je zanesla nekaj let nazaj, ko
sem se zaposlil na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu – Soča, Centru
za poklicno rehabilitacijo v Mariboru.
V program zaposlitvene rehabilitacije
ni bilo vključeno veliko paraplegikov.
Tiste, ki sem jih spoznal, pa sem ohranil v lepem spominu, saj je delo z njimi
predstavljalo izziv in kasneje ob njihovi
zaposlitvi tudi osebno zadovoljstvo.
Podrobneje pa sem paraplegijo srečal prav na zvezi. Tukajšnji sodelavci
so me zelo prijazno sprejeli in mi področje dela lepo predstavili. Delati z

invalidno osebo se mi v grobem ne
zdi precej drugačno od dela z drugimi
ljudmi. Res je, da je specifično in je kdaj
za uspeh potrebno vložiti več truda, je
pa na koncu trud tudi poplačan in je
zadovoljstvo toliko večje. To, da pri nas
obstajajo posebni socialni programi, ki
jih izvaja tudi naša organizacija, je potrditev, da postajamo odprta družba do
invalidov. Če pa še bolj odpremo oči pa
vidimo, da nas čaka še veliko dela, da
bomo lahko premostili ovire, na katere naletite invalidi pri vključevanju v to
»odprto« družbo. To, da skupaj ustvarjamo družbo, ki te ovire odpravlja, je
pot, na katero mora stopati vsaka razvita družba. Na zvezi opravljam delo v
programu Osebna asistenca, zato moje
delo zajema sodelovanje z uporabniki
in osebnimi asistenti. Veliko sodelujem
z zunanjimi inštitucijami, predvsem z
občinami, v katerih bivajo uporabniki

Hano Ermenc bo v času porodniškega
dopusta nadomeščal strokovni delavec
Andrej Hamler. (Foto: osebni arhiv AH)

in imajo urejeno osebno asistenco. V
delovno sredino sem se hitro vklopil.
Za to so zaslužni tudi sodelavci, ki pa
jih verjetno že vsi dobro poznate.
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Svoj prosti čas najraje izkoristim za
pobeg v naravo, tečem ali pa kar tako
zavijem na kak izlet. Pozimi vreme za
tek ni najbolj primerno, zato se poslu-

žujem plavanja v kranjskem bazenu.
Šport je zame namreč idealna sprostitev. Sem zelo družaben, veliko svojega
časa namenim tudi socialnim stikom.

Ko pa mi ni do enega in ne do drugega, pa je moja prijateljica kakšna dobra
knjiga.

Jože Globokar | Druga seja skupščine Zveze paraplegikov Slovenije

DELEGATI SPREJELI DVA POSLOVNIKA
V sejni sobi URI-SOČA je 9. februarja 2017 potekala 2. redna seja Skupščine Zveze paraplegikov
Slovenije, ki jo je vodila predsednica Mirjam Kanalec.

P

o pregledu in potrditvi zapisnika 9. in 1. seje ter pregledu realizacije sklepov obeh sej sta v
naslednji točki program Zveze paraplegikov Slovenije za leto 2017 predstavila
predsednik zveze Dane Kastelic ter
strokovna delavka in vodja socialnih
programov Špela Šušteršič. Sledila je
razprava in potrditev programa.
V nadaljevanju seje so delegati
vseh devetih društev zveze prisluhnili letošnjemu poslovnemu načrtu
Doma paraplegikov d. o. o. Direktorica
doma Jana Rožaj je podrobno razčlenila načrtovane dejavnosti doma,
zatem pa je arhitekt zveze Matjaž
Planinc delegate seznanil še s potekom zaključka gradnje nastanitvenega
objekta v sklopu doma. V dolgi razpravi so delegati govorili o dobrih in slabših plateh poslovanja doma v pretekli
sezoni z namenom, da bi v sezoni, ki
je pred nami, storitve še izboljšali. Ob
tem je predsednica Mirjam Kanalec pri-

sotne seznanila, da se novembra izteče
mandat sedanjemu Nadzornemu svetu doma.
Sledilo je poročilo Statutarne komisije, nato pa so člani skupščine soglasno sprejeli dva obnovljena poslovnika
– Poslovnik o delu Nadzornega
odbora in Poslovnik o delu in po-

stopkih disciplinske komisije.
Ob zaključku seje je Dane Kastelic delegate seznanil, da je Zakon o
osebni asistenci že bil v prvi in drugi
obravnavi v državnem zboru, po predvidevanjih pa bo začel veljati 1. januarja
leta 2019.

Sejo je vodila predsednica Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije Mirjam Kanalec. (Foto:
Mojca Burger)

TRIAŽNA UROLOŠKA AMBULANTA V UKC
V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana deluje TRIAŽNA UROLOŠKA AMBULANTA, ki se nahaja v 1. nadstropju,
hodnik B (cistoskopija). V triažni ambulanti boste urgentno sprejeti po PREDHODNEM NAROČILU na tel. št.: 01 522 35 19
(kličite med 8. in 8.30 uro!). Ob tem je potrebno obvezno povedati, da se prijavljate preko Zveze paraplegikov Slovenije.
Pred obiskom urologa si zagotovite ustrezno NAPOTNICO, kjer mora pisati naslednje:
• pregled pri specialistu urologu v ambulanti za paraplegike
• pooblastilo za 12 mesecev
• vaša kontaktna številka
Potrebujete tudi zdravstveno dokumentacijo, če v urološki ambulanti še niste bili pregledani.
Urološke težave so posledica naše invalidnosti, brezbrižnost do njih nas lahko privede celo v smrtno nevarnost, zato
vas pozivamo, da ponujeno priložnost izkoristite. Če vas pestijo tovrstne težave, ne odlašajte, ampak takoj pokličite in se
prijavite na pregled.
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Lutfi Abdullahu | Sprejem novih članov

PREDSTAVITEV POSLANSTVA ORGANIZACIJE
V prostorih zveze smo v decembru sprejeli tiste nove člane, ki so se v pokrajinska društva vključili v
letu 2016. Spremljali so jih njihovi svojci in nekaj osebnih asistentk.

O

b sprejemu jih je nagovoril
predsednik zveze Dane Kastelic in okvirno predstavil
organizacijo s pokrajinskimi društvi.
Zatem so jim: strokovni delavki zveze
Špela Šušteršič in Hana Ermenc,
vodja obnovitvene rehabilitacije Janko Zupan, referent za kulturo Metod Zakotnik in uporabnik osebne
asistence Janko Kocjan, s projekcijo
programov in komentarji predstavili
socialne programe. Prisluhnili so načinu izvajanja obnovitvene rehabilitacije, osebne asistence, prilagajanju
grajenega okolja, spodbujanju socialne
vključenosti in samostojnega življenja
invalidov, izobraževalni in kulturni dejavnosti ter športu paraplegikov.
V nadaljevanju sproščenega pogovora smo članom predstavili vse ugodnosti in olajšave, ki jih lahko koristijo
(olajšave pri nakupu in predelavi avtomobila, avto šola, oprostitev RTV-na-

ročnine, oprostitev
plačila cestnine, informacije o zakonodaji). Za nove člane je
bila dobrodošla tudi
informacija o svetovanju arhitekta zveze
pri odpravljanju arhitekturnih ovir, s katerimi se skoraj vsi člani
srečujejo ob vrnitvi v
domače okolje.
Starosta
med
tetraplegiki
Jože Sprejem novih članov v prostorih zveze (Foto: Andrej Hamler)
Globokar je omeliteto našega življenja pred petdesetinil informativno dejavnost – glasilo Paraplegik in ažurno mi leti in danes, še posebej pa razvoj
urejanje ter obsežno vsebino spletne medicinsko tehničnih pripomočkov.
strani zveze, svoje bogate življenjske Ker pa smo takrat že zakorakali v veseli
izkušnje ter aktivno sedeminštiride- december, je naše goste obiskal prvi
setletno sodelovanje z organizacijo dobri mož Miklavž in z dobrimi željaod same ustanovitve naprej. Posebej mi vsakemu posebej izročil darilo.
je poudaril ogromno razliko med kva-

Jože Globokar
TUDI JAZ SEM LAHKO ČEBELAR
Na novinarski konferenci ApiSlovenija, 11. marca 2017, v Celju so: predsednik mednarodne organizacije Apimondie Philip McCabe, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan
Noč, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic,
predsednik Čebelarskega društva Semič Bojan Pavlin in pobudnik Andrej Sever, slovesno podpisali LISTINO O ZAVEZI
VKLJUČEVANJA INVALIDOV V DELO S ČEBELAMI. S tem
se začenja organizirano mednarodno sodelovanje in vključevanje različnih invalidov v čebelarske vrste. Predvsem težje gibalno oviranih invalidov na invalidskih vozičkih.
Že naslednji dan, 12. marca 2017, je bilo v Kulturnem centru v Semiču pod pokroviteljstvom Zveze paraplegikov Slovenije in Čebelarskega društva Semič prvo srečanje sedanjih in
bodočih čebelarjev, ki so ga naslovili – TUDI JAZ SEM LAHKO
ČEBELAR.

Poleg predsednika Zveze je pobudnik vključevanja invalidov v
čebelarjenje, Andrej Sever. (Foto: Lutfi Abdullahu)
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Janez Trdina | Kongres ESCIF v Sloveniji

KONGRES EVROPSKE ZVEZE PARAPLEGIKOV PRVIČ V
SLOVENIJI
Ta kongres je dvanajsti po vrsti, pripravila pa ga bo Zveza paraplegikov Slovenije v sodelovanju
z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije Soča. Pričakujemo predstavnike iz 25
evropskih držav, ki bodo nastanjeni v Domu paraplegikov, središču zdravja in počitnic.

T

ema tokratnega kongresa, »Vseživljenjska podpora po okvari hrbtenjače. Hodimo po isti
poti?«, je nadvse pomembna za kvalitetno življenje po poškodbi. Da bi
nam to uspelo, moramo »hoditi z roko
v roki« z vladnimi službami, s stroko in
NVO-ji. Pri tem procesu moramo v prvi
vrsti aktivno sodelovati ravno paraplegiki. Zato bomo na kongresu predstavili tri evropske modele, udeleženci pa
bodo lahko svoje izkušnje in veščine

10

izmenjali na različnih delavnicah.
Pričakujemo, da bo v teh dneh
naš Dom paraplegikov
»pokal po šivih«. To je
tudi eden od razlogov
za njegovo izgradnjo.
Vsi slovenski paraplegiki ste vljudno vabljeni
na zanimiva in poučna
predavanja. Seveda je
vabljena tudi širša javnost.

Uradni jezik konference bo angleški. Skupaj bomo poiskali nove
poti.
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Barbara Slaček | Sejem MEDICAL

ZVEZA IN DOM NA POMURSKEM
SEJMU MEDICAL
Vabimo vas na drugi sejem MEDICAL, ki bo v Gornji Radgoni od četrtka, 6. do sobote, 8. aprila
2017. Na sejmu se bosta s svojo ponudbo predstavila tudi Zveza paraplegikov Slovenije in Dom
paraplegikov d. o. o., Pacug s ponudbo IZI.

S

ejem MEDICAL, ki je organiziran v
sodelovanju z Združenjem proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED v okviru
GZS Podjetniško trgovske zbornice, ponuja odlično priložnost za predstavitev
naprednih izdelkov in storitev na področju medicinske opreme in tehnologij,
farmacije, alternativnih oblik zdravljenja,
preventive in zdravega bivanja.
Pri organizaciji sejma in strokovnih
predstavitev sodelujejo krovne državne

institucije in zavodi ter zveze in društva
bolnikov, ki zagotavljajo bogato dogajanje in ciljni obisk.
Vsebinski poudarki sejma MEDICAL
2017 bodo na inovacijah in novih tehnologijah v zdravstvu, celostni obravnavi pacienta, sodobni rehabilitaciji ter
proaktivni skrbi za zdravje na delovnem
mestu.
Posebna pozornost bo posvečena
tudi ozaveščanju o zdravem načinu življenja v vseh življenjskih obdobjih in

DRŽAVA PARTNER:

POSKRBIMO ZA ZDRAVJE!

6. - 8. 4. 2017
Gornja Radgona

dolgoživi družbi. Predstavitve in dogajanja bodo še toliko zanimivejša, ker bo
država partnerica sejma v letu 2017 Velika Britanija.

Vabimo vas na strokovno srečanje
na temo
»ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA«,
ki bo potekalo v
petek, 7. aprila 2017 ob 10.00 uri
v Dvorani 5 na sejmišču.

ZDRAVE PREDSTAVITVE
• brezplačne meritve in svetovanja strokovnjakov (merjenje
gleženjskega indeksa - pretočnosti arterijskega ožilja na
nogah, ultrazvočno merjenje mineralne kostne gostote glede
osteoporoze, merjenje krvnega pritiska, krvnega sladkorja,
holesterola, visceralne maščobe, obsega pasu, očesne
dioptrije, očesnega pritiska …)
• svetovanje o trajni odpravi dioptrije
• bionski človek - predstavitev prvega razvojnega projekta in
koncepta bionskega človeka v Evropi

2. MEDNARODNI
SEJEM SODOBNE MEDICINE

• krvodajalska akcija
• nacionalni programi za krepitev zdravja in preprečevanje
bolezni otrok, mladostnikov in odraslih
• individualno svetovanje za zdrav življenjski slog - zdrava
prehrana

POSKRBITE ZA ZDRAVJE NA SEJMU MEDICAL!
Vabljeni na sejem MEDICAL po strokovne nasvete za boljše
zdravje, preprečevanje bolezni in lajšanje zdravstvenih težav! Zveza
paraplegikov Slovenije vam bo predstavila svoje posebne socialne
programe, storitve nabave in servisa medicinskih pripomočkov
in opreme, projekt socialnega podjetništva Invalid za invalida ter
prilagojene možnosti turizma v Domu paraplegikov Pacug.
Razen tega pa vam bo MEDICAL ponudil tudi brezplačne meritve
vitalnih parametrov. Na njem boste našli najsodobnejše pripomočke
in načine za odkrivanje in zdravljenje bolezni ter za zdrav življenjski
slog. Dežela gostja sejma MEDICAL je Velika Britanija.

• predstavitev naturopatije, holistične iridologije
in laserske terapije
• pregledna razstava »Zgodovina razvoja merilnikov sladkorja«
in test ogroženosti glede diabetesa
• aktivno in zdravo staranje ter preprečevanje
in lajšanje demence
• konoplja v zdravstvene namene
• strokovna ﬁzioterapija
• zaposlitvena rehabilitacija

www.pomurski-sejem.si
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Mojca Selak | Spodbujanje (ponovnega) vključevanja v delovno aktivnost

ZAPOSLITVENA INFO TOČKA
Namen novega programa je nudenje informacij o zaposlovanju članom društev paraplegikov, ki se
odločajo o tem, ali bi se zaposlili ali izbrali drugo alternativo, tistim, ki razmišljajo, da se morda niso
odločili pravilno ali pa želijo potrditev, da so se, in tistim, ki so zgolj radovedni in bi radi izvedeli
kaj več o zaposlovanju.

Nastanek pobude
Na Društvu paraplegikov Gorenjske je konec leta 2016 začela nastajati
pobuda za vsebino, ki se nanaša na
zaposlovanje paraplegikov in tetraplegikov. Ideja o Zaposlitveni info točki je
bila odziv na dve problematiki oziroma
pojava znotraj društva: prvi je nezanimanje mladih članov za aktivnosti, ki
se dogajajo v društvu, in posledična
neaktivnost mladih članov, drugi pa
opazno manjšanje števila članov, ki se
po poškodbi vračajo na delovno mesto
oziroma med delovno aktivne in hkrati
porast mlajših članov, ki po končanem
šolanju nikoli ne postanejo delovno
aktivni.

Vzpostavitev društev paraplegikov in
Zveze kot info točke
Društva le redko lahko nudijo informacije v zvezi s (ponovno) vključitvijo
na delovno mesto ali trg dela, saj imajo
tovrstno izkušnjo le redki člani. Prav ti
so sicer lahko vir informacij za druge
člane, informiranje o tej temi pa ni sis-
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tematično urejeno. Posameznik, ki se
odloči za zaposlitev, se na društvo težko obrne po informacije, ki jih želi – ker
jih društvo nima, ker posameznik ne ve,
da na društvu obstaja kdo, ki te informacije ima ali ker posamezniku niti ne
pride na misel, da bi se v zvezi s tem
obrnil na društvo. Namen Zaposlitvene
info točke je zapolniti to vrzel.

Kako deluje Zaposlitvena info točka?
Na Zaposlitveni info točki je članom na razpolago mentorica, ki bodisi preko delavnice za skupino ali individualnega pogovora odgovarja na
vprašanja oziroma skupaj z udeleženci
najde odgovore na vprašanja, kot so:
kako napisati življenjepis in ponudbo
za delo, kako poiskati pravega delodajalca, kakšne so olajšave in subvencije
pri zaposlovanju invalidov in zakaj jih je
dobro poznati, kako se pripraviti na razgovor, kaj pa s. p. ali pa zgolj, zakaj se
sploh zaposliti, se mi to sploh izplača.
Zaenkrat bosta vzpostavljeni dve
Zaposlitveni info točki s stalnim mesečnim terminom, v katerem vam bo

mentorica odgovarjala na zgornja
vprašanja ali pa skupaj z vami poiskala
odgovor še na katero drugo. Na Društvu paraplegikov Gorenjske ste z vprašanji na temo zaposlovanja dobrodošli
vsak prvi ponedeljek v mesecu med 12.
in 14. uro. Na Zvezo paraplegikov Slovenije pa ste vabljeni vsak zadnji četrtek v mesecu med 11. in 13. uro.
Drugod po Sloveniji so aktivnosti
odvisne od zanimanja članov. Če vas
zanimajo informacije v zvezi z zaposlovanjem, kontaktirajte svoje društvo, s
katerim se bomo ob dovoljšnem zanimanju dogovorili za izvedbo delavnice
in svetovanja v vaši bližini. Vabljeni!

Še eno vabilo
Zaposlitvena info točka je poskusni program, ki je v zgodnji fazi razvoja,
zato je dobrodošel vsak vaš prispevek –
v obliki udeležbe, predlogov izboljšav,
konstruktivnih kritik ali drugih dobronamernih komentarjev ter pobud. Pošljete jih lahko na zaposlitvenainfotocka@gmail.com.
Hvala že vnaprej!
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mag. Darinka Lečnik Urbancl | Društvo SLO-Canis

ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE, ČLANICA
TEHNIČNEGA ODBORA SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA
STANDARDIZACIJO

N

a predlog društva »Slovenskega združenja inštruktorjev,
Centra za šolanje psov vodnikov in psov spremljevalcev CANIS«, (v
nadaljevanju društvo SLO-Canis) je Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST)
podal predlog CCMC CEN – Evropskemu centru za standardizacijo za
nadgradnjo obstoječega evropskega
standarda CWA 16520:2012, (Guide dog
mobility instructor – competencies) in
razvoj novega, ki opredeljuje način
šolanja, kompetence inštruktorjev in
uporabo psov vodičev slepih in psov
pomočnikov pri delu z uporabniki. V
nadaljevanju procedure je vodenje
evropskega postopka prevzel Hrvatski
zavod za norme – HZN.
V decembru 2016 je bil v Zagrebu
prvi sestanek evropskih delegacij v postopku, ki se imenuje CEN/TC 452 Assistance dog & guide dog teams standards and instructors competences. V
februarju 2017 je bil ustanovitveni sestanek slovenskega Tehničnega odbora SIST/IPV – psi pomočniki. Član tega
je tudi Zveza paraplegikov Slovenije,
katerega predstavnik Stojan Rozman
se tega sestanka ni mogel udeležiti, saj
prostori SIST niso dostopni z invalidskim vozičkom.
Namen novega standarda je natančno opredeliti postopke in metode
šolanja psov pomočnikov, referenčna
merila in kompetence strokovnega
kadra, izbor kandidatov – potencialnih uporabnikov psov pomočnikov
in s tem posledično uporabniku, to je
npr. gibalno ali senzorno oviranemu
invalidu, omogočiti izbor ponudnika –
centra za šolanje psov pomočnikov, ki
zagotavlja, da so bile pri šolanju psov
pomočnikov uporabljene najboljše
prakse in najboljše znanje (z garancijo,

da je akreditirana organizacija s certificiranimi inštruktorji). V Sloveniji je to
akreditacijo že pridobil SLO-Canis.

NOVI STANDARD EGDMS (European guide
dog mobility standard) – od CWA
tehničnega dokumenta do EVROPSKEGA
STANDARDA
Novi standard (TC 452 Assistance dogs) bo razvijan na temelju obstoječih evropskih standardizacijskih
dokumentov: CWA 16520:2012, Guide
dog mobility instructor – competencies ter nedavno objavljenega CWA
16979:2016, Dog training professionals
– knowledge, skills and competence
requirements.
Razvoj novega standarda se začne
z izražanjem interesa nacionalnih članic CEN. Poleg izražanja interesa mora
obstajati tudi interes za sodelovanje pri
delu. Mora pa biti vsaj pet članic CEN
za začetek postopka. Ko CEN prejme
predlog s strani ene izmed članic, se

začne zahteven postopek v skladu z
določenimi pravili postopka.
Slovensko standardizacijsko telo
(SIST) je član CEN, ki je 1. maja 2014
objavil standardizacijski tehnični dokument SIST-TS CWA 16520:2014 Guide
dog mobility instructor – competences (Kompetence inštruktorjev za mobilnost s psi vodniki).
CEN o aktivnostih v postopku obvešča svoje člane, to so nacionalne institucije za standardizacijo. Člani nacionalnih tehničnih odborov pa pozivajo
zainteresirano javnost, da sodeluje pri
delu v obliki različnih mnenj in predlogov.

Zakaj je novi standard pomemben?
Nov standard je pomemben pri
zagotavljanju dokumentov, ki lahko
olajšajo delo centrov za šolanje psov
pomočnikov. Navedeni standard lahko
pomaga vzpostaviti zaupanje v te šole
in njihove storitve, pokazati splošni javnosti resnost in sposobnost ljudi, ki so-

Udeleženci sestanka v Zagrebu (Foto: arhiv SLO-Canis)
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delujejo pri njihovem humanitarnem
delu. Poleg zgoraj omenjenega dejstva
uveljavitve evropskega standarda je
dodaten argument tudi ta, da ga bo
težko prezreti pri pogajanjih z ministr-

stvi in s pristojnimi vladnimi institucijami, ko se bodo sprejemali zakoni s tega
področja. Kot vsi vemo, so standardi
prostovoljni za uporabo in postanejo
obvezni le, če se nacionalna zakonoda-

ja nanaša na njih. To se pa je v Sloveniji
že zgodilo – novi zakon ZIMI se že sklicuje na evropske standarde pri šolanju
psov pomočnikov.

Barbara Slaček | Pogovor s psihologinjo Lejlo Kmetič, spec. klin. psih. (URI-Soča)

ČE NI CILJEV, NI SMISLA V ŽIVLJENJU
V neposrednem času po poškodbi in v času začetne medicinske rehabilitacije pacient največkrat
vse svoje sile usmeri v fizično okrevanje. Šele kasneje se začne intenzivneje ukvarjati s čustvi. Ta
čustva so najbolj izrazita pred odhodom v domače okolje. Kako osmisliti svoje življenje in poiskati
svoje, popolnoma nove cilje? Človek, ki je bil pred poškodbo aktiven, ostane aktiven. Obstajajo
pa tudi taki, ki so pred poškodbo potrebovali veliko spodbude, pa potem poškodbo vidijo kot
neko novo priložnost. Temu pojavu rečemo posttravmatska rast. Največkrat lahko z le malo dobre
volje, malo spodbude ali nakazane poti človek zacveti. Tokrat sem se pogovarjala z Lejlo Kmetič,
psihologinjo na oddelku za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače na URI-Soča.

Kot pacientka na oddelku nisem
imela nikoli občutka, da sem še posebej obravnavana s psihološkega
vidika oz. da bi nekdo še posebej
skrbel za moje dobro psihično počutje, čeprav sem enkrat bila pozvana
na razgovor k takratnemu psihologu. Zato me zanima, koliko lahko
pacienti na oddelku pričakujejo psihološke obravnave oz. koliko pacienti sploh so pregledani tudi s tega
zornega kota?
Vsak pacient, ki pride na naš oddelek, ima začetno srečanje in pogovor
s psihologom zelo kmalu po prihodu,
najpogosteje pa se psihološka obravnava nadaljuje v celotnem obdobju
rehabilitacije. Obravnava je usmerjena
v ugotavljanje človekovih življenjskih
okoliščin, osebnostnih lastnosti, doživljanja stisk in načinov spoprijemanja z
njimi, odkrivanja notranjih moči in sposobnosti, zelo pomembno pa je tudi
svetovalno in psihološko terapevtsko
delo ter pomoč pri premagovanju tesnobe in žalosti, s katerima se srečuje
v različnih obdobjih obravnave. Opažam, da se ljudje v tej zgodnji fazi rehabilitacije običajno sami najbolj usmer-
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Lejla Kmetič, spec. klin. psih. (URI-Soča)
(Foto: osebni arhiv LK)

jajo v telesni vidik okrevanja in pogosto
vztrajajo v prepričanju, da je napredek
v linearnem odnosu z vloženim naporom, to je količino aktivnosti v programih fizioterapije. Zgodnje obdobje je
največkrat povezano z občutjem, da je
izgubljene moči in sposobnosti mogoče pridobiti nazaj, če bodo vztrajali in
dali vse od sebe.
In vi nekje, reciva »iz ozadja«,
opazujete, kdaj bo pacient naletel
na, ne bom rekla zid, ampak na tisto
točko, ko se fizičnega stanja ne da
več izboljšati?

Rekla bi, da kot psihologinja nikakor ne opazujem iz ozadja, kdaj se bo
kdo srečal s stiskami ali spoznanji o
mejah svojih zmožnosti, ampak že v
začetni fazi navežem z ljudmi kontakt.
Ne čakam in ne pričakujem, da bodo
ljudje iskali mene, ampak se jim poskušam sama približati in predstaviti. Prvi
kontakt je zelo pomemben; psiholog
je oseba, ki se mora človeku približati
na način, da v njem vzbudi občutek
zaupanja, bližine, podpore in razumevanja. Vzpostaviti mora deloven in profesionalen odnos, ki je hkrati človeški in
prežet z empatijo, odprtostjo, razumevanjem in optimizmom. Človeku se približam takoj po sprejemu, takrat ko je
običajno najbolj ranljiv, negotov, poln
pričakovanj pa tudi dvomov. Začetne
teme obravnavajo posameznikovo življenjsko situacijo, navade, odnose s
svojci, počutje, interesna področja in
delo. Že takoj dam človeku vedeti, da
sem ves čas prisotna na oddelku in da
se bova srečevala tudi v prihodnje – v
bolniški sobi, na hodniku in v mojem
delovnem prostoru, kadarkoli bo sam
to želel oz. potreboval ali pa ga bom
povabila jaz. Psiholog ne opazuje z
razdalje, kdaj se bo nekdo zlomil, da bo
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nato posredoval in pomagal, ampak
poskuša že od samega začetka človeka
spodbujati, motivirati in iskati njegove
vire moči. Hudi čustveni zlomi nikakor
niso nujni in pričakovani del procesa
okrevanja in prilagajanja, tudi kadar gre
za zelo težke poškodbe.
Ali dostikrat doživite, da bi vas
pacienti sami poiskali. Se zgodi, da
pride pacient k vam in reče: »Imam
hudo stisko, ne vem kako naprej, potrebujem pogovor.«?
V začetnem obdobju redko. Najpogosteje se tudi naslednji razgovori in
obravnave zgodijo na mojo pobudo,
ljudi običajno nagovorim in povabim
jaz. Ko sta odnos in zaupanje vzpostavljena, pa včasih poišče pogovor tudi
pacient sam. Ljudje tukaj zasledujejo
predvsem svoj prvi cilj, to je telesno
okrevanje, kar je razumljivo. Nemalokrat je tako, da čustvene stiske v začetnem obdobju celo zanikajo. Biti v
čustveni stiski pomeni dvomiti v dobre rezultate, v okrevanje in povrnitev
sposobnosti. Spominjam se nekoga na
oddelku, ki je rekel nekako takole: »Ne
smem pomisliti na to, da ostanem na
vozičku, kajti potem lahko izgubim ves
zanos in voljo, ki ju imam in ne napredujem več.« Sistematično je odganjal
misel na neuspeh in posledično tudi
psihologa ni potreboval. Ko pa se človek začne soočati z mislijo, da bo njegova poškodba trajna, da ne bo več
zmogel vsega, kar je doslej, in bo celo
odvisen od pomoči, se začne srečevati
tudi s stiskami, ki so včasih lažje, drugič
težje obvladljive. Čustvena stiska se
povezuje s soočanjem in z zavedanjem
resnosti stanja. Človek ima samovarovalne mehanizme, ki se vključijo, kadar
je potrebno, in poskrbijo, da se s težkimi dejstvi soočamo postopoma, korak za korakom. Odklonitev psihološke
obravnave lahko razumemo tudi kot
odklonitev srečevanja z notranjo bolečino. Človek ob tako težki poškodbi
potrebuje ogromno notranje moči in
energije za premagovanje vsakdanjih
težav in je pogosto nima dovolj, da bi
odpiral nove boleče teme. Ljudje imajo
namreč zasidrana prepričanja, da psiholog »vrta« po notranjosti in išče, kaj
je narobe in kaj ne deluje, kot bi moralo. Zato lahko misel na srečanje s psihologom vzbudi tesnobo in strah. V takih
situacijah se začnem približevati počasi

in zelo previdno, tako da ljudje počasi začutijo, da je psiholog nekdo, ki jih
podpira, jih razume, z njimi sodeluje in
jim poskuša težko situacijo olajšati.
Ja, ljudje imamo že v osnovi nek
odpor do psihologov kot instituta.
Vcepljeno imamo v glavi, da če se
bomo pogovarjali s psihologom,
bodo pa drugi mislili, da je z nami
nekaj narobe, da smo zblazneli. Ljudje imamo žal še vedno velike predsodke do psihološke obravnave. Zatorej verjamem, da morajo biti ti vaši
pristopi zelo »mehki«.
Res je. Položaj psihologa je z vidika
ljudskih prepričanj včasih zares manj
ugoden. Sama se proti temu nikoli ne
borim, človeku njegova stališča dopuščam, ves čas pa vem, da bom le-ta
lahko izbrisala ali pogladila s tem, da
človek na lastni koži doživi in začuti odnos s psihologom na nov način. Stare
izkušnje ali neustrezna prepričanja se
ne brišejo preko noči. Ljudje se praviloma na iskren kontakt, razumevanje
in zanimanje zanje ter ponudbo bližine pozitivno odzovejo. Zavedati pa
se moramo, da spremenjena telesna
podoba poveča človekovo ranljivost,
obisk psihologa vzbuja v človeku bojazen, da se utegne razkriti in pokazati
še kaj, kar bi lahko dodatno omajalo
posameznikovo samopodobo, ki je po
poškodbi običajno že tako prizadeta.
Ljudje želimo ohraniti svoje mentalno
in duševno zdravje toliko bolj, če vse
ostalo izgubimo. Ugotavljanje intelektualnih moči in mentalnih deficitov
zahteva skrben premislek in presojo.
Prizadeto samopodobo po poškodbi
je potrebno krepiti in paziti, da je še
dodatno ne poškodujemo. Graditi je
potrebno na močeh in ne na šibkostih.
Nihče med nami ne želi, da ga sodijo
po njegovih slabostih namesto po
prednostih. Morda leži delček dokaj
utrjenih stališč o psihologiji in psihologih ravno v iskanju deficitov in šibkosti,
kar je bilo v preteklosti bolj poudarjeno. Danes pozitivna psihologija vse
bolj poudarja pomen človekovih moči.
Na oddelku delujete torej v timu,
ki vključuje zdravnike, medicinske
sestre, fizioterapevte, delovne terapevte, socialno delavko in psihologinjo. Na kak način je psiholog vključen v tim, ki se ukvarja s celostno
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rehabilitacijo pacientov po poškodbi hrbtenjače?
Cilj celostne rehabilitacijske obravnave je doseganje čim višje stopnje
neodvisnosti ter splošnega telesnega
in psihološkega zdravja. Na posameznikovo sodelovanje v programih rehabilitacije, na prilagajanje in napredek
vplivata tudi človekova osebnost in
njegove sposobnosti. Izmenjava informacij je za dobro sodelovanje in doseganje čim boljših rezultatov nujna.
Tako kot je za psihologa pomembno
poznati človekovo odzivanje na oddelku, v odnosih z ostalimi bolniki in
z osebjem ter njegovo sodelovanje v
konkretni situaciji in programih vadbe, je tudi za ostale strokovne delavce
pomembno, da razumejo pacientovo
vedenje in razloge zanj, posebno če to
ovira sodelovanje in skupna prizadevanja. Psiholog je ta, ki pomaga osebi
po poškodbi izraziti in premostiti stiske,
ohranjati motivacijo in voljo, vztrajati,
ko se pojavijo ovire, poiskati notranje
moči, načrtovati prihodnost, cilje in
poiskati nov življenjski smisel. Včasih
je potrebno tudi podrobneje raziskati
dejstva in opažanja, ki jih navaja medicinska dokumentacija, in so povezana
z morebitnimi poškodbami glave ali z
razpoloženjskimi stanji. Pomembno je,
da psiholog spremlja človekovo odzivanje, njegovo naravnanost, pripravljenost za sodelovanje in splošno telesno
kondicijo in uravnava svoje delo in pristope v skladu s tem.
Med paraplegiki in tetraplegiki
lahko srečamo tudi take, ki imajo
težave z alkoholom, drogo, ki imajo
psihične težave, težave v odnosih in
podobno, reciva jim kar psihološke
težave. In nemalokrat si rečem: »Kdo
pa pravi, da tak človek tudi sicer ne
bi imel podobnih težav, četudi ne bi
bil paraplegik.« Predvidevam, da si
morate tudi vi na neki točki postaviti karakterno oceno posameznika, da lahko rečete: »Ja, ta človek
je zadirčen, neprijazen in splošno
negativen, vendar to ni posledica
paraplegije, ampak je to del njegove
osebnosti.«
Poškodba hrbtenjače je za posameznika in njegovo družino zelo hud
udarec in dramatično poseže v dotedanje življenje in navade. Ljudje se na
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to poškodbo zelo različno prilagajajo.
Raziskave kažejo, da je v skupini oseb
s para in tetraplegijo večja zastopanost alkoholizma ali depresije, kot je
to v splošni populaciji. Seveda se tukaj
srečamo s tisto staro dilemo o vzroku
in posledici. Nemalokrat se zgodi, da je
vzrok nesreče človekova opitost, torej
sta bila alkoholizem ali vsaj nagnjenost
k opijanju prisotna že pred poškodbo.
V takem primeru je verjetnost, da bo
oseba po poškodbi hrbtenjače nadaljevala z opijanjem, visoka. Ljudje se razlikujemo v tem, kako se spoprimemo
s težkimi življenjskimi preizkušnjami
– nekateri vložijo vso svojo energijo in
moč, da obvladajo težave in si postavijo nove cilje, drugi pa težijo k temu, da
se iz težkih situacij umaknejo. Alkoholizem in depresija spadata med zelo nezaželena načina reševanja težav in psiholog poskuša že v času rehabilitacije
vplivati na bolj konstruktivne izbire, ki
posameznika opogumljajo za vračanje
v aktivno življenje. Človekova zgodovina, dejstva, kako je nekdo živel v preteklosti, kako je reševal težave, kako se je
spoprijemal z njimi, kakšen krog socialne mreže ima, omogočajo v določeni
meri napovedati verjetnost kasnejših
zapletov in uspešnost življenjskega
prilagajanja. Obdobje rehabilitacije je
obdobje negotovosti, ko človek izgublja mnogo stvari, ki so mu bile v življenju pomembne, novi cilji in želje pa še
niso izoblikovani. Običajno so ljudje v
tej fazi okupirani s svojim napredkom,
telesnimi zmogljivostmi in z ovirami,
s katerimi se srečujejo, zaključevanje
obravnave ter odhod v zunanje okolje
pa pogosto sprožita večje čustvene
stiske. Zgodnje obdobje po poškodbi ali bolezni je najtežje, tedaj je tudi
verjetnost čustvenih težav največja, s
časovno oddaljenostjo pa se stopnja
življenjskega zadovoljstva povečuje.
Koliko časa bo nekdo za to potreboval,
je odvisno od različnih dejavnikov, po
raziskavah naj bi ljudje za prilagoditev
po tako težki poškodbi potrebovali od
nekaj mesecev do več let.
Se pravi, da zaznavate ta njihov
strah pred odhodom v domače okolje? Na kak način se kaže?
Včasih ljudje o tem spregovorijo
kar sami od sebe. Izrazijo dvom, kako
bodo zmogli. V ustanovi je okolje prilagojeno, ovire, kolikor se da majhne, var16

nost, pomoč in opora so zagotovljene
na vseh področjih. Včasih ljudje niso
tako neposredni in svojo stisko težje
izrazijo z besedami. Posameznikova
telesna reakcija, novi zapleti ali nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja
so nemalokrat odgovor na čustvene
stiske, ki jih oseba doživlja. Včasih so
prošnje bolnikov in njihovih svojcev
za podaljšanje obravnave direktne.
Na oddelku si resnično prizadevamo
razumeti življenjsko situacijo vsakega
posameznika in poskrbimo za odpust
v čim bolj varno in prilagojeno okolje,
organiziramo potrebno mrežo socialne pomoči, nego in oporo, ki jo nekdo
potrebuje ter ves čas sodelujemo tudi
s svojci. Ne glede na vse to pa napetost
in strah pred odpustom naraščata. Ne
gre le za vprašanje odvisnosti, omejitev
in fizičnih ovir, ampak tudi za vprašanje
novih socialnih vlog, dela in ekonomske varnosti, družabnih stikov, novih
ciljev pa tudi za vprašanje pogostokrat
spregledanega področja partnerstva
in spolnosti. Vprašanja novih ciljev in
življenjskega smisla se začnejo praviloma oglašati po zaključeni medicinski
rehabilitaciji, ko postane vse bolj jasno,
da so posledice poškodbe resnejše in
trajnejše, kot so mislili na začetku.
Ali imate vedno stike tudi s svojci
pacientov na oddelku ali jih poiščete le, kadar pri nekem pacientu zaznate večje travme kot sicer? Ali je
pogovor s svojci del vaše ustaljene
prakse?
S svojci najpogosteje sodelujemo
kot tim. Že v fazi same rehabilitacije se
srečamo z ožjo družino pacienta z namenom, da bi bila vrnitev v okolje za
osebo po poškodbi čim bolj varna in
sprejemljiva in tudi za svojce čim manj
stresna in boleča. V ospredju so vprašanja namestitve, pomoči, nege, asistence, pripomočkov, ureditve bivalnih
razmer, ohranjanja telesnega zdravja,
preprečevanja zapletov in podobno.
Vsak strokovni delavec iz tima predstavi svoja opažanja in spoznanja, predvidi morebitne težave pri vključevanju
v zunanje okolje ter rešitve. Nikoli pa
ne pozabimo tudi na posameznikove
močne plati. Seveda je svojec dobrodošel tudi na individualen pogovor.
Včasih izrazi potrebo po psihološkem
pogovoru in posvetu sam, včasih omenijo svojcu možnost pogovora pri psi-

hologu zdravniki ali drugi zdravstveni
delavci ali pa sama predlagam pacientu, da bi se želela srečati z njegovimi najbližjimi in mu dam vedeti, da so
vrata vedno odprta – tako njemu kot
njegovi družini.
Psihična travma po poškodbi
hrbtenjače naj bi, po statistikah, trajala pri moških nekje do pet let, pri
ženskah pa do treh let. To so neke
okvirne številke, s katerimi smo paraplegiki seznanjeni. In če te številke
držijo, se pravi, če res traja toliko let,
da se posameznik sooči s situacijo
oz. da si prizna in situacijo sprejme
kot tako, me zanima, kaj se dogaja v
tem vmesnem času oziroma že takoj
po odpustu, ko pa psihološke pomoči ni vedno na voljo?
Zadeli ste v zelo perečo temo.
Človek po odpustu je v pogledu psihološkega prilagajanja nemalokrat
prepuščen lastni iznajdljivosti. Velik poudarek je na telesnem zdravju, medicinski oskrbi in preprečevanju zapletov.
Res je, da je psihično zdravje odvisno
od telesnega zdravja in počutja, vendar nanj vplivajo še mnogi drugi dejavniki. V Sloveniji so ukrepi, ki bi reševali
vprašanje psihološkega zdravja oseb
po poškodbi v zgodnejšem obdobju
prebolevanja in vključevanja, še precej
neizdelani. Naš oddelek ne more zajeti sistematično vseh ljudi in skrbeti za
njihovo psihološko zdravje in vključevanje po odpustu – tega ne dopuščajo
niti kadrovske možnosti niti organizacija dela na oddelku, poleg tega bi bila
prostorska oddaljenost za večino ljudi
prevelika. Osebe po poškodbi hrbtenjače lahko v svojem okolju poiščejo
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psihološko pomoč pri ustreznih zdravstvenih službah, ki skrbijo za psihološko zdravje ostalih, tudi telesno zdravih
ljudi. Razmišljati bi bilo potrebno o razvoju ostalih možnosti, kot so skupine
za samopomoč in mentorstvo (peer
mentoring), kjer po stažu starejše osebe s paraplegijo prenašajo svoje izkušnje, spoznanja, spretnosti in informacije na skupino, ki se s težavami šele
srečuje. To bi lahko postala dragocena
izmenjava, pomembna tako za tiste, ki
pomoč dajejo, kot za tiste, ki jo potrebujejo pa tudi način dobrega povezovanja, druženja z namenom, iskanja
poti in rešitev in ohranjanja upanja, da
je lahko življenje tudi po taki poškodbi
pestro in zanimivo. Nekaj je, kar piše v
knjigah ali kar pove strokovno osebje,
nekaj povsem drugega pa je, ko slišiš
in doživiš zgodbo človeka, ki jo izpove
sam. Na psiholoških terapevtskih skupinah na našem oddelku lahko včasih
to začutimo tedaj, ko pride oseba s
trajnimi posledicami po poškodbi na
ponovno obravnavo in pove svojo
zgodbo iz svoje perspektive, vključujoč
svoje doživljanje in čustvovanje. Poleg
strokovnih oblik pomoči je potrebno v
prihodnosti razvijati in širiti alternativne oblike, kjer aktivno sodelujejo »starejši paraplegiki«.
Če povzamem, lahko rečem, da
je po odpustu z medicinske rehabilitacije iz URI-Soča za osebe s poškodbo hrbtenjače v domačem okolju na
voljo enaka psihološka obravnava
kot za zdravo, splošno populacijo.
Z napotnico osebnega zdravnika se
lahko naročimo pri kateremkoli specialistu psihiatrije oz. psihologije.
Ker pa ste v URI-Soča le edini, ki poznate specifične težave nas para in
tetraplegikov, me zanima, ali obstaja možnost, da po odpustu z rehabilitacije poiščemo tovrstno pomoč
pri vas?
V preteklosti sem že obravnavala
osebe, ki so zaključile program rehabilitacije na oddelku in so se znašle v
določenih psihičnih težavah in stiskah.
Praviloma to niso bile dolgotrajnejše obravnave, ampak krajša srečanja
podporno-svetovalne narave. Psiholog oseb po zaključeni rehabilitaciji ne
sprejema v obravnavo po lastni presoji;
potreben je kontakt osebe z oddelčnim zdravnikom, ki bolnika spremlja

in odloči o nadaljnji, tudi psihološki
obravnavi. Moram pa povedati, da ljudje samoiniciativno tovrstno pomoč
po zaključeni rehabilitaciji poiščejo
zelo redko.
Kot pacienti smo paraplegiki
in tetraplegiki obravnavani na oddelku za poškodbo hrbtenjače do
konca življenja. Če ne drugače, se tu
pojavimo, ko je potrebno nadomestiti medicinski pripomoček z dotrajanim. Vsi pa vemo, da je ogromno
travm, situacij, ki sva jih prej že omenili, pa se takega človeka zelo lahko
spregleda. Zanima me, ali menite,
da bi bilo dobro, da bi recimo vsakih pet do deset let bili na oddelku
tudi psihološko obravnavani. S tem
bi mogoče zagotovili res celostno
obravnavo po odpustu, ki je sedaj
nismo deležni. S tem bi tudi spremljali osebo, ne samo v fizičnem in
fiziološkem smislu, ampak kot celoto.
Mislim, da je predpisati nekaj takega kot obvezno, zelo težko. Vsekakor je pomembno ozaveščanje oseb
po poškodbi hrbtenjače o pomenu
psihološkega zdravja in dobrega počutja, saj le-to zmanjšuje pogostost
ostalih zapletov in težav na področju
telesnega zdravja. Psihološka obravnava na oddelku je najprej in predvsem
namenjena osebam, ki so vključene
v program celostne rehabilitacije in
največkrat v zgodnjem obdobju prilagajanja na poškodbo. Kadrovske možnosti za sedaj ne dopuščajo rednih
obdobnih psiholoških obravnav vseh
oseb s para in tetraplegijo v Sloveniji.
Vprašanje je tudi, kako bi se osebe na
tako zahtevo ali ponudbo odzvale po
tako dolgem času od nastale poškodbe. Po petih ali desetih letih je večji del
oseb že izoblikoval prilagoditve in svoj
način življenja in udejstvovanja. Mislim,
da so ljudje po poškodbi hrbtenjače
bistveno bolj ranljivi v začetnem obdobju, v prvem ali drugem letu po odpustu z rehabilitacije, tedaj je tveganje za
nastanek psihičnih težav največje. Pomembno je vedeti, da dober prehod
skozi začetna težka obdobja soočanja,
zagotovljena podpora, svetovanje ali
psihološka terapevtska obravnava ljudi, ki so se v tem času znašli v stiski,
olajšuje prilagajanje v kasnejših fazah in
zmanjšuje verjetnost zapletov. Zaklju-
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čena medicinska rehabilitacija je prva
stopnja v prilagajanju na novo življenje,
po odpustu pa se začnejo odpirati številna nova vprašanja in dvomi, ki se dotaknejo posameznikovega čustvenega
sveta in njegovega doživljanja. Človek
se začne soočati s svojimi osebnimi, z
intimnimi temami, z negotovostjo in
vprašanjem prihodnosti. Če se je prej
nekdo več mesecev učil, kako se samostojno obleči in sesti na voziček, mora
v naslednjih mesecih ali letih poiskati
odgovor na vprašanje: »Zakaj zjutraj
sploh vstati iz postelje?«. Psihološko
spremljanje bi bilo v tem zgodnjem,
občutljivem obdobju po rehabilitaciji
velikega pomena za čim prejšnjo povrnitev zaupanja vase, aktiviranja in iskanja novih poti in ciljev. Sama mislim, da
je pravo sprejetje izgubljenih možnosti
mogoče šele tedaj, ko človek zgradi
novo perspektivo, novo vrednostno
orientacijo in najde nov smisel življenja. Ker je zaradi napredka medicine,
staranja populacije in verjetno tudi
zaradi naraščanja števila nesreč, oseb
po poškodbi hrbtenjače čedalje več, se
vse bolj odpirajo vprašanja osmišljanja
življenja tudi po najtežjih poškodbah.
Razvoj ustreznih strokovnih služb, ki
bodo poznale in razumele problematiko oseb v zgodnjem obdobju vračanja v zunanje življenje ter spremljale in
pomagale ljudem, ki težje premagujejo
stiske sami, bo v prihodnosti nujen.
Po čustveni travmi, kot je v našem primeru para oz. tetraplegija,
sledi naravnih pet psihičnih faz odzivanja na to travmo: faza šoka, faza
pogajanja, faza jeze, faza žalosti in
faza sprejetja ali soočenja. Ali obstaja kakšna raziskava, kako dolgo te
faze trajajo pri »zdravem« človeku v
primerjavi z novo nastalim para oz.
tetraplegikom? Ali te faze pri pacientih po poškodbi hrbtenjače trajajo dlje?
Ljudje se na poškodbo in posledice
različno odzovejo: pri nekaterih je zaznati fazo šoka in zanikanja, pri drugih
ne. Tudi zaporedje faz ne sledi vedno
istemu toku – včasih se lahko pojavi
kakšna faza prej in druga kasneje. Zato
o univerzalnem obstoju omenjenih faz
ne moremo govoriti in jih raziskave
tudi ne potrjujejo. Še bolj pa se posamezniki razlikujejo v tem, koliko časa se
»zadržijo« v določeni fazi žalovanja ali
17
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predelave. Vsaka oseba ima svoj način
iskanja novega ravnotežja in prilagajanja. Nekateri so v sprejetju realnosti
presenetljivo hitri in zelo realni pri oceni stanja, medtem ko drugi zelo dolgo
vztrajajo v prepričanju, da se bodo izgubljene sposobnosti počasi povrnile.
Nimam sicer vsakodnevnih izkušenj s
travmami zdravih ljudi, sem pa skoraj
prepričana, da tudi pri njih ne bi mogli
potrditi obstoja vseh naštetih faz in to
v enakem zaporedju pri vsakem. Vsak
človek ima svoj tempo prebolevanja in
svoj način soočanja s stiskami.
Ali je mogoče krivo dejstvo, da
osebe že različno dolgo časa po poškodbi prebijejo v bolnišnici in imajo
dovolj časa, da te faze ali vsaj nekatere od njih prebrodijo, še preden
pridejo na URI-Soča?
Ne bi rekla; včasih je kdo še ob
zaključku rehabilitacije v popolnem
prepričanju, da se bo izgubljeno vsaj
deloma vrnilo in se jim zdi celo predpisovanje vozička kot trajnega pripomočka nepotrebno. Za marsikoga konec rehabilitacije še zdaleč ne pomeni
opustitev upanja, da bo shodil, nekdo
drug pa to upanje opusti že na začetku rehabilitacije. Kot sem že omenila,
obstoj točno določenih, univerzalnih
in vnaprej predvidljivih faz ne potrjujejo niti raziskave niti klinična opažanja.
V procesu žalovanja in soočanja igra
pomembno vlogo človekova osebnost, njegove pretekle izkušnje, način
spoprijemanja s težavami in socialna
mreža.
Se vam zdi, da bi bilo po vsem,
kar sva razdelali, kaj še posebno pomembno dodati?
Mogoče to, kar ste prej že sami
omenili. Zveza paraplegikov Slovenije
je tista, ki odpre vrata tej skupini po
končani rehabilitaciji oz. se z določenimi informacijami o možnostih in
pravicah predstavi ljudem že v času,
ko so na oddelku. V našem okolju je
to gotovo najmočnejša organizacija,
ki združuje te ljudi, jih povezuje, organizira zanje srečanja, jih informira in
konkretno priskoči na pomoč, kadar jo
nekdo potrebuje. Misel na to, da obstaja mesto, kjer so ljudje, ki so podobno
pot že prehodili, zmogli in dobili bitko,
premostili stiske in poiskali rešitve, misel na to marsikoga opogumlja in mu
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daje moč že v času obravnave. Nasvet
nekoga, ki je občutil podobne težave
in jih premostil, je za prizadeto osebo
velike vrednosti. Daje mu občutek, da
ni sam in ga vodi do zaključka: »Če so
zmogli drugi, bom zmogel tudi jaz.«
Pomembno je, da se ljudem predstavi
aktivnosti in da se jih navduši za vključevanje. Socialni stiki in druženje so
močan varovalen dejavnik pred najrazličnejšimi čustvenimi stiskami, olajšajo
proces prilagajanja in dvigujejo stopnjo
življenjskega zadovoljstva. Društvo je
mesto tako sproščenega druženja, povezovanja, iskanja informacij, mesto,
kjer se človek lahko čuti razumljen in
sprejet, obenem pa tudi mesto, kjer
skupina oblikuje nove ideje in cilje za
skupne pravice in možnosti v družbi. Iz
lastnih izkušenj pri delu in ugotovitev,
ki jih povzema literatura, lahko rečem,
da na življenjsko zadovoljstvo oseb po
poškodbi najmočneje vplivajo družina,
dobra in podporna socialna mreža in
delo. Delo v najširšem pogledu, ki ga
človek čuti kot svoj prispevek družbi,
omogoča samopotrditev, izboljšuje
samopodobo in doživljanje lastne vrednosti.
Je to tudi tisto, kar bi nam vsem
priporočala?
Druženje in aktivnost. Ne mislim le
na pridobitno, redno delo, temveč na
mnoge druge oblike aktivnega vključevanja, ki dajejo vsebino vsakdanu. To
je lahko prostovoljno delo, delo v društvih, izobraževanje, športno udejstvovanje, razvijanje interesnih področij in
še mnogo več. Kakršen koli dosežek na
katerem koli področju krepi človekovo
samopodobo. Izolacija in odmik od
ljudi nista tako redek pojav, ljudi lahko
navidezno ščitita pred izpostavljenostjo, pred pogledi drugih in občutki
stigmatiziranosti, dolgoročno pa vodita v osamljenost in večje doživljanje
telesnih težav.
Nekateri posamezniki iščejo družbo
aktivno in zavzeto sami, zavedajo se,
kako pomembna je ne le družina, ampak tudi prijateljske izmenjave, nekateri
drugi pa potrebujejo več organiziranih priložnosti, motiviranja in pomoči
pri vključevanju. Poskrbeti je potrebno predvsem za skupino, ki se nagiba
k umiku, ki je manj prodorna in se v
socialnih izmenjavah slabše znajde.

Taki ljudje potrebujejo nove družabne
izkušnje in včasih tudi oporo pri vključevanju. Oseba lahko zaživi polno, kvalitetno in zanimivo, če se vključi med
ljudi – tako med zdrave kot med tiste,
s katerimi lahko deli in izmenjuje stiske.
Osebe po poškodbi včasih spregovorijo o strahu pred tem, da bo okolica
njihove telesne omejitve prenesla še
na ostala področja in gledala nanje kot
na manj sposobne. Zapiranje med štiri
stene te bojazni ne razreši. Nasprotno,
lahko jih še okrepi, medtem ko druženje in človeške izmenjave poskrbijo za
to, da takšna napačna stališča prej ali
slej ugasnejo.
V življenju je torej bistveno postavljati cilje?
Prav gotovo. Če ni ciljev, ni smisla
v življenju. Pomembna naloga po poškodbi hrbtenjače je nadomeščanje
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starih, nedosegljivih ciljev z novimi,
realnimi in dosegljivimi. Izgradnja čim
večje neodvisnosti v dnevnih aktivnostih je osrednji cilj v času rehabilitacije, kasneje po odpustu in vstopanju
v zunanje življenje pa postajata vse
pomembnejši temi svoboda in avtonomija, ki ne pomenita nujno popolne
življenjske neodvisnosti, ampak prej
možnost uveljavljanja lastnih odločitev in izbir ter kontrole in usmerjanja
lastnega življenja.

"Kakšne dogodivščine, oh, kakšni
novi začetki nas pričakujejo"
Peter Leslie
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Daniel Globokar, dr. med., spec. frm., strokovni sodelavec Zveze paraplegikov Slovenije |
Seminar Oskrba oseb z visoko okvaro vratne hrbtenjače

OSKRBA OSEB Z VISOKO OKVARO VRATNE
HRBTENJAČE
17. novembra 2016 so člani rehabilitacijskega tima oddelka za rehabilitacijo pacientov po
poškodbah hrbtenjače pripravili seminar z naslovom Oskrba oseb z visoko okvaro vratne hrbtenjače
po zaključeni rehabilitaciji.

V

uvodnem predavanju je vodja
oddelka prim. mag. Rajmond
Šavrin, dr. med., spec. frm.,
predstavil pogoje dela in izida kompleksne rehabilitacije na oddelku URI-Soča. Letno je vključenih v rehabilitacijo
na oddelek URI-Soča povprečno pet
pacientov z visoko okvaro vratne hrbtenjače (v nadaljevanju PVO); od C1 do
C5. Glavni problemski sklopi teh pacientov so potreba po podporni ventilaciji, oskrba traheostome, aspiracije
dihal, asistirano izkašljevanje, motnje
požiranja, težave z govorno jezikovno
komunikacijo, popolna gibalna oviranost, popolna odvisnost v vseh dnevnih aktivnostih ter pogostejši pojav
razjed kože zaradi pritiska. Z napredkom medicinske znanosti, operativnih
tehnik, z vzpostavljenimi urgentnimi
centri v Sloveniji, helikopterskimi prevozi do spinalnih travmatoloških oddelkov se izboljšuje preživetje najhuje
prizadetih – poškodovanih ali obolelih
pacientov. V prihodnosti zato lahko
pričakujemo višje deleže PVO ter posledično večjo potrebo po kompleksni
rehabilitaciji.
Marijana Žen Jurančič, dr. med.,
spec. int. med., nam je predstavila problematiko respiratornega sistema pri
PVO. Splošno priporočilo je, da bi ti
pacienti imeli opravljeno spirometrijo
enkrat na 3 leta, ultrazvočno preiskavo srca enkrat na 5 let, v kolikor znaša
vitalna kapaciteta pljuč manj kot 80 %
norme. Dokazano učinkovite preventivne metode zdravljenja so zdrav življenjski slog s primerno aerobno telesno vadbo, usmerjena vadba dihalnih

mišic, uporaba brondhodilatatorjev ter
izvajanje tehnik za odstranjevanje nabranega sekreta dihal. V Sloveniji so
pacienti z visoko okvaro hrbtenjače večinoma opremljeni s prenosnim aspiratorjem, z izkašljevalnikom, ustrezno je
poskrbljeno tudi za izobraževanje svojcev pacientov glede pravilne uporabe
naprednih medicinskih pripomočkov.
Maja Ogrin, klinična logopedinja
URI-Soča, nam je predstavila motnje
požiranja pri PVO. Pri teh pacientih je
večinoma ohranjena oralna faza, torej
pripravljalna in transportna, težave se
pojavljajo pri faringealni (žrelni) in ezofagealni fazi požiralnika. Na motnjo požiranja lahko kažejo tudi podaljšan čas
hranjenja, utrujenost, bljuvanje hrane,
iztok hrane na nos, slinjenje, kašljanje,
davljenje, odkašljevanje, zavračanje
hrane, izbiranje hrane, spreminjanje telesne teže, nenaden pojav dehidracije,
pljučnice, kopičenje hrane v ustih, ustni
zadah, zamolkel ali hripav glas po požiranju. V obravnavi težav pri hranjenju
se na oddelku za rehabilitacijo po poškodbi hrbtenjače po potrebi vključujejo klinični logopedi drugih oddelkov
URI-Soča.
Značilnosti zdravljenja po endogastrični sondi nam je predstavila Nataša
Puzić, dr. med., spec. frm. Hrana, ki je
dovajana skozi endogastrično sondo,
mora biti predhodno kuhana, pasirana
oziroma primerno razredčena, segreta
na telesno temperaturo in nikoli starejša od 24 ur. Pri spremljanju učinkovitosti prehranskih ukrepov nam pomaga
tehtanje pacienta, vodenje bilance prehrane, občasne kontrole laboratorijskih

krvnih preiskav, beleženje pojavnosti
zapletov ter občasno ponavljanje presejanja za prehransko ogroženost.
Adrijana Bukovec in Bernarda
Hafner, dipl. resp. fth., sta nam predstavili značilnosti respiratorne fizioterapije pri PVO. Pomenljiv je podatek,
da gibalno neovirani zdravi ljudje v
povprečju izvedejo 42 vdihov v eni uri,
s katerimi podvojijo dihalni volumen,
osebe s tetraplegijo pa le 11 vdihov v
isti časovni enoti. Cilji fizioterapije PVO
so izboljšanje predihanosti pljuč oziroma ventilacije, sile oziroma moči kašlja
oz. najprimernejšega načina izkašljevanja in preprečevanja povečane togosti
prsnega koša. Splošna priporočila za
te paciente po zaključeni rehabilitaciji
so popolna opustitev kajenja, redna
uporaba podporne ventilacije oziroma
po potrebi elektronskega izkašljevalnika ter redno izvajanje vaj z globokimi
vdihi.
Bojan Čeru, dipl. fth., in sodelavci
so v prispevku predstavili problematiko fizioterapevtske obravnave PVO.
Zaradi časovnih omejitev vsakodnevne
fizioterapevtske obravnave pri PVO ni
realno pričakovati, da je mogoče dolgoročno ohranjati popolno gibljivost
vseh sklepov telesa. Za zagotavljanje
čim bolj primernega položaja pri sedenju in za opravljanje vsakodnevnih
aktivnosti je zato najpomembnejše zagotavljati ustrezno gibljivost v ramenskih sklepih, prsnem košu in obeh kolčnih sklepih. Pomembno je tudi priučiti
svojce za nudenje pomoči pacientom
pri opravljanju razteznih vaj v položaju
leže in sede ter zagotavljanju pravilnih
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položajev leže in sede v IV. O pravilnih
tehnikah nameščanja telesa in udov pri
teh pacientih nas je podučila Pavla
Obreza, dipl. fth., univ. prof. soc. ped.
Bistveno je s pravilnimi tehnikami nameščanja preprečevati možnosti za nastanek razjed kože zaradi pritiska.

Petra Grabnar, dipl. del. terapevtka
demonstrira uporabo blazine za
preprečevanje RZP (Foto: Daniel Globokar)

Mag. Lejla Kmetič, spec. klin. psih.,
nam je predstavila posebnosti dela klinične psihologinje s PVO. Opozorila je
na visoko pojavnost depresije in izgorelosti neposrednih skrbnikov PVO, ki je
pogosto tudi spregledana. Pomanjkljiva je tudi dostopnost ustreznih služb
za psihološko podporo PVO v njihovem neposrednem življenjskem okolju.
Na križišču različnih oblik pomoči se je
glasil naslov prispevka oddelčne socialne delavke, višje svetovalke Vanje
Skok. Osrednje vodilo v delu oziroma
obravnavi PVO je nudenje pomoči pri
vzpostavljanju kompetenc in avtonomije.
Urška Štular, teh. zdr. nege, dipl.

del. ter., nam je predstavila praktični
prikaz primera celostne obravnave tetraplegika s stališča zdravstvene nege.
Andreja Štefan Bukovič, univ. dipl.
soc. ped., iz Centra starejših Zimzelen Topolšica, je z nami delila izkušnjo
strokovnega sodelovanja z URI-Soča, z

ukrepanje v najzahtevnejših primerih
na terenu je koristno in smiselno, saj
pomeni predvsem preventivo dodatnih zapletov. Kot koristna pridobitev
se je v letih dosedanjega delovanja izkazal tudi Dom IRIS, kjer na enem mestu z ekipo strokovnjakov pacienti in

Dr. Mojca Debeljak, dipl. ing. elektr. demonstrira tehnološke rešitve IT v IRIS-u (Foto: Daniel
Globokar)

bolnišnicama Topolšica in Slovenj Gradec pri urejanju in namestitvi pacienta z visoko okvaro hrbtenjače v njihov
DSO. Urška Miklič, Petra Grabnar
in Tanja Štefančič Smisl, dipl. del.
terapevtke, so nam v zadnjem sklopu srečanja predstavile vlogo in delo
delovnih terapevtov v rehabilitacijski
oskrbi PVO.
Program izobraževanja svojcev o
pravilni uporabi medicinskih pripomočkov za paciente v URI-Soča poteka
zadnja 3 leta, vedno večji pomen pa
pridobiva tudi timsko terensko delo.
Dosedanje izkušnje z izobraževanjem
in ukrepanjem mobilne ekipe na terenu v sestavi delovne terapevtke in socialne delavke so odlične, pravočasno

svojci prejmejo celovito informacijo o
možnih rešitvah s pomočjo napredne
podporne tehnologije in možnih prilagoditev bivalnega okolja.
Zadnji sklop enodnevnega seminarja je bil organiziran v obliki dveh delavnic, kjer smo si udeleženci ogledali
pogoje dela v delovni terapiji, demonstrirana nam je bila uporaba oziroma
značilnosti testiranja medicinskih pripomočkov ter ogled prostorov in pogojev dela v Domu IRIS.
Celotno srečanje je bilo odlično
organizirano, udeleženci srečanja smo
prejeli celovit pregled zahtevnosti rehabilitacijske obravnave in oskrbe teh
pacientov.

"V Sloveniji so pacienti z visoko okvaro hrbtenjače večinoma opremljeni s prenosnim aspiratorjem, z izkašljevalnikom, ustrezno je poskrbljeno tudi za izobraževanje
svojcev pacientov glede pravilne uporabe naprednih medicinskih pripomočkov."

20

[

STROKOVNO

]

Matej Verbajs, vodja pravne službe pri CNVOS | Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

KAJ MORA INVALID VEDETI V PRIMERU ODPOVEDI
POGODBE O ZAPOSLITVI?
Zaposlovanja ter urejanja razmerij med delavci in delodajalci je zavoljo občutljivosti področja in
težnje po varovanju delavcev tudi zakonsko urejeno. Sem sodi tudi ureditev načinov prenehanja
zaposlitve in postopek podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu, kar država ureja celo
v več zakonih istočasno. Nujno je, da pravila odpovedi pozna tudi invalid sam, saj lahko tako
učinkovito varuje svoje pravice iz delovnega razmerja. Kršitev teh pravil s strani delodajalca lahko
tudi negativno vpliva na kasnejše socialne transferje invalida.

P

ostopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ureja predvsem Zakon o delovnih razmerjih. Ta določa, da lahko delavec poda
odpoved pogodbe o zaposlitvi brez
posebnega razloga in svoje odločitve
ni dolžan pojasnjevati ali utemeljevati.
Pri tem mora zgolj spoštovati odpovedni rok, kar pomeni, da mora delo
opravljati še določen čas po tem, ko je
delodajalec prejel njegovo odpoved.
Dolžina odpovednega roka je v tem
primeru od 15 dni naprej in je odvisna
od časa zaposlitve pri delodajalcu ali
posebnega dogovora v pogodbi o zaposlitvi.
Če odpoved poda delodajalec, je
situacija drugačna. Delodajalec sme
namreč pogodbo odpovedati izključno v primerih, kot jih vnaprej določa
zakon, in sicer so to lahko:
–– poslovni razlog, kar pomeni, da
delodajalec nima več potrebe po
delu delavca zaradi organizacijskih, tehnoloških ali ekonomskih
sprememb (npr. nima več dovolj
prihodkov za kritje plače delavca,
spremeni organizacijo dela),
–– razlog nesposobnosti, kar pomeni,
da delavec ne dosega pričakovanih
rezultatov ali da dela ne opravlja
kvalitetno, strokovno ali pravočasno, ali če delavec ne izpolnjuje
pogojev za opravljanje dela (npr.
nima ustrezne izobrazbe, ne opravi
izpita, ki je pogoj za njegovo delo),
–– krivdni razlog, do katerega pride,

če delavec krši svoje delovne obveznosti (npr. pogosto zamuja s prihodom na delo, ne upošteva pravil
glede varstva pri delu, krši pravilnike delodajalca),
–– delavčeva nezmožnost opravljanja
dela iz razloga invalidnost, kar poenostavljeno povedano pomeni, da
delavec svojega dela ne more več
opravljati zaradi omejitev, ki jih ima
kot invalid (npr. ima prepoved dela
stoje, delodajalec pa zanj nima delovnega mesta, kjer bi delal sede).
Pogodbo o zaposlitvi je možno
redno odpovedati tudi, če delavec ne
opravi poskusnega dela, česar na tem
mestu ne bomo podrobneje obravnavali. Prav tako zgolj omenimo, da lahko tako delavec kot delodajalec poleg
zgornjih razlogov pri največjih kršitvah
ene ali druge strani pogodbo odpovesta tudi izredno, kjer pa okoliščina,
da je delavec invalid, ne igra večje vloge, zato tudi teh primerov posebej ne
obravnavamo. V nadaljevanju se zato
osredotočamo samo na zgoraj navedene razloge za redno odpoved s strani delodajalca.
Vsaka situacija, ki je zajeta v zgoraj
navedenih razlogih, sama po sebi še ne
zadošča nujno za podajo odpovedi. Če
npr. delavec zamudi zjutraj v službo, s
čimer sicer res prekrši pravila delodajalca glede prisotnosti na delu, to praviloma še ne opravičuje delodajalčeve odpovedi. Ta je namreč upravičena šele,
če je razlog utemeljen in ravnanje delavca takšno, da nadaljevanje njegove-

ga dela sploh ni več mogoče. To pa bi
v primeru manjše in enkratne zamude
praviloma težko rekli. Če pa bi šlo za
kakšno zamudo z večjimi posledicami
(npr. delavec iz malomarnosti zamudi
pol ure na večjo mednarodno javno
konferenco, kjer bi moral imeti uvodni
govor, s čimer okrni ugled delodajalca)
pa že težje zagovarjamo stališče, da odpoved ne bi bila utemeljena.
Če delodajalec odpove pogodbo iz
kakšnega drugega razloga, ki zakonsko
ni vnaprej predviden, je takšna odpoved nezakonita. Zgolj invalidnost kot
taka je na podlagi zakona celo izrecno
opredeljena kot razlog, ki ni dopustna
podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Če je delavec invalid, veljajo zanj
poleg zgoraj napisanega, predvsem
na podlagi Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov še dodatne varovalke,
ki ga varujejo pred odpovedjo. Če namreč delodajalec odpove pogodbo o
zaposlitvi invalidu iz poslovnega razloga ali zaradi njegove nezmožnosti
opravljanja dela zaradi invalidnosti,
mu mora hkrati ponuditi sklenitev
nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za drugo delovno mesto, ki je
ustrezno njegovi izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti. Drugače
povedano, če delodajalec iz kakšnega
od omenjenih dveh razlogov invalidu
odpove pogodbo, mu mora zagotoviti
drugo ustrezno delo, namesto tega pa
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se lahko tudi dogovori s kakšnim drugim delodajalcem, da invalidu zagotovi takšno delo. V primeru, da invalid
dobi ponudbo takšne nove pogodbe,
jo mora sprejeti v 30 dneh, sicer obveznosti delodajalca, da mu zagotovi ustrezno delo, prenehajo. Ob tem
naj še dodamo, da zakon pri ponudbi
nove pogodbe ne zahteva, da mora
biti tudi plača na drugem delovnem

Matej Verbajs, vodja pravne službe pri
CNVOS (Foto: cnvos.si)

mestu enaka, kot jo je invalid prejemal
do sedaj, in mu lahko torej ponudi tudi
slabše plačano delo. Če se zgodi, da
se invalid ne strinja z razlogi za odpoved (npr. meni, da poslovni razlog ni
resničen ali oceni, da zmore še naprej
opravljati dosedanje delo), delodajalec
pa mu vseeno pogodbo odpove in
ponudi sklenitev pogodbe (in še npr.
slabše plačano delo), pride do dileme,
kaj storiti – če invalid ponudbo sprejme, soglaša z opravljanjem slabše plačanega dela, če ponudbe ne sprejme,
ostane brez kakršnekoli zaposlitve. V
tem primeru zakon določa, da invalid
lahko podpiše ponujeno novo pogodbo za slabše delo, pa zaradi tega ne
izgubi pravice, da na sodišču izpodbija
razloge za odpoved prvotne pogodbe.
S tem si zagotovi tudi, da je v času, dokler sodišče o odpovedi ne odloči, še
vedno zaposlen.
Seveda pa se zgodi tudi, da delo22

dajalec nekega drugega prostega in
ustreznega delovnega mesta, kjer bi
lahko zaposlil invalida, nima. Šele v tem
primeru zakon dopušča, da se invalidu
odpove pogodba brez ponudbe nove
pogodbe, a mora delodajalec pred
tem invalida o nameravani odpovedi
obvestiti in pridobiti soglasje posebne
komisije pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Komisijo sestavljajo predstavniki Zavoda za zaposlovanje, Inšpektorata za
delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, delodajalcev in sindikatov. Naloga komisije je presoditi, ali je
razlog za nameravano odpoved resen
in utemeljen ter preveriti, če delodajalec invalidu objektivno ne more zagotoviti drugega ustreznega delovnega
mesta. Za te potrebe lahko predstavnik
komisije opravi tudi pregled na terenu
in si ogleda prostore delodajalca.
Predlog za mnenje komisije poda
delodajalec sam, ki tudi pripravi vso
potrebno dokumentacijo. V postopku
pred komisijo invalid ni stranka, kar
pomeni, da nima formalnih možnosti
podajati svojih predlogov ali ugovarjati
navedbam delodajalca, če ta npr. navaja, da zanj nima ustreznega delovnega
mesta, pa delavec meni, da temu ni
tako. Invalid je z ugotovitvami komisije sicer na koncu seznanjen, a tako
on kot delodajalec zoper to odločitev
nimata možnosti pritožbe. Pridobljeno
mnenje komisije namreč ne predstavlja dokončne odločitve, da je razlog za
odpoved utemeljen, ampak »zgolj«
pogoj delodajalcu, da lahko invalidu
odpove pogodbo. V kolikor se invalid
(ali delodajalec) z mnenjem komisije ne
strinjata, lahko njene ugotovitve izpodbijata samo na sodišču. Delodajalec
lahko tako dobi od komisije negativno
mnenje, a pogodbo invalidu vseeno
odpove, ker se z mnenjem ne strinja,
in če ga invalid nato toži, na sodišču
dokazuje nepravilnost mnenja komisije. Podobno velja tudi za invalida: če
ta npr. zaradi invalidnosti ne more več
opravljati dela na terenu, lahko pa bi pri
istem delodajalcu opravljal pisarniško
delo, se lahko zgodi, da komisija potrdi
navedbe delodajalca, da slednji za invalida nima ustreznega dela in izda pozitivno mnenje. Če se invalid s tem ne
strinja, se zoper odločitev komisije ne
more pritožiti. Če pa mu delodajalec

nato na podlagi takšnega pozitivnega
mnenja komisije vseeno poda odpoved, lahko samo odpoved izpodbija
na delovnem sodišču in v okviru tega
postopka dokazuje tudi, da je mnenje komisije napačno ter da je delodajalec v resnici imel možnost njegove
ustrezne zaposlitve za pisarniško delo.
V tem primeru sodišče lahko ugotovi,
da mnenje komisije ni pravilno in odpoved delodajalca razveljavi.
Kljub temu da komisija presoja utemeljenost odpovedi na podlagi podatkov, ki jih zagotovi delodajalec, in
da delavec pri tej presoji ni vključen, to
še ne pomeni, da avtomatično potrdi
vse, kar delodajalci predlagajo. V 2015
je npr. komisija izdala pozitivno mnenje
v 62 %, v 2014 pa v 68 % obravnavanih
primerov.
Dokler delodajalec nima mnenja
komisije, invalidu odpovedi ne sme
podati. Izjema so zgolj delodajalci, ki
imajo (z invalidom vred) manj kot pet

Delodajalec mora o nameravani
odpovedi invalida obvestiti in pridobiti
soglasje posebne komisije pri Ministrstvu
za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti. (Foto: spletni vir)

zaposlenih. Za te velja, da mnenja komisije ne potrebujejo in lahko podajo
odpoved tudi brez tega. V sodni praksi
sicer najdemo tudi primere, ko je sodišče presodilo, da naj bi mnenje potrebovali tudi takšni delodajalci z manj
kot petimi zaposlenimi, a so bile takšne
razlage zakona kasneje spremenjene
na način, da soglasje za takšne majhne delodajalce vendarle ni potrebno.
Pogosto se zgodi, da delodajalec v
času, ko čaka na mnenje komisije, nima
ustreznega dela za delavca (bodisi iz
poslovnih razlogov, npr. nima dovolj
strank, bodisi iz razloga nezmožnosti

[
za delo zaradi invalidnosti). V tem primeru lahko delodajalec da invalida »na
čakanje«, kar pomeni, da mu odredi, da
je lahko doma in mu do nadaljnjega ni
potrebno delati, kar pa ga ne odvezuje,
da delavcu za ta čas ne izplačuje 100 %
nadomestila plače.
Če torej na kratko povzamemo, na
kaj biti posebej pozoren, če se nam kot
invalidu odpove pogodba o zaposlitvi
iz poslovnega razloga ali razloga nezmožnosti:
–– Ali obstaja pri delodajalcu kakšno
drugo prosto delovno mesto, kjer
bi glede na izobrazbo lahko opravljali delo? V kolikor da, ali je delodajalec ponudil sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za takšno delo?
–– V kolikor delodajalec sam nima
prostega ustreznega drugega delovnega mesta, ali se je za takšno
delovno mesto pozanimal pri kakšnem drugem delodajalcu?
–– Ali je delodajalec pridobil mnenje
komisije glede utemeljenosti odpovedi? Ali je pozitivno mnenje
komisije utemeljeno?
–– Ali je morebitni poslovni razlog resničen (se pravi, ali drži, da npr. upadajo prihodki delodajalca, da ima
vedno manj strank, da je resnično
prišlo do reorganizacije dela itd.)?
Če ugotovimo, da razlog za
odpoved ni resničen ali utemeljen ali
da postopek odpovedi ni bil skladen z
napisanim, je potrebno ukrepati takoj.
Dogaja se namreč, da invalid za nepravilnosti ali nezakonitosti izve šele
na Zavodu za zaposlovanje, ko mu ta
zaradi tega ne izplača nadomestila za
brezposelnost, roki za ukrepanje pa
so že mimo. Denarno nadomestilo za
brezposelnost se namreč v določenih
primerih ne izplača, če je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita,
delavec pa je ni sodno izpodbijal. Podobno lahko takšen invalid ostane tudi
brez denarne socialne pomoči. Rok za
izpodbijanje odpovedi, ki lahko pomeni ohranitev pravice do nadomestila, je
30 dni od takrat, ko invalid izve za kršitve. To je običajno z dnem, ko prejme
odpoved in pogosto tudi še znotraj
odpovednega roka. Zato v teh primerih ne smemo čakati na potek odpovednega roka in nato do dejanske prekinitve delovnega razmerja, temveč je

potrebno tožbo vložiti že prej.
Tudi za odpoved pogodbe invalidu iz razloga nesposobnosti obstajajo
določene omejitve in sicer je takšno
odpoved dopustno podati samo
delovnemu invalidu in še to samo
pod dodatnim pogojem, da nedoseganje pričakovanih rezultatov ni posledica njegove delovne invalidnost, pač
pa je razlog kje drugje (npr. neznanje,
osebnostne lastnosti, površnost, neskrbnost, itd.). Kot delovnega invalida razumemo invalida, ki je ta status
pridobil na podlagi pokojninske oz.
invalidske zakonodaje (Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) in gre običajno za status invalida
II. ali III. kategorije. Na prvi pogled se
morda zdi napisano pravilo nekoliko
nenavadno, a ima svojo logiko – če
ima delavec urejen status delovnega
invalida, potem so njegove delovne
zmožnosti ugotovljene in znane, zato
lahko razmejimo, kdaj je nedoseganje
rezultatov posledica invalidnost in kdaj
ne. V kolikor je nedoseganje rezultatov posledica invalidnost, odpoved iz
tega razloga ni možna, lahko pa v tem
primeru pride do odpovedi iz razloga
delavčeve nezmožnosti opravljanja
dela iz razloga invalidnosti, ki jo posebej obravnavamo zgoraj (in v tem primeru velja dodatno varstvo, ki pride v
poštev v primeru odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nezmožnosti
opravljanja dela iz razloga invalidnost).
Če delavec statusa delovnega invalida
nima, ima pa kakšen drug status invalida (npr. na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ali Zakona o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb) mu
pogodbe iz razloga nesposobnosti ni
dovoljeno odpovedati. V tem primeru
namreč ni možno ugotoviti, ali je razlog za nedoseganje rezultatov morda
ravno njegova invalidnost, zato se invalida ustrezno varuje.
Če na koncu pogledamo še krivdni razlog – v teh primerih kakšnega
posebnega varstva invalidov ni. Če
delavec namreč pri svojem delu krši
pogodbo o zaposlitvi, akte delodajalca ali celo zakon, je pri tem izenačen z
vsemi drugimi delavci in mu zakon iz
naslova invalidnosti dodatnega varstva
ne nudi. V primeru odpovedi in krivdnega razloga in razloga nesposobnosti
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velja tudi, da mora delodajalec delavcu
omogočiti zagovor, na katerem ta lahko pojasni svoje videnje očitanih mu
kršitev. Odpoved je iz teh razlogov sicer možno podati tudi brez zagovora,
a le v primeru, če bi bilo neupravičeno
pričakovati, da ga delodajalec omogoči (npr. delavec je odšel v tujino in ga
ni nazaj).
V kolikor na podlagi vsega pride do
podaje odpovedi je potrebno vedeti,
da mora biti ta obvezno pisna in tudi
obrazložena. To pomeni, da mora v
njej delodajalec navesti enega od zgoraj možnih razlogov za odpoved pogodbe in ga tudi konkretizirati (npr. pri
poslovnem razlogu navesti, kateri so
organizacijski ali ekonomski razlogi, ki

Če delavec nima statusa delovnega
invalida, ima pa kakšen drug status
invalida mu pogodbe iz razloga
nesposobnosti ni dovoljeno odpovedati.
(Foto: spletni vir)

opravičujejo odpoved, pri razlogu delovne nezmožnosti pojasniti, zakaj invalid dela ne more opravljati in podobno). Odpoved se delavcu izroči osebno
v prostorih delodajalca, če pa to ni
možno (ker je delavec npr. na bolniški)
pa po pošti priporočeno s povratnico.
Osebni prevzem v prostorih delodajalca običajno poteka tako, da se odpoved izroči delavcu proti podpisu. Pri
tem je pomembno, da delavec podpiše zgolj to, da je odpoved (dokument)
prevzel. Zgolj podpis potrdila o prejemu dokumenta še ne pomeni, da se
delavec z odpovedjo strinja, je pa pomemben zato, ker z naslednjim dnem
od prejema prične teči odpovedni rok.
Hkrati prične teči tudi 30-dnevni rok, v
katerem lahko delavec vloži tožbo in na
sodišču izpodbija odpoved, če je npr.
ta neutemeljena, ali če ni bil spoštovan
postopek podaje odpovedi.
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Jože Globokar | Vojko Gašperut razstavljal v Louvru

ENAJST SLOVENSKIH UMETNIKOV NA PRESTIŽNI
RAZSTAVI
Nacionalno društvo za umetnost (Société Nationale des Beaux Arts – SNBA) je 8. decembra 2016 v
prostorih Carrousel du Louvre v Parizu odprlo že 155. tradicionalno mednarodno razstavo »Le Salon
des Beaux Arts«. Na tej pomembni in prestižni razstavi je Slovenija nazadnje sodelovala leta 1892 z
delom Ivane Kobilce, ki je bila takrat tudi članica SNBA.

N

a letošnji razstavi so se predstavile delegacije držav iz celega sveta s približno 600 umetniki. Slovenijo je zastopalo
enajst umetnikov, ki so se s svojimi deli predstavili na področju slikarstva, kiparstva in fotografije. Med izbranci je bil tudi
naš slikar Vojko Gašperut - Gašper, polnopravni član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. To je bila za
slikarja, člana DP Istre in Krasa, vsekakor izjemna čast. Na razstavi je
sodeloval z delom Trave.
Pokrovitelj razstave je bil francoski predsednik François Hollande, na slovesni otvoritvi pa so bili med visokimi gosti tudi predstavniki slovenskega veleposlaništva v Parizu. Ob koncu razstave je komisija priznanih
umetnikov predstavila izbor najboljših del in jih tudi nagradila.
Na našem veleposlaništvu v Parizu so 7. decembra pripravili sprejem za naše umetnike in predstavnike konzulata.

Naš umetnik pred svojo sliko Trave na razstavi. (Foto: osebni
arhiv VG)

Jaka Racman, likovni kritik | Likovna kritika: Vojko Gašperut - Gašper: Trave

MED AMBASADORJI SLOVENSKE UMETNOSTI V PARIZU
Uspehi, preboji in posebni dosežki umetnikov so še posebej vredni, da se ob njih ustavimo in s pozornim
pogledom razpnemo lok čez ustvarjalno pot ter orišemo razgiban teren in na njem posejane sledi …

S

koraj krivično kratko je mogoče strniti imena pomembnih
znanih mentorjev na avtorjevi ustvarjalni poti: od Mestne šole
slikanja in risanja v Ljubljani, prek
Milana Eriča, Mladena Jernejca,
Uroša Žitnika, Dušana Podgornika
do Janeza Kovačiča in drugih. Tudi
dosežke je preveč dvodimenzionalno
le našteti: prek 130 samostojnih in prek
350 skupinskih razstav, ki so okoli pet-
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desetletno življenjsko in umetniškoa
popotovanje široko prepletle okrog
bližnjih in daljnih prestolnic umetnosti
(Dunaj, Madrid, Praga, Budimpešta, …;
ZDA in Azija); obenem pa vzpenjajoče
dvigovale avtorjevo osebno in profesionalno rast, nenazadnje tudi v okrilju
mednarodnega Združenja slikarjev,
ki slikajo z usti ali nogami, kjer je
avtor v množici več kot 800 slikark in
slikarjev z vsega sveta od leta 1987 kot

štipendist prek pridruženega članstva
(2002) napredoval do polnopravnega
člana (2004). Neimenovane tako ostajajo neštete tihe ure branja, raziskovanja
in poskušanja ter prisluškovanja uram
časa in slogovnim trendom slikarstva
v ravnotežju z oblikovanjem lastnega
izraza.
Bolj razkrivajoč je lahko pogled na
umetnika skozi prizmo umetniškega
dela; zlasti tokrat izpostavljeno obrav-
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navane slike Trave, ki je decembra
lani dosegla uspeh v Parizu, na legendarnem, že 155. Salonu lepih umetnosti. (Salon, ki so ga prvič organizirali leta 1861 je od leta 1881 prirejalo
združenje umetnikov, ki je od leta 1891,
razdvojeno na »tradicionaliste« in »moderniste«, začelo ločeno prirejati ustrezna dva salona. »Tradicionaliste« sta v
Nacionalno družbo lepih umetnosti s
prijatelji okrog skupnih idej zbrala August Rodin in Puvis de Chavannes
in članica tega je bila leta 1891 tudi
Ivana Kobilca, ki je na prelomnem
salonu razstavila Likarice in Poletje ter
leto zatem zadnjič doslej na ta salon
ponesla slovenske barve.)
Vojko Gašperut - Gašper je svoj
likovni jezik izoblikoval postopno in v
navezavi na domačo tradicijo. Motivno, zlasti pa v tehničnih prijemih kažejo njegove slike nekakšen genius loci
– znamenje lokalnega pečata izročila.
Vsaj toliko pa je avtor tudi seznanjen s
krajinskim opusom Božidarja Jakca,
s katerim ju kljub razlikam in razdaljam
časa povezuje tudi široko poznavanje
in spajanje raznoterih vzorov s preloma
v 20. stoletje; od koder tudi slika Trave
vleče najdaljše niti vplivov: secesijske
napetosti travnih bilk, poimpresionistične trenutne zaznavnosti motiva
spremenljive narave ter nenazadnje,
modernistično, h kvadratu orientirano
platno. Vendar, če je pred slabim stoletjem Jakac skozi deklarirano zavezo
realni opisnosti uvajal elemente modernizmov, Gašper v sodobni slikarski
produkciji, usodno zaznamovani z nestvarnim in v abstrakcijo odmaknjenim,
smelo oživlja (četudi idealiziran) vtis naravnega odseva.
Značilna barvna lestvica s kadrom,
izčiščenim vsega odvečnega, ustvarja
dematerializirano podobo pojavnega
sveta. Krhka eleganca v sanjski privid
zazibanih travnih bilk, mimo katerih se
narava potaplja v stopljeno zabrisano
opojnost barv, daje pogledu skoraj vtis
pastelne risbe, še zlasti, ker je ravno v
tej tehniki najbolje izraženo sobivanje
risbe z dominantno linijo ter slikarsko
razmazanih barvnih lis. Nasprotno od
trdne zgnetenosti oljnih slik ima pastel
v kali vraščen značaj prhkosti in minljive bežnosti, kar podobi vdahne pridih
poetičnosti; in kar je bil z orkestracijo

barv in atmosferičnega sfumata tudi
pri sliki Trave očiten, glavni avtorjev
prijem. Barve, ki se od toplih odmikajo
v hladne in od nasičenih v skoraj prosojne, gradijo prostorska razmerja kot
vtis zaznavne globine likovnega prostora, ki ga je avtor podkrepil tudi s stopnjevanjem linij in detajlov v ospredju.
Okno, ki je dejansko eksponentno sintetiziranje odseva narave, odpira pogled sodobnim likovnim tokovom in
ga s stopnjevanimi svetlobnimi učinki
hkrati spreminja v intimno, romantično
občutenje. Napetost med realnim in
abstrahiranim poraja nadaljnjo napetost: med obliko in vsebino.
Skozi meglice presvetljena globina
v neotipljiv fluid zabrisane avtorjeve
fakture na prosojni tkanini ozadja kot
sanjski privid, v nejasnih konturah zarisuje mehko zibajoč pajčolan valovitih
barvnih lis navdihujoče, v zarji sveže
prebujene narave, v spokoju brezimne
lepote. Slutiti je močan naboj Tagorejeve poetike holistične, kozmične
povezanosti vsega in vseh v vsakem
najmanjšem delu celote. Ravno v spoznanju popolne indiferentnosti vselej
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prerojene narave do minljivega človeka
ter njene katarzične moči neizčrpnega
izvira navdiha zanj, se skozi razkrivanje
svojih skrivnosti narava spreminja v
hrepenenjski ideal.
Žarkovje sonca kot skoraj pastoralna luč resnice in življenja iz nevidnega žarišča oživlja sliko s pridihom
pravljičnega ter prisotnostjo duhovne
in estetske energije. Tudi pohlevne,
nežne trave koprneče segajo po zvezdah in v dani perspektivi rastejo mednje, ko skozi orosen pogled odsevajo
srebrnkast lesket ozvezdnatega neba,
ki ga je moč slutiti v biserovini in kristalni bleščavosti kapljic čiste jutranje
rose. Ob sliki Trave, podobi sublimacije trenutka in narave v nadčasovno in
idejno doživljanje motiva, v mislih pozvanja sinjeoka misel stihov zadnje kitice Prešernove Glose, ki opeva naravo
in kaj pomeni umetniku: »… koder se
nebo razpenja, grad je … brez vratarja, v njem zlatnina čista zarja, srebrnina rosa trave, …« ter jo tako slavi kot
edino resnično neodtujljivo posest, ki
umetniku že zadošča za njegovo preživetje in kljubovanje preprekam.

Slika Trave (olje/platno, 70 x 80 cm) je v načinu izgradnje likovnega prostora odmik od
avtorjevega sicer bolj realističnega pristopa in načina, a v vsem ostaja prepoznavno
njegova. (Foto: osebni arhiv VG)
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Urša Prešeren in Barbara Slaček | Pogovor z Vojkom Gašperutom - Gašperjem

OŽIČENI BOMO TEKALI KOT TRAMVAJI
Vojko Gašperut. Aha, tisti Vojko, slikar. Ja, Vojko je res slikar, izjemen slikar. Vendar Vojko ni samo
slikar. Je vzor marsikateremu invalidu, je družinski človek, je prijatelj. Rodil se je s talentom in kot sam
pravi, če se ne bi zgodila nesreča, verjetno ne bi slikal. Nikoli ne bomo vedeli. Pa se je, postal je
tetraplegik in iz dane situacije iztisnil najboljše, kar je lahko.

Vojko Gašperut - Gašper (Foto: arhiv
zveze)

Poznamo Vojka, tetraplegika, ki
slika z usti. Kdo pa je Vojko Gašperut, poznan kot Gašper? Od kod prihajaš, kaj si počel pred nesrečo?
Rojen sem v Breginjskem Kotu, ko
sem imel deset let, smo se z družino
preselili v Koper, kjer sem obiskoval
tudi šolo. Pri sedemnajstih letih se mi
je zgodila nesreča oz. kot sam v hecu
rečem, da se mi je posrečilo. Pri zelo
nedolžnem skoku, ko sem skočil praktično iz vode v vodo, sem si zlomil vratno hrbtenico in ostal na vozičku. Letos
mineva že petdeset let, odkar sem na
vozičku.
Letos teče torej 50 let tvoje invalidnosti. Tvoj drugi Abraham. Kako
se počutiš?
Dobro! Počutim se še zmeraj v redu.
Več ali manj sem obdržal tiste telesne
funkcije, ki sem jih po poškodbi dobil
nazaj. Kar dobro sem se rehabilitiral in
ostal tetraplegik, ki ni tako zelo nemo26

čen. Tudi nam se leta štejejo in vedno
manj zmoreš. Če se recimo po klančini
pelješ navzgor, si še kar dober. Seveda
pa ni govora samo o eni klančini, potrebno je obdržati zdravje, se izogibati
uroinfektom. Poskušam ostati zdrav in
vitalen in če hočete, tudi mlad (smeh).
Invalidnost je del mene, na koncu koncev sem invalid. Precej »zgodaj« sem
se usedel na voziček, to mojo realnost
sem sprejel in jo živim, najboljše je, da
ta svoj križ zagrabiš in ga vlečeš. In ko
svoje stanje sprejmeš, potem to ni več
problem, ampak postane eno kontinuirano delo, ki vodi v reševanje stvari. In ko te voziček ne ovira več toliko,
potem zaživiš. Sam sem nekaj deset let
po poškodbi stagniral, potem sem šele
svoje vrstnike in prijatelje dohitel in jih
na koncu prehitel. Danes mi priznavajo,
da sem dosegel več kot vrstniki, ki so
zaključili fakultete, ki jih jaz nisem mogel. Sem se pa uveljavil, si ravno tako
ustvaril družino, zgradil dom itn.
Kako je v tistem času potekala rehabilitacija?
Rehabilitacija je v tistem času potekala absolutno zelo drugače kot danes. Sam sem bil v bolnici dve leti, en
mesec in pet dni. Bili smo generacija, ki
smo spadali bolj med »reveže«. Nekako
si vedel, da ni pred tabo nič kaj svetlega, da ni možnosti za zaposlitev, ni bilo
videti obzorja in svetleče prihodnosti.
Vedel si, da te bo vse zasmehovalo in
da boš ostal invalid. Da boš Invalid z veliko začetnico, da boš ostal pravzaprav
res revež. In spomnim se, da ko sem
prišel domov, sem se zelo hitro odločil,
da grem iz domačega okolja ven, da
grem na ulico, v kino itn. Bil sem prvi invalid, ki sem se pojavil v Kopru in ljudje

na ulici so mi ponujali denar. Nakar se
je z obljubo, da prihaja v deželo »elektromedicina« (elektrostimulacija), v naših glavah pojavil drug način razmišljanja. Pozitivnejši. Nastala je celo šala, da
nas bodo ožičili in da bomo tekali po
ulicah kot tramvaji. Dobili smo tisti potrebovani občutek, da se z nami nekdo
ukvarja in da mogoče bo pa celo nekaj
»ratalo«, morda bomo celo shodili. To
je bila namreč želja vseh. Zato smo bili
primorani usesti se na voziček in biti invalidi. Čimprej! In če tega ne narediš, si
vse življenje invalid. Nekaj ti manjka, na
vsakem koraku opaziš, da nekaj ni prilagojeno zate.
Bil si tudi ustanovni član Zveze
paraplegikov Slovenije. Kako je bilo?
Kako ste se združevali in predvsem
srečevali? Ni bilo telefonov, avtomobilov.
Ko so se začeli »tastari«, kot so jim
bolničarji rekli, zbirati, sem bil jaz še na
rehabilitaciji. To je bilo leta 1968. Vse
starejše po stažu so poklicali nazaj na
inštitut in takrat sem se prvič srečal s
Tanjškom, Peršakom, Kostevcema
in drugimi. Vsi so bili dobrovoljni, bili so
polni želja. In Ivan Peršak je takrat govoril, da bomo nekoč imeli eno močno
društvo, da bomo to in ono … To, kar
smo danes. To so bile že takrat njegove
sanje, ki jim mi seveda nismo preveč
verjeli. Sam sem bil še zelo mlad in nisem vsega dobro razumel oz. videl, kot
vidim danes. So me pa povabili zraven,
ker sem bil takrat edini Primorec na
voljo. Tako da sem na začetku bolj kot
ne padel notri, kasneje pa sem zadevo
bolj resno zagrabil in sem tudi sodeloval in bil aktiven v odborih. Poleg Globokarja in Okorna sem še edini, ki se
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nekako še vrača na Zvezo paraplegikov,
še vedno se udeležujem vseh dogodkov.
Kaj bi povedal o medicinskih pripomočkih in sanitetnem materialu
takrat in danes? V čem je bistvena
razlika?
Ko sem prišel domov iz bolnice,
sem najbolj začel čutiti to potrebo, da
bi se mogoče srečal z neko patronažno
sestro ipd. Ni mi uspevalo dobro. Sem
se moral kar sam znajti. Ob koncu svoje rehabilitacije je bil tam tudi Branko
Šešić, Bjelovarčan, ki se je med drugim
zdravil tudi v Londonu, od koder je prinesel paraplegiji in še bolj tetraplegiji
v Slovenijo urinal. Veliko je tudi vedel
o dekubitusih in zdravljenju le-teh. Bil
je precej »moderni« invalid, ki nam je
odprl oči, nam približal svet in možnosti, ki jih imamo. Tako smo marsikaj že
vedeli, imeli pa žal nismo. Naši invalidi
so se takrat začeli ukvarjati s športom
in so dosegali začuda lepe rezultate (z
enega evropskega prvenstva so nekoč
prinesli 27 medalj). Vozički so bili težki
okoli štirideset in več kilogramov, bili
pa so tudi zelo nedosegljivi. Bili so večni problem in edino prav je bilo, da so
tem športnikom pomagali tudi z različnimi tehničnimi pomagali, lažjimi vozički. Seveda se pa današnjih vozičkov
s tistimi takrat sploh ne da primerjati.

V tujini jih ni bilo mogoče kupiti, tisti,
ki pa so jih imeli, pa so jih imeli v kakih delavnicah in jih drugim invalidom
niso dali ipd. So nam pa po drugi strani s sanitetnim materialom urologi že
stopili naproti, nas začeli spodbujati
in nas učiti. Sodelovati so začeli z zvezo, uvedle so se urološke ambulante
in tako smo imeli dostop do boljšega
zdravljenja. Sam sicer nisem imel nekih
večjih zdravstvenih težav. Pravim, da
sem toliko bolan, da sem moral oženiti
zdravnico, ki je skrbela zame v preventivnem smislu.
Ne morem mimo mame Eme, ki
ni bila opora le tebi. Mnogi paraplegiki so pravili, da je mama nas vseh,
za kar ji je Zveza paraplegikov ob
40-letnici izkazala tudi priznanje.
Kako si svojo požrtvovalno mamo
doživljal in sprejemal ti?
Moja mama je bila res vse to, kar si
omenila. Vendar od začetka mama ni
bila to, kar je bila kasneje. Njena ljubezen do mene in tudi drugih invalidov
je bila na začetku drugačna. Zanjo smo
bili reveži. Nakar je nekega dne prišel k
nam paraplegik Milivoj, ki se ga stari
paraplegiki še spomnijo. Lahko bi rekli
mama do Milivoja in po Milivoju. Bil je
muzikant, ki je bil zelo vesele narave, in
ga invalidnost sploh ni ovirala. Imel je
dober avto, vedno veliko žensk, igral je

Največkrat ga lahko srečamo obdanega z barvami in s čopičem v ustih. (Foto:
slovenskenovice.si)
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kitaro, košarko, bil je moderen, inovativen, malo je pa tudi vstal. Bil je eden
tistih, ki je vse ostale vlekel naprej. Spomnim se trenutka, ko je prišel k nam
v hišo in je moja mama dejala: »Ja, kaj
boste vi govorili, ko ste paraplegik,
moj Vojko je pa revež.« Takrat je skočil pokonci in zavpil: »Kakšen revež, vi
boste govorili!« In potem ji je napletel
zgodbo, kako sem mu na morju prevzel prijateljico, kar seveda ni bilo res.
Kljub temu, da sem ji stalno govoril, da
nisem revež, da naj že vendar neha s
tem, je vedno ponavljala isto. No, in
ko je slišala to isto še iz drugih ust in
še s takim tonom, je začela razmišljati
drugače. Nakar so naslednje leto v prvi
skupini obnovitvene rehabilitacije v
Pineti potrebovali žensko spremljevalko. Šel sem z njo, saj sam nisem mogel ostati doma. Mama je bila »sirdar«
vsem spremljevalcem, zlezla jim je pod
kožo. Zelo se je povezala tudi z medicinskim osebjem in postala njihova
podaljšana roka. Predvsem je namesto njih paraplegikom povedala, da si
je treba počasi nabaviti voziček. Takrat
namreč nisi dobil vozička in so ljudje
kar ostajali na rehabilitaciji v prepričanju, da bodo shodili. To, da so nabavili
voziček, pa je bilo neko priznanje invalidnosti. In mama Ema je bila tista,
ki jih je prepričala v nabavo. Mnogim
invalidom je na tak ali drugačen način
pomagala. Kadar jih ni zabavala, jim je
prala, jih vozila. Pokazala se je kot res
prava spremljevalka, sam pa mislim, da
jo je najbolj odlikoval tisti moralni del
nje. Ko sem še hodil, sem bil zelo hiter,
potem pa sem imel hiter samo še jezik.
In ko sem tako enkrat jezikal, sem dobil krepko zaušnico. Moram reči, da je
imela trdo roko in zdaj lahko rečem, da
mi je žal za vse tiste zaušnice, ki so letele mimo. Ko je bilo treba, me je znala
ustaviti, če je bilo treba tudi s klofuto.
To je bilo edinkrat in zelo, zelo na mestu. S tabo se je znala tudi zjokati, te
spraviti v smeh, ti pomagati do nezavesti, do žuljev, do krvi. Vedno je šla do
konca. Zato je bila mama. Zato je bilo:
»Kje imaš mamo?« Na koncu nisem več
bil pomemben jaz. Vsi so spraševali, kje
imam mamo.
Kdaj in kako si začel slikati z usti?
Si bil slikar že prej? Si se s tem talentom rodil ali se je razvil kasneje?
Slikar sem po duši. Že kot mali mulo
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Vojko z avtoportretom leta 1979. Ste opazili, da drži čopič v roki?
(Foto: arhiv zveze)

sem pokazal zanimanje in znanje. Že v
otroštvu sem se srečal s tem talentom
in sem ga tudi začutil kot neko trepetanje v duši, ko začutiš, da boš nekaj
lahko ustvaril. To trepetanje še zdaj
začutim vsak dan, ko grem delat. Če
se ne bi poškodoval, se verjetno ne bi
ukvarjal s slikarstvom in bi to v meni
počasi zamrlo. In ko sem mislil, da nimam več nič drugega kot samo še
slikarstvo, se je talent vrnil. Ustvarjati
sem poskušal že na rehabilitaciji in ker
nikakor nisem mogel čopiča držati z
roko, čeprav so mi ga vezali z elastiko,
kar ni bilo praktično, saj potrebuješ za
slikanje vedno vsaj pet čopičev, sem si
vedno pomagal z usti. Sam sem si sicer
čopič nekako zapletel med prste ali pa
ga držal z obema rokama in poskušal
različne druge tehnike, saj ni bilo ravno

Prva likovna razstava leta 1978 (Foto: arhiv zveze)

»estetsko« čopič si basati v usta. Na delovni terapiji sem tako malo z usti malo
z rokami narisal majolko, slika je uspela
in takrat sem dobil prve pohvale.
Vendar to še niti ni bilo to. Ko sem
prišel iz bolnice domov, sem imel srečo, da je slikal sosed. Slikal je zunaj na
balkonu, jaz pa sem ga opazoval. Povabil me je in rekel, da mi bo pomagal.
Začela sva skupaj ustvarjati in že zelo
hitro sem ga prerasel in šel svojo pot.
Mamo sem potem poslal v Trst nabavit
oljne barve in platno ter začel slikati.
Smatral sem, da ne morem skicirati in
risati, zato sem kar slikal, čeprav se vsaka dobra slika začne s skico. To je bilo
zgrešeno in zaradi tega sem se nekaj
deset let iskal. Ampak je šlo tudi tako.
Ta manko sem kasneje nadomeščal z
raznimi tečaji, delavnicami, vpisal sem

V svojih delih je največkrat upodobil slovensko Istro in Kras. (Foto: osebni arhiv VG)
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se celo v mestno šolo slikanja.
Kako vidiš začetek slikanja z usti
pred mnogimi leti in zdaj?
Takrat na začetku smo slikali z usti
Stojan Zafred, Nevenka Gorjanc,
Angela Medved in Stanka Glavan,
ki sta risali z nogo, in jaz. Kasneje se
nam je priključil še Jani Bevc, šele kasneje so zanimirali tudi druge. Na začetku so nas malo čudno gledali, a nič
zato. Slikaš tako ali drugače, pač slikaš.
Odgovor je mogoče v vzhodnjaški filozofiji. Kitajska slikarka, ki živi v Sloveniji, mi je nekoč dejala: »Motiv vpijemo
skozi okno, s svojimi očmi sprejmemo
motiv vase, ga pospravimo v svojo notranjost, dušo ali srce. In potem ga daš
ven in vseeno je ali z nogami, z rokami
ali usti. Važno je, kako dobro ga znaš
podati ven oz. ga v svoji notranjosti
predelati in ga dati ven.«
Kje vidiš svoj napredek in napredek slikanja z usti?
Vedno sem precej razstavljal in seveda je treba na vsako razstavo prinesti
nove in nove stvari, kar te spodbuja da
vedno več in več slikaš. Na ta način dobiš eno zbirko del, ki naj bi bila vedno
boljša in boljša. Ko sem začel sodelovati z likovnimi kritiki, so me naučili,
da moram ustvarjati tako, da sem za
kritiko in za publiko vedno zanimiv, da
moram imeti vedno boljše stvari, da
moram vedno iskati nekaj, kar je tudi
v slovenskem prostoru dobro. In skozi
to pitnuro (špansko: umetniško delo)
sem dosegel, da so postala moja dela
prepoznavna. In nenazadnje, da sem
v prostoru dosegel en nivo, da so me
ljudje začeli spoštovati. Slikarstvo je
zelo neodvisno od tega, koliko si fi-
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zično prizadet, ampak kako kvalitetno
sliko si naredil, koliko je močna, koliko
je dobra. Slikarstvo je ena izmed redkih
stvari, kjer ni pomembna invalidnost,
ampak koliko imaš notranje moči. Tu
lahko omenim Silva Mehleta, ki je
bil fizično precej prizadet in ni mogel
samo z glavo delati velikih stvari. Delal
je majhne slike, ampak te zelo kvalitetne. Fotografija je postajala rdeča od
zavisti, ker jo je on boljše narisal. Zato
sem vedno govoril slikarjem: »Ne stoj
težit k veliki sliki, ampak k VELIKI sliki.«
Razstavljam že od sedemdesetih
let in napredek se morda kaže v samo
majhni črtici, ki jo zdaj naslikam in je
prej nisem ali pa sem jo prej slikal in
sem jo zdaj opustil. Ni nujno, da se v
vsaki sliki na oko vidi, koliko boljša je,
ampak, da ko jo seciraš, vidiš, da je izdelek zelo drugačen od tistega pred leti.
Za svoja dela si prejel številna
priznanja in nagrade, sprejet in včlanjen si v različna, tudi elitna združenja. Pohvali se malo.
Med drugim sem član VDMFK
(svetovno združenje slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami). V to združenje si
včlanjen kot štipendist. Lahko ostaneš
štipendist, lahko pa napreduješ. In ko
napreduješ, dobiš status pridruženega člana. In če si še boljši, prideš do
polnopravnega članstva, teh pa je v
združenju trenutno med 70 in 80. Med
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Vojko Gašperut in Mario Famlonga (Famlonga je direktor VDMFK) ob sliki Trave na razstavi
v Louvru. (Foto: osebni arhiv VG)

približno 900 slikarji, ki ustvarjajo v tem
združenju, sem med temi sedemdesetimi boljšimi. Lestvica sicer ni prikazana, da bi lahko rekel, da si na enem
mestu, se pa med seboj pogovorimo
in drugi člani pravijo zame, da sem celo
med prvimi desetimi, če ne med prvimi petimi. Čeprav je slikarstvo zelo težko ocenjevati in tekmovati, saj ima vsak

Slika trave je bila na ogled v Salonu lepih umetnosti v Parizu. (Foto: osebni arhiv VG)

lahko nek svoj izraz. Vseeno pa tudi
tu obstajajo neka merila ocenjevanja.
Sodelujem tudi na slikarskih tekmovanjih. Lansko leto sem v italijanskem
Coseanu med cca. 160 slikarji prejel
glavno nagrado Premio Arte Coseano
2016 Vincitore Europa kot tuji slikar.
Za svoja dela sem bil nagrajen več kot
šestdesetkrat. Prejel sem tudi občinska
priznanja v Kopru, lansko leto v Kobaridu. Dobil sem srebrno priznanje Zveze
paraplegikov. Lahko rečem, da sem že
precej dosegel, še vedno mi seveda veliko manjka in mogoče je dobro ravno
to, da z nobeno svojo sliko nisem zadovoljen in vidim, da imam še vedno
nekaj rezerve.
Kako se slikarji, ki slikate z usti
ali nogami, povezujete z zdravimi
slikarji?
Sam se zelo dobro vključujem v
ostale slikarske kroge. Poleg tega, da
sem v matičnem društvu včlanjen v likovno sekcijo Zveze paraplegikov, sem
tudi član likovne skupine Rajko Slapernik, likovne skupine Lik Izola in na kar
sem zelo ponosen, sem član likovne
skupine kliničnega centra, ki je tudi najmočnejša likovna skupina v Sloveniji. V
vseh teh skupinah malo sodelujem. Če
pripravijo razstavo in me povabijo, se
rad odzovem.
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V smislu povezovanja se je zgodil
tudi Louvre? Čestitke. Kako je bilo?
Po Louvru se je začel razvijati med
slikarji slovenski nacionalni šport – zavist. To se je zgodilo predvsem zato,
ker sam nimam formalne slikarske, akademske izobrazbe, pri nas pa veljaš za
dobrega, če imaš akademijo.
Ko sem se uvrstil v izbor slikarjev, ki
naj bi šli v Louvre, bilo nas je nekje 25,
nam je bilo rečeno, da naj si pridobimo
sponzorje. Odpisal sem jim, da si bom
plačal sam, v smislu, da sem raje lačen,
kot da ne grem v Pariz, saj sem v sebi
čutil, da je to razstava nad razstavami,
kar tudi je. Seveda je bilo še pred tem
potrebno iti čez vsa sita, ki te morajo
potrditi. Trojno preverjanje v Sloveniji,
kasneje so nas morali potrditi še v Parizu. No, sponzorja sem seveda potem
tudi dobil. Slikarji smo sami iskali sredstva, neodvisno od Ministrstva za kulturo, ki ni imelo posluha.
Sama razstava, bi rekel, se ni razlikovala od drugih razstav. Res pa je, da je
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bila zelo, zelo velika. Ja, največja razstava, na kateri sem sodeloval. Razstavljavcev je bilo 600. Otvoritev je bila zelo
lepa, veliko se je govorilo o tem, bilo je
veličastno. Skratka, Pariz je vedno Pariz.
Bi lahko rekel, da je Louvre
samo še češnja na torti tvoje bogate
ustvarjalne poti?
Ne bi ravno rekel, da je to že češnja,
ker to pomeni, da si že vse pojedel. Še
vedno mislim, da svoje slike še nisem
naslikal. To pomeni, da je dela še veliko, da je še veliko za ustvariti, mene še
vedno vleče. Če imaš slikarstvo v sebi,
te vedno znova vleče, da hočeš še več.
Po drugi strani je pa seveda ta razstava
bila tista češnja na torti, saj se zavedam,
da ni kar tako priti v ta »presvetli« Louvre, kot ga jaz imenujem. Ni kar tako, saj
je za mano veliko dela, veliko nagrad,
kar pomeni, da sem nekje za sabo pustil eno sled. Najbolj pomembno je, da
te drugi opazijo.
Bi za konec kaj dodal?
Kaj jaz vem. Letos je mojih petde-

set let vozička in zaradi tega ne bom
delal, kot Primorci rečemo, poskokov
veselja. Vendar moram reči, da je boljše, da sem jih dočakal, kot da jih nisem.
To se bo zgodilo 15. maja, zato še ne
morem reči, da sem dočakal (smeh).
Nekaterim prijateljem sem na štiridesetletnici rekel, da se vidimo, ko jih bo
petdeset. In zato bom tudi letos naredil
»fešto«. Zakaj? Ne dela se zabave, ko se
ponesrečiš. To ni za proslavljati. Je pa
za proslavljati, da si doživel toliko let
vozička in če je teh petdeset let še tako
plodnih, je to razlog za veselje. Ko bom
slavil petdeset let ustvarjanja, bom izdal katalog.
Moje vodilo skozi življenje, ki ga
predajam mlajšim invalidom: »Nikoli ne
reci, da nekaj ne zmoreš! To ne obstaja.
Poskusi in poskušaj tako dolgo, da stvari nastanejo. To je pomembno za vsakega človeka, še posebno za invalida.
Ne se nabijati z negativnimi energijami
in nerganjem. Treba je ustvarjati in delati in delati ponovno.«
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Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in
Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Zakorakali« smo v leto 2017, zato naj vam najprej voščimo srečno
novo leto! Želimo vam obilo zdravja, uspehov in srečnih trenutkov
… Življenje je namreč potrebno živeti vsak dan posebej, se ga
veseliti in ga tudi izkoristiti. "Prepričan sem, da človek dobi od
življenja samo toliko, kolikor sam vloži vanj." (Archibald Cronin)

N

a društvu smo pred kratkim
izdali naš interni časopis – OPTIMIST, ki je objavljen tudi na
spletnem naslovu: http://dpdbp.
zveza-paraplegikov.com/…/Optimist_2016_mali.pdf

PREDSTAVITEV B-DERMOFRESH
Na društvo nas je prišel obiskat
Marjan Mežnar iz podjetja Ormega
MM – prodaja in servis tehničnih pripomočkov, da nam predstavi novost v
njihovem prodajnem programu B-Dermofresh. Predstavil je posteljno perilo
(napenjalno rjuho), prevleko za blazino
z zadrgo (vzglavnik) in prevleko za sedežno blazino, vse je nepremočljivo in
omogoča dihanje. Razložil je prednosti
njihovih zaščitnih prevlek, da so vodoodporne in hkrati zračne, ne šumijo in
se prilegajo obliki telesa. Uporaba je
kljub pogostemu pranju dolgotrajna.

Takoj smo morali testirati rjuho in
preveriti, ali njegove izjave držijo, zato
smo čez njo pihnili in videli, da prepušča zrak, nato smo nanjo zlili nekaj
vode in rjuha ni prepustila, nad videnim smo bili vsi navdušeni. Marjan je še
dodal, da je zelo trpežna in da jo stežka strgamo. Na razpolago imajo veliko
različnih dimenzij in barv.

MEDNARODNI TURNIR V KOŠARKI NA
VOZIČKIH
V decembru smo organizirali že tradicionalni mednarodni turnir v košarki
na vozičkih. Turnir se je odvijal v športni dvorani Osnovne šole Mokronog, z
udeležbo treh ekip, in sicer iz Hrvaške
in Slovenije. Pomerile so se košarkarska ekipa iz Zagreba, košarkarska ekipa Društva paraplegikov Novo mesto
in ekipa reprezentance Slovenije. Tak

Marjanova predstavitev v prostorih društva (Foto: Franci Slivšek)

Šegova 119
8102 NOVO MESTO
Spletna stran:
dpdbp.zveza-paraplegikov.com
E-pošta:
drustvo_paraplegikov2@t-2.net
je bil tudi vrstni red ob koncu turnirja. Enis Musić, igralec reprezentance
Slovenije, je osvojil naslov najboljšega
igralca turnirja. Tekme je vodil sodnik
Mitja Dečman.
Zelo pohvalno je, da so si turnir v
velikem številu ogledali tudi učenci
osnovne šole Mokronog. Opaziti je
bilo, da so tekme spremljali z velikim
navdušenjem. Nekateri od njih so se s
to obliko športa invalidov seznanili že
na prejšnjih turnirjih. Ogledu je sledil
tudi učiteljski zbor te šole in bili so prijetno presenečeni nad prikazano igro
košarkarjev na invalidskih vozičkih. Poleg omenjenih pa so navijali tudi nekateri naši člani, ki so ponovno dokazali,
da je košarka na vozičkih zelo popularen šport in vsesplošno koristen pri
ohranjanju zdravja invalidov.

Podelitev priznanj na koncu turnirja (Foto: arhiv DPDBKP)

31

[

DELODRUŠTEV

]

GORAN DRAGIĆ – PODARIL ŽOGE IN POTOVALKE
NAŠI EKIPI
Trenutno najboljši košarkar, reprezentant
Slovenije in eden vidnejših igralcev lige NBA
(trenutno član ekipe Miami Heat) Goran Dragić, je podaril žoge in lične potovalke ekipi
košarkarjev našega društva. Goran je kot večkratni udeleženec raznih humanitarnih akcij,
pred leti že namenil nekaj vozičkov učencem
in dijakom Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Ob tej priliki
pa se je Goran preizkusil pod košem tudi na
vozičku.
Goran, hvala ti in še naprej uspešno
v ligi NBA.
Ekipa košarkarjev društva paraplegikov iz
Novega mesta.

Turnirja se je udeležil tudi župan
Občine Mokronog - Trebelno, Anton
Maver, ki je vse prisotne (igralce in
obiskovalce) nagovoril v pozdravnem
nagovoru, jim predvsem zaželel dobrodošlico v Mokronogu in v imenu
občine podelil priznanja in pokale ter
igralcem čestital za dosežene uvrstitve. Izrazil je vso podporo nadaljnjim
prizadevanjem našega društva in nas
pozval k ponovnemu srečanju v Mokronogu.
Cilj takšnih športnih prireditev je
seveda tudi ta, da pobliže seznanimo
predvsem mlade o tovrstni dejavnosti
invalidov.

PREDNOVOLETNO SREČANJE
Leto smo zaključili s prednovoletnim srečanjem, ki je bilo v gostilni
Pugelj v Ždinji vasi. Srečanja se je udeležilo lepo število članov s svojci in nekateri naši stalni sodelavci. Ob tej priložnosti smo pripravili pester program.
Za glasbo in plesne točke je poskrbela
Bernarda Zorko – hvala!
Z glasbo so nas navdušili Nejc,
Maks in Alex, poleg njih pa so zaplesali latinsko-ameriške plese David in
Lea ter David in Melani. V hip hopu
pa sta se predstavili plesni par Klara
in Eva. Vsi prihajajo iz Plesnega studia
Novo mesto.

Navdušeni nad plesom in glasbo (Foto: Franci Slivšek)
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Skupinska slika naših košarkarjev (Foto: Franci Slivšek)

Množična udeležba na tem druženju je dokaz, da moramo absolutno
nadaljevati to tradicijo. V prijetni družbi, ob dobri postrežbi in ob zabavnem
kulturnem programu je čas za odhod
domov prišel še prehitro. Zadovoljstvo
so izrazili tudi vsi, ki so se srečanja udeležili prvič. Lokacija srečanja je zelo primerna za nas, vključno z nemotenim
parkiranjem in dostopnimi sanitarijami.
Osebje je bilo nadvse prijazno in vse,
kar spada na mizo, je bilo odlično.
V letu, ki že teče, pa vsem želimo
obilo dobre volje in osebnega ter družinskega zadovoljstva.

Plesna para David – Lea in David – Melani (Foto: Franci Slivšek)
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Različni avtorji | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Zimski meseci se počasi iztekajo, prebujanje narave pa
pripomore tudi k večji aktivnosti naših članov. Kljub zimi in mrazu
pa delo na društvu in druženje ne zamre. Zabavali smo se na
tradicionalnem novoletnem srečanju s častno gostjo Saško
Lendero, otroci in vnuki naših članov so pričakali dedka Mraza,
uspešno smo izpeljali po eno kolo lige v streljanju in lige v košarki
na vozičkih. Zavarovalnica Triglav OE Kranj je prisluhnila naši
prošnji in prispevala donacijo za nakup novega kombiniranega
vozila. Predsednik našega društva pa je prejel priznanje MO
Kranj.
Anka Vesel
PETER ROBNIK PREJEL LISTINO O
PRIZNANJU MO KRANJ
Na predvečer praznika MO Kranj je
na Brdu pri Kranju potekala slavnostna
akademija. Boštjan Trilar, župan MO
Kranj, je lanskoletnim nagrajencem
izročil priznanja in nagrade Mestne
občine Kranj. Med nagrajenci je tudi
Peter Robnik, predsednik Društva
paraplegikov Gorenjske, ki je prejel
Listino o priznanju za društveno
delovanje, rušenje predsodkov in
ozaveščanje širše družbene skupnosti glede invalidov paraplegikov.
Podelili so trinajst nagrad in priznanj. Župan je ob čestitkah povedal:
»Kranj je ponosen na vas, vsakemu

Peter Robnik, predsednik DPG, je prejel
listino o priznanju MO Kranj. (Foto: Dejan
Robnik)

izmed nas ste lahko vzor. Z delom in
s talentom ste se dvignili daleč nad
povprečje, naredili ste korak več. Hvala,
ker delate v korist Kranja, hvala, ker ste
ključno pripomogli, da je Kranj postal
mesto priložnosti.« Dodal je, da nagrajence povezujejo lastnosti, kot so
visoko zastavljeni cilji, pogum za spremembe in izboljšave, vztrajnost in pozitivna naravnanost. (Vir: http://www.
gorenjskiglas.si)
Petru in ostalim nagrajencem
iskrene čestitke in dobro delo tudi
v prihodnje.

Ul. Lojzeta Hrovata 4/c
4000 KRANJ
Spletna stran:
dpgkr.si
E-pošta:
dp.gorenjska@gmail.com

Peter Robnik
OBISK DEDKA MRAZA V
MEDGENERACIJSKEM CENTRU
KRANJ
V petek, 16. 12. 2016, je naše najmlajše v prostorih Medgeneracijskega
centra v Kranju obiskal dedek Mraz.
Obisk je popestrila predstava Metuljček
Cekinček, ki so jo odigrali člani dramskega krožka OŠ Naklo. Naši malčki so
predstavo navdušeno spremljali in jo
na koncu nagradili z aplavzom. Še bolj
pa so se razveselili ob prihodu dedka

Druženje naših malčkov z dedkom Mrazom (Foto: Andraž Muljavec)
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Mraza. Skupaj so zapeli pesmico, povadili poštevanko in ponovili lepe besede, ki jih je dedek Mraz naučili lani.
In ker so bili pridni, so na koncu dobili
tudi darila.

Alenka Oblakovič
NAJ ŽIVITA RADOST IN
MODROST!
Kaj za prazničnimi vrati čaka nas,
ko razigran, plešoč korak bo prestopil
letni prag? Bo jutro s soncem obsijano,
bo z mehkim perjem nam postlano,
bodo novi časi zlati? Zlati bodo, če dolgočasno, pusto sivino sami pozlatimo
s poštenim delom in dobroto, jim s
smehom vdihnemo lepoto in s prijateljstvom iskrenim nežnost, srečo, mir,
toploto.
Za uresničitev velikih, pomembnih,
plemenitih želja človek potrebuje ob
sebi pravega, sočutnega prijatelja. Za
prijeten zaključek starega leta ter za
pogumen, prešeren, zanesljiv korak v
novega smo se člani in članice DP Gorenjske ter naši svojci, prijatelji in spremljevalci v petkovem popoldnevu, 23.
12. 2016, v velikem številu (ena stotnija
plus manjkajoči) zbrali v hotelu Marinšek v Naklem na »fejst fajn« novoletnem praznovanju. Predsednik društva
Peter Robnik nam je že ob prihodu na
naše luštno »hip hop na horuk« druženje pa rajanje povedal, da nas bo
zanesljivo še pred večerjo z nekom ali
nečim močno presenetil. Naša bogato
razvejana domišljija se je brž raztegnila
prek vseh obzorij. Na vsem lepem sta
se med nami pojavila nasmejana, razigrana pevka Saša Lendero in njen

vsestransko akcijski, a še bolj šarmanten partner Miha Hercog. V polurnem
nastopu in obveznemu hitu »Ne grem
na kolena« je zatrdno krepko in iskrivo
zapela živahna svetlolaska, a mnogi
med nami bi od širnega navdušenja
najraje padli nanje pred našima gostoma in Petrom. Sledila je za nežni, počasni in poskočni hitri expres ples prikrojena glasba naše prijateljsko obarvane
skupine Tonija Tuhinskega. Po zelo
okusni večerji, dobri meri počasnosti
pa poskočnosti v plesu in pogovoru
smo imeli bogat srečelov. Tokrat so bili
dobitki izredno bogati, izvirni, za kar
se najlepše zahvaljujemo vsem donatorjem in dobrovoljnim darovalcem.
Radoživemu plesu in brezskrbnemu
razkošju pogovorov ni bilo ne konca
ne kraja. To je bil pa res odličen žur do
zgodnjih jutranjih ur. Srečno 2017!

Anka Vesel
KRANJSKA ENOTA
ZAVAROVALNICE
TRIGLAV PODPRLA NAKUP
KOMBINIRANEGA VOZILA ZA
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
V času božično-novoletnih praznikov je Območna enota Kranj Zavarovalnice Triglav prisluhnila prošnji Društva
paraplegikov Gorenjske in z donacijo
podprla nakup kombiniranega vozila, s
katerim bomo v društvu še lažje izvajali
programe za svoje uporabnike.
»Letos smo donacijo v humanitarni
namen v času praznikov poklonili že
19. leto zapored. Tradicija obdarovanja
in tudi celoletne podpore projektov, ki

Čudovito prednovoletno presenečenje (Foto: Andraž Muljavec)
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našim sokrajanom, tudi najranljivejšim
med njimi, koristijo na dolgi rok, je
tako že resnično del nas,« je ob predaji
donacije povedala Janka Planinc, direktorica Območne enote Kranj Zavarovalnice Triglav.
Nakup novega vozila je nujen za izvajanje programov društva.
»Za številne naše člane, med
katerimi se nekateri soočajo z najtežjimi
oblikami tetraplegije, prevoz s prilagojenim kombiniranim vozilom društva
predstavlja edino možnost obiskovanja oddaljenih lokacij. Zaradi starosti
in neprimernosti našega starega vozila
pa nujno potrebujemo novega,« je pojasnil Peter Robnik, predsednik in dodal: »Veseli nas, da ima Zavarovalnica
Triglav posluh in da je z donacijo pomagala pri nakupu in predelavi vozila,
s katerim bomo ljudem na invalidskih
vozičkih še naprej zagotavljali kakovostno izvedbo naših programov, še posebej prevoza.«
Območna enota Kranj Zavarovalnice Triglav je tradicijo obdarovanja ranljivih skupin in podpore humanitarnih
projektov ob koncu leta začela graditi že leta 1998. Od takrat vsako leto z
donacijo v tem času podpre projekt,
namen, akcijo ali program, ki prinaša
dolgoročne koristi. Sredstva so v preteklosti že večkrat namenili lokalni porodnišnici in društvom, ki z raznolikimi
aktivnostmi pomagajo ranljivejšim skupinam ljudi ter lokalnim prebivalcem.
Člani društva paraplegikov se
Zavarovalnici Triglav za izkazano
donacijo iskreno zahvaljujemo.

Janka Planinc, direktorica OE Kranj Zavarovalnice Triglav in Peter
Robnik, predsednik DPG ob predaji donacije v prostorih društva
(Foto: Andraž Muljavec)
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Andraž Muljavec
DRUGO KOLO LIGE V
STRELJANJU
Društvo paraplegikov Gorenjske je
27. novembra 2016 v organizaciji Zveze paraplegikov pripravilo drugi krog
strelske lige ZPS. Na strelišču Bukovec
na Vidmu se je v ekipni in posamični
konkurenci s serijsko puško pomerilo
30 strelcev iz osmih pokrajinskih društev. Barve našega društva so zastopali
Ivica Vukadin, Metod Zakotnik in
Slobodan Kalajdžić.
Strelce je ob čestitkah nagovoril župan Občine Dobrepolje Janez
Pavlin in podelil pokale ter knjižne
nagrade. Občina Dobrepolje že nekaj
let gosti naše strelce, za kar se županu
in vsem odgovornim iskreno zahvaljujemo. Za pomoč pri organizaciji se

Gračner, tekme pa sodila Marko Hladnik in Nedžad Budimlić. Košarkarske tekme sta si ogledala tudi župan
Šenčurja Ciril Kozjek in predsednik
košarkarskega kluba Janko Sekne.

Jože Globokar
TRETJE KOLO ŠAHOVSKE LIGE
NA GORENJSKEM

Šahistke in šahisti šahovske lige
ZPS-Gradex so 16. februarja 2017 v
prostorih gostišča Marinšek v Naklem
odigrali tretje kolo. Tekmovanje je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije
pripravilo DP Gorenjske, na črno-belih
poljih pa se je v ekipni in posamični
konkurenci pomerilo 19 šahistov iz DP
ljubljanske pokrajine, DP Dolenjske,
Bele krajine in Posavja, DP Podravja,
DP jugozahodne Štajerske, DP Istre in
Krasa ter domačega društva DP Gorenjske.
Po dobrodošlici predsednika
društva Petra Robnika in navodilih
sodnika Silva Simončiča so šahisti po švicarskem
sistemu v hitropoteznem šahu odigrali sedem partij.
Za razmišljanje so
v posamični parKdo bo boljši? Metod Zakotnik (levo) in Ivica Vukadin na streljanju v
tiji imeli na voljo
Dobrepolju (Foto: Andraž Muljavec)
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deset, težje gibalno ovirani tetraplegiki
pa dvanajst minut.
V ekipni konkurenci je bila najboljša ekipa DP Celje (14), drugo mesto je
osvojila DP Ljubljana (11,5), tretje DP
Maribor (11), četrto DP Koper (10,5),
peto DP Novo mesto (9), šesto pa DP
Kranj (8).

Tokrat so bile nagrade kar kremne rezine.
(Foto: arhiv DPG)

Med šahisti je v tretjem kolu najboljše poteze povlekel Radosav
Matič – CE (6), drugo mesto je osvojil Bogdan Petek – MB (6), tretje pa
Franc Pinter – MB (5). Šahistka Anica
Radej – NM (3,5) je v skupni posamični
konkurenci osvojila 14. mesto. Ob razglasitvi rezultatov je športna referentka
DP Gorenjske Jovita Jeglič najboljšim
šahistom podelila posebne »pokale« v
obliki kremnih rezin. Res domiselno in
prisrčno.
Tekmovanje je brez zapletov vodil
arbiter Silvo Simončič. Pokrovitelj šahovske lige je GRADEX iz Šempetra v
Savinjski dolini.

zahvaljujemo tudi Zlatku Bernašku,
članu DP ljubljanske pokrajine.

Andraž Muljavec
GORENJCI USPEŠNO IZPELJALI
ČETRTO KOLO LIGE ZPS – SOČA
OPREMA
Naše društvo je 22. januarja 2017
pripravilo in uspešno izpeljalo četrto
kolo v ligi ZPS – SOČA OPREMA. Tekmovanje poteka v organizaciji Zveze
paraplegikov Slovenije. Za končno
zmago v ligi tekmuje šest ekip: DP
Kranj, DP Novo mesto, DP Ljubljana
Mercator, DP Maribor Palfinger Marine,
DP Celje Thermana in RSV Kärnten. Tekmovanje sta spremljala delegat Milan
Lukan in vodja športa pri ZPS Gregor

Trije na enega? (Foto: Andraž Muljavec)
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Alenka Oblakovič
8. MAREC - MEDNARODNI
PRAZNIK ŽENSK
To je dan praznovanja ekonomske,
politične in socialne enakopravnosti in
dosežkov žensk, ne glede na to ali so
ženske zaposlene v javnem, zasebnem
ali domačem sektorju.

"Kruh in
Vrtnice".
1857 so ženske delavke zaposlene v tekstilnih tovarnah v New Yorku
organizirale protest. Uprle so se nečloveškim delovnim pogojem in premajhnim plačam. Marca 1859 so te žen-

ske ustanovile 1. delavski sindikat, da bi
se tako lahko vsaj poskusile zavarovati
in si pridobiti nekaj osnovnih pravic
na delovnem mestu. 8. marca 1908 se
je na ulicah New Yorka zbralo 15 tisoč
žensk in zahtevalo krajše delovne ure,
boljšo plačo, volilne pravice. Njihov slogan se je glasil “Kruh in Vrtnice”. Kruh je
simboliziral ekonomsko varnost, vrtnice pa boljšo kvaliteto življenja.
Moški zato vsem pripadnicam boljšega spola, v znak solidarnosti z njimi
in njihovimi delavskimi in volilnimi
pravicami, na ta dan podarijo vrtnice
ali katerekoli druge cvetlice. Predvsem
v znak solidarnosti in ne toliko v znak
pozornosti. Tudi v našem, gorenjskem
društvu so predstavniki moškega spola
izredno tankočutno, srčno, ljubeznivo
solidarni z vsemi, a še zlasti z domačimi boljšimi polovicami. Letos so vse

Druženje članic DPG ob dnevu žena. (Foto: Peter Robnik)

"Solidarnost med ženskami je
lahko velika moč za spremembe in
lahko vpliva na bodoči razvoj na
načine, ki so ugodni ne samo za
ženske, ampak tudi za moške."
Nawal El-Sadaavi

članice domačega društva povabili na
večerjo v hotel Marinšek v Naklem, kjer
so nas prijazno pogostili z najboljšimi
jedmi in majhnimi pozornostmi veselja, sočutja, lepote, boljšega življenja.
To zadnje so podkrepili z rožami, ki so
nam jih podarili.
Zbralo se nas je blizu 3 desetnije
žensk. Na koga pomislite, ko slišite besede: Ni življenje čaša vina ali Rože za
mamo. Mene na izrazito izpovedno
močnega pevca Staneta Vidmarja,
ki je, kot predsednikovo presenečenje
vsem njegovim najljubšim ženskam
doma in izven, v živo nastopil med
nami.
Peter ga je predstavil kot dobrega
starega znanca. Sem takoj posumila, da
gre za 'VIP', a nič ne de, pomembno je
le, da nas je Stane s svojim nastopom
resnično razveselil, do solza ganil in
nam več svojih zgoščenk tudi podaril.
V imenu vseh navzočih članic DP Gorenjske v hotelu ali doma lahko rečem:
»Dragi Stane in moški člani, najlepša
hvala za ljubeznivo podporo vsem
ženskam!«.

Alenka Oblakovič
SREČANJE GORENJSKIH FRAJL

Presenečenje večera Stane Vidmar (Foto: Peter Robnik)
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V petek, 24. 2. 2017 smo imele članice DP Gorenjske, po treh mesecih
premora, znova svoje srečanje ustvarjalne, polno domišljijske, zaupno klepetave ženske sekcije, ki jo še naprej zelo
uspešno vodita članici Anka pa Jovita in seveda naša mentorica Marija.
Pletle smo copate. Ob tem smo čudovito praznovale dva rojstna dneva,
slavljenki Vera M. in Ivanka B. sta se
več kot odlično odrezali s svojimi pecivi. Predsednik Peter jima je čestital v
imenu vseh navzočih in jima podaril
lep šopek cvetja. "Bog žívi vas Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ...!"

[

DELODRUŠTEV

]

Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Prihajajo lepi, topli, sončni in daljši dnevi.
Vabljeni k nam na Obalo!

NOVOLETNO SREČANJE IN SAMOSTOJNA
RAZSTAVA
Društvo paraplegikov Istre in Krasa vsako leto ob novoletnem srečanju
v svojih prostorih predstavi enega od
slikarjev. Tokrat se je v nedeljo, 18. decembra 2016, s samostojno razstavo
predstavil Benjamin Žnidaršič, ki
tej mračni aktualnosti navkljub poskuša s svojimi slikarskimi podobami v
društvene odnose vnesti spoznavne
funkcije umetnosti. Novosti, ki so jo
prinesle razstave umetnikov iz lastnih
vrst, vidi v možnosti množične kulture,
da se demokratizira dostop do kulture
in ustvari premik v estetiki. Predstavlja
se z malo abstraktnejšimi podobami
narave iz zadnjega obdobja.
Društvo išče tudi dinamične možnosti predstavitve ortopedskih pripomočkov, zato smo dali možnost predstavitve novosti, avtomatski zavori za
invalidske vozičke proizvajalca Dezziv.
Zbrane sta predvsem zanimali uporabnost in izkušnja. S kolektivnim sodelovanjem pa so izkušnjo dopolnili s
svojimi predlogi.
Če predstavljata razstava in predavanje duhovno hrano, pa predstavlja
zabava potrebo vsakega človeka. Popolnoma razumljivo je, da se društvena
novoletna zabava razlikuje od zabave s
prijatelji, sorodniki, z družino. V družbi
sodelavcev, predsednikov, po navadi
vzdušje ni tako sproščujoče in ne počnemo stvari, ki bi jih počeli na zasebni
zabavi. Pa vendar je to priložnost spoznati nove ljudi, ki vam bodo verjetno
prinesli nove informacije, ki lahko za
marsikaterega pomenijo boljšo življenjsko izkušnjo. Tudi tokrat smo se
bolj pogovarjali in izmenjavali izkušnje,
saj je bilo plesno sposobnih udeležencev bolj malo. Smo si pa ob dobri hrani

in kozarčku povedali marsikaj lepega in
uživali tudi ob ljudeh, s katerimi se že
dolgo poznamo. Na koncu smo si voščili in zaželeli veliko izpolnjenih želja,
sreče, zdravja in seveda tega, da se drugo leto spet vidimo.

RAZSTAVA IN DEMONSTRACIJA SLIKANJA
OB DNEVU INVALIDOV
Ob dnevu invalidov smo novembra 2016 obiskali Srednjo zdravstveno
in kozmetično šolo v Mariboru. Na povabilo profesorice slovenščine Vanje
Kancler je Benjamin Žnidaršič predstavil zgodbo svojega življenja. Skozi
film »Zgodbe o volji in moči«, ki govori
o raznih dejavnostih invalidov, pa smo
dijakom predstavili razne oblike invalidnosti. V prvem delu je Beno v motivacijskem nagovoru mlade opozoril
na neštete talente, ki jih nosijo v sebi.
Da jih odkrijejo, je potrebno iskanje,
ki včasih ni lahko, pa tudi mnoge na
videz nepotrebne stvari prinašajo bo-

Vanganelska 8/f
6000 KOPER
Spletna stran:
drustvo-para-kp.si
E-pošta:
dpik.koper@gmail.com

gate izkušnje za življenje. Življenje smo
namreč dobili v dar, naša naloga pa je,
da ga polno živimo in več dajemo, kot
prejemamo.
V drugem delu pa je Benjamin demonstriral slikanje z usti. Hotel jim je
pokazati, koliko volje in truda je potrebno, da se človek prilagodi najtežjim
situacijam v življenju. Tudi v brezizhodnih situacijah se najde rešitev, ki te
lahko osreči, in ti da smisel življenja. V
tem delu so tudi dijaki sami poskusili
slikati z usti.
V nadaljevanju so dijaki in učitelji
pripravili samostojno razstavo slik Benjamina Žnidaršiča, ki je bila na voljo za
ogled v avli šole še cel december 2016.

Ob dobri hrani in kozarčku smo si povedali marsikaj lepega in uživali z ljudmi s katerimi se
že dolgo poznamo. (Foto: arhiv Ars Viva).

37

[

DELODRUŠTEV

]

Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Opekarniška 15/a
Ko berete tale članek, je zima že pri koncu, vsaj upam. Kljub
3000 CELJE
mrazu in kratkim dnevom se je pri nas v tem času veliko dogajalo.
Spletna stran:
V decembru nas je obiskal Božiček in obdaroval naše najmlajše,
drustvo-para-ce.si
naši šahisti so odigrali tradicionalni novoletni turnir, na novoletnem
E-pošta:
srečanju je bilo zelo veselo. Seveda pa se celo zimo nismo samo
dce.paraplegik@guest.arnes.si
veselili. Obiskal nas je plastični kirurg Matjaž Šolinc in spregovoril o
temi dekubitusov, o naših pravicah so nas seznanile predstavnice
CSD-ja iz Celja, v naših prostorih smo organizirali meddruštveno srečanje v počastitev dneva
invalidov, organizirali smo okroglo mizo na temo grajenih ovir, spoznali smo osnove prve pomoči in
oživljanja, košarkarji so se tokrat preizkusili v rokometu. Več o vsem pa si preberite v nadaljevanju.

VESELI DECEMBER
Kljub podnaslovu »Veseli december« začnimo z mednarodnim dnevom invalidov, ki ga obeležujemo 3.
decembra. V ta namen smo v društvenih prostorih 5. decembra organizirali
meddruštveno srečanje invalidskih organizacij, ki delujejo na področju Celja. Srečanja so se, poleg predstavnikov našega društva, udeležili še člani
Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje, Društva gluhih in naglušnih Celje ter Medobčinsko društvo
slepih in slabovidnih Celje. V uvodu
je naš predsednik Janez Hudej vsem
prisotnim predstavil naše dejavnosti,
sledilo je igranje raznih družabnih
iger, stekel pa je tudi zanimiv pogovor
o bodočem sodelovanju med društvi.

Decembra smo
razveselili tudi naše
najmlajše. Obiskali so nas dijaki 3. a
razreda programa
predšolske vzgoje
Gimnazije Celje Center in odigrali
igrico »Pripeljemo
zimo k vam?«. Trideset nastopajočih je
navdušilo otroke in
vnuke naših članov
z odlično odigrano
igrico, ki so jo popestrili z izvirno scenografijo, s plesom in
z igranjem instrumentov.
Dijakom

Meddruštveno srečanje štirih celjskih invalidskih društev (Foto:
Peter Planinšek)

Timka Magerl je predstavila ročno zavoro. (Foto: arhiv DPJZŠ)

Predpraznično druženje z ogledom igrane pravljice (Foto: Peter
Planinšek)
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smo se zahvalili
s sladkimi paketki, otroci pa
so že nestrpno
čakali na Božička. Z glasnim
klicanjem jim
ga je vendarle
uspelo priklicati

in seveda je za vsakega prinesel tudi
lepo darilo. Sreča in veselje na njihovih obrazih pa sta bila nagrada za vse,
ki so dogodek organizirali.
Tradicionalno novoletno srečanje
smo tudi tokrat organizirali v naši tradicionalni bazi v Šempetru v Savinjski
dolini. Zbralo se je več kot 100 članov
in njihovih svojcev. Da nismo samo

[
pili, jedli in čvekali, so poskrbeli Timka Magerl, ki je članom predstavila
slovenski produkt, ročno komando
B. D. F. za upravljanje vozila, naš član
Nejc Stakne, ki je prisotnim predstavil svojo inovacijsko zavoro za invalidski voziček DEZZIV, ki nam olajša
vožnjo po klančinah in omogoča tudi
samostojno vožnjo po stopnicah. S
svojimi magičnimi triki in vragolijami
nas je zabaval čarodej Andrej. Za veselo in glasbeno vzdušje pa sta ves čas
skrbela Zlatko in Tinček s svojima
harmonikama.

pa za enega najbolj priznanih strokovnjakov tudi s področja plastične kirurgije dekubitusov v Sloveniji. Prim. Matjaž Šolinc, dr. med., nam je v prvi vrsti
podal predvsem cel kup preventivnih
nasvetov, ki naj bi preprečevali nastanek preležanin. Z izbranimi diapozitivi,
ki smo si jih ogledali, smo lahko videli,
kaj nas čaka, če nismo skrbni in pozorni do svojega telesa. Opisal nam je
potek zdravljenja in posledice, ko so
preležanine enostavno prehude in je
potrebno odrezati tudi nogo. Skoraj
vsak paraplegik oz. tetraplegik se je že
srečal s preležanino. Ob predavanju in
slikovnem gradivu, ki nas je kar malo
prestrašilo, smo še bolj trdno odločeni, da bomo storili vse, da se pri nas
dekubitusi ne bodo pojavili, če pa že,
bomo takoj poskrbeli za pravilno oskrbo in zdravljenje.

]
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socialni pomoči, o pomoči na domu,
o institutu družinskega pomočnika.
Z odgovori na postavljena vprašanja
posameznih članov smo izvedeli res
podrobne informacije o vsem, kar nas
je zanimalo. Informacije iz prve roke
so namreč vedno najboljše. Izvedeli
smo res veliko novega in morda se bo
kdo sedaj lažje odločil, da kakšno od
teh pravic tudi izkoristi.

OKROGLA MIZA NA PODROČJU GRAJENIH
OVIR
Že dolga leta smo zelo aktivni pri
odpravi grajenih ovir in prav s tem

CSD CELJE O PRAVICAH INVALIDOV

Najboljši celjski šahisti (Foto: arhiv DPJZŠ)

Ker o svojih socialnih pravicah nikoli ne vemo dovolj, smo v goste povabili Center za socialno delo Celje.
Obiskale so nas tri strokovne delavke: Petra Pustoslemšek, dipl. upr.
org., Frida Jurkas, univ. dipl. prav.

(Z leve) Marko Hrovat in Rok Bordon (Foto:
Peter Planinšek)

namenom, da postavimo neke temelje sistematičnega dela na tem
področju, smo v društvenih prostorih organizirali okroglo mizo, ki sta
jo vodila naš član Marko
Hrovat in arhitekt Rok
Bordon. Poleg naših
članov, ki aktivno sodeOBISK PLASTIČNEGA KIRURGA MATJAŽA
lujejo na tem področju
z lokalnimi skupnosŠOLINCA
Predavanje o pravicah invalidov so izvedle predstavnice
tmi, se je okrogle mize
Obiskal nas je plastični kirurg MaCentra za socialno delo Celje (Foto: Peter Planinšek)
udeležila tudi Tatjana
tjaž Šolinc, ki je sicer že v pokoju, gre
Dolinšek, direktorica
in Liljana Japelj, univ. RACIO, družbe za razvoj človeškega
dipl. soc. del. V nam kapitala. Na tokratni okrogli mizi smo
razumljivem jeziku so se osredotočili predvsem na domače
nam predstavile pravi- bivalno okolje. Arhitekt je poudaril, da
ce do denarne socialne lahko z dobrim načrtovanjem in izvepomoči, varstvenega in denim notranjim okoljem že vnaprej
otroškega dodatka. Izve- načrtujemo dobro prilagojenost prosdeli smo, kdo je upravi- tora (širina vrat, dostopnost sanitarij,
čenec in kako uveljavljati prostor za manevriranje z invalidskim
vsakega od denarnih vozičkom). Skupaj z že znanim upododatkov. Dobili smo še rabnikom pa nato naredimo še zadnje
vse potrebne informa- individualne spremembe, ki se nana(desno) prim., dr. Matjaž Šolinc (Foto: Peter Planinšek)
cije o izredni denarni šajo na točno določenega uporabNaših šest šahistov se je po dvokrožnem sistemu udarilo med seboj
na že tradicionalnem novoletnem turnirju. Tokrat je največ pokazal Igor Jeranko, ki je zmagal kar devetkrat, drugi je bil Radoslav Matič s sedmimi
zmagami, tretji pa Štefan Vurušič, ki
je zmagal petkrat.
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nika. Z dobrim načrtovanjem je teh
sprememb zelo malo.
Beseda je tekla predvsem o ukrepih arhitektov, ki se izvajajo po načelu, »kar je nujno potrebno za ovirano
osebo, je koristno tudi za vse ostale«.
Univerzalno oblikovanje je namreč
udobnejše tudi za ostale uporabnike.
Dotaknili smo se tudi zakonske ureditve tega področja.
Na tem mestu omenimo še, da so
na Mestni občini Celje po dolgih letih
moledovanja končno zgradili klančino, ki nam omogoča samostojen dostop do mrliških vežic na tamkajšnjem
pokopališču. Žal so vežice zelo majhne in onemogočajo normalno gibanje
z vozičkom. Upajmo, da nam v bližnji
prihodnosti uredijo vsaj eno vežico, ki
bo nekoliko večja in za uporabnike na
invalidskem vozičku primernejša.

DELAVNICA PRVE POMOČI
Dobro je vedeti, kako ukrepati v
primeru srčnega zastoja ali v primeru
kakršnih koli zdravstvenih težav. Zato
nas je v društvenih prostorih obiskal
Selmir Ćopić iz urgentne medicine
v Ljubljani, ki deluje tudi pod okriljem
Rdečega križa Slovenije – Območno
združenje Celje. Najprej je potrebno obvestiti pristojne službe, zato
pokličemo na številko 112, povedati
moramo, kdo kliče, kaj se je zgodilo in
kje se nahajamo. Nato je potrebno zavarovati kraj dogodka oziroma sebe in
šele nato se posvetimo poškodovancu in v primeru zastoja srca ga oživljamo s tehniko 30 : 2–30 pritiskov na
osrednjo prsnico in 2 vdiha. S tem

ohranjamo prekrvavitev možganov in
srca. Če imamo na voljo defibrilator,
poškodovanca priključimo na napravo, ki nas bo nato sama vodila skozi
postopke do prihoda reševalcev.
V nadaljevanju smo se lotili še tehnik prve pomoči pri epileptičnem napadu in tujku, ki blokira dihalne poti,
kako pomagati dojenčku, otroku ali
odraslemu in podobno. Znanje s področja prve pomoči je vedno koristno,
četudi sami morda zaradi svoje invalidnosti ne moremo fizično pomagati,
lahko z nasveti pomagamo drugim.

ljudem, ki imajo težave s srcem in ožiljem. Ima tudi redne radijske in televizijske svetovalne oddaje. Medse smo
jo povabili z namenom, da tudi nam
svetuje, kaj jesti, da se bomo dobro
počutili, da bomo imeli dovolj energije, da bo naše telo odporno proti
raznim boleznim in podobno. Njen
osnovni nasvet je bil, de je potrebno
jesti petkrat na dan, da je potrebno
piti veliko sveže vode čez cel dan in
predvsem, da je potrebno jesti sezonsko pridelano hrano, ki raste blizu nas.
Predvsem pa je na veselje mnogih, ki
imajo od zdravnikov
zaradi zdravstvenega
stanja prepoved uživanja določenih živil
povedala, da je potrebno jesti vsega po
malo. Vsako živilo ima
namreč kakšno pozitivno lastnost za naše
telo. Pripravili smo si
tudi dva okusna prigrizka po njenih receptih in s tem okusili, da
Predavanje je bilo zelo zanimivo (Foto: Peter Planinšek)
je zdravo tudi dobro.
Predavateljica je vsem
zainteresiranim odgovorila na njihova
OBISKALA NAS JE MARIJA MERLJAK,
specifična vprašanja in jim svetovala,
prehranska strokovnjakinja, ki za- kaj jesti za odpravo točno določenih
govarja tezo »Ravnovesje na krožniku težav. Odlična udeležba na dogodku
– ravnovesje v telesu«. Sicer Marija in veliko vprašanj je dokaz, da so takšMerljak, univ. dipl. ing. živ. teh., po ni dogodki potrebni, saj na licu mesta
rodu prihaja iz Cola nad Ajdovščino izvemo veliko novega in koristnega.
in je študirala na Biotehniški fakulteti,
smer Živilska tehnologija. Ukvarja se
KOŠARKARJI ZAMENJALI KOŠARKARSKO
s predavanji na šolah, raznih društvih,
prav tako z nasveti pomaga operira- ŽOGO ZA ROKOMETNO
nim na srcu, sladkornim bolnikom in
Na treningu nas je obiskal pred-

Učili smo se o temeljnih postopkih oživljanja. (Foto: Peter
Planinšek)
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Glede na udeležbo na prvem treningu lahko sklepamo, da se nam za
prihodnost rokometa na vozičkih ni bati. (Foto: arhiv DPJZŠ)

[
stavnik Rokometne zveze Slovenije
Tone Barič, ki nam je na praktičen
način predstavil novo športno zvrst
v Sloveniji, rokomet na vozičkih. Skozi
specifične rokometne vaje smo spoznavali tudi osnovna pravila rokometa,
ki se kar precej razlikujejo od košarkarskih. Namesto koša imamo gol, ki
je nekoliko znižan, igrišče je nekoliko
večje, imamo korake in dvojno vodenje, pa tudi žoga je manjša. Za konec
smo se seveda pomerili še v pravi tekmi, ki nam je pokazala, da je tudi rokomet na vozičkih izredno dinamična in
hitra igra.

prva takšne narave, je njihovo obvladovanje vozičkov, žoge in meta na
koš, že na zavidljivi ravni. Najbolj zanimiva pa je njihova priprava rok pred
tekmo. Rokavice, poviti prsti in še kaj,
da bi preprečili žulje, so stalnica, ki pa
po navadi ne pomagajo veliko. Rezultat seveda ni pomemben, ampak druženje in zabava, ki ju nikoli ne manjka.
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Sicer pa dejavnosti na društvu normalno potekajo. Nekateri člani pridno
obiskujejo tečaj angleškega jezika,
ženske so aktivne na ustvarjalnih delavnicah (v zimskem času so izdelovale izdelke za valentinovo), stekle so
tudi že dejavnosti za pripravo na zbor
članov. O tem in še čem pa v prihodnji
številki.

PRIJATELJSKA KOŠARKARSKA TEKMA
Prijateljska košarkarska tekma v
telovadnici OŠ Debro v Laškem z zaposlenimi Thermane Laško je postala
že tradicionalna. Naša naloga je, da
priskrbimo košarkarske vozičke, za vse
ostalo je poskrbljeno s strani Thermane. Njihovo ekipo je tokrat sestavljalo
enajst posameznikov in posameznic.
Razdelili smo se v dve mešani ekipi
in se udarili med seboj. Ker tekma ni

Na koncu niso šteli žulji in izid tekme, ampak dobra volja in prijetno druženje. (Foto Milica
Ivenčnik)
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Ivana Gornik in Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Ronkova 6
2380 SLOVENJ GRADEC
Dogajanje na Koroškem je sila pestro že od decembra lani,
Spletna stran:
ko so v društvu potekala različna srečanja. Člani DPK smo
dpkoroske.si
izdelovali božične venčke, okrasili društvo v času pred božičem
ter izdelali božično-novoletne voščilnice. Društvo je organiziralo
E-pošta:
dpkoroske@gmail.com
tudi novoletni zaključek v gostilni, kamor se ob takšni priložnosti
vedno radi vračamo. December smo si naredili lep. Zdaj pa je že
marec in s seboj prinaša pomlad. Ta nedavni čas nas je silovito navdihnil s športnimi dosežki naših
članov in seveda z dosežki vseh sodelujočih.

Ivana Gornik
DECEMBRSKO PRAZNIČNO
DOGAJALNO VZDUŠJE

kot po tekočem traku nastajajo unikatne stvaritve, kot jih lahko vidite na sliki.

Najprej so pri nas vselej na sporedu
božični venčki, in sicer že malce pred
decembrom. Ko se gre po nakupih, se
nabavijo potrebščine, ki morebiti še
manjkajo, saj je vedno še kaj na zalogi
od prej. V bistvu nič dosti ne rabimo,
temeljno je vsekakor raznovrstno
smrečje, ki se ga z žičko namota na
obode.
Zaželimo same lepe stvari. (Foto: arhiv
društva)

Pri izdelavi sta najbolj pomembna
druženje in zabava. (Foto: arhiv društva)

Nato pa svečke, okraski in dobra
volja, vse seveda z božičnim pridihom,
v pričakovanju družinskega praznika.
Takisto med vsemi dejavnostmi ne
izostane misel na leto v prihajanju. Le
kakšno bo?
Sledilo je, naslednjič, izdelovanje
božično-novoletnih voščilnic. Zdi se
nam imenitno, izdelovalcem, da smo
že stari mački. Iz nabavljenih materialov
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jeni družbi, fantje so tudi zapeli, jedlo
se je in pilo ter veselilo. In smo se poslovili od leta 2016, polnega doživetij,
polnega dobrih in kakšnih manj dobrih
stvari.
Vendar smo se z dobro voljo
pognali v 17-ico. In ta kot kaže, vsaj s
športne plati, je že in upajmo bo tudi
nadalje zanimiva in presenetljiva. V
tem športnem duhu pa se lahko zdaj,
pomladni, podamo naprej, novim življenjskim izzivom naproti.

Stojan Rozman
PRAZNOVANJE DNEVA
INVALIDOV

V sodelovanju z Mestno občino SloZ voščilnico potlej zaželimo same
venj
Gradec je Društvo paraplegikov
lepe stvari. Dobimo jih člani in dobijo
jih še kakšni naslovniki. Voščilnica je Koroške decembra 2016 v Kulturnem
simbol dobrih želja, upanja na prijaz- domu Slovenj Gradec izvedlo proslano prihodnost, veselja ob prazniku ter vo ob mednarodnem dnevu invalidov.
medsebojne naklonjenosti. In ni lepše- Voditeljica večera je bila parapleginja
ga, kot podariti voščilnico, ki si jo izdelal Ivana Gornik, ki je najprej doživeto
skupaj s prijatelji.
Spet naslednjič
se je okrasilo društvo, tako da ne bi
kakšen društveni
četrtek minil brez
ustvarjalnih navdihov. Okrašen prostor je tako prijetnejši in v skladu s
prazničnim časom.
Naš novoletni
zaključek je minil
v prijetno razposa- Raztegnil je meh, pa smo zapeli. (Foto: arhiv društva)

[

Prireditev je doživeto povezovala naša članica Ivana Gornik. (Foto: arhiv DPK)

prebrala pesem tetraplegika Benjamina Žnidaršiča, čemur je sledil njen
lastni pogled na pomenljiv dogodek iz
vsakdana invalida. Župan MOSG Andrej Čas se je v svojem govoru navezal na izvorne razloge za proslavljanje
tega dne – spodbujanje razumevanja
problematike invalidnosti in krepitev
podpore javnosti pri zavzemanju za
dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov. Občina nadaljuje s prizadevanji v
tej smeri.
Ker je bil predsednik Sveta invalidov pri MOSG Hinko Kašnik odsoten,
je namesto njega prebral sporočilo
član Sveta invalidov Stojan Rozman.
Slednje je objavljeno na spletni strani
podjetja, katerega lastnik in vodja je
Hinko Kašnik. V njem opozarja, da invalidi nastajajo tudi na delovnem mestu.
V nadaljevanju programa nas je voditeljica opozorila: „Odgovornost vseh
nas je, da stremimo k skupnosti enakih
možnosti za vse!“
S ponosom smo predvajali zmagovalni video »Zrcalce«, izdelek učencev in učenk 3. Osnovne šole Slovenj
Gradec, ki je zmagal med slovenskimi
šolami na slovenskem projektu Video
S-faktor 2016.
Sledil je višek večera, plesna predstava Plesnega kluba Zebra »KOLO
ČASA«, ki so s plesom, to univerzalno
govorico telesa, predstavili evolucijo
vesolja in človeka. S plesnim gibom
plesalci na različnih invalidskih vozičkih
z različno stopnjo in vrsto invalidnosti s
soplesalkami in soplesalci ustvarjajo slike različnih časovnih obdobij od časa
pred časom pa do danes ter s pogledom v prihodnost. Tako predstava kot

koreografija, oblačila, glasba, vse to je
delo njih samih. Ni bilo obiskovalca, ki
bi ga videno ne navdušilo.
Proslavo smo zaključili z zahvalami
sodelujočim, s cvetjem, s klepetom v
avli ter z ugotovitvijo, da se premalo
ljudi sreča z ustvarjanjem ter udejstvovanjem invalidov na kulturnem ter
ostalih področjih in tako manjkata povezovanje na teh ravneh ter spodbuda
invalidom za nadaljnjo čim večjo aktivno integracijo v okolje, kjer sobivamo.

Stojan Rozman
ZBOR ČLANOV DRUŠTVA
Na spomladanski sončni petek, 3.
marca 2017, se je v prostorih društva
zbralo 17 članov na letnem zboru članov. V svojih vrstah smo imeli čast pozdraviti tudi predsednika ZPS Daneta
Kastelica, strokovno delavko Špelo
Šušteršič in direktorico Doma paraplegikov Pacug Jano Rožaj. Zbor, ki
ga je vodil delovni predsednik Stojan
Rozman, je potekalo po običajnem
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vrstnem redu, kot ga je narekoval s
strani upravnega odbora predlagani
dnevni red. Na sporedu so bila poročila
predsednika društva Damjana Hovnika, nadzornega odbora, referentov
in drugih za leto 2016 ter razprava o
njih.
Damjan Hovnik je povedal, da
ocenjuje delo društva v letu 2016 kot
uspešno. Pohvalil je tudi uspehe naših
športnikov v preteklem letu. Predstavil
je realizacijo petih glavnih socialnih
programov društva za preteklo leto.
Kot zanimivost na prihodkovni strani je
povedal, da zberemo cca. 60 % lastnih
sredstev za delovanje društva, kar je
veliko več kot v drugih društvih. Nadaljnjih razprav na to temo ni bilo. Sledila so poročila nadzornega odbora in
športnih referentov. V nadaljevanju je
predsednik društva predstavil program
dela ter finančni plan za leto 2017, kjer
je povedal, da letošnje leto praznujemo 20-letnico delovanja našega društva, 10 let naših novih prostorov ter
10. Festival drugačnosti, ki je sestavni
del praznovanj MO Slovenj Gradec ob
750-letnici omembe kraja. Izrazil je veliko željo, da bi to leto dobili novo kombinirano vozilo, vendar smo še v čakalni vrsti. Člani so soglasno sprejeli tudi
plan dela za leto 2017, v naslednji točki
pa potrdili še višino članarine za tekoče
leto. Sledila so vprašanja, predlogi in
pobude članov. Pri tem so člani pozvali zvezo, da izdelovalce, oblikovalce in
arhitekte opozori na nepravilnost imenovanja školjke proizvajalca Dolomit
kot invalidske školjke. Ker je trenutno
edino ta dobavljiva na domačem trgu,
jo uporabljajo za vse javne in druge invalidske WC školjke. Ta toaletna školjka

Vodstvo društva je ocenilo delo v letu 2016 kot dobro. (Foto: Rajko Ternik)
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je za nas invalide na vozičkih previsoka,
preširoka, spredaj ima moteč izrez. Takšna je primerna samo za ljudi, ki imajo težave s kolki. Pri tem in še pri dveh
podobnih težavah je predsednik ZPS
Dane Kastelic povedal, da je strokovni delavec zveze Matjaž Planinc že
vložil predloge k spremembam Zakona o graditvi objektov. Nato je tudi on
ocenil, da je bilo delo našega društva v
letu 2016 uspešno, za kar ima zasluge
vodstvo društva. Pohvalil je tudi delo
naših članov v organih zveze in postregel z novicami o tekočem dogajanju v
njenem delovanju. Omenil je težave pri
zagotavljanju sredstev s strani FIHO, ki
pa jih je zveza sproti reševala, tako da
so društva redno dobivala mesečne
donacije. Podal je tudi pojasnila glede obnovitvene rehabilitacije, osebne
asistence in dokončanja Doma paraplegikov Pacug. Po sprejetju Zakona o
osebni asistenci bo zveza naredila vse,
da bo s 1. januarjem 2019 ta zares takoj
zaživel. Špela Šušteršič je nekaj besed
povedala o športnem programu zveze
in o programu za samostojno življenje invalidov. Direktorica doma pa je
predstavila novosti v domu Pacug in
obljubila, da bodo storitve fizioterapije
in kvaliteta bivanja tudi letos na nivoju.
Nam vsem pa ostane, da smo še dalje
tako polni optimizma in dobre volje ter
s tem kot z vsem ostalim, kar počnemo
v življenju, motiviramo in inspiriramo
drug drugega ter ljudi okoli nas.

Stojan Rozman
ZMAGA PONOVNO V
LJUBLJANO
Turnirji v biljardu so med paraplegiki zelo priljubljeni. Posebno še, če se
igra »kmečka osmica«, ki omogoča po
predhodnem dogovoru igranje različnih končnic potapljanja črne krogle. V
torek, 14. februarja, je bil takšen turnir
v organizaciji Društva paraplegikov Koroške v centru Planet Tuš na Ravnah na
Koroškem. Turnirja, osmega po vrsti, se
je udeležilo kar 21 parapleginj in paraplegikov iz petih pokrajinskih društev:
DP ljubljanske pokrajine, DP Prekmurja
in Prlekije, DP Podravja, DP Dolenjske,
Bele krajine in Posavja ter domačega
društva DP Koroške. Mogoče bi bilo
smiselno organizirati ligo? Pred začetkom tekmovanja je ob dobrodošlici
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tekmovalce nagovoril župan Občine
Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, in jim zaželel kar najboljše rezultate. Posebej pa je poudaril dobro
sodelovanje z Društvom paraplegikov
Koroške na vseh področjih.
Začelo se je z žrebanjem parov in s
porazdelitvijo po desetih biljard mizah.
Glede na številčno udeležbo, zaradi
katere bi izločilni boji predolgo trajali,
se je odločilo, da se na začetku igra na
eno dobljeno igro in poraženci igrajo
repasaž. V četrtfinalu se je že igralo na
dve dobljeni igri. V polfinale so se po
izrednih bojih uvrstili: David Slaček
(DP Podravja), Marjan Zupančič (DP
LJ pokrajine), Bojan Ciman (DP Prekmurja in Prlekije) in Damjan Hovnik
(DP Koroške). Tretje mesto sta si razdelila Bojan Ciman in Damjan Hovnik.
V finalu pa je zmagal Marjan Zupančič
in tako obranil prehodni pokal Zveze
paraplegikov.

Zmagal je Marjan Zupančič (v ospredju),
drugi je bil David Slaček (v ozadju). (Foto:
Tomaž Demšar)

Prvič so na tem turnirju podelili,
poleg priložnostnih nagrad tekmovalcem, prvim trem tudi denarne nagrade, v višini 60, 40 in 20 €. Vodja tekmovanja je bil naš najboljši igralec biljarda
Matej Brajkovič, ki je tudi podelil medalje, vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije Gregor Gračner pa
prehodni pokal. Ob tem bi se zahvalili
občini Ravne na Koroškem za praktične
nagrade in podporo.

Stojan Rozman
IZJEMNI USPEH KOROŠKIH
KEGLJAČEV PARAPLEGIKOV
V petek, 24. februarja, je na Ravnah
na Koroškem na kegljišču Doma špor-

tov ZŠTKM potekalo tretje kolo lige ZPS
– »Dom paraplegikov Pacug« oz. 22.
Grnjakov memorialni turnir v kegljanju.
Na tekmovanju je sodelovalo šest pokrajinskih društev oz. 28 tekmovalcev
Zveze paraplegikov Slovenije v ekipni
in posamični konkurenci, razdeljeni
pa so bili v štiri skupine: moški, ženske,
tetraplegiki in veterani. Tekmovanje je
nadzirala izkušena sodniška trojka
Kopmajer.
Koroški kegljači (v sestavi: Kotnik,
Kasnik, Rebernik in Hovnik) so se odlično odrezali in ekipno dosegli 1. mesto
(2001 podrti kegelj), 2. mesto so zasedli
kegljači DP Podravja (1930) in 3. mesto
DP jugozahodne Štajerske (1855). V posamični konkurenci je pri moških slavil
domačin Igor Kasnik z novim državnim rekordom, 551 podrtimi keglji pred
Janezom Janežičem (DP Podravja) in
Antonom Kancem (DP Dolenjske).
Uvrstitve ostalih naših: Aleksander
Rebernik je dosegel 6. mesto (482),
Srečko Kotnik 9. mesto (469). Pri tetraplegikih je pred domačinom Damjanom Hovnikom (499) slavil predstavnik DP JZ Štajerske Henrik Plank (505),
za njim je bil Kristjan Žunko (495) iz
DP Podravja. Pri ženskah je mlada domačinka parapleginja v svojem prvem
letu tekmovanj, Anja Žolger, dosegla
odlično 3. mesto (382); za zmagovalko
Cvetko Štirn (404) iz DP LJ pokrajine
in Marijo Kerec (402) DP Podravja.

Slavil je domačin Igor Kasnik. (Foto: arhiv
društva)

Čestitke celotni ekipi za
dosežene rezultate, posebej pa
Igorju za dosego novega državnega rekorda.
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
V prvi letošnji številki Paraplegika Ljubljanski zmaji objavljamo
še nekaj zanimivih prispevkov iz lanskega pestrega decembra.
Preberete lahko, kako smo se poslovili od starega leta, o obisku
Božička in mednarodnem prednovoletnem šahovskem turnirju.
V nadaljevanju pa še prispevke o društvenih dejavnostih in
nekaterih drugih športnih dogodkih.
PREDNOVOLETNO SREČANJE PRESENEČENJ
Naše društvo je tradicionalno prednovoletno srečanje za člane, svojce
in sodelavce pripravilo 17. decembra
2016 v veliki restavraciji Hotela Kongo
& Casino v Grosupljem. Letošnje prijetno druženje je v pestrem razvedrilnem
programu prineslo tudi nekaj prijetnih
presenečenj. V pozdravnem nagovoru
je predsednica društva Mirjam Kanalec zaželela vsem vse dobro v prihajajočem letu, dobrim željam pa se je,
tako kot že vrsto let nazaj, pridružil tudi
župan MOL Zoran Janković. Seveda
smo z županom in predsednico tem
željam tudi nazdravili.

bek. Duo ima širok izbor domačih in tujih pesmi, s katerimi je izpolnjeval naše
želje. Vmes pa brez tradicionalnega srečelova, ki je bil tokrat še posebej bogat,
ni šlo. Med številnimi bogatimi dobitki
je Zdravilišče Laško prispevalo vikend
paket za dve osebi, Zveza paraplegikov
Slovenije tedensko bivanje v hiški v Čatežu, vikend paket pa tudi Dom paraplegikov Pacug.
In že sta bili na vrsti dve točki animatorja Aleksandra. Pri vlogi ruskega astronavta Vladimirja mu je
pomagal naš gost Jani. Ker pa sta
popila preveč vodke, jima polet v vesolje ni uspel. Seveda pa je bilo veliko
smeha, zato sta požela velik aplavz.
Večer smo popestrili še s popularnim
in vedno privlačnim bingom, ki ga z
domiselnimi dovtipi in s simpatičnimi
pomočnicami že tradicionalno vodi naš
Bojan Lukežič. Glavni dobitek je bil
izkupiček od prodanih lističev. Ko smo
že mislili, da je naš razvedrilni program
zaključen, nas je prijetno presenetil

Dunajska 188
1000 LJUBLJANA
Spletna stran:
drustvo-para-lj.si
E-pošta:
dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Občinski pihalni orkester Trebnje
z mažoretkami, ki se je vračal z nastopa v Velenju. Nastop pri nas je pripravil
član orkestra, klarinetist paraplegik Gašper Peček. Na srečanju se je z novimi
vozički predstavila tudi SOČA OPREMA.
Zvečer je glasbo za vsak okus vrtel DJ
Slavko, vse organizacijske niti prireditve pa so bile v rokah vsestranske podpredsednice Mojce Burger.

BOŽIČEK OBISKAL IN OBDARIL NAŠE MALČKE
V prostorih Fundacije humanitarnih
in invalidskih organizacij Slovenije je 16.
decembra 2016 malčke naših članov
obiskal in obdaril Božiček. Otroci so ga
nestrpno pričakovali, Božička pa ni in ni
bilo. Pa je prišel klovn Aleksander in jih
nasmejal do solz. Otroci in njihovi starši
so neizmerno uživali in sodelovali v njegovi pantomimi in pestri predstavi z baloni za oblikovanje. In koliko zabave so
imeli z rolicami papirja. Z njimi in lučkami
so skupaj okrasili celo novoletno jelko.
Toda otroci so se vse pogosteje ozirali

Novemu letu smo nazdravili z županom
MOL Zoranom Jankovićem. (Foto: Špela
Puš)

Za tem je sončni žarek presenečenja
posijal naši članici Bredi Malus, ki je v
dar dobila lep sodoben električni voziček dobavitelja tehničnih pripomočkov
ORMEGA. Prav gotovo bo voziček Bredi omogočil samostojnejše in kvalitetnejše življenje.
Za veselo vzdušje je v nadaljevanju
našega druženja poskrbel Duo Plej-

Pestro in veselo silvestrovanje (Foto: Fani Globokar)
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spletno stran, na
kateri so se doma do
naslednjega tečaja še
izpopolnjevali. V nadaljevanju so usvojili
vrsto strokovnega in
zahtevnega znanja, ki
ga zahteva samostojna izdelava sodobne
spletne strani. Med
njimi namestitev platforme, priprava osnutka spletne strani, idejno zasnovo CMS in
Malčki so težko pričakovali Božička in njegova darila. (Foto:
oblikovanje zunanjeMojca Burger)
ga izgleda. Seveda so
tu še vtičniki in moduli
proti vratom v upanju, da bi čim prej
in še in še …
zagledali Božička s košem daril. Še AlekTečaj je po dvanajstih šolskih urah
sander ga je šel iskat. No, končno so ga
uspešno zaključilo osem tečajnikov. Ker
le dočakali, pa tudi njegova darila. Vsapa je bil odziv velik in je bilo število slukega posebej je vzel v naročje, malo z
šateljev zaradi kvalitetne izvedbe tečaja
njim pokramljal in mu izročil tako težko
omejeno, smo ga v marcu ponovili.
pričakovano darilo. Ko so se poslovili,
jim je Božiček obljubil, da jih bo drugo
SREČANJE S ŠTUDENTI ZDRAVSTVENE
leto spet obiskal, če bodo pridni.

FAKULTETE

RAČUNALNIŠKI TEČAJ O IZDELAVI SPLETNIH
STRANI
V prostorih društva smo v januarju
in februarju pripravili računalniški tečaj za izdelavo in oblikovanje spletnih
strani v WordPressu. Celoten tečaj je bil
razdeljen na štiri dele po tri šolske ure. V
prvem delu tečaja so se slušatelji seznanili z osnovami interneta, s strežniki, z
zgradbo spletnih strani ter osnovami
HTML in CSS. Za začetek jih je predavatelj Uroš Rozina usposobil, da so v
računalniškem HTML jeziku na svojih
računalnikih že izdelali svojo preprosto

V društvu so nas 27. februarja 2017
obiskali študenti tretjega letnika delovne terapije Zdravstvene fakultete Ljubljana, z mentorico Alenko Plemelj.
Namen in cilj srečanja je bil – Pomen
koriščenja prostega časa pri osebah s poškodbo hrbtenjače. Študenti
so z ogledom fotografij in video vsebin
iz arhiva njihove mentorice ter s spletnih
strani našega društva in zveze spoznali
vrsto naših prostočasnih aktivnosti in
drugih dejavnosti. Po predstavitvi strukture naših članov in drugih statističnih
podatkov so predstavniki društva – tetraplegiki Rok Bratovž, Nino Bata-

Računalniški tečaj o izdelavi spletnih strani (Foto: arhiv društva
DPLJ)
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gelj in Jože Globokar skupino petih
študentov v triurnem druženju seznanili s koriščenjem prostega časa paraplegikov in tetraplegikov. Omenili so
jim način delovanja mreže socialnih
poverjenikov, ki deluje v 38 občinah
našega društva, še posebej pa prilagojene športne aktivnosti z rekreativnim,
adrenalinskim in vrhunskim športom.
Po različnih podatkih (ankete, poročila socialnih poverjenikov, razgovori ob
srečanjih) se približno ena tretjina članic
in članov društva aktivno ukvarja z različnimi hobiji, s športom, z rekreacijo in
obiskom kulturnih prireditev. Medtem
ko večina neinvalidnih ljudi svoj prosti
čas preživlja z branjem, gledanjem TV,
s poslušanjem radia in z različnimi domačimi opravili. Seveda v okviru svojih
zmožnosti.
Za aktivno življenje naših članov poskrbimo tudi v društvu in v ta namen
organiziramo skupinsko organizirano
športno vadbo, rekreacijo ter obiske
različnih prireditev in razstav. Najodmevnejša so: spomladansko, jesensko in
prednovoletno srečanje, ki se jih udeleži
tudi največje število članov. Za nove in
starejše člane vsako leto organiziramo
nekajdnevno srečanje v Domu paraplegikov v Semiču, v idilični Beli krajini pa
enkrat letno cel teden ustvarjajo tudi
članice Aktiva žena. Poleg tega se vsakih štirinajst dni zberejo v društvu, kjer
izdelujejo različne spominke, voščilnice
in druge spominke.
Tudi tokratno srečanje je potekalo v
sproščenem pogovoru, ob katerem so
bodoče delovne terapevtke spoznale
tudi svetlejšo plat našega aktivnega,
bogatega in ustvarjalnega življenja.

Srečanje s študenti Zdravstvene fakultete (Foto: Veronika Kuzmič)
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PRVO MESTO V POSAMIČNI IN EKIPNI
KONKURENCI
Naše društvo je 2. decembra 2016 v
prostorih Zavoda Prizma v Ponikvah pripravilo tradicionalni novoletni mednarodni hitropotezni šahovski turnir. Turnir smo posvetili tudi mednarodnemu
dnevu invalidov in občinskemu prazniku, ki ga Občina Dobrepolje praznuje 6.
decembra. Za zmagovalni pokal občine
se je pomerilo 38 šahistk in šahistov iz
petih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije, gostov šahistov
iz Bosne in Hercegovine ter šahistov

Prvo mesto je osvojil naš najboljši šahist
Edo Planinc. (Foto: Tomaž Demšar)

Zavoda Prizma. Šahisti so v tej miselni
igri tekmovali v posamični in ekipni ter
moški in ženski konkurenci.
Tekmovanje je s pozdravnim nagovorom odprla Špela Selan, direktorica
Posebnega socialno varstvenega zavoda Prizma, nato pa so se po sodnikovih
navodilih in pravilih FM-FIDE pričeli boji
na črno-belih poljih. Šahistke in šahisti
so po švicarskem sistemu odigrali sedem hitropoteznih krogov. Za razmišljanje in poteze v posamičnih partijah so
imeli na voljo deset, težje gibalno ovirani tetraplegiki pa dvanajst minut.
Na turnirju je v ekipni konkurenci
slavila ekipa našega društva (16), druga
je bila Prizma (13), tretja pa DP Celje (13).
V posamični konkurenci šahistk je
pokal za prvo mesto osvojila Bojana
Vukotić (BL), za drugo Anica Radej
(NM), za tretje pa Sefija Topolović (ZE).
V izredno močni moški konkurenci
je prvo mesto in pokal občine osvojil
naš najboljši šahist Edo Planinc (5.5),

na drugo mesto se je zavihtel Momčilo
Sopranić (5.5 – BL), na tretje pa Halid
Bajramović (5.5 – ZE). Pokale so prejeli tudi najboljši trije šahisti, stanovalci
doma: Marjan Gorjup (4.5), Leopold
Kočevar (4.5) in Anton Pirnat (4.5).
Ob razglasitvi rezultatov je podpredsednica društva Mojca Burger šahistkam in šahistom čestitala za športne
boje in dosežene rezultate in se zahvalila vsem, ki so sodelovali pri organizaciji
tega našega šahovskega srečanja. Še
posebej pa gostom iz BiH za mednarodno sodelovanje, županu Janezu
Pavlinu in Občini Dobrepolje za podporo, Zavodu Prizma za gostoljubje,
Zlatku Bernašku, ki je imel v rokah vse
organizacijske niti, in Jasminu Sabljakoviču, ki je skrbel za dobro počutje
gostov iz BiH.
Udeležence mednarodnega šahovskega srečanja je nagovoril tudi župan
Občine Dobrepolje Janez Pavlin. Ob
čestitkah za ekipne in posamične uvrstitve je podelil pokale občine in knjižne
nagrade. Med njimi tudi pokale prijateljstva ekipam Banje Luke (Republika
Srbska), Zenice (Zeniško-dobojski kanton) in Brčkega (Distrikt), na katerih je bil
napis – SKUPAJ GRADIMO EU PRIHODNOST.
Vsem udeležencem turnirja se je za
sodelovanje v imenu gostitelja zahvalila
še direktorica Špela Selan, organizatorju
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Tekmovanje je brez zapletov vodil
arbiter Marko Jurič, največje šahovsko
srečanje pri nas pa sta podprli Občina
Dobrepolje in Zveza paraplegikov Slovenije.

AKCIJA ZA KOŠARKARSKE VOZIČKE
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine skozi svoje programe skrbi
tudi za dejavnosti, ki pripomorejo k
ohranjanju in krepitvi preostalih telesnih sposobnosti paraplegikov in tetraplegikov. Ena pomembnejših med njimi
je košarka na vozičkih, ki jo poskušamo
približati našim, predvsem mlajšim članom. Ob tem pa nastane velika ovira pri
pomanjkanju prilagojenih invalidskih
vozičkov, saj je njihova visoka cena za
posameznika kar velik zalogaj. Zato smo
se odločili za zbiranje sredstev, s katerimi bi omogočili nakup vsaj treh prilagojenih vozičkov.
S pomočjo Telekoma Slovenije, Si.mobila, Telemacha, T-2
in Izimobila s SMS donacijo še
vedno zbiramo prispevke. Številka
1919, ključna beseda VOZICEK5,
donacija 5 €. Sodelujete pa lahko
vsi, ki želite prispevati k uresničitvi
našega cilja. Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine, Dunajska 188
Ljubljana, TR 03170 – 1003169118
sklic 7023-900, koda namena CHAR.

Dres za Alenko Bevčič, ki je pripravila prispevek za TV Tednik. (Foto: arhiv društva)

in gostitelju pa sta se za mednarodno
sodelovanje zahvalila tudi Milena Obradović iz Banje Luke in Jasmin Hemze iz Brčkega.

Ob tem pa nam je prisluhnila tudi
RTV Slovenija, ki je na to temo pripravila
prispevek v TV Tedniku.
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PETO KOLO KOŠARKARSKE LIGE ZPS-SOČA
OPEMA
V petem kolu je naša ekipa povsem popustila.
Šest košarkarskih ekip, ki tekmujejo v
ligi ZPS-SOČA OPREMA, je peto kolo
odigralo 19. februarja 2017 v dvorani
Športnega centra v Ribnici. Tekmovanje
je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo naše društvo.
V uvodni tekmi se je naša ekipa, DP
Ljubljana Mercator, pod koši srečala z
ekipo severnih sosedov RSV Kärnten.
Naši košarkarji so slabo začeli in tekmo
izgubili z visoko razliko 31 : 76. Avstrijci
so jih v vseh četrtinah igre nadigrali.
Drugo tekmo petega kola sta odigrali DP Kranj in DP Novo mesto. V prvi
četrtini sta bili ekipi izenačeni, v drugi
in tretji četrtini pa so si Dolenjci priigrali
tako veliko prednost, da jih Gorenjci kljub dobri zadnji četrtini (23 : 14) niso več
dohiteli. Tekmo so izgubili s 44 : 58. Naša
ekipa ni imela veliko časa za počitek. Žal
se je ponovila slika iz prve tekme, saj je
naša ekipa tudi to srečanje izgubila z visoko koš razliko. Ekipa DP Maribor Palfinger Marine je slavila z rezultatom 66
: 36.
Četrta tekma je zmago prinesla
favorizirani ekipi RSV Kärnten, ki je brez
večjih težav ugnala DP Kranj (70 : 50).
Avstrijci so si visok rezultat zagotovili v
prvih treh četrtinah.
V zadnji, peti tekmi, sta se pomerili
DP Novo mesto in DP Celje Thermana.
Novomeščani so v prvem polčasu pobegnili za trinajst točk, v nadaljevanju pa

so Celjani strnili vrste in se Dolenjcem
povsem približali. Toda v napeti končnici so izgubili s 55 : 57.
Tekmovanje sta spremljala delegat
Milan Lukan in vodja športa pri ZPS
Gregor Gračner, tekme pa sodila Mitja Dečman in Nedžad Budimlić.

DRUGI ŠPORTNI UTRINKI

Ligaška tekmovanja Zveze paraplegikov Slovenije so v polnem teku. In
prav v vseh tekmujejo tudi športnice in
športniki našega društva.
Najboljši so šahisti, ki imajo po
treh kolih kar precej točk prednosti.
Upamo, da bodo dobro zaigrali tudi na
zaključnem tekmovanju, ki ga bodo dolenjski paraplegiki pripravili v maju.
Košarkarji so po lanski nadvse uspešni sezoni, ko so osvojili vse tri pokale, v letošnji nekoliko popustili. Toda do
konca sezone je še kar nekaj časa.
Strelci našega društva
se nekako držijo zlate sredine, prav tako pa tudi kegljači, čeprav imamo v ženski
konkurenci kar dve najboljši
kegljačici.
Pri igralcih curlinga
pa je kljub temu, da nimajo
ustrezne ledene podlage
za trening, viden napredek.
V slovenski reprezentanci
nastopajo predvsem igralci Leta 2008, pred poškodbo, je Nino Batagelj (na desni)
našega društva, naša ekipa tekmoval na Red Bull Hot Run dogodku v Sarajevu in je bil
DP Ljubljana je napredo- zelo aktiven na različnih področjih. (Foto: zsis.si)
vala in v letošnji sezoni igra

Boljša je bila ekipa DP Maribor Palfinger Marine (v belih dresih). (Foto: Mitja Dečman)
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že v prvi slovenski curling ligi.
Plavalec Nino Batagelj si je na
odprtem prvenstvu Hrvaške v Splitu
priplaval B normo za morebitni nastop
na svetovnem prvenstvu v Mehiki.
V biljardu je naš igralec Marjan
Zupančič na meddruštvenem turnirju
ponovno osvojil prehodni pokal zveze,
imamo pa tudi najboljšega biljardista
med paraplegiki in tetraplegiki Mateja
Brajkoviča, ki na mednarodnih tekmovanjih osvaja medalje.
Društvo odlično zastopajo tudi
smučarji na monoskijih na snegu, na prilagojenih wakeboardih pa tudi na vodi.
Seveda pa smo izredno ponosni
na našo zlato paraolimpijko Veselko Pevec, ki je osvojila laskavi naslov
športnice leta 2016, za pomemben tekmovalni dosežek pa prejela še ugledno
Bloudkovo plaketo.
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Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Decembrski čas je čas ljubezni, prijateljstva in miru. Je čas
pričakovanja in upanja, upanja na boljši jutri, za katerega si
prizadevamo vsi. V ta namen smo skupaj z Mestno občino Murska
Noršinska cesta 14
Sobota, Pokrajinsko in študijsko knjižnico ter s Svetom za invalide
9000 MURSKA SOBOTA
poskrbeli za nova avtomatska vrata na vhodu knjižnice in s tem
Spletna stran:
omogočili dostopnejšo uporabo le-te vsem invalidom. Za hip smo
dppp.si
odložili delo in svojo pozornost namenili sočloveku z nasmeškom na
E-pošta:
obrazu in s toplim stiskom rok. Pri tem pa nismo pozabili niti na tiste,
drustvo.p.i.p@siol.net
ki žal zaradi različnih razlogov ne morejo obiskati društva, zato smo
se odločili, da je ravno ta praznični čas odlična priložnost, da jih
obiščemo. In smo jih. Vse člane po domovih za starejše pa tudi ostale člane po njihovih domovih.
Ker pa velja, da "kdor poje, zlo ne misli", ni manjkalo niti prepevanja božičnih pesmi, za katere so
poskrbeli naši pevci mešanega komornega zbora.
NA MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV
SLOVESNO PREREZALI TRAK OB NOVI
PRIDOBITVI V PROSTORIH POKRAJINSKE IN
ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE MURSKA SOBOTA
V petek, 2. decembra 2016, je v Pokrajinski in študijski knjižnici potekala
prireditev ob mednarodnem dnevu invalidov. Osnovni namen mednarodnega dneva invalidov je bila promocija razumevanja problematike invalidnosti,
zavzemanja za dostojanstvo, pravice in
blaginjo invalidov ter zavedanje o koristih vključevanja invalidov v politično,
družbeno, gospodarsko in kulturno
življenje.
Na prireditvi smo prisostvovali tudi
člani našega društva in ostala invalidska društva, ki delujejo v Mestni občini
Murska Sobota. Po pozdravnem nagovoru Mire Nemec, koordinatorke na
URI-SOČA Murska Sobota, sta zbrane
pozdravila še predsednik Sveta za invalide Branko Gornjec in podžupan
Mestne občine Murska Sobota Boštjan Berlak. Slednji je povedal, da si
MOMS v največji meri prizadeva reševati problematiko invalidnosti z najrazličnejšimi projekti. Pri tem je izpostavil
tudi nova drsna vrata na vhodu v knjižnico, katera je sofinancirala MOMS.
Prav tako je povedal, da bodo v bližnji
prihodnosti z vgradnjo dvigala omo-

gočili tudi dostop invalidom
v mestni muzej,
ki se nahaja v
soboškem gradu. Svoj govor
je zaključil z
besedami: ˝Kjer
je volja, je tudi
pot.˝
V nadaljevanju sta svoje
dejavnosti
predstavila zaNa mednarodni dan invalidov so slavnostno prerezali trak na novih
poslitvena cenavtomatskih vratih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.
tra OZARA in za(Foto: Janja Buzeti)
vod Detel. Oba
centra delujeta
vila problematiko dostopnosti za invaz namenom zaposlovanja invalidov na
lide in o pravicah, ki jim pripadajo. Ob
zaščitenih delovnih mestih, kjer so vsi
tej priložnosti je povabila predsednika
zaposleni vodeni s strani strokovnih
Sveta za invalide Branka Gornjeca,
sodelavcev.
podžupana MOMS Boštjana Berlaka in
V kulturnem delu programa smo si direktorico Pokrajinske in študijske knjilahko ogledali dve gledališki predstavi žnice Murska Sobota Jasno Horvat,
Kulturno- umetniške skupine Štrk glu- na slovesni prerez traku ob pridobitvi
hih in naglušnih Murska Sobota ˝Na novih drsnih vrat na vhodu v knjižnico.
avtobusu˝ in ˝Kokošnjak˝, zapeli s pev- V imenu Društva paraplegikov Prekskim zborom Društva invalidov Murska murja in Prlekije se je predsednik StanSobota Prijatelj in poslušali recitacije ko Novak zahvalil MOMS za to novo
Karla Turnerja. Manjkala pa ni niti in- naložbo, ki bo služila marsikomu, tako
validska himna.
invalidom kot tudi mamicam z vozički
Program je povezovala Mira Ne- ter starejšim osebam.
mec, ki je ob koncu še enkrat izposta49
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NA DRUŠTVU PARAPLEGIKOV PREKMURJA
IN PRLEKIJE PRIČARALI BOŽIČNO VZDUŠJE

sami želeli, saj so zaradi bolezni priklenjeni na bolniške postelje. Ker pa je božični čas, čas ljubezni,
upanja in miru, smo
ravno ta čas izbrali za
obiske vseh tistih naših članov, ki živijo po
domovih in jim na nek
način poskušali pričarati božično vzdušje ter
poskrbeti, da vsaj za
trenutek pozabijo na
občutek osamljenosti.
Po kratkem klepetu
z vsakim izmed njih,
smo jih tudi obdarili ter
Članice Aktiva žena so ob pomoči predsednika in
jim zaželeli veliko močpodpredsednika poskrbele za božično vzdušje v društvu. (Foto:
ne volje, predvsem pa
Janja Buzeti)
zdravja in veselja v novem letu, ki prihaja.
Ob nenehnem stresu, naglici in hi-

tenju po nakupih božičnih daril smo že
skoraj pozabili, kakšno je pravo božično vzdušje, kot ga poznamo iz svojih
otroških dni. Božič niso draga darila ali
razkošna večerja, božič je čas, ko se za
trenutek ustavimo, si vzamemo čas za
svoje najbližje, se z njimi poveselimo in
jim podarimo svoje najdragocenejše
darilo – ljubezen.
Tako so tudi naše članice Aktiva
žena za en dan odložile svoje delo in se
prepustile božičnemu vzdušju. Skupaj
z zaposlenimi so zapakirale božično-novoletne voščilnice, ki so jih same
izdelale, in jih poslale vsem članom,
regijskim društvom, zvezi ter ostalim
zunanjim sodelavcem društva in donatorjem ter jim zaželele kar se da najlepše prihajajoče praznike. Društvo smo
odeli v barve božiča – rdečo, zeleno in
zlato, na mizi prižgali štiri sveče, ki nas
opominjajo, da je božič že pred vrati.
Seveda nismo pozabili niti na božično
drevesce, ki krasi naš dnevni prostor
in hodnik. Pri okraševanju smreke so
sodelovali tudi ostali člani, vključno s
predsednikom in podpredsednikom.
Privoščili smo si še božično pecivo in
kuhano vino, ki nas je toplo grelo, vonj
po cimetu pa je obudil pravi božični
duh.

OBISK ČLANOV PO DOMOVIH ZA STAREJŠE
Kot vsako leto smo tudi letos obiskali naše člane, ki živijo po domovih za
starejše. Mnogo je ljudi, ki žal ne morejo preživeti praznikov tako, kot bi si
50

Ponosni smo na vsak nasmeh, ki smo ga
deležni ob obisku naših članov, ki živijo po
domovih za starejše. (Foto: Janja Buzeti)

SREČANJE ČLANOV OB ZAKLJUČKU LETA
2016
V sredo, 15.
decembra,
so
se člani skupaj s
svojci in prijatelji
udeležili že tradicionalnega srečanja ob zaključku
leta, ki je potekalo
v gostišču Mencigar na Krajni.
Najprej
je
potekala kratka
predstavitev medicinskih pripomočkov, ki so jo
pripravili pred-

stavniki podjetja Soča oprema in na
kateri so članom posredovali številne
koristne informacije o izdaji in izposoji medicinskih pripomočkov. Nato se
je nadaljeval kulturni program, kjer so
nam pevci mešanega pevskega zbora DPPP, pod mentorstvom Valerije
Šömen, zapeli božične pesmi. Na citrah jih je spremljala Danica Arčan,
ki s pevskim zborom sodeluje že nekaj
časa.
Vse zbrane je pozdravil tudi predsednik društva Stanko Novak in izkoristil trenutek, ko praznujemo uspehe
starega leta in nazdravljamo novim, za
zahvalo in pozornost vsem tistim, ki so
v letošnjem letu na kakršen koli način
prispevali k uresničevanju zastavljenih
ciljev in še eno leto uspešno pripeljali
do konca. Ob koncu nagovora je zbranim zaželel lepe, predvsem pa mirne
božične praznike ter srečno novo leto
2017.
Ker pa je december mesec obdarovanj, nas je obiskal tudi Božiček, ki je
vsakemu poklonil majhno darilo. Njegovega prihoda pa so bili še posebej
veseli otroci, za katere je prinesel zvrhan koš lepih, uporabnih in (seveda)
tudi sladkih daril.
Zbrane sta pozdravila še predstavnica Mestne občine Murska Sobota
Rofina Bernjak in župan občine Tišina Franc Horvat.
Po zaključnem programu so nam
pripravili slastno kosilo. Ob živi glasbi,
za katero je poskrbel One-man-band,
pa smo se tudi dodobra razgibali.
Na srečanju je športni referent
Franc Borovnjak izkoristil priložnost

Na srečanju članov ob zaključku leta nas je obiskal tudi Božiček in
nas obdaril z majhno pozornostjo. (Foto: Branko Barič)

[
in najboljšim ribičem v letošnji sezoni
lige DPPP podelil medalje. Medaljo za
prvo mesto je prejel Slavko Dunaj,
drugo mesto je pripadlo Silvestru
Križaniču, tretje mesto je osvojil Leon
Jurkovič. Ob koncu pa je še vsem skupaj zaželel prijetne božične praznike
ter srečno, uspehov polno novo leto.

LETO 2016 ZAKLJUČILI S SEJO UPRAVNEGA
ODBORA
V petek, 23. decembra 2016, je v
prostorih društva potekala 3. redna
seja UO. Po pozdravnih besedah predsednika Stanka Novaka so prisotni člani
UO pričeli s prvo točko dnevnega reda.
Na seji so potrdili zapisnik in realizacijo
sklepov 2. redne seje UO, se seznanili
s poročilom sej Upravnega odbora
Zveze paraplegikov Slovenije ter s programi društva za leto 2017. Prav tako so
obravnavali prispele vloge – kompenzacijo invalidnosti ter poročilo o realizaciji razpisov za javna dela in osebno
asistenco.
Ker sta v času od zadnje seje do
zdaj imela člana Silvester Križanič in
Franc Borovnjak svoja osebna praznika, jima je predsednik izročil majhno
darilo, kot je to v navadi. Ob koncu je
pohvalil vse športnike za izjemne športne dosežke na področju streljanja in
kegljanja pa tudi ribolova in v ostalih
športnih panogah. Prav tako je pohvalil
članice Aktiva žena, ki so poskrbele za
izdelovanje novoletnih voščilnic in vse
pevke in pevce ter ostale, ki na kakršen
koli način uspešno predstavljajo društvo širši javnosti. Vsem skupaj je izrekel podporo tudi v novem letu in sejo
zaključil z dobrimi željami za leto, ki pri-

haja. Vse skupaj pa povabil na majhno
pogostitev in druženje, kjer je vsakemu
posebej v znak zahvale podaril simbolično darilo.

V VARAŽDINU OBELEŽILI 35-LETNICO
DELOVANJA DRUŠTVA
V ponedeljek, 26. decembra, na
praznik svetega Štefana, so se naši člani odpravili v Varaždin, kjer je potekala
35-letnica delovanja Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize
i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždin.

Člani DPPP prisostvovali 35. obletnici
delovanja Društva distrofičara, invalida
cerebralne i dječje paralize i ostalih
tjelesnih invalida Grada Varaždin. (Foto:
Jožica Petovari Krč)

Ob 11. uri je najprej potekala svečana sveta maša v tamkajšnji katedrali,
ki je bila posvečena vsem članom društva. Nato pa so se vsi skupaj odpravili
v hotel Turist, kjer sta potekala kulturni
program ob 35. obletnici in slavnostno
kosilo. V kulturnem programu sta zbrane pozdravila župan mesta Varaždin

Po uradnem zaključku 3. redne seje UO DPPP smo uspešno leto
2016 zaključili s pogostitvijo in prijetnim druženjem. (Foto: Manuela
Ferbežar)
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Goran Habuš in predsednica Društva
osoba sa tjelesnim invaliditetom Međumurske županije Miljenka Radiković.
Nastopil pa je tudi pevski zbor Društva
distrofičara invalida cerebralne i dječje
paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždin.
Vsak obiskovalec je imel priložnost,
da po svojih zmožnostih prispeva za
novo kombinirano vozilo, ki ga člani
tamkajšnjega društva nujno potrebujejo za prevoz.

OBISK ČLANOV MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA
SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA
V sredo, 28. decembra 2016, so nas
obiskali člani Medobčinskega društva
slepih in slabovidnih Murska Sobota
in dnevni prostor skupaj z našimi člani
mešanega pevskega zbora napolnili s čudovitim prepevanjem božičnih
pesmi. Srečanje je namreč potekalo v
znamenju skupnih priprav na božični
koncert, ki so ga izvedli 8. januarja 2017
v cerkvi svete Marije Vnebovzete v Turnišču. Po končanih pevskih vajah so še
malo pokramljali, se posladkali s prazničnim pecivom in se pogreli s toplim
čajem in kavo.
Sodelovanje društev je prav gotovo
koristno, saj se tako izmenjujejo številna mnenja in izkušnje. S tem se strinjata tudi oba predsednika društev, ki sta
priprave na koncert izkoristila tudi za
to, da sta rekla kakšno besedo ali dve
in si ob koncu srečanja izmenjala simbolična darila ob izteku leta 2016 ter si
zaželela veliko skupnega sodelovanja
tudi v novem letu 2017.

Na društvu smo gostili člane Medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Murska Sobota. Ob prijetnem druženju in izmenjavi
izkušenj ni manjkalo niti petja. (Foto: Janja Buzeti)
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BOŽIČNI KONCERT NAŠEGA PEVSKEGA
ZBORA IN MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA
SLEPIH IN SLABOVIDNIH TER PREPEVANJE
NA GORIČKEM

talni kvintet OŠ Bogojine pod mentorstvom Valerije Šömen. Med pesmimi
pa so gostje lahko prisluhnili zanimivim
zgodbicam in recitacijam, za katere so
prav tako poskrbeli člani obeh društev.
V nedeljo, 8. januarja 2017, so člani Božični koncert se je zaključil s skuDPPP skupaj s člani Medobčinskega pno pesmijo vseh zborov, brez katere
društva slepih in slabovidnih pripravili si le s težavo predstavljamo praznično
božični koncert, ki je potekal v cerkvi vzdušje, to je pesem Sveta noč.
svete Marije Vnebovzete v Turnišču.
Ob koncu se je mentorica Valerija
Šömen
zahvalila tamkajšnjemu župniČeprav so prazniki že minili, je bila
cerkev domala polna. Komorna pevska ku Toniju Brinjovcu za pomoč pri orzbora obeh društev sta pod mentor- ganizaciji in mu v znak zahvale poklostvom Valerije Šömen zapela čudovite nila majhno darilo. Poklon ob zahvali za
božične pesmi, kot so Počasi naletava sodelovanje je prejel tudi zborovodja
sneg, Pastirček pripoveduje, Jaz vem za tamkajšnjega cerkvenega mešanega
eno štalico in še mnoge druge ter nam pevskega zbora Matej Pucko. Predsetako ponovno pričarala božično vzduš- dnik Medobčinskega društva slepih in
je. Piko na i pa je dodal še sneg, ki je slabovidnih Vojmir Prosen pa se je v
imenu obeh društev zahvalil mentorici
zares počasi naletaval.
Valeriji Šömen za ves vložen čas in trud
Poleg komornih zborov obeh druob pripravi in uspešni izpeljavi tega
štev so nastopili še cerkveni mešani
koncerta. V znak zahvale ji je predal tudi
pevski zbor župnije Turnišče pod mensimbolično darilo. Sledila je še majhna
torstvom Mateja Pucka in instrumenpogostitev ter prijetno druženje v
tamkajšnjem župnišču.
V nedeljo, 17.
januarja 2017, pa
so se pevci komornega pevskega zbora DPPP
odpravili še na
Goričko, kjer so
pripravili še en
koncert božičnih
pesmi. Tokrat je
Združena pevska zbora sta pripravila zdaj že tradicionalni božični
le-ta potekal na
koncert, ki je potekal v cerkvi svete Marije Vnebovzete v Turnišču.
pobudo
člana
(Foto: Branko Barič)

S petjem, z glasbo in recitacijami so člani komornega pevskega
zbora DPPP do zadnjega kotička napolnili cerkev Svete Trojice v
Gornjih Petrovcih. (Foto: Branko Barič)
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Andreja Gorze, v cerkvi sv. Trojice v
Gornjih Petrovcih.
Člani so se skupaj z ostalimi obiskovalci najprej udeležili svete maše, ki
jo je opravil tamkajšnji župnik Dejan
Horvat, nato pa smo lahko prisluhnili našemu pevskemu zboru, ki je pod
mentorstvom Valerije Šömen pripravil
čudoviti venček božičnih pesmi, in recitacijam članice Jožice Zadravec in
člana Benjamina Krča. Na citrah jih
je spremljala Danica Arčan, na Orffova
glasbila pa je zaigral Benjamin Krč. Čeprav je že nekaj časa minilo od božiča,
nas je kombinacija zvokov Orffovih
glasbil in zbora ponovno pripeljala v
čarobnost božičnega duha.
Ob koncu koncerta se je mentorica
Valerija Šömen v imenu celotnega Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije
zahvalila župniku za pomoč pri izvedbi
koncerta in mu ob tem poklonila tudi
simbolično darilo. Med poslušalci pa
je bil tudi župan Občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber, ki se je zahvalil
mentorici Valeriji Šömen in celotnemu
pevskemu zboru, da so lahko njegovi
občani prisluhnili čudovito odpetim
božičnim pesmim.
Druženje se je nadaljevalo tudi po
koncertu, kjer jih je gospod Horvat povabil v tamkajšnje gostišče in jih počastil z nedeljskim kosilom ter jim za spomin podaril iz lesa izdelanega angela.
Pri druženju in pogostitvi se je vsem
skupaj pridružil tudi tamkajšnji župan.

NA DRUŠTVU REFLEKSNA MASAŽA
S stresom se srečujemo v vseh življenjskih obdobjih. Neprestano preži

Suzana Bobnjar predstavila refleksno masažo stopal, ki je z novim
letom na voljo tudi na sedežu društva. (Foto: Janja Buzeti)
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nad nami in nas spremlja, kar je lahko
v določenih primerih zelo ugodno za
naš organizem, spet drugič pa lahko
povzroči hude zdravstvene težave.
Stresu se ne moremo izogniti, lahko pa
se ga naučimo obvladati in premagati.
Ena izmed individualnih metod premagovanja stresa je masaža, za katero
lahko trdimo, da spada med najstarejše
metode premagovanja stresa.
Za vse člane društva smo pripravili predavanje o refleksni masaži stopal
ter jim tako približali vsaj eno izmed
mnogih tehnik premagovanja stresa in
pomoči pri odpravi različnih zdravstvenih težav. Predavanje je potekalo v sredo, 11. januarja 2017, na sedežu društva
pod vodstvom fizioterapevtke Suzane
Bobnjar. Le-ta je zbranim naštela nekatere pozitivne učinke masaže, med
katerimi je izpostavila lajšanje bolečin,
odpravljanje stresa in izčrpanosti, krepitev imunskega sistema, povzročanje
občutka ugodja ter pospeševanje presnove in razstrupljanje telesa. Prav tako
jim je predstavila refleksne točke na
podplatih, ki se ujemajo z določenim
organom ali delom telesa. Desno stopalo se ujema z desno polovico telesa,
levo stopalo pa z levo polovico telesa.
Refleksne točke pa imamo tudi na dlaneh. Obe masaži (stopal in dlani) lahko
izvajamo sami doma, še bolj učinkovito
pa je, če masažo prepustimo strokovnjakom za masažo oziroma refleksoterapevtom. Podala je tudi dva primera
ugodnega zdravljenja z refleksologijo,
pri katerih je sodelovala tudi sama. Po
končanem predavanju so imeli člani
priložnost preizkusiti refleksno masažo stopal, ki se bo na društvu, poleg

klasične masaže, tudi redno izvajala, v
kolikor se bo pokazal interes.

TURNIR DRUŠTVA V IGRANJU ŠNOPSA
Igranje šnopsa je v Prekmurju kot
tudi v Prlekiji, še posebej v tem letnem
času, vsem prav dobro poznano. Ob
koncu tedna se zberejo ljubitelji kartanja v vaški gostilni in igrajo navadno
na dve dobljeni igri do sedme točke.
Igra lahko traja ure in ure in nemalokrat
se konča tudi z jeznimi vzkliki in celo
s prepiri. V tem delu Slovenije to igro
jemljejo zelo resno, saj so turnirji po
navadi močno obiskani, organizirane
pa so tudi tri lige v igranju šnopsa (pomurska, ravenska in gorička), ki imajo
med sedem in štirinajst ekip. Potekajo
na toliko lokacijah, kolikor parov igra v
posamezni ligi. Igra poteka z 20 kartami, zmagovalec pa je tisti, ki prvi doseže 66 točk ali naredi zadnji vzetek.
Tako smo se na podlagi tega zimskega običaja odločili, da bomo tudi na
sedežu našega društva priredili turnir
DPPP v igranju šnopsa. Turnir je potekal
v petek, 27. januarja 2017, s pričetkom
ob 10. uri. Po zbranih prijavah, žrebu in
pozdravu športnega referenta Franca
Borovnjaka so se tekmovalci preizkusili
s svojimi ˝kartaškimi˝ sposobnostmi.
Za igranje šnopsa pravijo, da se ga je
težje naučiti kot zgodovino. Ob napetem vzdušju je 18 članov po več urah
kartanja tekmovanje zaključilo in dobili
smo zmagovalca.
Ob koncu tekmovanja je Franc
Borovnjak razglasil rezultate in podelil
zanimive praktične nagrade, za katere
je poskrbel član Jože Duh. Zmagova-

Na društvu so organizirali turnir v igranju šnopsa, ki je še posebej v
zimskem času zelo priljubljena igra v našem delu Slovenije. (Foto:
Janja Buzeti)
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lec tokratnega turnirja je bil Bojan Ciman, ki je v finalu premagal Antona
Simoniča. Poleg Antona Simoniča in
Bojana Cimana sta se v finale uvrstila še
Ludvik Škraban in Milan Prelog ter
osvojila tretje in četrto mesto. Društvo
pa je poskrbelo, da udeleženci niso odšli ne lačni in ne žejni.

ČLANICE AKTIVA ŽENA NADGRAJUJEJO
SVOJE ZNANJE ROČNIH DEL S TATTING
TEHNIKO
V sredo, 22. 2. 2017, so članice Aktiva žena na svojih tedenskih delavnicah
gostile gospo Zoro Gosak, ki jih je poučila o tatting tehniki. Tatting je tehnika, ki je pri nas še relativno nova, in pri
kateri gre za vozlanje niti na posebno
iglo. Z omenjeno tehniko bodo članice
lahko izdelovale različne prtičke, božične okraske ter vse vrste nakita – ogrlice, uhane, zapestnice, broške in tako
še povečale svojo pestro paleto ročnih
izdelkov. Z dodatkom različnih perlic
pa bodo ti izdelki dobili prav poseben
čar. Na predstavitveni delavnici sta članicam pomagali še dve prostovoljki, in
sicer Majda in Nina Barič.
Ta dan pa je članice obiskal še poseben gost, kaplan Anton Borovnjak. V
mesecu juliju minulega leta so se članice udeležile njegovega mašniškega
posvečenja v stolni cerkvi v Murski Soboti. In sedaj jih je presenetil s svojim
obiskom na društvu, ki so se ga članice
močno razveselile. Skupaj so pokramljali ob kavici in slastnem pecivu, ki
so ga spekle same.

Tatting je tehnika pri kateri gre za vozlanje niti na posebno iglo.
(Foto: arhiv društva)
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Aleksander Grum in Klavdij Leban | Društvo paraplegikov
severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Veseli december? Zima? Mraz? Kje je že to ...

V

začetku decembra smo v sodelovanju s še šestimi invalidskimi
društvi, ki delujejo v Novi Gorici
oziroma na severnem Primorskem, v
dvorani novogoriške občinske stavbe
pripravili prireditev za obeležitev mednarodnega dneva invalidov. S skupnim
nastopom smo dosegli precejšnjo odmevnost in dodobra napolnili dvorano.
Različne kulturne nastope smo dopolnili z otvoritvijo dveh slikarskih in ene fotografske razstave, posamezna društva
pa so predstavila tudi svoje dejavnosti;
naše društvo so zastopali slikarji.
Veseli del leta se je nadaljeval z obiski članov, ki živijo po domovih upokojencev, za ostale pa smo že tradicionalno organizirali društveno silvestrovanje.
Decembrsko vzdušje sta nekoliko pokvarila le neuspeh na razpisu za javna
dela in pregrešno drago popravilo kombija – okvare nas vse pogosteje opominjajo na to, da bo potrebno začeti
resno razmišljati o nabavi novega prevoznega sredstva. Mogoče pa ga zapi-

šemo v prihodnje pismo dedku Mrazu?
Kmalu po novem letu smo se predstavniki društva skupaj s predsednikom
ZPS Danetom Kastelicem in s strokovno delavko Špelo Šušteršič sestali
z novogoriškim županom in z vodjo
občinskega oddelka za družbene dejavnosti. Pogovarjali smo se o tem, kako bi
občina pomagala društvu pri odplačevanju posojil, ki so se nabrala v času urejanja novih društvenih prostorov ter o
podpori pri zaposlovanju osebnih asistentov. Predlagali smo tudi, da bi stare
društvene prostore, ki so sicer v lasti občine, namenili za prehodno stanovanje.
V njem bi začasno – nekaj mesecev –
lahko bivali invalidi, ki po nastanku invalidnosti še nimajo svojega stanovanja
ustrezno prilagojenega. Med pogovori
smo dobili zagotovila, da nam je občina pripravljena prisluhniti in pomagati
– a se je v naslednjih tednih dogovor o
nadaljnji uporabi nekdanjih društvenih
prostorov “zataknil” pri stanovanjskem
skladu ...

Rejčeva 5
5000 NOVA GORICA
Spletna stran:
drustvo-go-para.si
E-pošta:
drustvo.paraplegikov@siol.net
Kljub temu ostajamo optimisti in
izkoristimo vsako priložnost za dobro
voljo. Priredili smo si majhno kulturno
proslavo 8. februarja, v času, ko nastaja
ta članek, pa razmišljamo o majhni kulturni proslavi 8. marca. Ja, tudi streljali
smo – o tem pa Klavdij.

DOBER LEP SONČEN JE DAN
Kako zelo smo lahko srečni,
da naš dom ni v mesta gneči,
tam človeka smog še nesreči,
pogoji na vasi so kar všečni.
Vesel sem, da imava vrt,
za zasaditev imam načrt,
v njem je um naprej uprt,
ograjenemu ne škodi krt.
Živeti z vrtom v naravi
le koristi in celo zdravi.
Ti diši po pokošeni travi,
dlani še ne tu bili žuljavi.
V domišljiji se mi kar poje,
paraplegik si želi še hoje,
kot se vzpenjal je v gore,
po nesreči tja več ne more.
Paraplegik bi rad bil ptica,
če spred ovira je, stopnica.
Včasih prestrm je klanec,
sočuten pomaga neznanec.

Slikarja Zorica in Klavdij se predstavita. (Foto: Primož Grebenjak)
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Klavdij Leban
TRETJI KROG STRELSKE LIGE NA
GORIŠKEM
V torek, 1. februarja, je na strelišču v
Anhovem potekal 3. krog strelske lige
Zveze paraplegikov Slovenije v streljanju z zračno puško. Organizator je bilo
Društvo paraplegikov severne Primorske, ob strokovnem vodstvu in pomoči
Strelskega društva Salonit Anhovo.
Slabe vremenske razmere in virusna
obolenja so nekoliko razredčila napovedano udeležbo, kljub temu se je tekmovanja udeležilo 26 tekmovalcev iz vseh
pokrajinskih društev.
V najštevilčnejši skupini SH1 je prvo
mesto osvojil Franc Pinter – MB (371),
drugo Franc Jožef – MS (367), tretje pa
Robert Žerovnik – LJ (354).
V skupini SH2, kjer tekmujejo težje
gibalno ovirani strelci z naslonom, je
med sedmimi tekmovalci največ krogov nastreljal Slavko Dunaj – MS (369),
drugo mesto je osvojil Gorazd Tiršek
– CE (368), tretje pa Leon Jurkovič –
MS (355).
Posamezno SH2 ženske je bila edina
tekmovalka Veselka Pevec – LJ (364).

V absolutni konkurenci je torej slavil
Franc Pinter (MB), drugi je bil Slavko Dunaj (MS) tretji pa Gorazd Tiršek (CE).
V ekipni konkurenci ligaškega tekmovanja je prvo mesto premočno
osvojila ekipa strelcev DP PP – (1091),
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drugo DP LJ (1057), tretje DP P (1053),
četrto DP JZŠ (1011), peto DP IK (1007),
šesto pa DP DBKP (909).
Tekmovanje sta odlično vodila in
sodila državna sodnika Henrik Valentinčič in Drago Mlekuž.

Mojstri ostrega očesa in mirne roke (Foto: Henrik Valentinčič)
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Franci Žiberna in Miran Jernejšek | Društvo paraplegikov
Podravja

S TOTEGA EKA
Franci Žiberna
ŠPORT, HOBI, TURIZEM,
REKREACIJA ...

P

otapljanje je sestavni del plavanja in tudi osnova, da lahko rečemo, da obvladamo plavanje.
Potapljač pa je nekaj več, uporablja
pripomočke, kot so maske, dihalke in
plavuti (paraplegiki jih ne uporabljajo, kar je pod vodo tudi razpoznavni
znak). Potapljač mora nujno obvladati
in poznati veliko fizikalnih in fizičnih
posebnosti, da se lahko varno potaplja v podvodnem raju, ki ga res ne
morejo vsi doživeti v vseh lepotah.
Med prvimi navdušenci, ki so se odločili uživati pod vodo, je tudi Barbara Slaček. Veliko naših članov je zelo
aktivnih pri potovanjih po svetu, ki se
nam, sedečim invalidom na vozičku
zdijo nemalokrat nedostopni. Zato
smo bili zelo veseli, da se je Barbara
odločila svojo zgodbo deliti z nami.
Svoja doživetja, občutke, napore, srečo in izkušnje je z besedo in s pravim
potopisnim filmom v več stvareh neznansko očarala.

Na predstavljenem popotovanju
je naša članica Barbara Slaček s spremljevalko, inštruktorico potapljanja
Alenko Fidler, na zanimiv način, v
potopisni zgodbi, z nami delila potovanje do otoka Kythira (jug Grčije), kjer
so dekleta plavala z morskimi želvami.
Kratek zapis njenega pripovedovanja je predstavljen v naslednjih vrsticah:
»Poleg naju z Alenko sta se potovanja
udeležili še ruska parapleginja Milyauska Shafihova, ki smo jo preimenovali v Milko, in ruska inštruktorica potapljanja Elena Topyricheva.
Da nismo bila dekleta na poti
sama, nas je spremljal še inštruktor
potapljanja in predsednik IAHDAdriatic, Branko Ravnak«, ki se
je predstavitve potopisa prav tako
udeležil.
Sama ideja o potapljanju z želvami
in snemanju filma se jim je porodila že
v letu 2014, na festivalu podvodnega
filma in videa v Slovenskih Konjicah.
Ker pa Milka ni znala plavati, je najprej
prišla v Slovenijo, kjer so jo naučili plavati in se potapljati. Na pot so se odpravili s kombijem in se peljali preko

Doživet opis potovanja do Kythire. (Foto Peter Gavez)
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Lackova cesta 43
2000 MARIBOR
Spletna stran:
drustvo-para-mb.si
E-pošta:
dp.podravja@gmail.com

Hrvaške, Srbije in Makedonije in v Gevgeliji; ob makedonsko-grški meji prvič prespali. Drugi dan jih je pot preko
Grčije vodila do polotoka Peloponez,
kjer so preživeli dva dni. Tu se nahaja plaža Kalo Nero (v prevodu Dobra
voda), ki je znana po tem, da na njej
gnezdijo želve z latinskim imenom
Caretta Caretta. Pot so nadaljevali
proti otoku Kythira in se preko gorate pokrajine Agios Ioannis in Sparte
pripeljali do Monemvazije, ki je mesto zgrajeno na skalnatem otoku. Ob
koncu dneva pa so prišli do Neapolija
in se naslednji dan vkrcali na trajekt,
ki jih je pripeljal do otoka Kythira, kjer
so preživeli teden dni. Ves čas bivanja
so namenili opazovanju otoka in snemanju dokumentarnega filma, ki smo
si ga prav tako pozorno ogledali, da bi
tudi sami videli želvo, ki naj bi živela v
zalivu Kapsali beach, kjer so bile potapljačice nastanjene.
Dekleta so se veliko potapljala in
raziskovala otok. Lepa pokrajina in
številna doživetja so privedla do nastanka krasne zgodbe in lepega dokumentarnega filma, ki veliko pove tudi
o Barbarinem osebnem življenju.
Zgodbo smo poslušali ob pristnih
grških dobrotah, janeževem žganju
OUZO in namazu tzatziki, ki jih je pripravila Barbara sama in nas tako tudi s
kulinariko prestavila v prostor zapeljivega otoka Kythira in Grčije.
Barbara nam tudi sporoča, da ima
takih potopisnih dogodivščin še veli-

[
ko v rokavu. Veselim se njenega naslednjega vabila na takšno ali podobno
predstavitev; želimo pa si, da bi tudi
drugi člani delili podobne zgodbe z
nami. To bi bilo lepo.

Franci Žiberna
ŠPORTNIK LETA 2016 MED
INVALIDI PRVIČ TUDI V
MARIBORU
To prestižno priznanje je prejel naš
član Franc Pinter. Društvo pa je prejelo še plaketo za dosežene uspehe
na področju športa invalidov ter uspešnega spodbujanja in vključevanja
novih invalidov – športnikov.

Strelec Franc Pinter je priznanje
prejel za svoja uspeha:
1. mesto v streljanju s standardno
puško SH1 na DP v Ljubljani,
2. mesto v streljanju s standardno
puško SH1 na mednarodnem tekmovanju v Hannovru.
Dodamo lahko tudi njegovo udeležbo na sedmih paraolimpijskih
igrah, ki jih bo težko še kdo dosegel.
Je tudi velik vzornik mlajšim članom,
ki šele vstopajo na pot vrhunskih
športnikov invalidov. Ančo bi si to priznanje mogoče bolj zaslužil že pred
leti, ko je dosegal sijajne uspehe na
evropskih in svetovnih prvenstvih ter
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olimpijadah. Športnica leta 2016 med
ženskami je Danica Padežnik. Ekipa
leta 2016 pa je ekipa Društva invalidov Maribor v pikadu – ženske.
Plaketo je prejelo Društvo paraplegikov Podravja za uspehe na
področju športa invalidov, za njihovo
vključevanje in spodbujanje športa
invalidov.
Priznanja je podelil Milan Kotnik,
predsednik Sveta invalidov MOM. Podelitev je potekala v dvorani Lukna.
Organizatorji so pripravili lep spektakel, ki je spremljal tudi podelitve drugih vrhunskih športnikov Maribora,
med njimi sta bila še posebej bučno
pozdravljena Ilka Štuhec in Boštjan
Kline.

Miran Jernejšek
KEGLJALI V MARIBORU

Franc Pinter se je dogodka udeležil v spremstvu partnerke in sočlanov. (Foto: Franci Žiberna)

V imenu društva je plaketo prevel predsednik Alfred Lasetzky (Foto:
Franci Žiberna)

V decembru je v Dvorani Tabor v
Mariboru potekalo 2. kolo lige paraplegikov v kegljanju. Tekmovanje se je
pričelo zelo zgodaj (ob sedmi uri) in je
potekalo brez večjih zapletov. Tudi tokrat nam je malo ponagajalo kegljišče,
kar je malo zmedlo nekatere tekmovalce. Toda kaj hočemo, tehnika pač
rada ponagaja, drugače pa je tekmovanje potekalo gladko in hitro. K temu
so tokrat pripomogli člani, saj so se
držali določene ure in ni bilo potrebno nikogar čakati. Tekmovalo se je po
pravilniku Kegljaške zveze Slovenije in
pravilom, prirejenim paraplegikom.

Tekmo je vodila in korektno sodila svetovno znana kegljačica in
kegljaška sodnica Silva Razlag s svojo ekipo. (Foto: Peter Gavez)
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Tekmovali smo v štirih kategorijah in tudi ekipno. Tekmovalo je sedem društev paraplegikov, ker je tekmovanje odpovedalo DP severne Primorske, Gorenjci pa
v kegljanju tako ali tako ne sodelujejo več.
Na koncu tekmovanja so se tekmovalci razvrstili v
naslednjem vrstnem redu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EKIPNO:
mesto: DP Podravja: 1680 podrtih kegljev
mesto: DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja: 1580
podrtih kegljev
mesto: DP Prekmurja in Prlekije: 1519 podrtih kegljev
mesto: DP ljubljanske pokrajine: 1509 podrtih kegljev
mesto: DP Koroške: 1489 podrtih kegljev
mesto: DP jugozahodne Štajerske: 1440 podrtih
kegljev
mesto: DP Istre in Krasa: 1258 podrtih kegljev

TETRAPLEGIKI:
1. mesto: Aleš Povše (CE): 433 kegljev
2. mesto: Slavko Ivančič (LJ): 385 kegljev
3. mesto: Kristjan Žunko (MB): 376 kegljev
ŽENSKE:
1. mesto: Senka Ivaniševič (LJ): 378 kegljev
2. mesto: Marija Kerec (MB): 356 kegljev
3. mesto: Marta Janežič (MS): 307 kegljev
MOŠKI:
1. mesto: Tone Kanc (NM): 484 kegljev
2. mesto: Viktor Rupnik (LJ): 464 kegljev
3. mesto: Miran Jernejšek (MB): 449 kegljev
VETERANI:
1. mesto: Emil Filipič (KP): 454 kegljev
2. mesto: Franc Kuhelj (NM): 361 kegljev
3. mesto: Franc Borovnjak (MS): 337 kegljev
Tekmo je vseskozi vodila in korektno sodila svetovno znana kegljačica in kegljaška sodnica Silva Razlag
s svojo ekipo. Na koncu smo podelili tudi pokale in
medalje, kakor se na vsaki tekmi spodobi in kakor veleva tudi športni pravilnik Zveze paraplegikov. Tokrat je
medalje in pokale prispevalo DP Podravja. Upam, da
so bili tekmovalci zadovoljni z organizacijo. Na koncu
se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri
izvedbi 2. kola lige kegljanja slovenskih paraplegikov.
Na svidenje decembra 2017!
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Jože Globokar | INVALID ŠPORTNIK LETA 2016

VESELKA IN FRANČEK GORAZD ŠPORTNIKA LETA
2016
Športnika leta 2016 sta naša vrhunska strelca Veselka Pevec in Franček G. Tiršek, najboljša ekipa
pa moška reprezentanca slepih in slabovidnih v kegljanju.

Z

veza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite je
sklepno športno dejanje v letu
2016 pripravila 15. decembra v konferenčni dvorani Austria Trend hotela v
Ljubljani. Na tradicionalni prireditvi –
Invalid športnik leta 2016 – so razglasili najboljšega športnika, najboljšo
športnico in najboljšo športno ekipo.
Podelili so tudi zlate, srebrne in bronaste znake. Zlate za medalje na paraolimpijskih igrah, srebrne za medalje
na svetovnih prvenstvih, bronaste pa
za medalje na evropskih prvenstvih.
Priznanje so podelili tudi mladim perspektivnim športnikom in sodelavcem
za dolgoletno, uspešno in požrtvovalno delo v športu invalidov.
Paraolimpijsko in tekmovalno leto

2016 je orisal predsednik ZŠIS-POK
Damjan Lazar, nato pa je športnike,
visoke goste in številne ljubitelje športa invalidov nagovorila slavnostna govornica dr. Maja Makovec Brenčič,
ministrica za izobraževanje, znanost in
šport. Zahvalila se je vsem športnikom
invalidom, ki niso presegli in uresničili samo svojih ciljev, ampak tudi cilje
Slovenije. Govorcem se je pridružil
tudi generalni direktor URI-SOČA,
mag. Robert Cugelj in med drugim
omenil pomen športa za invalide ter
sodelovanja z ZŠIS-POK.
V drugem delu glasbeno obarvane prireditve, ki jo je z izbranimi besedami vodila Sabina Gosenca, se
je začela slovesna podelitev odličij in
priznanj. Med dobitniki so bili tudi
športniki paraplegiki in tetraple-

Športnik in športnica leta 2016 (Foto: Vid Ponikvar/Sportida)

giki, člani pokrajinskih društev
Zveze paraplegikov Slovenije.
Bronasti znak je prejel Matej
Brajkovič, član DP Ljubljanske pokrajine za osvojeno bronasto medaljo
na evropskem prvenstvu v biljardu v
Avstriji. Matej je naš edini tekmovalec,
ki na mednarodnih tekmovanjih osvaja medalje, vendar njegovemu zgledu
sledijo že številni igralci biljarda.
Srebrni znak je prejel paraplegik Skender Tošić za osvojeno prvo
mesto v para-karateju na svetovnem
prvenstvu v Avstriji. Skender je na
letošnjem SP dobesedno pometel s
konkurenco, saj je od vseh sodnikov
v finalu dobil najvišjo možno oceno.
Zasluge za medaljo ima tudi trener
Peter Šircelj.
Zlati znak je prejela Veselka Pevec za osvojeno zlato paraolimpijsko
medaljo z zračno puško stoje in paraolimpijski rekord. V Riu je naša šampionka ob pravem trenutku na strelskem nebu zasvetila kot meteor.
Zlati znak je prejel Franček Gorazd Tiršek za osvojeno srebrno paraolimpijsko medaljo z zračno puško
stoje. Franček je srebrno paraolimpijsko medaljo osvojil že pred štirimi leti
v Londonu, je pa tudi nosilec kar nekaj
prvih mest s tekmovanj v svetovnem
pokalu.
V nadaljevanju je sledila podelitev
priznanj za dva mlada perspektivna
športnika. Eden izmed njiju je bil tudi
naš mladi up in že odličen smučar
Jernej Slivnik iz DP Gorenjske. Jernej
ima status športnika državnega razreda in vse možnosti za napredek. Cilj
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– zimske paraolimpijske igre v Južni
Koreji.
Priznanja so prejeli tudi sodelavci ZŠIS: Polona Sladič, mag. Franc
Hočevar in prof. dr. Črt Marinček
za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo v športu invalidov.
Pred razglasitvijo najboljše ekipe,
športnice in športnika so se s predstavitvijo spomnili naših športnikov, ki
so nastopili na prvih paraolimpijskih
igrah davnega leta 1972 v Heidelbergu. Takrat so barve Jugoslavije zastopali Pavla Sitar (zlata medalja v vožnji), Marja Šerbela, Jože Okoren
(bronasta medalja v metu diska), Edo
Cerkvenik, Branko Rupnik, Martin
Gorenc, Marjan Peternelj in Zlatko Bernašek. Spremljali so jih zdravnik in vodja odprave Črt Marinček,
fizioterapevtka Alenka Primožič ter
trenerja Aleš Vest in Peter Jakše. Ob
tej priložnosti je prof. dr. Črt Marinček
opisal dogodke z naših prvih paraolimpijskih iger.
Zatem je nastopil trenutek razglasitve najboljših, ki so nas s svojimi nastopi še posebej razveselili.
Najboljša ekipa leta 2016
je moška reprezentanca slepih in
slabovidnih v kegljanju za osvojeno prvo mesto na evropskem pr-

venstvu v Koprivnici na Hrvaškem.
Športnica leta 2016 je strelka Veselka Pevec – paraolimpijska zmagovalka, dobitnica zlate medalje in nosilka
dveh paraolimpijskih rekordov. Zmagala je v močni konkurenci in po njeni zaslugi je v Riu zadonela slovenska
himna. Veselko pa je 7. decembra 2016
doletela še posebna čast, ko je Pošta
Slovenije izdala priložnostno znamko
z njeno podobo. To je še en korak do
izenačitve invalidnih in neinvalidnih
športnikov. Kako močna osebnost je
Veselka, je pokazala skozi življenje.
Kot vzorna mati je tudi svojo hčerko
usmerila v šport, Saša pa je tudi zelo
uspešna študentka. Ob podelitvi naslova športnice leta se je Veselka zahvalila vsem, ki so sodelovali pri njeni
športni karieri, še posebej pa Jožetu
Okornu in Zlatku Bernašku, ki sta
jo vpeljala na športno pot.
Športnik leta 2016 je strelec
Franček Gorazd Tiršek. Franček
je laskavi naslov osvojil tretje leto zapored. Njegovo ime je že dolgo časa
znano v športnih krogih in širši javnosti. Iz skoraj desetletnega nastopanja
za reprezentanco Slovenije se je vsako
leto z vsakega velikega tekmovanja
vračal s posamično ali ekipno medaljo. Na lanskem najpomembnejšem
tekmovanju, na paraolimpijskih igrah

Udeleženci naših prvih paraolimpijskih iger v Heidelbergu (Foto: Vid Ponikvar/Sportida).
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v Riu de Janeiru, je osvojil srebrno medaljo.
Za vrhunske rezultate strelcev pa
imata nedvomno veliko zaslug trenerka Polona Sladič in njen pomočnik
Aleš Kosmač.
Odličja in priznanja so podeljevali:
dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica
za izobraževanje, znanost in šport,
mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI-SOČA, Janez Slapar, predsednik Strelske zveze Slovenije, dr. Boro
Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport pri MIZŠ, mag. prim.
Rajmond Šavrin, vodja oddelka za
paraplegijo v URI-SOČA, Janez Sodržnik, podpredsednik OKS – Združenja
športnih zvez, Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide,
vojne veterane in žrtve vojnega nasilja pri MDDSZ, Ernest Jazbinšek,
dolgoletni predsednik in sekretar ZŠIS
in Damijan Lazar, predsednik ZŠIS-POK.
Za velik korak k večji prepoznavnosti športa invalidov je poskrbela klasična televizija TIPK TV za gluhe in naglušne, ki je celotni dogodek posnela
in ga še isti dan predvajala. Slovesno
prireditev je obogatil kitarist in pevec
Anže Gregorič, za fotografije pa je
poskrbel Vid Ponikvar/Sportida.

[

]

ŠPORT

Jože Globokar | Veselka Pevec – dobitnica Bloudkove plakete

ŠE ENO PRIZNANJE ZA IZJEMEN USPEH
Na Brdu pri Kranju je bila 14. februarja 2017 slovesna, 52. podelitev Bloudkovih priznanj za leto
2016. To so najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju športa.

O

dbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj je med desetimi športniki Bloudkovo
plaketo podelil tudi naši izjemni zlati
paraolimpijski rekorderki Veselki
Pevec. Veselka je ugledno priznanje
na predlog ZŠIS-POK prejela za pomemben tekmovalni dosežek.
Naša šampionka je po težki življenjski izkušnji svojo novo pot našla v
športu. Na pobudo prijateljev športnikov paraplegikov je začela trenirati
streljanje z zračno puško in odkrila
svoj talent. Z neizmerno voljo, s trdim
delom in predanostjo je leta 2012 postala članica državne reprezentance. Z
nadarjenostjo in doslednimi treningi
je začela nizati uspeh za uspehom.
Leta 2014 je na svetovnem prvenstvu
v nemškem Suhlu postala svetovna
prvakinja v neolimpijski disciplini padajoče tarče. Na istem tekmovanju je
dosegla tudi kvoto za nastop na paraolimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Pred
nastopom na paraolimpijskih igrah je
imela težave z vidom, tik pred nastopom pa tudi tehnične težave z orožjem. Vse je pravočasno rešila in ob
pravem trenutku dosegla vrhunsko
formo. Kot debitantka na paraolimpijskih igrah je v številni moški in ženski
konkurenci posegla v sam vrh. Postavila je dva paraolimpijska rekorda in

z zadnjim vrhunskim
strelom v disciplini R4
osvojila zlato medaljo.
To je bil nastop, ki je
osupnil vse. Nastop,
ki so nam ga zavidale
vse strelske velesile.
Nastop, ki je razveselil trenerko Polono
Sladič, njenega pomočnika Aleša Kosmača in Slovenijo. Ob
razglasitvi rezultatov
je v dvorani zadonela
Zdravljica, na drogu
pa sta se dvigovali kar
dve slovenski zastavi.
Prizor, ob katerem so
se vsem ljubiteljem
športa orosile oči.
Na
podelitvi
Bloudkovih nagrad in
plaket je ministrica za
izobraževanje,
znanost in šport dr. Maja
Makovec
Brenčič
v svojem nagovoru Naša šampionka z Bloudkovo plaketo (Foto: Polona Marinček)
pripomnila, da je Slovenija država, ki ima
šport v svojem DNK. Šport pa niso le svojim znanjem, spodbudo in podpovrhunski rezultati, ampak tudi zdrav ro stojijo za svojimi varovanci. Brez njiživljenjski slog in rekreacija. Omenila hove pomoči ni mogoče doseči takih
je tudi predane športne delavce, ki s rezultatov.

"Sonce z vsemi planeti, ki ga obkrožajo in so od njega odvisni, lahko še vedno
dozori v vejico grozdja, kot da nima ničesar drugega početi v vesolju."
Peter Leslie
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Jože Globokar in Lutfi Abdullahu | NLB Wheel liga

DRUGI IN TRETJI KROG NLB WHEEL LIGE
Košarkarske ekipe na vozičkih nadaljujejo s tekmovanji v regionalni NLB Wheel ligi. V organizaciji
Zveze paraplegikov Slovenije sta drugo kolo pripravili ekipi KKI Vrbas (26. novembra v Banja Luki
– skupina B) in KIK Una Sana (27. novembra v Bihaću – skupina A).
Jože Globokar
DRUGI KROG ODIGRAN V
BANJA LUKI IN BIHAĆU
Banja Luka
Ekipe NLB WHEEL lige sta na tekmovanju v Banja Luki obiskala trener
košarkarskega kluba Igokee Dragan
Bajić in košarkar Vuk Radivojević in
s tem izkazala podporo regionalnemu
tekmovanju, ki ga že deveto leto vodi
Zveza paraplegikov Slovenije. Gostoma se je za podporo zahvalil vodja
lige Gregor Gračner.
V uvodni tekmi so domačini KKI
Vrbas z zanesljivo zmago (79 : 51) porazili Slovenijo.
V drugi tekmi med moštvi Castelvecchio in RSV Kärnten je bil obračun
odločen že v prvem polčasu, saj so Italijani povedli z visoko razliko tridesetih
točk in tekmo rutinirano pripeljali do
konca (76 : 34).

Ekipe NLB WHEEL lige sta obiskala trener
košarkarskega kluba Igokee Dragan Bajić in
košarkar Vuk Radivojević. (Foto: Mitja Dečman)
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Ekipi Slovenija in Castelvecchio sta
se pod koši srečali v tretji tekmi. Po dokaj enakovrednem prvem polčasu so
Slovenci v nadaljevanju povsem popustili in tekmo izgubili s 45 : 74.
V zadnji tekmi drugega kola skupine B je bila boljša ekipa KKI Vrbas. Dobila je vse četrtine in proti RSV Kärnten
zanesljivo slavila z rezultatom 60 : 38.
Tekmo sta ob tehničnem delegatu
Mitju Dečmanu (SLO) vodila sodnika
Damir Kunusič (BiH) in Hrvoje Pencinger (CRO). Najboljši strelci: Ramo
Rekanović (KIK Una Sana, 118); Sabid Karupović (KKK Singidunum, 89);
Enes Kamberović (KIK Zmaj, 74).
V skupini B po drugem kolu vodi
Castelvecchio, druga je KKI Vrbas, tretja RSV Kärnten, četrta pa Slovenija.
Bihać
Favorizirana KIK Una Sana je v prvi
tekmi upravičila svojo vlogo in KKI Zagreb porazila z 81 : 56.

V drugem srečanju si je ekipa KKI
Zmaj že v prvem polčasu priigrala visoko razliko in tekmo s KKK Singidunum (81 : 27) zanesljivo dobila.
V tretji tekmi je bila boljša KIK
Zmaj, ki je KKI Zagreb porazila z rezultatom 78 : 66. Hrvati so v prvi četrtini
povedli za eno točko, v nadaljevanju
pa povsem popustili.
Tekmo sta ob tehničnem delegatu
Milanu Lukanu (SLO) vodila sodnika
Mitja Dečman (SLO) in Mersud Topić
(BiH).
Najboljši strelci: Ademir Demirović (Castelvecchio, 94); Elvir Modronja (KKI Vrbas, 81); Robert Holderiig
(RSV Kärnten, 78).
V skupini A po drugem kolu vodi
KIK Una Sana, druga je KIK Zmaj, tretja
KKK Singidunum, četrta pa KKI Zagreb.

Drugi krog tekem odigran tudi v Bihaću. (Foto: Mitja Dečman)

[
Lutfi Abdullahu
TRETJI KROG ODIGRAN V
BEOGRADU IN WOLFSBERGU
Beograd
Ekipe so pred začetkom nagovorili in pozdravili: predstavnika ABA
lige – športni direktor Žarko Čabar-

tekma je bila zelo razburljiva, saj sta se
ekipi KIK Una Sana in KIK Zmaj izmenjavali v vodstvu in prikazali povsem
enakovredno igro. Tekmo je na koncu
le dobila ekipa iz Gradačca s 64 : 60.
V tretji tekmi je bil rezultat med KKI
Zagreb in KIK Una Sana po prvi četrtini
izenačen (23 : 23). V nadaljevanju pa so

V prvi tekmi je zmagala KIK Una Sana (v belih dresih). (Foto: Mitja Dečman)

Igralce ekip skupine A so obiskali (z leve): predstavnika ABA
lige, trener KK Crvene zvezde in predstavnik Košarkarske zveze
Srbije. (Foto: Mitja Dečman)

kapa in Aco Todorović, trener KK
Crvene zvezde Dejan Radovič in
predstavnik Košarkarske zveze Srbije Vladimir Kuzmanović. S tem so
dali podporo Regionalni NLB Wheel
ligi, ki v deželah Alpe, Jadran, Donava
poteka že deveto leto.
Na prvi tekmi sta se v športni dvorani Zavoda za šport na Košutnjaku
pomerili KKI Zagreb in KKK Singidunum. Domačini so že v prvem polčasu
pobegnili za enaindvajset točk in tekmo dobili z rezultatom 84 : 64. Druga

Zagrebčani popustili in
tekmo izgubili s 63 : 85.
KIK Zmaj je po treh četrtinah v zadnji tekmi
ekipi KKK Singidunum
pobegnila na varnih štiriindvajset točk
razlike in z rutinirano
igro zmagala z 79 : 48.
Najboljši strelci: Ramo
Rekanović, KIK Una
Sana (178); Sabid Karupović, KKK Singidunum 151; Arnel Mu-
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lić, KIK Zmaj (109).
V skupini A po drugem kolu vodi
KIK Una Sana, druga je KIK Zmaj, tretja KKK Singidunum, četrti pa KKI Zagreb. V tej skupini so izžrebali tudi dva
igralca, ki bosta prejela nova košarkarska vozička generalnega pokrovitelja
Nove ljubljanske banke. Srečna dobitnika sta Dušan Batalo (KKK Singidunum – SRB) in Damir Babajić (KIK
Zmaj – BiH).
Wolfsberg
Favorizirana domača ekipa RSV
Kärnten je končno le morala priznati
premoč Slovenije. Slovenci so prikazali boljšo igro in slavili s 74 : 60. V drugi
tekmi med KKI Vrbas in Castelvecchio
so po treh četrtinah Italijani vodili za
eno točko in v nadaljevanju z rutinirano igro zmagali s 67 : 62. Slovenija je v
tretji tekmi izgubila proti KKI Vrbas (47
: 64), ki je po prvem polčasu zaostajala
za enajst točk, v nadaljevanju pa povsem popustila. Zadnje srečanje v skupini B je pripadlo ekipi Castelvecchio,
ki je premagala RSV Kärnten s 67 : 51.
Najboljši strelci: Ademir Demirović, Castelvecchio (129); Robert
Holderiing, RSV Kärnten (124); Elvir
Modronja, KKI Vrbas (121). V skupini
B po tretjem kolu vodi Castelvecchio,
druga je KKI Vrbas, tretja Slovenija,
četrta pa RSV Kärnten. Tekme 3. kola
sta spremljala delegat Milan Lukan in
vodja lige Gregor Gračner, sodili pa:
Mitja Dečman (SLO), Darko Šovran
(SRB) in Saša Lakič (A). Dosodili so tudi
nekaj tehničnih napak.

V zadnji tekmi je v Wolfsbergu slavila ekipa Castelvecchio (v rdečih dresih). (Foto: Mitja
Dečman)

63

[

ŠPORT

]

Jože Globokar | Svetovni pokal in tradicionalni kamp na Rogli za smučarje invalide

ZANIMANJE ZA SMUČANJE INVALIDOV VEDNO VEČJE
Prvi nastop slovenskega smučarja na tekmah svetovnega pokala in slovesen zaključek le-tega.
Z drugim slalomom in s slovesno podelitvijo odličij se je končal
izredno uspešen svetovni pokal za
smučarje invalide, ki je od 18. do
20. januarja 2017 potekal v Kranjski Gori. V veleslalomu in dveh slalomih je nastopilo kar 126 smučark
in smučarjev iz 21 držav. Tekmovali
so v treh kategorijah – sedeči (paraplegiki v monoskijih), slepi in
slabovidni ter stoječi (smučarji s
cerebralno paralizo in poškodbami udov). V veleslalomu in obeh
slalomih je nastopil tudi naš mladi
perspektivni smučar Jernej Slivnik
iz DP Gorenjske in s tem postal prvi
slovenski smučar na monoskiju, ki
je nastopil na tekmah svetovnega
pokala.
Prvi dan tekmovanja so se smučarke
in smučarji invalidi pomerili v veleslalomu. Med sedečimi smučarji v monoskiju
tudi naš Jernej Slivnik, ki se že uveljavlja
na mednarodnih tekmovanjih. Po prvi
vožnji je bil na 18. mestu, v drugi pa je
želel nadomestiti večji zaostanek, zato
je nekoliko več tvegal. Tik pred ciljem

je padel in odstopil. Zmagal je Američan Tyler Walker (2:06.11), drugi je bil
Japonec Taiki Morii (2:07.22), tretji pa
Avstrijec Roman Rabl (2:08.21).
V nadaljevanju tekmovanja je bila
na sporedu prva slalomska tekma.
Jernej Slivnik je slalomsko preizkušnjo odsmučal veliko bolje kot veleslalomsko. Po prvi vožnji se je uvrstil
na 17. mesto, v drugi odpravil manjše napake in pristal na 14. mestu.
Slivnik je v cilju povedal, da je bil slalom
zelo dober, njegov trener Roman Podlipnik pa je dodal, da Jernej napreduje
in je na dobri poti, da naslednje leto ujame konkurenco. Na prvem slalomu je
med sedečimi smučarji slavil Nizozemec
Jeroen Kampschreur (1:27.05), drugi
je bil Japonec Taiki Morii (1:29.08), tretji
pa Američan Joshua Elliot (1:29.57).
Zaključna slalomska tekma svetovnega pokala je bila nekoliko daljša. Slivnik je s štartno številko 68 v prvi vožnji
dobro začel, v drugi pa pospešil in čas
še izboljšal. Proga je bila precej selektivna in kar nekaj tekmovalcev je končalo
izven nje. Slivnik se je s 17. povzpel na 11.

Priprave na veleslalomsko tekmo (Foto: Aleš Fevžer)
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Jernej Slivnik in trener Roman Podlipnik
(Foto: Drago Perko)

mesto. Tudi drugi slalom je dobil Nizozemec Jeroen Kampschreur (1:36.85),
drugi je bil Američan Tyler Walker
(1:38.91), tretji pa Avstrijec Roman Rabl
(1:41.28).

[
Omenimo naj, da je bila prav tekma
v Kranjski Gori tudi prva v zgodovini, ki
si jo je bilo mogoče ogledati v neposrednem prenosu. Zabeležili so več kot

42.000 prenosov. Tudi tekmovalci so bili
z gostoljubjem v Kranjski Gori zelo zadovoljni. Svetovna smučarska karavana se
je že tretjič ustavila v Sloveniji, dvakrat
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v Kranjski Gori in enkrat na Rogli. Glavni
organizator tekmovanja je bila Hit Alpinea, soorganizator pa ZŠIS-POK.

9. smučarski kamp na Rogli – Jakič tretjič
zapored prvi
Na smučiščih Rogle je od 24.
do 26. januarja 2017 v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije
potekal 9. smučarski kamp. Tudi
tokratno tradicionalno druženje
smučarjev paraplegikov in tetraplegikov ter študentk prostovoljk
Zdravstvene fakultete je v obliki
najema sedmih monoskijev znanega avstrijskega proizvajalca
Praschberger, podprla Zveza za
šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite.
Z najemom monoskijev omogočimo vijuganje po belih strminah tudi tistim našim članom, ki svojih še nimajo.
Monoskiji so namreč dokaj dragi smučarski pripomočki, ki si jih kljub veliki
želji marsikateri naši člani ne morejo
privoščiti. S tem so prikrajšani za zimske radosti, toda smučanje je bilo že od
nekdaj drag šport, za smučarje paraplegike in tetraplegike pa sploh.
Smučišči Planja in Mašinžaga, na katerih so udeleženci kampa trenirali, sta

prvi in drugi dan nudili resnično idealne pogoje. Naši smučarji so doživeli
pravo zimsko pravljico z vsemi užitki
v prelepi zasneženi naravi. Po krajšem
jutranjem posvetu so trenirali v dopoldanskem in popoldanskem času. Ves
čas so bile z njimi študentke tretjega
letnika delovne terapije Zdravstvene
fakultete in njihova mentorica mag.
Alenka Plemelj. Izkušene smučarke
so ob morebitnih padcih ali začetnih
težavah hitro priskočile na pomoč, prav
tako pa tudi velika poznavalka smučanja z monoskiji Nika Šuc.
Smučanje z monoskijem le ni tako
zahtevno kot zgleda na prvi pogled, res
pa je, da ga tisti smučarji, ki so smučali
že pred poškodbo, veliko lažje osvojijo. Smučarski kamp že nekaj let privlači tudi smučarje iz Hrvaške, med njimi
tudi tetraplegika Zdravka Lakiča iz
Reke, ki odlično smuča tudi na vodi.
Tretji dan kampa je bil namenjen
preizkušnji v veleslalomu na progi
Mašinžaga. Tako smučarji z monoskiji

kot spremljevalci in nekateri svojci so
progo prevozili trikrat, za končni rezultat pa sta štela dva teka. Prehodni
pokal Zveze paraplegikov Slovenije
je že tretjič zapored osvojil Gal Jakič
– LJ (47,78), na druge stopničke se je
povzpel Gregor Gračner – LJ (49,87),
na tretje pa Jani Učakar – KR (53,32).
Med spremljevalci je bil prvi Aleksander Bratina (40,24), drugi Rajko Brus
(40,96), tretji pa Sebastjan Bajde
(45,38). Že nekaj let pa zaključek kampa
s tekmovanjem v veleslalomu spremlja
slabo vreme. Tudi tokrat je bilo tako;
nizke temperature z rahlim sneženjem
in meglo.
Medalje najboljšim je podelila Alenka Plemelj, prehodni pokal pa Nika Šuc.
Za merjenje in izračun rezultatov je
skrbela strokovna služba Rogla, za organizacijo in izvedbo kampa pa vodja
športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije
Gregor Gračner, Alenka Plemelj, Peter
Osterveršnik, Nika Šuc in Gal Jakič.

Udeleženci 9. smučarskega kampa na Rogli (Foto: Špela Grenko)
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Lutfi Abdullahu | B norma za svetovno prvenstvo v plavanju

NINO BATAGELJ NA ODPRTEM PRVENSTVU NA
HRVAŠKEM
Na splitskem bazenu Poljud je od 4. do 5. februarja 2017 potekalo odprto mednarodno prvenstvo
Hrvaške v plavanju – CROATIA OPEN 2017. Nastopilo je sto plavalk in plavalcev iz enajstih hrvaških
klubov, prvenstva pa so se udeležili tudi plavalci iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Malezije,
Madžarske in Srbije.

S

lovensko plavalno reprezentanco ZŠIS-POK so pod vodstvom
selektorice Jane Čander sestavljali: naš član Nino Batagelj, Darko
Đurić, Patrik Jagodic in trener Matej Globočnik.
Naš plavalec je na omenjenem
prvenstvu lovil normo za prihajajoče
svetovno prvenstvo, ki bo meseca oktobra v Mehiki. Nino je v svoji paradni
disciplini na 50 metrov hrbtno v konkurenci 29 plavalcev priplaval na 6. mesto
(1:36.50), na 100 m hrbtno je osvojil 17.
mesto (3:39.93) in B normo za svetovno
prvenstvo, na 50 m prosto pa 19. mesto
(1:35:70).
Letošnja plavalna sezona je za Nina
veliko bolj uspešna, saj mu je na 50 m
prosto in hrbtno uspelo popraviti rezultate iz lanske sezone.
Darko Đurič je zmagal v vseh štirih disciplinah in tako dokazal, da je v
odlični formi, Patrik Jagodic je na 50 m
prosto osvojil 29., na 100 m prosto pa
21. mesto.
O dosežkih in ciljih je Nino Batagelj
povedal:
»Z odplavanim in doseženimi časi
ter mesti sem kar zadovoljen, saj sem
odplaval najbolje, kot sem v tistem trenutku lahko. Z ekipo vemo, da rezerve
še obstajajo in da bomo moje plavanje
še izboljšali. Cilj sezone je oktobrsko
svetovno prvenstvo v Mehiki, seveda
pod pogojem, če si zagotovim finančna sredstva za nastop na julijskem Odprtem prvenstvu v Berlinu, kjer bom
dosegel še ostale norme, ki so potrebne
za nastop na svetovnem prvenstvu.«
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Slovenska reprezentanca na plavanju v Splitu (Foto: Jana Čander)

Nino cilja na nastop na svetovnem prvenstvu v Mehiki. (Foto: osebni arhiv NB)
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Jože Globokar / Drugi krog šahovske lige ZPS-Gradex

PO DVEH KROGIH VODI DP LJUBLJANA
Drugi krog šahovske lige ZPS-Gradex je decembra 2016 v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine. V drugem krogu se je v prostorih Zavoda Prizma v Ponikvah v ekipni, posamični, ženski in moški konkurenci pomerilo 20 šahistk in šahistov
iz petih pokrajinskih društev zveze.

Š

ahistke in šahisti so po švicarskem sistemu odigrali sedem
hitropoteznih krogov. Za razmišljanje in poteze v posamičnih partijah
so imeli na voljo deset, težje gibalno
ovirani tetraplegiki pa dvanajst minut.
V ekipni konkurenci je prvo mesto
osvojila ekipa DP Ljubljana (16), drugo
DP Celje (13), tretje DP Murska Sobota
(9), četrto DP Novo mesto (7) peto pa
DP Maribor (4,5). Zadnji dve ekipi nista
nastopili v polni postavi.
V posamični moški konkurenci je
prvo mesto osvojil Edo Planinc – LJ
(6.5), drugo Jakob Škantelj – LJ (5),
tretje pa Igor Jeranko – CE (5).
Nastopila je tudi šahistka Anica
Radej – NM (3) in osvojila 12. mesto.
Tekmovanje je brez zapletov vodil arbiter Marko Jurič. V drugem krogu niso
nastopili šahisti DP Istre in Krasa.

Drugi krog je sovpadal s tradicionalnim novoletnim mednarodnim
šahovskim turnirjem, ki so ga organiza-

torji posvetili prazniku Občine Dobrepolje.

Drugi krog z mednarodnim turnirjem v Ponikvah (Foto: Tomaž Demšar)

Tomaž Košir / Wings For Life World Run 2017

TEKAŠKO TEKMOVANJE ZA VSE,
Z DOBRODELNO NOTO
Tudi v letu 2017 se pripravlja svetovno tekaško tekmovanje pod okriljem fundacije Wings For Life,
prav vsa sredstva zbrana od startnin pa se bodo namenila raziskavam, ki jih ta fundacija podpira.
Slovenski tek bo tudi tokrat startal v Ljubljani, na njem pa lahko sodelujejo tudi tisti, ki kilometre
premagujejo na vozičkih.

W

ings For Life je globalni projekt, tekači pa se po vsem
svetu s starta poženejo v is-

tem trenutku, le trase so seveda različne. Tekmovanje je s pomočjo satelitske
tehnologije 100 % sinhronizirano. Tako

ne tekmuješ le s sosedom pač pa s
celim svetom. Vse skupaj povezuje še
prenos v živo, z gibljivimi slikami, ki se
67
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na naših ekranih selijo z lokacije na lokacijo.

Ciljna črta lovi tekače
Za razliko od klasičnih tekaških tekmovanj, kjer se trudiš do cilja na drugi
strani proge porabiti čim manj časa,
tukaj ciljna črta lovi tebe. To pomeni,
da najboljši tečejo najdlje, medtem ko
tisti z repa razvrstitve svoje tekmovanje
končajo že kmalu po začetku. Seveda
pri tem najboljši pretečejo največ kilometrov.
Kako reč poteka? Zasledovalna vozila po vsem svetu s popolnoma enako

Kje boš pa ti tekel? (Foto:citymagazine.si)

hitrostjo sledijo tekačem. Ko tekmovalca ulovijo, ga izločijo in določijo njegov
rezultat. Končni zmagovalec je tisti, ki
pred premikajočo se “ciljno črto” beži
najdlje.

Motivacija za vse
Že to, da s svojo aktivacijo lahko
pomagaš tudi drugim, je močna spodbuda za marsikoga. Z rekreacijskega
vidika pa je motivacija teka Wings For
Life World Run lahko tudi to, da te nihče ne sili preteči celotnega maratona,
polmaratona ali kake druge fiksne razdalje. Tečeš tako hitro, kot zmoreš, pa
zato ne tvegaš, da boš
tekmo končal, ko v cilju
ne bo več nikogar, ki bi ti
zaploskal.
Prijave na tek se zbirajo na uradni strani www.
wingsforlifeworldrun.
com, na isti strani pa lahko kupite tudi bon, s katerim boste tek podarili nekomu drugemu. Startnina
znaša 30 EUR.

REZULTATI LANSKOLETNEGA TEKA
130.732 prijavljenih tekmovalcev
20.556 prijavljenih tekačev s
pomočjo mobilne aplikacije Selfie
Run
203 narodnosti
33 tras
12 časovnih pasov
16.000 prostovoljcev
68 zasledovalnih vozil
Najmlajši udeleženec: 16 let
Najstarejši udeleženec: 80 let
28 ton pojedenih banan
140.000 litrov popite vode
1.255 milijonov pretečenih
kilometrov
6,6 milijona EUR, zbranih za
fundacijo Wings for Life in iskanje
zdravila za poškodbe hrbtenjače

TEČEMO ZA TISTE,
KI TEGA NE MOREJO
NA ISTI DAN OB ENAKEM ČASU PO CELEM SVETU

7. MAJ, 2017
LJUBLJANA, 13:00
PRIJAVI
SE!

WINGSFORLIFEWORLDRUN.COM
WFLWR2017_AD_Paraplegik_205x135_2017-02.indd 1
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Valerija Kufner | THERMANA LAŠKO

Samoplačniške posvetovalnice
Zdravje je naša največja vrlina. Ne
jemljite ga kot nekaj samoumevnega.
Kadar vas pestijo zdravstvene težave
ali želite mnenje specialistov, se lahko
obrnete na zdravnike in ostale strokovnjake, ki delujejo v našem Centru me-

dicine.
Pri nas najdete:
fiziatrično ambulanto, ortopedsko
ambulanto, revmatološko posvetovalnico, nevrokirurško posvetovalnico, ne-

vrološko posvetovalnico, posvetovalnico za boreliozo in druga infekcijska
stanja, ambulanto za akupunkturo in
ambulanto manualne medicine (osteopatija, kiropraktika) in alergološka ambulanta.

Informacije: 03 734 5128 / centerzdravja@thermana.si

Thermana & veda Ayurveda center Laško
Zaradi vse večjega povpraševanja
po načelih zdravega življenjskega sloga, zaradi zavedanja o pomenu lastnega vlaganja v dolgoročno ohranjanje
zdravja, zaradi potrebe po zdravem
načinu življenja in zaradi bolezni, ki
bi se jim želeli izogniti smo svojo po-

nudbo leta 2012 obogatili z Ayurveda
Centrom.
Po posvetu pri zdravniku specialistu ayurvede dr. Ajithu Chakrapani Somarajan, ki vam glede na prevladujočo
došo določi telesni tip, vas oskrbijo
odlični terapevti in joga mojster iz In-

dije.
Bolezni, ki jih zdravi ayurveda so
sladkorna, visok krvni tlak, kronično
vnetne črevesne bolezni, kožne bolezni, revmatska obolenja, povišan holesterol, prekomerna teža, …

Informacije: 03 423 2045 / wellness-spa@thermana.si
Lektorirala: Maša Pliberšek

V OKVIRU OBNOVITVENE REHABILITACIJE
IMATE ZAGOTOVLJENO:
 namestitev v ustrezno opremljeni dvoposteljni sobi v
hotelskem delu ali na negovalnem oddelku, v primeru, da
od medicinskega osebja potrebujete kakršno koli pomoč,
 namestitev spremljevalca z vami v sobi,
 polni penzion (samopostrežni obroki),
 nego na negovalnem oddelku za vse, ki nimajo
spremljevalcev,
 1x dnevno obisk fitnes centra,

V LETU 2017 NA
OBNOVITVENO
REHABILITACIJO V
ZDRAVILIŠČE LAŠKO
Za informacije v zvezi z rezervacijo v
hotelu pokličete na 03 7345 772 ali
pišete na info@thermana.si.
Pridružujemo si pravico do sprememb cen in prodajnih pogojev. Tiskarske napake niso izključene.

 zdravstvene storitve: začetni in zaključni pregled,
vsak dan najmanj tri terapije ali več po nasvetu
zdravnika
DODATNE UGODNOSTI:
 brezplačno parkiranje na
varovanem parkirišču
 brezplačen dostop do
brezžične internetne povezave
 prost vstop v savna center
hotela Zdravilišče Laško
od ponedeljka do petka v
obratovalnem času,
 20 % popust na vse dodatno
naročene samoplačniške

fizioterapevtske in wellness
storitve
 ugodna cena namestitve
tudi izven obnovitvene
rehabilitacije za vas in vaše
družinske člane
 posebne ugodnosti za člane
z družinami (posebni termini
z namestitvijo v hotelu
Thermana Park Laško brez
dodatnih doplačil)

Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
www.thermana.si | info@thermana.si | 03 423 21 00 | 080 81 19
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Anka Vesel | Likovna kolonija »Risba in grafika«

SUHA IGLA, LINOREZ, JEDKANICA IN SVINČNIK

L

ikovniki pri Zvezi paraplegikov so v januarju ustvarjali in izpopolnjevali svoje znanje
v Domu paraplegikov Semič. Pod mentorskim vodstvom Jožeta Potokarja - Cvrča
so med 24. in 27. januarjem ustvarjali v tehnikah
suha igla, linorez in jedkanica ter v svinčniku.
Ustvarjali so na tematiko razpisa ZLDS za zlato
paleto v letu 2017 – Atmosfera, Umik v svoj svet,
Cvetje.
Kolonije so se udeležili Miran Jernejšek,
Boris in Ana Šter, Anka Vesel in vodja likovne
sekcije pri ZPS Metod Zakotnik. Za dobro počutje udeležencev so poskrbele Ivanka, Nežka
in Jelka.

Ustvarjanje v Semiču, slika z nazivom Cvetje v mesečini
(Foto: Boris Šter)

Benjamin Žnidaršič in Dragica Sušanj | Razstave naših slikarjev

APEL PODOBO NA OGLED POSTAVI
Slikarji, ki slikajo z usti ali nogami, so marsikateremu gibalno oviranemu invalidu vzor in navdih. Likovni kritik Jaka Racman je o njihovi izjemni vztrajnosti povedal: »Pomemben del umetniške vrednosti
njihovih slik je tudi v tem, da pogledu v ničemer ne razkrivajo napornega, včasih zadnje moči jemajočega in zelo specifičnega načina slikanja (z usti ali nogami), ki jim zaradi hude gibalne oviranosti edini omogoča konvencionalno likovno izražanje. In vendar je tudi to navdihujoče preseganje
omejitev telesa z veličino duha vedno znova soočeno z življenjem in s krutimi peripetijami usode.«
MEDNARODNA RAZSTAVA V ZAGREBU
Hrvaška Založba UNSU je na Nacionalnom sveučilištu v Zagrebu novembra 2016 organizirala mednarodno
likovno razstavo na temo Božič. Na
razstavi so poleg hrvaških umetnikov
sodelovali tudi slovenski slikarji z usti.
Istega dne je potekala tudi likovna delavnica, na kateri je lahko širša javnost
v živo videla, kako umetniki ustvarjajo
z usti in nogami. V slikanju z usti so se
lahko preizkusili tudi otroci. Ob 14. uri
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je bila otvoritev likovne razstave. V kulturnem programu, ki ga je vodila Tanja
Horvat, je nastopila vrhunska mlada
kitaristka Lucija Štivčević.
Profesor umetnostne zgodovine
Stanko Špoljarič je kot kritik o razstavi in slikarjih z usti in nogami povedal:
»Slikarsko delo nastaja v sintezi talenta,
osebnega izraza, predanosti in razpona
same tehnične sposobnosti oblikovanja. Pogoji za impresivna likovna dela pa
nastanejo tudi, če se vsi prej našteti ele-

menti ne dopolnjujejo. To dokazujejo
slikarji, ki ne slikajo z običajnim načinom,
z roko, temveč z usti ali nogami. Lahko
bi se reklo, da so z dvigom nivoja umetniškega zanosa nekatere svoje nezmožnosti spremenili v prednosti. Njihove
razstave so vedno vzbujale posebno
pozornost tako kritikov kot tudi publike,
pri čemer velja tudi tokrat pripomniti,
da so kriteriji identični drugim razstavam kot tudi analizi drugih posameznih
opusov.«
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Slikarji so z dvigom nivoja umetniškega zanosa nekatere svoje nezmožnosti spremenili v prednosti. (Foto arhiv Ars Viva)

Likovna dela so razstavljali umetniki
iz Hrvaške: Stjepan Perković, Maria
Kristina Božičević, Marija Glavičić
Počuć in Alen Kasumović. Slovenijo
so na razstavi zastopali: Vojko Gašperut - Gašper, Benjamin Žnidaršič
- Beno, Željko Vertelj, Silvo Mehle,
Roman Gruntar, Martina Pavlovič,
Dragica Sušanj in slike pokojnega
Stojana Zafreda.

ZIMSKA PRAVLJICA V CANKARJEVEM DOMU
Razstava slikarjev, ki slikajo z usti in
nogami, z naslovom »Zimska pravljica«,
je na otvoritvi v torek, 13. 12. 2016, v Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika navdušila
obiskovalce. Na tej razstavi, kjer je bilo

na ogled več kot sto del, so se s svojimi slikarskimi dosežki predstavili slikarji
in slikarke z vsega sveta, od tega se je
s kar petintridesetimi deli predstavilo
enajst slovenskih avtorjev: Vojko Gašperut - Gašper, Benjamin Žnidaršič,
Silvo Mehle, Angela Medved, Željko
Vertelj, Dragica Sušanj, Roman Gruntar,
Martina Pavlovič, Nevenka Gorjanc,
Neja Zrimšek Žiger in Erik Pibernik
ter gost iz Izraela Itzak Adir ter posthumno Stojan Zafred. Njihova skupna
ustvarjalnost, ki so jo demonstrirali v
dopoldanskem času, je tudi tokrat presenetila marsikoga, ki komaj verjame, da
so vso spretnost rok lahko nadomestila
usta ali noge. Na demonstraciji slikanja

se je zvrstilo kar 650 osnovnošolcev.
Na otvoritvi razstave je o avtorjih in
založbi spregovoril umetnostni zgodovinar Jaka Racman. Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivan Cankar, pa
je orisal mnogotere talente, ki jih imajo
slikarji in kako svoje delo doživljajo kot
poslanstvo, ki razvija občutljivost in
tenkočutnost v odzivanju na človeka,
življenje in svet. Njihovo ustvarjanje jim
določa kakovost življenja in njihovo večplastno barvitost. Neja Zrimšek Žiger je
s svojim izrednim glasom zapela in še
na ta način opozorila na svoj razkošni
talent. Benjamin Žnidaršič se je v svojem
imenu in v imenu Založbe UNSU zahvalil za gostoljubje Zavodu Ivana Cankarja
in direktorju Boštjanu Koprivcu.

RAZSTAVA – ČAROBNA SLOVENSKA ZIMA

Na demonstraciji slikanja se je zvrstilo kar 650 osnovnošolcev. (Foto: arhiv Ars Viva)

Založba UNSU je 16. decembra 2016
v avli Salusa v Ljubljani pripravila tradicionalno prednovoletno razstavo, na kateri so razstavljali polnopravni in pridruženi člani ter štipendisti Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Slikarke in slikarji so svoja dela pripravili na temo Čarobna slovenska zima.
Avtorje in razstavljena dela je predstavil umetnostni zgodovinar Jaka
Racman in poudaril: »Glavna tema
razstave je v ontološkem smislu čas;
njegovo prerajanje, pretakanje, prehajanje in nezadržno minevanje. Zima
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S talentom, z voljo in vztrajnostjo so slikarji, ki slikajo z usti in nogami dosegli zavidljiv umetniški nivo. (Foto: arhiv Ars Viva)

nosi vso to silno simboliko s seboj in
zimski čas je v marsičem na bežen pogled prav nenavaden izbor za slikarje.
Pomemben del umetniške vrednosti
njihovih slik je tudi v tem, da pogledu
v ničemer ne razkrivajo napornega, včasih zadnje moči jemajočega in zelo specifičnega načina slikanja (z usti ali nogami), ki jim zaradi hude gibalne oviranosti
edini omogoča konvencionalno likovno
izražanje. In vendar je tudi to navdihujoče preseganje omejitev telesa z veličino
duha vedno znova soočeno z življenjem in s krutimi peripetijami usode. S
talentom, z voljo in vztrajnostjo so dosegli zavidljiv umetniški nivo in mnogi bili
za svoja dela že večkrat tudi nagrajeni.«
Slikarjem in številnim ljubiteljem
likovne umetnosti je dobrodošlico zaželela predstavnica gostitelja, Katarina
Ivančič. Pripomnila je, da so v Salusu
ponosni, ko v njihovih prostorih odpiramo že deseto jubilejno razstavo, in veseli, da skupaj z Založbo UNSU in njenimi
likovniki, ki slikajo z usti ali nogami, pišemo še eno zgodbo za dobro ljudi. »Dragi slikarji, hvala za privilegij, da delite z
nami svoja pričevanja poguma, volje,
vztrajnosti in optimizma,« je še dodala
in odprla razstavo.
Družbi Salus in Založbi UNSU se je
v imenu slikarjev za gostoljubje in podporo zahvalil slikar Vojko Gašperut Gašper in vsem zaželel lepe in vesele
praznike, glasbeni pridih pa je ob odprtju razstave s prazničnimi melodijami
dodal Duo Pianissimo – Tanja Pirc in
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Dejan Pogorelec.
V avli Salusa so razstavljali: Vojko
Gašperut - Gašper, Benjamin Žnidaršič,
Silvo Mehle, Angela Medved, Željko Vertelj, Roman Gruntar, Nevenka Gorjanc,
Martina Pavlovič - Tina, Dragica Sušanj,
Neja Zrimšek Žiger in Eric Pibernik. Na
razstavi so bila tudi dela pokojnega slikarja Stojana Zafreda.

SAMOSTOJNA RAZSTAVA DRAGICE SUŠANJ
6. januarja je Turistično društvo Pivka
v prostorih galerije Krpanovega doma v
Pivki odprlo razstavo slikarke Dragice Sušanj iz Donjega Zemona. Dragica Sušanj

je umetnica, slikarka, ki slika z usti. S svojim govorom sta večer popestrili umetnostna zgodovinarka Polona Škodič
in sama avtorica razstave. V zbirki njenih
del v glavnini prevladuje tehnika olja na
platno, uporablja pa tudi druge barve in
se vztrajno preizkuša v risbi, ki jo pripelje
do grafike. Osnove, na katerih gradi likovno pripoved, so prepoznavne teme.
Rada se vrača k drevesom, h gmajnam,
rada obišče Cerkniško jezero, se zazre v
doline, reke, hribe, travnike. S tem ko slika, raziskuje in gradi tudi svoj odnos do
življenja nasploh.

Razstava Dragice Sušanj v galeriji Krpanovega doma v Pivki je bila na ogled do 3. februarja.
(Foto: osebni arhiv DS)
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Igor Plohl | Pustolovščine v Prlekiji

PUSTOLOVSKA KNJIGA ZA MLADINO
V osnovni šoli sem zelo rad bral knjige iz zbirke Pet prijateljev avtorice Enid Blyton. Takrat sem si
želel napisati podobno knjigo, vendar sem kmalu ugotovil, da je to prevelik zalogaj. Ponovno sem
poskusil, ko sem začel poučevati na OŠ Bojana Ilicha v Mariboru. S tistim, kar je nastalo, spet nisem
bil zadovoljen, v tretje pa mi je končno uspelo. Nastala je zgodba Pustolovščine v Prlekiji, ki se
dogaja v mojih domačih krajih (Velika Nedelja z okolico).

K

njiga Pustolovščine v Prlekiji je
mladinska pustolovska zgodba, ki govori o treh prijateljih z
Gorenjske. Poletne počitnice preživijo
v Prlekiji, kjer raziskujejo čudovito, ponekod gričevnato pokrajino, poraslo
z vinsko trto, ponekod pa ravninsko,
po kateri teče reka Drava. Naravne in
kulturne znamenitosti jih ujamejo v
zgodbe iz preteklosti, nepozabljene
legende, ki še danes burijo duhove. Iz
zagate jih lahko reši le sodelovanje in
dobro prijateljstvo. Knjiga je namenjena mladim bralcem, učencem druge
in tretje triade osnovne šole.
Zgodba je v celoti plod domišljije,
res pa je, da sem vanjo vključil narav-

Igor Plohl, avtor knjige Pustolovščine v
Prlekiji. (Foto: slovenskenovice.si)

Naslovnica knjige Pustolovščine v Prlekiji
(Foto: Nenad Cizl)

nogeografske in zgodovinske značilnosti in posebnosti Prlekije (pokrajine med Muro in Dravo). Moj namen
je bil napisati razburljivo in zanimivo
knjigo, ki jo bodo z veseljem vzeli v
roke predvsem starejši osnovnošolci.
V službi namreč opažam, da današnji
učenci neradi in malo berejo. Mnogi
prosti čas veliko raje preživljajo za računalnikom (na družbenih omrežjih
ali z računalniškimi igricami) kakor v
naravi ali s knjigo v roki. Tudi zdravniki
opažajo, da se otroci vse manj gibljejo in so tako fizično v slabši kondiciji,
kot je bila npr. moja generacija. Preveč

časa preživijo sede, namesto da bi uživali na nogah.
»Upam, da bodo Pustolovščine
v Prlekiji za mlade bralce navdih
za gibanje v naravi, kolesarjenje
in raziskovanje domače in širše
okolice.«
Odzive bralcev že nestrpno čakam,
saj gre za moje prvo literarno delo, ki
ni avtobiografsko. Če bodo reakcije
knjižnih moljev spodbudne, mogoče
napišem še kakšno mladinsko
pustolovsko zgodbo. Moje druge knjige so bile med bralci dobro sprejete,
na kar nakazuje izposoja v knjižnicah.
V letu 2014 je bilo v Sloveniji skupaj
zabeleženih 653 izposoj mojih knjig.
Leta 2015 je bilo izposoj 969, lani pa
849. Vesel bom, če se bodo učenci
odločali za branje te knjige v okviru
Bralne značke. Lev Rogi, Lev Rogi najde srečo in Ne domišljaj si! so mi omogočili številne nastope v naših vrtcih
ter osnovnih in srednjih šolah. Mnoge
sem opravil kot gost ob zaključku Bralne značke.
Na priljubljenost med bralci nakazuje tudi prodaja. Kljub visoki nakladi
je bila slikanica Lev Rogi razprodana.
Ponatisnili smo tudi Ne domišljaj si!, ki
je znova izšla konec leta 2016.
Knjiga Pustolovščine v Prlekiji je izšla v začetku leta 2017 pri Založbi Pivec.
Njihovo izdajo so omogočili sponzorji
Zveza paraplegikov Slovenije, Občina Ormož in Komunalno podjetje
Ormož. Na tem mestu se še posebej
zahvaljujem Zvezi paraplegikov Slovenije, ki mi je tudi tokrat stala ob strani,
čeprav tema knjige ni invalidnost.
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[ DOMPARAPLEGIKOV ]
Jana Rožaj | Dom paraplegikov d. o. o., Pacug

KAJ JE DELAL DOM MED ZIMO?
Pozdravljeni z Obale. Končno je šla zima mimo, no vsaj upajmo, da smo jo pregnali. Dom paraplegikov
se počasi prebuja iz svojega zimskega spanja in se aktivno pripravlja na nove izzive. V zimskem
času smo malo počivali, ampak tudi posodabljali, prenavljali, dodajali, razdirali, barvali in rezali.
Ja, prav vse to smo počeli.

Č

e se boste kaj oglasili pri nas,
boste takoj opazili, da smo
popestrili recepcijo, malo
spremenili jedilnico in dodali barve v
sobe ter hodnike. Tisti, ki pa še niste
bili pri nas, ste vljudno vabljeni, da si
ogledate Dom paraplegikov v živo.
Tudi zunanjost doma bomo počasi
uredili in začeli smo z zasaditvijo oljk
na srednjem delu klančine, saj imamo na zgornjem platoju že zelo staro
oljko, ki je potrebovala malo družbe.
Morda pa bomo čez nekaj let pridelali
kakšen liter lastnega oljčnega olja. Na
zgornji del zelenice nad klančino smo
zasadili bršljan, ki se bo počasi razrasel in ustvaril lep zelen tepih. Močna
burja, ki smo jo imeli v januarju, nas je
opozorila, da moramo del drevja na
spodnjem delu klančine odstraniti, saj
so veje lahko nevarne, zato smo poprijeli za žago in počistili naš majhen
gozdiček.

Ocena gostov v letu 2016, pridite in se
prepričajte sami. (Foto: Jana Rožaj)
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Prenovljena jedilnica čaka na prve goste. (Foto: Jana Rožaj)

Bazen bo pridobil prepotrebne
nove blazine in prevleke ter še kakšen
ležalnik. Nekaj moramo dokupiti še za
naše najmlajše goste, saj je rdeča preproga zunaj že postavljena. Na zgornjem platoju pa se bomo domislili še
kakšne igre za odrasle.
Naš zeliščni vrt bo počasi začel
poganjati, saj je bila zima kar mrzla za
obalne razmere. Kar sem opisala, je
samo del novosti, ki smo jih izvedli v
domu, bodo pa zagotovo pripomogle
k boljšemu bivanju naših gostov.
Skratka, veliko smo delali tudi v
zimskem času, zato vas pričakujemo
v čim večjem številu, lahko tudi samo
na kavici ali na kopalnem dnevu.
Ne pozabite, da na naši Facebook
strani redno objavljamo novosti in dogajanja v domu.
Lep pozdrav in se vidimo kmalu.

Urša Prešeren
NOVOSTI OBNOVITVENE
REHABILITACIJE 2017
Obnovitvena rehabilitacija v prihajajoči sezoni 2017 prinaša številne
spremembe, ki bodo najbolj opažene
v vsebinah in dogajanju v Domu paraplegikov Pacug.
Odločili smo se, da bomo program tekom trajanja obnovitvene rehabilitacije obogatili z animacijo, izleti
in mnogimi zanimivimi delavnicami.
Pogosta kritika gre ravno na račun
oddaljenosti od obalnega dogajanja
in posledično dolgočasenje po končanih dnevnih terapijah. V sezoni 2017
bomo poskrbeli, da bo ta kritika postala odveč, saj bomo z bogatim programom, v katerem bo zagotovo vsak
našel nekaj zanimivega, poskrbeli, da
nikomur ne bo dolgčas, če si le tega
ne bo sam želel.

[
Prihajajoča sezona tako prinaša
tematske večere (filmski večer, red
party, latino večer …), popoldanske
delavnice (zdrava prehrana, izdelovanje nakita, ABC potapljanja), kot tudi
številna druženja, izlete in oglede z
obilico možnosti raziskovanja slovenske Obale.
Za sezono smo razpisali 10 terminov, od katerih se bo zadnji izvedel
samo v primeru zadostnega števila
prijav. Na voljo so štirje 14-dnevni in
šest 17-dnevnih terminov. V obeh
14-dnevnih terminih bo ponovno
zagotovljena 24-urna prisotnost negovalnega osebja, ki bo pomagalo pri
vsakodnevnih opravilih in s tem pripomoglo k prijetnejšemu bivanju.
V spodnji tabeli so navedeni razpisani termini, da bo odločitev lažja,
kateri je vam »najljubši«.
Ponovno vas bomo razvajali z
dobro hrano, poleg vsakodnevnih
okusnih obrokov so letošnja novost
tudi kulinarični večeri z živo glasbo.
Spoznavali bomo tradicionalne okuse
slovenske Istre.
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Za vsa pojasnila in vprašanja
»Samopostrežni način« strežbe
hrane je bil lani deležen kar nekaj ostaja v veljavi »vroča številka« za
kritike. Glede na to, da je mnenje SOR, 031/348 841, na kateri vam
gostov izjemnega pomena, smo se v bomo posredovali vse odgovore prinaša
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litacije.
Vrača se raz- 1. termin
15. 5. 2017
29. 5. 2017
PON–PON
14 dni
širjen lanskoletni 2. termin
29. 5. 2017
12. 6. 2017
PON–PON
14 dni
vprašalnik, v ka- 3. termin
12. 6. 2017
29. 6. 2017
PON–ČET
17 dni
terem nam boste 4. termin
29. 6. 2017
16. 7. 2017
ČET–NED
17 dni
zaupali želje in 5. termin
16. 7. 2017
2. 8. 2017
NED–SRE
17 dni
potrebe. Potru- 6. termin
2. 8. 2017
19. 8. 2017
SRE–SOB
17 dni
dili se bomo, da 7. termin
19. 8. 2017
5. 9. 2017
SOB–TOR
17 dni
bodo vaše želje 8. termin
5. 9. 2017
22. 9. 2017
TOR–PET
17 dni
izpolnjene, sobe 9. termin
22. 9. 2017
6. 10. 2017
PET–PET
14 dni
primerne, bivanje 10. termin * 6. 10. 2017
20. 10. 2017
PET–PET
14 dni
pa čim bolj prije*samo v primeru zadostnega števila prijav
tno in udobno.

Pokličite nas, izrazite želje, pričakovanja ali dvome, po
utegnilo zanimati.
Za konec je še priložen vzorec letošnjega programa,
na termine, njihovo dolžino ter dogodke na Obali.

Ponovno vas bomo razvajali z dobro hrano, poleg vsakodnevnih okusnih obroko
letošnja novost tudi kulinarižni vežeri z živo glasbo. Spoznavali bomo tradicion
okuse slovenske Istre.
»Samopostrežni nažin« strežbe hrane je bil lani deležen kar nekaj kritike. Glede
to, da je mnenje gostov izjemnega pomena, smo se v prihajajoži sezoni odložili
se bomo vrnili na postrežbo kosila in vežerje.
Pri terapijah vežjih sprememb ne nažrtujemo, saj gre za utežen sistem, prija
uporabnikom in dobro sprejet. Vsekakor bo z nami naša maserka Duška, ki vas
razvajala s svojimi magižnimi rokami. Ostaja tudi umirjeni Jan, ki bo poskrbel, da
boste domov vrnili povsem prenovljeni in upravižili smisel obnovitvene rehabilitaci
Vraža se razširjen lanskoletni vprašalnik, v katerem nam boste zaupali želj
potrebe. Potrudili se bomo, da bodo vaše želje izpolnjene, sobe primerne, bivanje
žim bolj prijetno in udobno.
Za vsa pojasnila in vprašanja ostaja v veljavi »vroža številka« za SOR, 031/348 8
na kateri vam bomo posredovali vse odgovore na morebitna vprašanja, tako g
obnovitvene rehabilitacije kot tudi preostalih informacij glede nastanitve in ponudb
Domu paraplegikov Pacug.

Veselimo se vašega obiska!
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Barbara Slaček in Robi Bojanec / CYBATHLON – TEAM AVALANCHE

EKIPA »TEAM AVALANCHE« BRONASTA V ŠVICI
V decembru je bil v avli Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, predstavljen študentski
projekt in robotski invalidski voziček, ki ga je med tridesetimi drugimi podporniki podprla tudi Zveza
paraplegikov Slovenije. Nepogrešljiv del ekipe, ki je dve leti in pol razvijala robotski invalidski
voziček, s katerim so na svetovnem prvenstvu Cybathlon v švicarskem Zürichu osvojili tretje mesto,
je naš član Robi Bojanec.

T

eam Avalanche je ekipa petindvajsetih študentov in mentorjev Univerze v Ljubljani s skupnim ciljem izboljšati življenje gibalno
oviranih oseb. Izdelali so robotski voziček, ki bo omogočal premagovanje
ovir v urbanem okolju (tudi stopnic).
Verjamejo, da bo njihova ideja, na kateri delajo že dobri dve leti, pripomogla k boljši kakovosti življenja tistih, ki
so v življenju za marsikaj prikrajšani. Po
dolgoletnem raziskovanju, razvijanju
in nadgrajevanju robotskega invalidskega vozička sta bila ves njihov trud
in prizadevanja poplačana na prestižnem tekmovanju Cybathlon, ki se je
odvil oktobra lani v Zürichu. Ekipa je
na predstavitvi v avli fakultete ponosno oznanila, da so osvojili bronasto
medaljo. Projekt, katerega vrednost je
dosegla skoraj 30.000 €, je na različne
načine, tako finančno kot tehnično in
materialno podprlo trideset podjetij in
posameznikov, med njimi tudi Zveza
paraplegikov Slovenije. Projekta pa ne
bi mogli uspešno izvesti brez podpore
Laboratorija za robotiko, ki je projekt
dodatno podprl z opremo, znanjem
in s tehnologijo. Povejo pa tudi, da so
vsi, ki so bili v projekt vpleteni, prispevali svoj čas, ki se ga praktično ne da
izmeriti.
V zanimivem kratkem pogovoru z
vodjem projekta prof. dr. Matjažem
Miheljem lahko preberete, kaj vse
študenti še počnejo in kako je robotski
voziček uporaben v praksi.
Kako verjetno je, da bo lahko ta
voziček uporabljal invalid v vsakdanjem življenju?
Zaenkrat je ta voziček v smislu
splošne praktične uporabe še precej
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Demonstracija vožnje po stopnicah (Foto:
arhiv fakultete)

pa omogočajo gosenice, ki so primerne za premagovanje bolj zahtevnih
ovir, kot so stopnice in zelo strmi klanci.
Torej, združili smo prednosti gosenic in
koles.
Če bi ga uporabnik, ki bi si ga v
tem trenutku lahko finančno privoščil, želel naročiti, bi ga bilo mogoče?
Če bi ga v danem trenutku izdelali
kot raziskovalni sistem brez ustreznih
certifikatov za uporabo v vsakodnevnem življenju, potem lahko. Torej kot
raziskovalni projekt oziroma prototip
brez večjih težav. Za kaj drugega pa
žal še ne. Sistem je potrebno še precej
poenostaviti in izboljšati, saj je takšen
kot je izdelan v obliki prototipa brez
popravkov. Na njem se šele učimo, kaj
bi bilo potrebno popraviti, da bi bil čim
bolj enostavno uporaben. V tem trenutku že imamo kar nekaj izkušenj, da
ga bomo lahko poenostavili.

»neumen«, zato bi ga želeli nadgraditi
z dodatnimi funkcionalnostmi. Na primer, zdaj mora uporabnik vse funkcije sistema pri premagovanju stopnic
upravljati in prilagajati sam, želeli pa bi,
da bi voziček sam zaznal oviro in prilagodil funkcije za premostitev le-te.
Če bi kdaj (hipotetično) prišlo
do masovne izdelave tega vozička,
za kaj vse bi ga lahko v praksi uporabili?
Torej, to je voziček, ki je namenjen
za vse terene, kar pomeni, da bi ga lahko uporabili zunaj v naravi, za vožnjo
po stopnicah in v končni fazi za premagovanje vseh ovir. To je bila tudi osnovna ideja. Želeli smo ohraniti prednosti
koles, ki so bolj udobna za vožnjo, več

Robotski invalidski voziček bodo študenti
še razvijali in izpopolnjevali. (Foto:
Barbara Slaček)

[ IZŽIVLJENJA ]
Pri vaši predstavitvi samega tekmovanja sem videla, da se tekmuje
še v mnogih drugih disciplinah in
da z Inštitutom za rehabilitacijo zelo
dobro sodelujete. Kateri je tisti vaš
produkt, ki bi ga vi izpostavili oz. na
katerega ste še posebno ponosni, in
je v praksi zelo uporaben?
Pri nas je bilo razvitih kar nekaj robotov, tudi osebno sem sodeloval pri
izdelavi enega robota, ki je uspešen
komercialen produkt (Armeo Power,
Hocoma) za rehabilitacijo zgornjih ekstremitet, gre za eksoskeletni sistem.
Potem smo razvili sistem za vadbo gibanja zgornjih ekstremitet, ki temelji
na uporabi različnih senzorjev. Nadalje
ga razvija podjetje Kinestica v Sloveniji
in je kot produkt tudi že na trgu. Podobne rešitve razvija tudi raziskovalna
skupina pod vodstvom prof. Zlatka
Matjačića na URI-Soča. V tej skupini
nastajajo produkti, ki se potem uporabljajo v kliničnem okolju.
Kakšne so ideje in želje za prihodnost in ali ste razmišljali o raziskovanju produktov, ki bi se oddaljili od
človeka?
Želje so vedno odvisne od tega, kar
nam tehnologija omogoča. Predvsem
pa se na našem področju dela vedno
želimo čim bolj približati človeku, torej izdelovati produkte, ki bi osebam
izboljšali oziroma olajšali življenje. To
je tudi naše glavno vodilo pri raziskovanju.
V uvodu sem omenila, da je nepogrešljiv član ekipe naš član Robi
Bojanec iz DP Dolenjske, Bele krajine
in Posavja, ki se je takole predstavil.
Sem Robi Bojanec, star sem 24 let
in sem študent Fakultete za elektrotehniko. Prihajam z Dolenjske, natančneje
iz Ždinje vasi pri Novem mestu in sem
član društva paraplegikov Dolenjske,
Bele krajine in Posavja. Ker študiram na
Univerzi v Ljubljani, seveda tam tudi živim in kot prihodnost svojega bivanja
vidim Ljubljano.
Paraplegik sem postal, ko sem imel
12 let, in sicer sem imel prometno nesrečo z motorjem. V našem društvu sicer nisem zelo aktiven, saj mi primanjkuje časa, se pa zelo rad ukvarjam s
športom, treniram košarko, kjer igram
za Društvo paraplegikov Dolenjske.

Team Avalanche (Foto: osebni arhiv RB)

Za smer elektrotehnika sem se odločil kar hitro po svoji nesreči, pred tem
sem želel postati mizar, ampak mi nesreča tega ni omogočala, zato sem se
odločil za to smer. Po končani srednji
šoli sem se moral odločiti, ali bom nadaljeval in nekaj naredil iz sebe ali pa
se bom zaprl v sobo in štel kako mi minevajo dnevi. Zato sem se tudi odločil,
da nadaljujem šolanje. Vpisal sem se na
Fakulteto za elektrotehniko, ker se mi
je že na informativnih dnevih zdel zelo
zanimiv program. Seveda sem se odločil za visokošolski program, kajti tam
imamo več praktičnega dela in usposabljanja, kar pa meni zelo odgovarja.

Sem tik pred diplomo in po zaključku
študija se želim ukvarjati predvsem s
področjem svojega pridobljenega znanja in to so elektromotorji. Kako in kje
bom nadaljeval kariero, pa bom prepustil času.
Poleg študija se mi je ponudila priložnost sodelovati v ekipi Team Avalanche, projektu, ki se izvaja na naši fakulteti. Seveda sem ga sprejel z obema
rokama in se probal čim bolj vključiti v
projekt in čim več doprinesti, kajti znanja in praktičnega dela mi ni manjkalo.
Projekt se imenuje Cybathlon in je bil
prvo mednarodno tekmovanje namenjeno športnikom invalidom, ki je

Robi je odpeljal še zmagoslavni krog ovit v slovensko zastavo. (Foto: osebni arhiv RB)
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temeljilo na šestih disciplinah: eksoskeleti, električna stimulacija, proteze
za spodnje in zgornje okončine, možganski vmesnik in pa za konec naš projekt, električni robotski voziček. Mi smo
izdelali električni robotski voziček, zato
ker smo v njem videli še največji potencial, da bi se lahko nekako pokazali
širšemu svetu, kako inovativni znamo
biti tudi člani iz mogoče malo manjših
držav. Tekmovanje je bilo sestavljeno
iz določenih ovir, ki so bile tudi posamezno točkovane in če nas je več

tekmovalcev prišlo z enakim številom
točk v cilj, potem se je upošteval še čas.
Tekmovanje se je odvijalo 8. 10. 2016 v
Zürichu v Švici. V dopoldanskem času
so bile na sporedu najprej kvalifikacije,
kjer smo v svoji skupini zmagali, skupno pa smo bili tretji, v popoldanskem
času pa se je odvijal finale. V kvalifikacijskem času smo za prvim mestom
zaostajali za pičle tri sekunde, zato smo
imeli velike možnosti za zmago, ampak
se ni ravno odvijalo, kakor sem si sam
zamislil. Od prve pa do predzadnje ovi-

re sem vodil, na zadnji oviri, kjer smo
morali premagati stopnice, pa je naš
robotski voziček porabil dosti več časa,
kakor ostala dva konkurenta, ki sta me
ravno na zadnji oviri prehitela, in tako
smo se borili za tretje mesto, ki pa ga
nisem želel izpustiti. Tako smo osvojili
tretje mesto na prvem mednarodnem
tekmovanju Cybathlon, kar pa tudi ni
tako slabo, saj smo premagali ekipe, ki
prihajajo iz ZDA, Japonske, Južne Koreje, Švice, Grčije ...

Benjamin Žnidaršič / Prvi prilagojeni Youth hostel v Sloveniji

ARS VIVA ZDAJ TUDI YOUTH HOSTEL
20. januarja 2017, ob 11. uri je v Podcerkvi vrata odprl Youth hostel Ars Viva, prvi namestitveni
objekt te vrste v Sloveniji, ki je v popolnosti prilagojen invalidom. Hostel bo upravljal Zavod za
kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin ARS VIVA.

K

ulturni center ARS VIVA se nahaja v občini Loška Dolina na
Notranjskem, natančneje v vasi
Podcerkev. Nudijo popolnoma nove in
domače urejene sobe. Na razpolago
imajo apartma s 14 ležišči in hostel z

29 ležišči. Na voljo so sobe s kopalnico,
sobe s skupno kopalnico in dormiji. Na
voljo so dvorana za izobraževanje in
druženje, letno gledališče, dnevni bar
in galerija z recepcijo.
Otvoritveni dogodek so pričeli s

Zavod Ars Viva je januarja odprl še Youth hostel, prilagojen gibalno oviranim invalidom.
(Foto: Ars Viva)
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pogovorom z novinarji in s svečanim
podpisom pogodbe o sodelovanju, s
katero je Youth hostel Ars Viva postal
del največje verige prenočišč na svetu
– International youth hostel federation
(IHYF) ali krajše Hostelling international, ki jo v Sloveniji zastopa Popotniško
združenje Slovenije.
V kulturnem programu, ki ga je
vodil Jaka Racman, se je predstavil
otroški zborček vrtca Polhek. Glasbeniki Nejč Slapar (harmonika), Boštjan
Soklic (kitara in vokal) in Vid Sark
(flavta in tolkala) so krstno izvedli Prešernovega Povodnega moža. Odprli so
razstavo Željka Vertlja in Benjamina Žnidaršiča ter slavnostno odprli
hostel z rezanjem traku, ki ga je opravil
domačin paraplegik Adolf Košmrl.
Sprejem Youth hostla Ars Viva in
svečana otvoritev objekta je potekala
pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta
Pahorja.
Z otvoritvijo hostla je Benjamin
Žnidaršič, direktor zavoda Ars Viva, postal prvi finalist letošnje akcije ONA ali

[ IZŽIVLJENJA ]
ON Radia 94 za mesec januar 2017. Ob
otvoritvi je za Radio 94 povedal: »Cilj
in poslanstvo zavoda je bil že od samega začetka na podeželju oblikovati
kulturni center in inkubator razvojnih
in tehnoloških idej, ki bodo spremenili življenje prebivalcev na vasi in jim
ponudili rešitve, da bodo lahko v tem
okolju preživeli. Zavod nudi apartma s
14 ležišči in hostel z 29 ležišči, od tega
23 ležišč za invalide. Turizem in ohranjanje narave imata že dolg odnos in
oba sta medsebojno odvisna, zato na
drugi prilagojeni lokaciji za invalide na
izviru Veliki Obrh ponujamo piknik prostor in kamp, kjer invalidi tudi z opazovanjem lepot narave in živali doživijo
sonaravno okolje.
Ustrezno prostorsko načrtovanje in
prilagoditve v prostoru so nujni ukrepi za zagotavljanje vsem dostopnega
prostora, predvsem pa za zagotavljanje
socialnega vključevanja gibalno oviranih v družbo. Pri teh rešitvah sodelujemo s timom mladih arhitektov društva
Arhitekturni nasvet, ki tudi lokalnemu
prebivalstvu brezplačno svetujejo pri
urejanju prostora. Ustrezne arhitektur-

Slavnostni trak je prerezal Adolf Košmrlj. (Foto: arhiv Ars Viva)

varnih poteh, ki omogočajo logičen
dostop do naših objektov in prostorov,
omogoča tudi socialno vključenost invalidov na vsakem koraku. Naš cilj pa ni,
da bi se v našem centru počutili dobro
le invalidi.

Moderna in atraktivna zasnova novo odprtega hostla (Foto: Ars Viva)

ne rešitve, to sta dve dvigali, klančine,
14 ustreznih sanitarij v kulturnem centru in po sobah, dostopno letno gledališče, terase, knjižnica, dostopni večnamenski prostor, dvorišče omogočajo
gibanje po našem posestvu ljudem z
oviranostjo. Pomembno oblikovanje

Načrtujemo še izgradnjo zaprtega
bazena, v katerega želimo vnesti delček zunanjega okolja, s savno bosta
ustvarila zares prijeten in pomirjujoč
ambient, restavracijo za naše goste, ki
je nujen objekt za povezovanje ljudi
in kulinarike. Namen pa imamo tudi

pokriti letno gledališče, v katerem se
bodo lahko izvajale prireditve skozi
celo leto. Na lokaciji izvira Veliki Obrh
pa nameravamo zgraditi Center za sonaravni turizem.«

"Tako v zasebnem
kot v poslovnem
življenju bodite taktni.
Raznovrstnost mnenj
je čudovita, vendar
premajhen razlog, da
bi bili zaradi tega
pristranski ali da bi
sprožili vojno."
Louise L. Hay
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Ivana Gornik / Na kakšnem nivoju je osveščenost današnje družbe glede najranljivejših skupin?

NAŠA DRŽAVA, PRIJAZNA INVALIDU – DA ALI NE?
Včasih ni potrebno, da se udejanjijo velike spremembe. Včasih je dovolj posluh, dovolj je želja priti
si naproti v prizadevanjih za prijaznejše sobivanje ranljivejših z vsemi ostalimi.

N

ekatere mestne občine so
prejele listino Občina po meri
invalidov. Ali to pomeni, da je
potlej takšno mesto prijazno do invalidov? Smo tam bolje in številčnejše
vključeni v življenje, aktivneje integrirani v neko skupnost? Se počutimo
dobrodošle in se nam želi prisluhniti?
Se nas vpraša: kako vam lahko pridemo naproti, da bodo različne ovire
vse manjše, kako lahko trajnostno sodelujemo v smeri izboljšav? Da, prav
ste prebrali: ali se nas samoiniciativno
vpraša. Ali se kar sami od sebe spomnijo urediti še vse tisto, kar ne štima? Ok,
malce pretiravam. Kakšna je S.love.nija,
naša ljuba sila geografsko in podnebno
barvita podalpska deželica, do svojih
najranljivejših skupin ljudi? In kakšen je
naš položaj tukaj, smo POVABLJENI k
soustvarjanju in sodelovanju v izboljšavah ali pa se stvari, ki se tičejo nas,
dogajajo mimo nas in brez nas? Misleč
pri tem zlasti na lokalno okolje. Vsekakor pa nas še kako zadeva tudi sprejemanje invalidu prijaznih zakonov, kolikor so dejansko prijazni ali ukinjanje
katerih predhodno že uveljavljenih
pravic. Ali se čutita dobronamernost
in skrb za najranljivejše na način, da
se le-tem samodejno prihaja naproti? Si je treba pravice izboriti in smo v
negotovosti glede jutri? Občutljivost
ljudi, ki imajo v rokah moč vpliva glede
kreiranja rešitev v zvezi s temi vprašanji, kaže na stopnjo zrelosti mentalitete
družbe. Smo tja že prispeli, misleč na
optimalne razmere? Nekaj primerov iz
tega članka delno osvetli, kje smo se
trenutno znašli, ali smo še v včeraj ali
se pomikamo proti tistemu osveščenemu in prijaznemu dnevu, ko je brisanje
ovir samoumevno in si ni potrebno
zastavljati zgornjih vprašanj, narava le-teh namreč postavlja pod vprašaj verodostojnost t. i. okolja brez ovir (ovir
vseh vrst).
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Se počutimo dobrodošle in se nam želi
prisluhniti? (Foto: in-portal.hrin)

Do sedaj povedano ni mišljeno kot
spregledanje vsega, kar je danes ne le
dobro, ampak celo odlično. Veliko je
bilo npr. že izvedenih sprememb v grajenem okolju, ki pomenijo učinkovite
ukrepe v smeri premostitev ovir, teh
smo izjemno veseli. Vsakič veseli, ko je
npr. pot prehodna in ko prideš lahko
dostojno do tja, kamor si se namenil in
to brez pomoči. Kako dragoceno! No,
nekateri invalidi potrebujejo pomoč
tudi po urejenih poteh, ampak prijazno urejene poti so vselej sončne poti.
Če želimo ugotavljati nivo
osveščenosti družbe glede npr. oseb
na vozičku, si poglejmo neke čisto
vsakdanje primere iz življenja. Katere
ovire srečujemo, arhitektonske in ostale? Nanje naleti človek čisto nehote.
Nehote. Učinki te osveščenosti ali neosveščenosti se čutijo npr. pozimi. Učinek sliši na ime s snegom pokriti, zaledeneli, slabo očiščeni ali neočiščeni
pločniki s tu in tam povsem neprehodnimi mesti. Takšna zima je bila zame letos. In ne le zame. Vedno se bojim zim
ravno zaradi tega. Včasih si zapornik
krajši čas, letos pa je bilo izjemno mrzlo
in slabo očiščene površine so vztraja-

le do trenutka, ko se je vse skupaj pač
samodejno stopilo. Vsako mesto skrbi
za svoje meščane z urejenostjo površin pozimi. Kako skrbi? V tem članku ne
nagovarjam le svojega mesta, ampak
vsa. In vse kraje S.love.nije. Včasih se je
še bolje skrbelo za čiščenje snežnih površin, pa so takisto bili nekateri prehodi
neprehodni, ker so bili zasuti s snegom,
te hodeči enostavno prestopi, za invalida pa je to tako kot zid. Takšne neurejene snežne razmere na pločnikih so
takisto problem za starejše ter mame
z vozički in še kdo bi se našel, ki mu to
ne bi odgovarjalo.
Naslednja ovira sliši na ime, Kdo
vse parkira na invalidskih parkirnih
mestih. Draga oseba, ki parkiraš na invalidskih parkirnih mestih, medtem ko
sam nisi invalid! Prisluhni mi: Sem oseba na vozičku in tudi šofiram, avto. In
potem tudi parkiram, da se odpravim
po opravkih. Da lahko izstopim iz avta,
potrebujem na svoji levi dovolj prostora. Da odprem vrata na stežaj. Da lahko
spravim voziček iz avta in ga postavim
ob bok avta, se presedem, nakar se
na vozičku potem odpravim dalje. Za
to potrebujem, kot običajno osebe na
vozičkih, invalidski parkirni prostor. Tiste črtkane črte na eni strani pomenijo
ta dodatni prostor, ki omogoča vstop
in izstop iz avta – invalidu. Sicer pa ...
se to ne da.
Občasno tovrstnega parkirnega
prostora zmanjka. Je zaseden s strani
ostalih voznikov. Včasih je zaparkiran
črtkani prostor med dvema parkirnima
mestoma. Včasih je zaparkiran dostop
do bloka. Pozimi to pomeni popolno
oviro, če ob tebi ni nekoga, ki ti pomaga. Te stvari niso napol. Je možen
dostop ali ni.
Bojim se, da dostop onemogoča
odnos. Odnos ljudi do tovrstnega. Ko
npr. čakaš pred lastnim blokom osebo,
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seveda ne držijo. Tukaj pa dovolite, da ter držalo na steni ob školjki. To predzakličem: S.love.nija, ne le posamič- stavlja zadosten razlog za neskončno
na občina ali kraj, prosim reši nas teh olajšanje človeka na vozičku. Ne pozaškoljk. Ljudje, ne nasedajte in jih ne bimo, da gre pri tem za zadostitev ene
vgrajujte več kamorkoli. Ni besed, kako najbolj temeljnih, osnovnih človekovih
nehumano početje je vgrajevanje ta- potreb, ki pa naši manjšini še zdaleč ni
kihle školjk. Kdo je ta, ki se dela iz invali- samoumevna. V bistvu ... tako malo je
dov norca? Bi mar potrebno.
vprašali invalida,
So seveda še številni javni prostori,
kaj je primerno, kjer zgoraj tolikokrat omenjene dragoinvalidu prijazno.
cenosti ni. Kavarne, restavracije ... Tam
Nadaljnja ovi- ne moreš iti lulat, bi rekli otroci. In ne
ra je, ostanimo še greš. So različne skupine invalidov,
pri WC-jih, invali- ampak nekateri dejansko ne moremo
du nedostopen uporabljati neprilagojenega prostora,
WC.
Običajno tovrstnega.
pomeni klasični
Obstajajo različne oblike in tudi
slovenski WC čisto različne stopnje invalidnosti, ki jih na
ozek in premaj- tem mestu ne bi podrobno naštevahen prostor za la. Bi zgolj rada poudarila, da se mi zdi
dostop z vozič- logično, da se družba oz. skupnost kot
kom. Za nas lahko tudi vsak posameznik s spoštovanjem
to pomeni toliko, in prijaznostjo obnaša do tistih, ki so v
Ali se čutita dobronamernost in skrb za najranljivejše na način, da
kot da ga sploh tej isti družbi najšibkejši člen. Zakaj? Ker
se le-tem samodejno prihaja naproti? (Foto: politheor.net)
ne bi bilo. Nekoč so najranljivejši. Najšibkejši člen družbe
je bil invalidski WC naj bo skupni imenovalec v našem
kaš, vendarle prikaže, kot po pravilu prava redkost, danes je seveda drugarazmišljanju, prilagoditve so most do
pojasni: »Saj sem parkiral/a samo za če. Situacija se je bistveno popravila z
integracije v družbo. Ta najšibkejši člen
pet minut.« Domnevnih pet minut tra- ureditvijo invalidskih WC-jev po nakuse ne more prilagajati zmožnejšim, kaj
ja od pet minut pa do pol ure ali več. povalnih centrih, ponekod javnih inni logično, da je obratno?
Moje mesto smo ljudje. Vas, dežela, to validskih WC-jev itd. Pravzaprav je najIzvor težav ni v neurejenosti stvasmo mi, ljudje. Kakršni ljudje, takšno boljša novica ta, da to v bistvu ne rabi
ri,
izvor
težav je v mentaliteti. Dokler
mesto.
biti nek poseben invalidski WC, sploh
ne bo miselnost dosegla zrelejše in
Ovira so lahko WC-ji. Pomislite, ne, zadostuje ravno dovolj velik proshumanejše vibracije do vseh kakorkorazpisati se nameravam o čem ta- tor, da lahko invalid na vozičku vstopi
li oviranih ljudi, slepih in slabovidnih,
kem! Kdor se bo zgražal, se lahko za- in pozor, zelo pomembno, za seboj
bolnih, nehodečih itd., bomo le-ti še
radi mene mirno zgraža. Nekaj, kar je zapre vrata. Zadostuje normalna stradalje čutili nekoliko okrnjeno dostojanza hodečo osebo samoumevno, je za niščna školjka čisto običajnih dimenzij
stvo.
invalida tako neprijazno, da bi ta lahko
od togote kričal. In ne kriči. Ker je tovrstnega vajen. Kar bodimo specifični.
Prav je, da si širimo obzorja tudi s tem,
kar nas obdaja. Za nevidnimi zidovi.
Odstrimo tančice.
Nočna mora invalida je vrsta invalidskih WC-jev, ki zgledajo takole: ogHana Ermenc, strokovna delavka Zveze paraplegikov
rooomna školjka, daleč prevelika za
Slovenije, je v januarju postala mamica.
zadnjico kogarkoli, da o invalidovi niti
ne govorim. Spredaj pa ima ta školjka
luknjo! Invalid na vozičku ne čuti nog.
»V trenutku, ko se rodi otrok, se rodi tudi mama. Pred
Jih ne more premikati. In potem kdo
tam še ni obstajala; obstajala je ženska, vendar ne
pričakuje, da se bo takšna oseba lahmama. 'Mama' je nekaj čisto novega.«
ko obdržala na teh enormnih školjkah
z luknjo na sprednjem delu (čemu ta
Iskrene čestitke ob rojstvu deklice Žive, naj bo zdrava
luknja, ampak res), kamor seveda pade
in vesela!
noga, ena, in potem ... ah, da ne razlagam. Človek se oklepa držala na steni
kot utopljenec, saj ga negibne noge
ki je parkirala na parkirno mesto za invalida, da potlej odparkira, si vzameš
pač čas. Zakaj medtem ne parkiraš
drugje? Na neinvalidskem parkirnem
mestu je nemogoče izstopiti ter potem zopet vstopiti, če ni eno mesto
poleg – prazno. Ko se oseba, ki jo ča-

ČESTITKA
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ZAHVALE
Spoštovane bralke in bralci Paraplegika, kot opažate, je tudi
pod taktirko novega tiskarja v tokratnem izvodu Paraplegika
na hrbtni strani vašega naslova priložena položnica za Vaš
prostovoljni prispevek. Vsem dosedanjim donatorjem se v imenu
Zveze paraplegikov Slovenije najlepše zahvaljujem in Vam
zagotavljam, da bomo vsa donirana sredstva racionalno porabili
za izvedbo posebnih socialnih programov, ki so namenjeni
izboljšanju kvalitete življenja naših članic in članov.
Vaši dobroti se priporočamo tudi v prihodnje!
Hvala!
DaneKastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije

Iskrene čestitke
za 70. rojstni dan
naši vodji kulturne dejavnosti
in slikarki ter dolgoletni
aktivni članici,

Jožici Ameršek.
Ob izgubi moje drage mame se iskreno zahvaljujem Društvu
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, članom in
članicam ter vsem zaposlenim za vsa izrečena sožalja, za vse
tolažilne besede in podarjene sveče.
Mirko Sintič

inko_oglas_zveza_paraplegikov_205x135mm_v2_20170222.indd 1
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Želi
Društvo paraplegikov Dolenjske,
Bele krajine in Posavja.
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OGLASI
PRODAM TUŠIRNI VOZIČEK
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OGLASI
PRODAM

Voziček Delphin za pod tuš je rabljen tri mesece, širina sedeža je 45
cm, globina 40 cm, teža vozička je
13 kg. Pokličite na 041 931 453, Urša
Urbančič.

Prodam bolniško posteljo s trapezom.
Postelja ima pomični varnostni ograji na
obeh straneh ter električno (z daljincem) nastavljiv del za glavo, trup in noge. Enostavna
je za premikanje, saj je na kolesih, ki pa imajo
tudi zavore (cena postelje po dogovoru). Poleg postelje je vzmetnica ter zračna – antidekubitusna blazina. Postelja je daljša od
klasične, saj meri 101 x 235 cm. Prodam pa
tudi toaletni stol. Več informacij na: 041 551
965

ZDRAVE IN VESELE
VELIKONOČNE PRAZNIKE
VAM ŽELIMO!

ZVEZA PARAPLEGIKOV
SLOVENIJE
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UMRLI
Franc Peter DERČA,

član DP jugozahodne Štajerske,
rojen 27. 5. 1946

Stanislav DIMEC,

član DP jugozahodne Štajerske,
rojen 11. 10. 1954

Silvo MEHLE,

član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 17. 5. 1971

Ana OBREZA,

članica DP Gorenjske,
rojena 18. 7. 1930

Miladin MIHAJLOVIĆ,

član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 15. 1. 1965

Štefka CAF,

članica DP Podravja,
rojena 25. 11. 1954

Danilo ALEŠ,

član DP Gorenjske,
rojen 1. 7. 1932

Florjan SLAK,

član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 6. 4. 1937

Jože ARBAJTER,

član DP jugozahodne Štajerske,
rojen 15. 11. 1953
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Ne stoj nad grobom, kjer ležim,
ker ni me tam – in – ker ne spim.
Sem veter s tisočih strani,
sem lesk draguljev, ko sneži.
Sem sonce v žitu iz zlata,
ko dež jesenski šepeta.
In ko zbudi te jutra dah,
sem ptic ščebet, ki polni zrak,
ko krožijo v tišini – v vis.
Sem zvezda, ki zaté gori.
Ne stoj nad grobom, kjer ležim.
Ne joči. Ni me tu. Živim.
(avtorica originala: Mary Elizabeth Frye,
slovenski prosti prevod Damir O.)
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SILVU MEHLETU V SPOMIN
Stojimo tu in se poslavljamo, vendar se zdi, kot da
stojiš nekje med nami in z
zanimanjem opazuješ, kaj
se dogaja. Ne dojemamo
še, da si odšel. Želimo si
slišati tvoje besede. Pa čeprav tvoj komentar, kako
bi ti organiziral ta obred.
Večinoma si bil redkobeseden, a si nas vedno znova presenečal s svojimi izjavami.
Pred nezgodo si kadil. Ko smo te vprašali, če še imaš željo po
cigareti, je bil tvoj odgovor: »Ja, kateri norec mi bo pa držal
cigareto v ustih?«. To kaže, da si se sprijaznil s tem, kar ti je
bilo namenjeno – vse se zgodi z razlogom – in to si unovčil z
vsemi možnimi asi.
Ni bilo trenutka, da bi te slišali govoriti, kako ti je hudo: »Zakaj
se je to zgodilo ravno meni?«. Tudi Helena se ni pritoževala.
Drug drugemu sta dajala pozitivno moč in šla naprej iz dneva v dan, uživala sta življenje in dajala marsikomu zgled. Silvo,
hotel si živeti, kar si dokazal s tem, kako hitro si se po nezgodi
okrepil in začel živeti življenje s polno žlico. Raziskoval si, se
učil, računalnik je bil tvoje okno v svet; kasneje pa si smisel
našel tudi v risanju z usti. Nastajale so umetnine v tvojem slogu, med prvimi Dežnik v puščavi in Ladje na pločniku. V enem
izmed intervjujev, si se opisal takole:
»Ljudje na meni najprej opazijo, da sem dolg kot ponedeljek in
ker ta dan v tednu ni predmet, me ne more predstavljati. Druga
stvar je zagotovo ta, da sem suh kot suha južina. Po vsej verjetnosti bi s tem nenavadnim bitjem še našel kako skupno točko. Vendar v vsej svoji obliki, seveda, menim, da je pripomoček, s katerim
ustvarjam in oblikujem svoje življenje – čopič. Je predmetno fizična kopija mene. Dolg – kot jaz, tanek (suh) – kot jaz in na koncu,
na vrhu te dolžine je en sam gibljivi del. V njegovem primeru so
to dlake in v mojem moja glava. Vse ostalo je statično. Čopič je
nepomemben in neuporaben, dokler ga nekdo ne vzame v svoje okrilje in prične delo z njim. Z njim se spoznamo v vrtcu, šoli,
pri obnovi prostorov. Lahko je amaterski ali profesionalni. Z njim
lahko ustvarimo marsikatero stvaritev in marsikomu polepšamo
dan. Toda če ne bi imel tako pomembnega dela, kot so dlake,
bi bil navadna palica … Menim, da je z menoj podobno. Moja
fizična gibljivost me omejuje zgolj na moj zgornji del telesa. A je
le-ta še kako pomemben za moje delo in življenje. Vse je v glavi.
Tudi moja ustvarjalnost.«
Kljub vsemu si videl veliko sveta, kajti radi ste potovali, raziskovali in se imeli lepo. Zadnja tri leta ste se naužili sonca na
vikendu v Savudriji, užival si v vožnjah v svojem oldtimerju«,
tudi zajetno zbirko »zipotov« si naredil.
Bil si strokovnjak za računalnik, prvak v boči in še in še bi lahko naštevali. Ni je bilo stvari, za katero se Mehle ne bi zanimal.
Vse svoje znanje si želel prenesti na druge, bil si dober in velikokrat v pomoč vsem, domačim in prijateljem.
S Heleno in Edith ste bili prijetna družina, ki bi z leti postala še
večja. Nekoč si omenil, da bi si želel imeti več otrok, vendar se
je leta 1993 pričelo tvoje novo življenje. Boril si se in zmagal

ter kljub temu, da nisi mogel več premikati ne rok ne nog, bil
vsa ta leta srce in glava družine, Helena in Edith pa tudi tvoje
roke in noge. Z Edith res nisi mogel tekati naokrog, jo učiti
voziti kolo – in ostale stvari kot drugi očetje … Bil si pa ob njej
vedno, ko te je potrebovala.
Silvo, kjerkoli že si, verjamemo, da tam pričenjaš novo poslanstvo, zate ne bo nekega določenega prostora, ti boš povsod
in ti boš z nami, kamor bo stopil naš korak, da nam boš po
tihem prišepnil, kako naj se lotimo stvari, ki smo jih pričeli …
kako dolga bo pot, če se bomo kam odpravili … in se lahko
malo pojezil na nas, če ne bomo poslušali tvojega šepeta …
Le tega ne boš znal povedati, kdaj pridemo za tabo – ali pač?
Na svidenje Silvo – tisti, ki smo te imeli radi.

Yitzhak Adir – Izrael
Dragi moj prijatelj Silvo!
Vsi smo tu s teboj, prijatelji, družina, Edith in Helena, da bi te
obiskali. Da bi se zadnjič poslovili. Vedi, da te ne bomo nikoli
pozabili. Prijateljstvo s teboj je bilo veliko, čudovito in posebno. Nikoli se nisi pritoževal nad težavami svojega življenja, nič
te ni ustavilo in še naprej si delal stvari, ki so te veselile: ogled
dirk motornih koles v Pragi, Budimpešti in Italiji; hodil si na
koncerte in festivale, na Robbieja Williamsa smo se odpeljali
v Zagreb; šel si kljub mrazu, dežju in vetru. Udeleževal si se
vseh slikarskih razstav. Vsako srečanje s teboj je bilo prijetno.
V vozičku si sedel kot sramežljiv fant, z majhnim bleščečim
nasmehom v svojih lepih modrih in svetlečih očeh. Nobenemu nisi dovolil, da bi čutil težo, čutil tvoje bolečine in težave.
Vedno si tiho sedel, poslušal vse kot modrec, odprtih ušes in
nasmejan.
Vsako poletje prihajam v Slovenijo in vedno, vedno sem se
obrnil najprej nate, karkoli sem potreboval. K tebi sem se obrnil po pomoč za katerokoli temo. Vedel sem, da ti lahko zaupam, zame si ti eden od najbolj modrih ljudi. Od tebe sem se
naučil veliko o življenju. Pred vsemi prisotnimi lahko izjavim:
če bi imel možnost izbire, bi hotel biti kot ti. Tako kot znaš ti
poslušati, biti pravi prijatelj in predan družinski človek. Skromen in vsem na razpolago.
Draga, čudovita Helena, ljubezen med vama dvema je za
zgled mnogim izmed nas. Mnogo let sta bila povezana 24
ur na dan, brez kakršnekoli zunanje pomoči. Bila sta kot eno
telo. Ti si bila ženska, mati, voznik in še več, Silvove roke, noge,
telo in srce. Nikoli nam nisi dajala čutiti, da je težko, vedno
si bila nasmejana in srečna. Upam, da bodo tvoja družina in
prijatelji zapolnili veliko praznino, ki ostaja za Silvom.
Dragi Silvo, poleti te bom prišel obiskat in ti prinesel šopek
rož. Upam tudi, da bomo organizirali razstavo. Prijatelje slikarje bomo prosili, da naslikajo tvoj lepi portret, tako kot si
ti naslikal portret Vojka Gašperuta, to je ena izmed tvojih zadnjih slik.
Bog naj te blagoslovi, Silvo.
Hvala vsem, ki ste mi omogočili ta privilegij, edinstveno in očarljivo darilo, da se poslovim od Silva na tem zadnjem slovesu. Hvala
Tanji za prevod in prebiranje mojih besed.
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KRIPLOMANIJA – ŽIVLJENJE ENEGA X-PLEGIKA
Ko sem bil v Soči, so mamo spraševali: »A je kaj boljše z njim?«
»Ne«, je rekla mama, »nesreča ni nič pomagala, še vedno je Čuden!«
Dovolite, da se najprej predstavim. Ime mi je Špik v 2,0, moj
glavni invalidski pripomoček je voziček – Bicikl – lep, srebrn,
z ročnim tempomatom – »kouk tišiš, touk pelaš«. Kabrio filing nonstop, nekateri dajo za to dandanes velike denarce.
Poleg tega je pa to pravo ekološko bio vozilo, saj so plini, ki jih
od napenjanja spušča šofer, popolnoma organskega izvora.
Zato nas že v avtošoli učijo, če se le spomnite: »Drži varnostno razdaljo, ne vozi mu tak za ritjo.«
Drugi najbolj važen invalidski pripomoček pa so sončna
očala, saj z njimi še največji »loji« izpadejo kot hudi tipi. Tako
kot v mojem primeru, brez špeglov bi vsi takoj vedeli, da sem
z dežele. Zdaj pa zgledam ko z mesta in to ne z obrobja, s
centra, napredek je očiten.
Gotovo pozna kdo od vas kakega invalida? Samo da vam
povem, HOBI invalidi ne štejejo. Ja, hobi – to so zlomi rok,
nog in podobno. Samo pravi štejejo, z Rodovnikom. Poznate
ne?! Seveda! Pa kaj vas nič ni sram? Namesto, da bi jim pomagali, se tu zdaj smejite na njihov račun. Vidim, da bo tu
potrebna korenita prevzgoja, treba bo kar jutri začeti.
Za začetek bi lahko vsak od vas posvojil kakšnega Paraplegika. Zakaj? Zato, ker se splača. Ne verjamete? Poglejte,
če posvojite otroka, morate za njega skrbeti cel dan in noč,
porabite ogromno denarja za mleko, fruteke, plenice, otroški
voziček, hojico, vrtec, šolanje itd. Pri Biciklistu je to čisto drugače. Mleka in frutekov ne pije – in tu je že tudi prva prednost, alkohol je cenejši, potem, plenice dobi na recept, živela
inkontinenca – se sprašujete, kaj je to? Ja, to je, če nisi diht,
samo ne tam zgoraj – spodaj, ker drugače bi tak al tak mogla
večina ljudi hoditi s plenicami na glavi. No, ki smo ostali, aha,
plenice, dobi jih na recept, smo rekli, in še nekaj bistvenega
je, sam se previja, in to podnevi in ponoči. Pol, vozička ne
rabite kupiti, ker ga spet dobite na recept in to vsaka tri leta,
če pa je lenuh pa na pet let. Ne rabite ga tišati naokoli, ker se
sam poganja. Razen, če ste imeli nesrečo pri izbiri, in so vam
podtaknili kakšnega lenuha, takega pa bote morali pol tišati
celo življenje naokoli. No, sicer je za take rešitev en lepi izlet
na Pohorje, pol pa … In že kasirate življenjsko zavarovanje. Saj
vam pravim, splača se. Pol, hojica! Kot bi rekli naši južni sosedje – koji če mu k … c! Spet ste prišparali. Ko rabite varstvo, pa
ga date v jaslice za odrasle – v gostilno. In na koncu koncev
dobite za njega še denar. Tu je invalidnina, postrežnina in kar
je najbolj važno, v davčno olajšavo ga lahko date, pod rubriko
»tekoče« investicije oziroma trošarine od alkoholnih izdelkov.
Sicer pa, če ne veste, večina invalidnosti je povezana s skokom. Kak? Skočiš v avto in bum, skočiš v bazen in blup-blup
in najbolj nevaren skok – to je skok v zakonski jarem – 100 %
invalidnost, a brez priznane invalidnine. No, tu je pa pol še
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skok čez plot, za katerega se pa ne da medicinsko dokazati,
da povzroča bilo kako ohromelost udov. Za mene je bil ta
pravi – skok v vodo, saj veste, eni damo pač več na telesno
higieno in potem se zgodi – tema … naenkrat pa zagledam
močno svetlobo in si mislim, tak zdaj sem pa tu, pri našem
Ateji, okoli sebe zagledam vse polno Angelov v belem, nato
se sliši ženski glas: »Gospod doktor, narobe ste ga zašili, to je
njegova rit – ne glava.« Ja, tak je to, če šparajo na anesteziji in
se prehitro zbudiš. No, zdaj vsaj vem, zakaj sem zaprt. Ko te
pol tu v Maribori za silo zaflikajo, te peljejo v Ljubljano in tam
pristaneš na Inštitutu za rehabilitacijo ali na Žalah, odvisno
od tega, če še dihaš ali ne. Spet ne verjamete? Glejte, Žale in
Sočo – to je ime tega inštituta – loči samo cesta. To pomeni,
da ko pridejo do križišča, se Šofer samo obrne in fragenzi:
»Franca, kaj še diha?« In če imaš »srečo«, zavije levo in že imaš
Punipenzion. Tam je alesinkluzive. Plačaš pa s kartico – zdravstveno. Ampak s tem se še nisi rešo Žal, kajti vse sobe imajo
krasen razgled. Kam? Ja, na Žale. In tak jih vsaki dan gledaš,
kak jih nosijo – srečneži!? Ti se pa moraš sam poganjat.

»Če vas nekdo izziva, vedno poskušajte izziv sprejeti.«


(Donald Trump)

[
Albin Rožman
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]
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GRUDNA MRAZ IN SNEG, ŽITA
DOSTI PREK IN PREK
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Pri vsakem vprašanju so navedeni trije odgovori. Obkrožite pravilni odgovor in črko, ki je pred njim, vpišite v zgornji lik pod
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AKIMOV - ruski slikar - Ivan Akimovič (1754 - 1814).
APEKS - točka, h kateri se giblje Sonce.
GIDE - francoski pesnik in pisatelj - Andre (1869 - 1951), nobelovec 1947.
OOFORITIS - vnetje jajčnika.
RABENER - nemški pisatelj - Gottlieb Wilhelm (1714 - 1771).
ROBINSON - slovenski dirigent - Simon, angleškega rodu.

