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Dan paraplegikov obeležili v Pacugu
Jože Globokar

Paraplegiki in tetraplegiki smo svoj praznik – DAN PARAPLEGIKOV s slovesno Skupščino, okroglo mizo in športnim
dogodkom obeležili 19. aprila 2017, v Domu paraplegikov Pacug – središču zdravja in počitnic.
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Fika – akademski glasbenik, tolkalec

Barbara Slaček in Benjamin Žnidaršič

Združenje gibalno oviranih Zagreb je že šestnajsto leto zapored organiziralo festival, kjer so lahko umetniki in
športniki invalidi predstavili ustvarjalne možnosti za širjenje sporočila, da bi morali invalidi uživati enake pravice in
dolžnosti kot ostali državljani. Festival je potekal od torka 23., do četrtka, 25. maja 2017.

Matej Verbajs

Dodatek za pomoč in postrežbo je ena od pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja, ki se lahko dodeli osebi,
ki sama ne zmore opravljati osnovnih življenjskih potreb. Vendar ugotovitev zdravnika, da oseba takšnih potreb
ne zmore opravljati sama, za pridobitev dodatka še ne zadošča. Obstajajo namreč še dodatni pogoji glede zavarovanja osebe, njene morebitne zaposlitve, bivališča in drugo.

Saša Mlakar

Projekt EU kartica ugodnosti za invalide, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pridobilo konec leta 2015 in ga pričelo izvajati februarja leta 2016. Dokončan naj bi bil predvidoma julija 2017.
Na projekt se je prijavilo osem držav članic EU: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta,
vendar pa je namen razširiti EU kartico ugodnosti na vse države članice.

Barbara Slaček

V Domu paraplegikov Pacug je med 10. in 12. majem 2017 (prvič v Sloveniji) potekal XII. Kongres evropske zveze
paraplegikov (ESCIF), na katerem so sodelovali predstavniki iz 19-tih držav. Kongres je pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS Soča,
pripravila Zveza paraplegikov Slovenije.

Več avtorjev

Motoristi ATV sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije smo tretji zbor pripravili na Gorenjskem. Na večer 26. maja
2017 se nas je 13 motoristov in nekaj sopotnikov zbralo v Gozdu Martuljku, kjer smo se ob krompirjevem golažu
in zvokih harmonike seznanili s planom potepanja po gorenjskih in italijanskih hribih. Organizacijske niti sta imela
v rokah gorenjski ATV motorist Janez Učakar in vodja sekcije Gregor Gračner.

Lutfi Abdullahu

Na Madžarskem je 20. in 21. maja 2017 potekalo plavalno tekmovanje za paraplavalce, ki se ga je udeležil tudi
naš plavalec Nino Batagelj. Popravil je svoj osebni rekord in si priboril A normo za svetovno prvenstvo v Mehiki.
Teden dni kasneje pa se je udeležil še odprtega državnega prvenstva v Radovljici, kjer je svojo pripravljenost, s
ponovnim izboljšanjem osebnega rekorda, le še potrdil. (Foto: ZŠIS)

Barbara Slaček

Robert Krček- Fika je rojen glasbenik. Pri štirih letih je s pomočjo kuhinjske posode in vzglavnikov poustvaril tolkala in uprizarjal šove. Že takrat je vedel, da želi postati tolkalec. Njegov izjemni talent so na njegovi življenjski poti
podpirali tudi nekateri znani slovenski akademski glasbeniki in umetniki. Željo, postati tolkalec, je za desetletje
prekinila prometna nesreča, vendar je Fika z vztrajnostjo dosegel tudi to. Zdaj igra v orkestru, bendih in obvlada
pet inštrumentov.

OBVESTILO!
ČE ŽELITE, DA VAM OBVESTILA IN/ALI GLASILO PARAPLEGIK POŠILJAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI, NAM TO SPOROČITE
NA E-NASLOV: info@zveza-paraplegikov.si

3

[

UVODNEBESEDE

]

Dane Kastelic | Kolumna predsednika

kjer koli že boste, imejte se lepo!
Drage sočlanice, dragi člani, za nami je dan paraplegikov, ki smo ga med drugim obeležili v Domu
paraplegikov Pacug z zelo odmevno okroglo mizo, ki jo je vodila Špela Šušteršič na temo »Vključevanje
oseb z visoko okvaro vratne hrbtenjače v domače – prilagojeno okolje in rehabilitacijo«. Stanje, ki smo
ga problematizirali, še vedno buri duhove in na to temo so se že sestali strokovni sveti URI-Soče in UKC
Ljubljana, oddelek travmatologije. Z ugotovitvami in predvidevam tudi s smernicami bo seznanjen tudi
naš strokovni svet konec junija. Prepričan sem, da bodo strokovne smernice v dobro poškodovancev in
da se bo njihova kalvarija po poškodbi občutno izboljšala.

V

maju je bil v organizaciji Zveze
paraplegikov Slovenije, URI-Soča in Doma paraplegikov v
okviru njegovih prostorskih kapacitet
organiziran Evropski kongres paraplegikov ESCIF. Slednjega so se udeležili
predstavniki Zvez paraplegikov in strokovnjaki iz 19 evropskih držav. Udeleženci so bili navdušeni nad dosežki
in poslanstvom naše organizacije, še
posebej pa nad funkcionalnostjo in
storitvami Doma paraplegikov, kjer jih
je glavnina bivala. Veliko tujih kolegov
paraplegikov je najavilo, nekaj pa tudi
že rezerviralo prihod v dom na rehabilitacijo in počitnikovanje v naslednjem
letu ali mogoče že v jeseni. Na vsa priznanja in pohvale, ki smo jih bili deležni
s strani tujcev, smo lahko vsi člani, zaposleni na ZPS in v društvih upraviče-

no ponosni. Organizacijo kongresa sta
s strani zveze odlično izpeljala predsednica organizacijskega odbora Mirjam Kanalec in Jani Trdina, ki je tudi
kot član petčlanskega upravnega odbora ESCIF vseskozi sodeloval pri sami
izvedbi. Hvala obema! Kljub odlični organizaciji in ugotovljenim presežkom
na sami konferenci, pa je bil po mojem
mnenju ta mednarodni dogodek premalo zastopan v slovenskih medijih.
Škoda za izgubljeno priložnost!
Žal vas ne morem seznaniti s kakšno novostjo glede Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-1). Tako še vedno
ne vemo, ali bo pravica do obnovitvene rehabilitacije, ki jo imamo sedaj
zagotovljeno iz sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja (OZZ) preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS), zapisana v predmetnem zakonu ali ne. Članice in člani so
zaskrbljeni, da nam jo namerava Vlada
skupaj s pisci na Ministrstvu za zdravje
vzeti, vsaj tako je bilo ob prvi verziji, ki
je bila v javni obravnavi. Kljub opozorilom o posledicah za naše zdravje, ki
smo jih nekateri posamezniki in Zveza
paraplegikov naslovili na Ministrstvo za
zdravje že v javni obravnavi, je nego-

tovost, ali nam bo obnovitvena rehabilitacija odvzeta ali pa bo za najtežje
slovenske invalide še naprej pravica iz
OZZ, še vedno prevelika. Žalostno je
tudi, da so istočasno iz predmetnega
zakona črtali pravico do zdravstvenega letovanja otrok. Kot bi bili otroci in
invalidi za našo Vlado največji paraziti
v zdravstveni blagajni (ZZZS). V najslabšem primeru, drage članice in člani,
bomo svojo že zagotovljeno pravico
branili z ostalimi slovenskimi invalidi
in to z vsemi sredstvi, tudi z demonstracijami pred Vlado in Ministrstvom
za zdravje. Zato bodite pripravljeni na
kakšen shod, na katerega boste v primeru nadaljnjega kršenja naših že pridobljenih pravic tudi povabljeni.
Upam, da bomo v prihodnjih letih
skupaj s strokovnjaki še lahko krepili
naše zdravstveno stanje in preko analiz
še podkrepili pozitivne učinke obnovitvene rehabilitacije, ki jo izvajamo v
zdraviliščih in v našem rehabilitacijskem centru, v Domu paraplegikov v
Pacugu.
Vsem bralkam in bralcem Paraplegika želim, da prijetno preživite počitniške dni v krogu svojih dragih in prijateljev. Skratka, kjer koli že boste, imejte
se lepo!

"Ljudi ne moti tisto, kar se dogaja, moti jih tisto, kar o dogajanju mislijo."
Epiktet
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Jože Globokar | Proslava s slovesno skupščino, okroglo mizo in športnim dogodkom

DAN PARAPLEGIKOV OBELEŽILI V PACUGU
Paraplegiki in tetraplegiki smo svoj praznik – DAN PARAPLEGIKOV – s slovesno skupščino, okroglo mizo
in športnim dogodkom obeležili 19. aprila 2017, v Domu paraplegikov Pacug – središču zdravja in
počitnic.

Skupščina
Tretjo redno sejo slovesne skupščine ZPS je vodila predsednica Mirjam
Kanalec, ki je v uvodu nekaj misli namenila zgodovini naše organizacije,
njenim ustanovnim članom in pobudniku ter prvemu in častnemu predsedniku Ivanu Peršaku. Po pregledu in potrditvi zapisnika in realizaciji
sklepov druge seje so delegati iz vseh
devetih pokrajinskih društev najprej
prisluhnili poročilu Nadzornega odbora in Disciplinske komisije, nato pa
je predsednik ZPS Dane Kastelic v
pozdravnem nagovoru orisal 48-letni
razvoj organizacije slovenskih paraplegikov in tetraplegikov, ki je iz sekcije in društva zrasla v prepoznavno
in odmevno reprezentativno Zvezo
paraplegikov z devetimi pokrajinskimi
društvi. Vsem je čestital za naš praznik
in nam zaželel uspešno delo. Predsednik je zatem povzel in predstavil
revidirano letno poročilo ZPS za leto
2016 in pripomnil, da so po ugotovitvah pooblaščenih revizorjev računovodski izkazi Zveze paraplegikov Slovenije v vseh pogledih dejanski prikaz
finančnega stanja. Tudi poslovni izid
za leto 2016 je v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi. Omenil je
tudi financiranje in financerje, kar je za
uspešen razvoj organizacije tudi najbolj pomembno.
Delegati so obsežno poročilo s
podrobno razčlenjenimi šestimi soci-

Delegati pokrajinskih društev (Foto: Lutfi Abdullahu)

alnimi programi: obnovitveno rehabilitacijo, osebno asistenco, prilagajanje grajenega okolja, spodbujanje
socialne vključenosti in samostojnega
življenja invalidov, izobraževalno in
kulturno dejavnost ter šport paraplegikov, že predhodno prejeli.
V nadaljevanju seje je Damjan
Hovnik delegate seznanil z delom
Nazornega sveta, direktorica doma
mag. Jana Rožaj pa s poslovnim
poročilom Doma paraplegikov v letu
2016. V obsežnem poročilu je predstavila celostno poslovanje in številne dejavnosti ter najpomembnejše storitve
družbe, kot so: dejavnost skupinske
obnovitvene rehabilitacije (primarna
dejavnost, ki je s 140 uporabniki in 39
spremljevalci potekala v devetih skupinah), počitniški in športni turizem za

invalide, gostinska dejavnost, dejavnost nabave in servisiranja medicinsko
tehničnih pripomočkov (IZI), kopališka
dejavnost, hotelsko gospodinjstvo in
pojasnila k računovodskim izkazom.
Delegati so sprejeli tudi dva poslovnika, O delu skupščine ZPS in O
delu Upravnega odbora ZPS.
Ob zaključku seje so delegati izvolili tri nove člane, ki bodo v Nadzornem svetu delovali v obdobju
2017–2021. Po osebnih predstavitvah
so bili izvoljeni: za predsednico Barbara Slaček, za podpredsednika
Dane Kastelic, za članico pa Mojca
Burger. Sledila je obsežna razprava s
pobudami in z vprašanji. Delegati so
odgovore dobili s prve roke.

vodja posebnih socialnih programov
pri ZPS, Špela Šušteršič, sodelovali
pa: mag. Cveto Uršič, MDDSZ, mag.
Zdenka Tičar, predstavnica Ministrstva za zdravje, prim. mag. Rajmond
Šavrin, URI-SOČA, asist. Marko Jug,

dr. med., UKC Klinični oddelek za travmatologijo, mag. Franc Hočevar,
predsednik Strokovnega sveta Zveze paraplegikov Slovenije ter Franci
Avberšek, član ZPS in njegova žena
Alenka Avberšek, ki je uvodoma

Okrogla miza
V okviru tradicionalnih »izzivov
paraplegije« je potekala okrogla
miza z naslovom »Vključevanje
oseb z visoko okvaro hrbtenjače
v domače ali institucionalno varstvo in rehabilitacijo.« Vodila jo je
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Udeleženci okrogle mize so z zanimanjem prisluhnili razpravi. (Foto: Lutfi Abdullahu)

Franci in Alenka Avberšek (levo) v družbi sočlanov matičnega društva (Foto: Lutfi Abdullahu)

predstavila vse probleme in komplikacije, ki se pojavijo pri tovrstnih visokih
poškodbah, od preležanin do težav z
dihanjem. Kritična predstavitev problemov, s katerimi sta se v času medicinske rehabilitacije srečevala zakonca

Avberšek, je osupnila vse udeležence
okrogle mize.
V letu 2016 smo se pri ZPS soočili z
velikimi težavami, ki jih imajo nekateri
naši člani s hudo poškodbo vratnega
dela hrbtenjače in živijo s pomočjo di-

halnih aparatov. Njihova oskrba je izjemno zahtevna, saj potrebujejo zaradi
nezmožnosti samostojnega dihanja
24-urno prisotnost druge osebe. Po
končani medicinski rehabilitaciji so zavrnjeni tudi v institucionalno varstvo,
ker različni domovi za starejše občane ob trenutni kadrovski strukturi ne
zmorejo zagotoviti tovrstne oskrbe.
Zelo težko breme ostaja na redkih
svojcih, ki imajo možnost take osebe
oskrbovati na domu. To zahteva visoka sredstva za financiranje nege, fizioterapije, prilagoditve objekta idr., ki
sistemsko niso podprti. Treba je torej
nujno zagotoviti trajno in sistemsko
rešitev v slovenskem prostoru, kjer pri
tovrstnih težavah blago rečeno vlada
kaotično stanje.
Namen okrogle mize – pomagati
in urediti vrnitev tetraplegikov v
prilagojeno okolje, kjer naj bi imeli zagotovljeno popolno oskrbo z
vso potrebno sodobno opremo.
Ugotovitve tokratne okrogle mize so
lahko začetek reševanja resnih težav, s
katerimi zaradi sodobne medicine preživi vedno več tovrstnih poškodovancev, toda vprašanje je, kaj bomo s temi
osebami trenutno naredili. Na okrogli
mizi tega odgovora nismo dobili. Asistent Marko Jug pravi, da to zmoremo,
vendar se vse konča pri pomanjkanju
kadra oziroma denarja. In rešitev? Sodelovanje stroke s pripravo ustreznega
programa, ki naj ga nemudoma realizira odgovorno ministrstvo.

ŠPORTNI DOGODEK
Dan paraplegikov smo zaključili s
športnim dogodkom. Naši košarkarji
Jani Učakar, Jovita Jeglič, Klemen
Lokar, Enis Musić, Boštjan Ceglar,
David Slaček in Gregor Gračner so
se »prelevili« v rokometaše in predstavili, mogoče celo našo novo športno
panogo, rokomet na invalidskih vozičkih. Zaigrali so na en gol tri na tri in po
dvajsetih minutah igre kljub neizkušenosti kar navdušili vse, ki so bili ta dan
v našem domu v Pacugu.
Pred »tekmo« je Tone Barič, direktor Športne agencije Eurofest iz
Kopra, povedal nekaj več o rokometu
na vozičkih, predvsem pa, v katerih
državah ga že igrajo. Pravila so enaka
kot pri rokometu, ki ga igrajo neinva6

lidni rokometaši. Športni dogodek je
ob praznovanju dneva paraplegikov

pripravil vodja športa pri ZPS, Gregor
Gračner.

Predstavitev rokometa na vozičkih (Foto: Lutfi Abdullahu)
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Andrej Hamler | Usposabljanje iz varstva pri delu in komuniciranja

ZA VARNO, ZDRAVO IN LAŽJE DELO
Zveza paraplegikov Slovenije je na dan 24. maja 2017 v svojih prostorih za zaposlene pripravila
usposabljanje za varno in zdravo delo. Prav tako je na ta dan izpod njenega okrilja v prostorih
Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta – Soča v Ljubljani potekala izkustvena delavnica, namenjena
zaposlenim ZPS, z naslovom: »Komunikacijske tehnike za učinkovitejše komuniciranje na delovnem mestu
in doma«.
USPOSABLJANJE ZA VARNO IN ZDRAVO DELO
Namen usposabljanja delavcev za varno in zdravo opravljanje dela je pridobivanje znanj, spretnosti in navad ter se-

Varstvo pri delu v prostorih ZPS (Foto: arhiv zveze)

znanjanje z nevarnostmi in škodljivostmi na delovnem mestu ter ukrepi za odpravo le-teh. S pravilnim izvajanjem teh
ukrepov se delavci učinkovito varujejo pred poškodbami pri
delu in boleznimi, povezanimi z delom, tako da lahko varno
opravljajo svoje delo brez posledic za zdravje do upokojitve.
Usposabljanje se je izvajalo teoretično in praktično, in
sicer:
–– teoretično usposabljanje za varno delo (predavanje),
–– preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo (izpolnjevanje testa),
–– praktično usposabljanje za varno delo na delovnem mestu (demonstracija dela),
–– preizkus praktične usposobljenosti za varno delo (po
kontrolniku s prikazom dela).

UČINKOVITEJŠE KOMUNICIRANJE NA DELOVNEM MESTU
Delavnico v prostorih URI-Soča sta vodila doktorica relacijske zakonske in družinske terapije, univ. dipl. lit. komp.
Marija Remškar, izpop. ZDT in kadrovski menedžer Nejc
Ojsteršek, univ. dipl. soc. Cilj delavnice je bil predvsem skozi
različne vidike osvetliti komunikacijske težave, na katere lah-

ko med delom naletimo v poklicih pomoči in se seznaniti z
različnimi komunikacijskimi veščinami in tehnikami, s katerimi lahko vplivamo na učinkovitejše komuniciranje, ki prinaša
večjo samozavest in boljše odnose. Predstavljena so bila teoretična izhodišča razumevanja mehanizmov komunikacije, ki
so se integrirala skozi spoznavanje različnih komunikacijskih
tehnik ter izvedbo vaj na praktičnih primerih iz delovnega
okolja zaposlenih. Udeleženci so s pomočjo delavnice sposobni prepoznati in krepiti lastne naravne sposobnosti za
prožno komunikacijo, aktivno poslušanje ter ustvarjalno in
odprto odzivanje v čustveno zahtevnih situacijah. Naučili so
se tudi asertivnega* komuniciranja, ki je ključ do uspešnih
odnosov.
*Asertivnost pojmujemo kot vzorec vedenj, ki lahko prepreči
konflikte v komunikaciji in pripadajoča negativna čustva. Je sposobnost odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj, pravic,
potreb ali čustev, pri čimer hkrati upoštevamo našega sogovornika. (Vir: Wikipedija)

Izkustvena delavnica o tehnikah komuniciranja (Foto: arhiv zveze)
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Jože Globokar | Čebelarska zveza in Zveza paraplegikov za sodelovanje z roko v roki

SESTANEK PREDSEDNIKOV DVEH ZVEZ
V prostorih Zveze paraplegikov Slovenije sta se 6. maja 2017 sestala predsednik Čebelarske zveze
Slovenije Boštjan Noč in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic. Govorila sta o
usposabljanju čebelarjev invalidov na invalidskih vozičkih in drugih invalidov za delo s čebelami.

O

ba sta poudarila, da je za razvoj pobude čebelarja Andreja Severja pomembno obojestransko
sodelovanje. Pripraviti je treba specifičen program
usposabljanja invalidov za delo v čebelarstvu, s poudarkom
na prilagoditvi tehnologije čebelarstva invalidom. V ta namen bomo pripravili tudi priročnik s teoretičnim delom in
z opisom prilagojenih tehnologij za čebelarje na invalidskih
vozičkih. V pripravi programa naj bi sodelovali predstavniki
Čebelarske zveze Slovenije, proizvajalci čebelarske opreme,
čebelarji na invalidskih vozičkih, ki imajo največ izkušenj, in
pobudnik ustanovitve Čebelarske sekcije Andrej Sever. Teoretični del programa bi začeli izvajati v zimskem času, praktični pa spomladi prihodnje leto.
Predsednik ČZS je predlagal, da bi čebelarji paraplegiki in
tetraplegiki obiskali in si ogledali čebelarski center na Brdu,
njihova zveza pa se bo povezala s proizvajalci čebelarske
opreme, da bodo skušali določeno opremo prilagoditi čebelarjem na invalidskih vozičkih. S tem se začenja konkretizacija
podpisane listine o vključevanju invalidov v delo s čebelami,
ki smo jo podpisali 11. marca 2017 v Celju.

Dogovor o sodelovanju v prostorih Zveze paraplegikov (Foto: Špela
Šušteršič)

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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Barbara Slaček | Mednarodni sejem sodobne medicine – MEDICAL

ZVEZA IN DOM PARAPLEGIKOV NA SEJMU MEDICAL
II. sejem MEDICAL, ki se je dogajal na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni med 6. in 8. aprilom,
je bil organiziran v sodelovanju z Združenjem proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov
SLO-MED v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice in v partnerstvu z državo partnerico Veliko
Britanijo. V treh dneh so obiskovalci lahko videli predstavitve naprednih izdelkov in storitev na področju
medicinske opreme in tehnologij, farmacije, alternativnih oblik zdravljenja, preventive in zdravega
bivanja. Vseh razstavljavcev iz 13 držav je bilo 150, med njimi tudi Zveza paraplegikov Slovenije in
Dom paraplegikov Pacug z dejavnostjo IZI.

N

a otvoritveni dan sejma smo bili vsi razstavljavci
povabljeni na britanski poslovni zajtrk na temo preprečevanja okužb v zdravstvu, ki ga je organizirala
Britanska zbornica. Zajtrku je prisostvovala njena ekscelenca
Sophie Honey, britanska veleposlanica v Sloveniji. Na sami
otvoritvi pa je razstavljavce in organizatorje pozdravila ministrica za zdravje, Milojka Kolar Celarc.
Kljub slabemu obisku sejma smo predstavniki ZPS in
Doma paraplegikov izkoristili priložnost za samo promocijo
in naše počitniške kapacitete ponudili raznim združenjem,
društvom ter Zvezam bolnikov in invalidov, hkrati pa smo
za naše člane med mnogimi razstavljavci medicinskih pripomočkov in opreme poiskali novosti in tiste produkte in
storitve, ki lahko kakorkoli pripomorejo k izboljšanju našega
počutja in bivanja.
V petkovem dopoldnevu se je v organizaciji URI-SOČA,
Centra za poklicno rehabilitacijo Enota Murska Sobota in
Sveta za invalide »Občina po meri invalidov« odvilo strokovno srečanje »Zaposlitvena rehabilitacija«, na katerem je
predsednik Zveze paraplegikov Dane Kastelic predstavil

Za delo ZPS in Doma paraplegikov z IZI-jem je bilo veliko
povpraševanja. (Foto: URI-Soča MS)

Zakon o osebni asistenci in izvajanje osebne asistence v organizaciji. Sejma so se, kot del strokovne ekskurzije, udeležili
vsi zaposleni pri Zvezi paraplegikov.
Zadnji sejemski dan smo lahko prisostvovali javni konferenci o odnosu med medicino, zdravilstvom in znanostjo, kateri je sledila tudi okrogla miza. V vseh treh sejemskih dnevih
pa smo lahko prisluhnili številnim zanimivim predavanjem in
praktičnim predstavitvam, kot so kompresijska terapija, vpliv
konopljine smole na človeški organizem, refleksoterapija ob
težavah z zaprtjem, kako poskrbeti za vitalnost sklepov in še
mnoge druge zanimive teme.
Našo organizacijo in gospodarsko družbo smo na stojnici ZPS in Doma paraplegikov predstavljali: Barbara Slaček,
Žiga Bajde in Andrej Hamler.
Kot rečeno, je bil obisk sejma slab, bili pa smo veseli vsakega posameznika iz naših vrst. Sejem je namreč ponudil
veliko paleto storitev in pripomočkov, ki so na trgu novost,
in se lahko primerja tudi z nekaterimi manjšimi evropskimi
sejmi, ki ponujajo podobne produkte. Zato vas vabimo, da
se naslednje leto srečamo v večjem številu.

Sejem je ponudil veliko zanimivega tudi za naše člane. (Foto: Zauneker)
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Benjamin Žnidaršič in Barbara Slaček | »Festival jednakih mogučnosti
Zagreb«

16. F = M
Združenje gibalno oviranih Zagreb je že šestnajsto leto zapored
organiziralo festival, kjer so lahko umetniki in športniki predstavili ustvarjalne
možnosti za širjenje sporočila, da bi morali invalidi uživati enake pravice in
dolžnosti kot ostali državljani. Na edinstvenem uličnem 16. Festivalu enakih
možnosti (16. F = M) je nastopilo več kot 900 umetnikov, ki so prikazali
ustvarjalne možnosti ljudi s posebnimi potrebami. Festival je potekal od
torka 23., do četrtka, 25. maja 2017. Pri organizaciji festivala je pomagalo
20 strokovnjakov in 180 ciljnih prostovoljcev – študentov.

N

a Trgu bana Josipa Jelačića so
izvedli tridnevni program s približno 600 invalidi in drugimi
umetniki, ki so ustvarjali na glasbeni sceni in v umetniškem programu, pripravili
izobraževalne in športne igre, »da pokažejo, kaj lahko zmorejo«, je bilo rečeno
na otvoritvi festivala. Predsednik Zveze
telesno prizadetih in organizator festivala Milan Ožegović je izrazil zadovoljstvo, da umetniki na najboljši možni
način predstavljajo kulturo in ustvarjanje
ljudi s posebnimi potrebami. Res je, da
festival ne more spremeniti sveta, lahko
pa zavest ljudi.
Ker smo hoteli delček k temu dodati
tudi slovenski paraplegiki, slikarji z usti in
košarkarji na vozičkih, smo se prireditve
udeležili tudi slikarja Željko Vertelj in
Benjamin Žnidaršič in košarkarji Boris Klep, Matej Mali, David Slaček in
Lulzim Osmanaj iz DP Podravja. Predsednik Milan Ožegović je nas slikarje
lepo sprejel in nas popeljal s tramvajem
do društvenih prostorov, kar je bilo novo
in posebno doživetje. Košarkarji pa so na
»hitrem turnirju« v ulični košarki izmed
štirih ekip osvojili drugo mesto.

Benjamin in Željko sta se do društvenih prostorov naših kolegov paraplegikov popeljala kar s
tramvajem. (Foto: Ars Viva)

V ulični košarki so se pomerile prva in druga ekipa KKI Zagreb, KKI Vukovi in KK DP Podravja.
(Foto: Barbara Slaček)
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Matic Špindler in doc. dr. Boštjan Šumak | Raziskava o uporabnosti naprave Emotiv EPOC+

Upravljanje računalnika z mislimi
in obrazno mimiko
Naslov članka ni napovedovanje prihodnosti, ampak delni rezultat raziskave, v kateri so sodelovali
tudi člani Zveze paraplegikov Slovenije. Morda se vse skupaj bere kot hokus-pokus, vendar smo v
eksperimentu uporabili napravo, ki je v prosti prodaji, njen opis pa sledi v nadaljevanju. Prav tako bomo
predstavili, kako je potekal eksperiment, kakšen računalniški sistem smo uporabili in kakšne rezultate smo
dosegli.

E

ksperiment je nastal v sklopu
zaključnega dela magistrskega
študija, kjer smo imeli možnost
spoznati zanimivo napravo Emotiv
EPOC+. Kot omenja naslov članka, ne
gre za povsem standardno računalniško vhodno napravo, kot sta miška in
tipkovnica. Bolj natančno jo lahko opišemo kot brezžični možganski komunikacijski vmesnik (BCI) s 14 EEG senzorji
in je v osnovi namenjena igranju iger.
Od standardnih medicinskih EEG naprav se razlikuje v tem, da ima manjšo
natančnost branja možganskih ritmov,
vendar je vseeno dovolj natančna, da
lahko z njo upravljamo računalnik. Med
prednosti štejemo uporabo v sedečem
položaju, ni nam treba sedeti popolnoma pri miru, je brezžična in si jo lahko
hitro namestimo na glavo.
Za upravljanje računalnika z mislimi
je sicer potreben predhodni trening,
saj naprava ne bere misli, ampak le
čaka na ponovljiv vzorec možganske
aktivnosti, ki smo ga strenirali. Z napravo lahko uporabljamo do štiri takšne
vzorce, ki jih vežemo na posamezen

računalniški ukaz. V eksperimentu smo
uporabili le dve misli oz. vzorca, ki sta simulirala delovanje miškinega koleščka.
Prva misel je bila »potisni«, ki je premikala spletno stran navzgor, druga misel
je bila »spusti« in je sprožila premikanje
po spletni strani navzdol. Naprava se
uči uporabnikovih ukazov s pomočjo
strojnega učenja, kar pomeni, da se z
vsakim ponovnim poskusom bolj prilagodi uporabniku in se tako sproti uči,
kaj ta želi narediti. Med treningom se
moramo čim bolj osredotočiti na točno določeno misel ali občutek in ga
brez naprezanja vzdrževati 8 sekund.
Za popolni nadzor je potrebno posamezen ukaz trenirati 8 ur. Zaradi omejenosti s časom smo med izvajanjem
eksperimenta učenje prilagodili tako,
da so sodelujoči uspeli osvojiti dva miselna ukaza v času 25 minut do stanja,
da so imeli občutek, da naprava v večini primerov izvede pravo akcijo.
Pri uporabi medicinskih EEG naprav
moramo biti popolnoma pri miru (EEG
preiskava), ker premikanje povzroča
preveč šuma pri branju možganske

aktivnosti. Pri Emotivu so šum izkoristili
za določanje mišične skupine, ki ga je
povzročila. To jim je omogočilo razvoj
sistema za upravljanja računalnika z
obrazno mimiko. V tabeli so prikazani
ukazi in pripadajoče mimike, s katerimi
smo jih sprožili:

preizkusu. Preizkusa se je udeležila tudi
oseba z mišično distrofijo.
Z vsakim izmed udeležencev smo
preizkus opravili individualno. Gibalno
neovirani udeleženci so preizkus opravili v laboratoriju, gibalno ovirane pa
smo obiskali na domu.
Med preizkusom je moral posameznik rešiti šest vsakodnevnih računalniških nalog. Te so bile:

–– napisati in poslati elektronsko sporočilo
–– poiskati specifično sliko v mapi
»Moji dokumenti«
–– prenesti e-knjigo s spleta in prebrati določen odstavek
–– opraviti Skype klic
–– poiskati YouTube posnetek in spremeniti glasnost ter čas predvajanja
–– simulirati nakup v spletni trgovini

Obrazna mimika
pomežik levega
očesa
pomežik desnega
očesa
dvig obrvi
stisk zob
dvig desnega
kotička ust

Ukaz računalnika
levi klik na miški
desni klik na miški
tipka »Enter«
kombinacija tipk »Ctrl
+ V« oziroma »Prilepi«
tipka »Backspace«

simulacija
premikanje glave premikanje 7a
miške

Kot lahko vidimo v tabeli, smo miško na zaslonu premikali s premikanjem glave. To omogoča vgrajen žiroskop v napravi.

KAKO JE POTEKALA RAZISKAVA?
V raziskavo smo vključili 10 gibalno
neoviranih (GN) in 9 gibalno oviranih
(GO) oseb. Predpogoj je bil, da oseba
ne sme imeti težav z nadzorovanjem
obrazne mimike in premikanjem glave, mora biti sposobna sedeti pri miru
v času raziskave in v primeru gibalne
oviranosti imeti poškodbo hrbtenjače višjo od vretenca C6 (tetraplegija).
Tetraplegiki so bili člani ZPS, ki so se
prostovoljno javili za sodelovanje v
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Naprava Emotiv EPOC+ (Foto: spletni vir)

Naloga z uporabo nadzora spletne
strani z mislimi je bila vključena kot neobvezna naloga, vendar so jo vsi sodelujoči uspešno končali.
Na začetku smo vsakemu sodelujočemu opisali problem, ki ga poskušamo rešiti z raziskavo, in mu predstavili zgoraj opisane naloge. Nato je rešil
naloge s svojim trenutnim pristopom,
ki ga uporablja za upravljanje računalnika. Gibalno neovirani udeleženci so
naloge reševali le z miško, saj jim uporabe tipkovnice in miškinega koleščka
nismo dovolili. Gibalno ovirani so uporabljali svoje prilagojene pripomočke.
To so bili tipkalo in sledilna kroglica
(miška), drsna ploščica (prenosnik), krmilna palica na električnem vozičku ali
sistem SmartNav. Oboji so za pisanje
uporabljali virtualno tipkovnico.
Po opravljenih nalogah s svojim pristopom smo rešili anketo o težavnosti
posamezne naloge ter zabeležili čas
posamezne naloge. Naloge smo nato
ponovili z napravo Emotiv EPOC+. Nameščanje naprave na glavo in učenje
upravljanja z napravo je trajalo do 25
minut. Nadaljnja uporaba zahteva le
časovno kratko namestitev naprave na

Učenje uporabe obrazne mimike (Foto: spletni vir)

Reševanje nalog z EPOC+ napravo (Foto: osebni arhiv MŠ)

glavo, saj si programska oprema zapomni že opravljeni trening.
Po uspešno opravljenih nalogah z
napravo EPOC+ je spet sledil vprašalnik o težavnosti posamezne naloge.
Sodelujoči so izpolnili tudi glavni vprašalnik, ki je temeljil na dveh modelih, ki
sta preverjala zaznano uporabnost in

enostavnost tehnologije ter skladnost
tehnologije z uporabnikovimi opravili.
Za sproščanje po eksperimentu so
se udeleženci lahko preizkusili še v video igri kot samuraji in z močjo misli
poskusili premikati skale, podirati drevesa ali postavljati podrte stebre.

s svojim pristopom (SmartNav) veliko
hitreje rešil najtežjo nalogo (pisanje
elektronskega sporočila) kot najhitrejši
gibalno neovirani z miško.
Pomembna razlika se je pojavila pri
zaznani uporabnosti naprave, kjer so

gibalno neovirani izrazili mnenje, da
naprave ne zaznavajo kot uporabne.
Pri gibalno oviranih se je pojavil zanimiv vzorec, kjer so tetraplegiki z višjo
poškodbo hrbtenjače izbirali odgovore
z višjo zaznano uporabnostjo naprave.

Kakšni so rezultati eksperimenta?
Ugotovili smo, da med gibalno oviranimi in gibalno neoviranimi udeleženci ni pomembne razlike pri zaznani
težavnosti in časovni zahtevnosti. Kot
zanimivost lahko omenimo, da je eden
izmed gibalno oviranih udeležencev
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Oboji so mnenja, da je naprava enostavna za uporabo in
da se je preprosto naučiti njene uporabe. Prav tako so oboji
označili, da so zadovoljni z izkušnjo in bi v večini uporabili
EPOC+ pristop, če upravljanje računalnika z njihovim trenutnim pristopom več ne bi bilo mogoče. Na primeru distrofika
smo ugotovili, da naprava ni primerna za stopnjo distrofije, s
katero smo se srečali v raziskavi. Uporaba naprave pri gibalno
oviranih je odvisna od vsakega posameznika. Predvsem se je
pred uporabo potrebno prepričati, ali mu ta pristop ustreza.
V ponovni raziskavi bi izboljšali naslednje postavke:
–– vključili bi le uporabnike, ki ne morejo tipkati po fizični
tipkovnici (poškodba hrbtenjače C3–C4 navzgor), saj se
je tem zdela naprava zelo uporabna,
–– preizkusili bi cenejši model Emotiv Insight, ki ima polsuhe
senzorje in stane ~300€ (EPOC+ je namenjen raziskavam,
ima mokre senzorje, ki jih je potrebno vlažiti med uporabo in stane 800 €),
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–– namesto tipkanja bi uporabili pisanje s pomočjo glasu
(več o tem v drugem članku),
–– poskusili bi vključiti še uporabnike, ki uporabljajo eye-tracking (upravljanje računalnika s pomočjo sledenja
očem).
Magistrsko delo je objavljeno v Digitalni knjižnici Univerze v Mariboru (http://dk.um.si), z naslovom ”Vrednotenje rešitve za prostoročno uporabo računalnika na osnovi naprave
Emotiv EPOC+”.
Kot avtor magistrskega dela in članka bi se želel zahvaliti
vsem, ki so sodelovali v raziskavi, kakor tudi Jožetu Globokarju za pomoč pri iskanju prostovoljcev in posredovanju
informacij ter Zvezi paraplegikov Slovenije za ponujeno
možnost uporabe ciljne skupine raziskave, saj bi bili rezultati
brez njenih članov neuporabni in nerealni.

"Poglej v zvezde, ne glej na tla. Poskusi najti smisel v tem pogledu,
sprašuj se o vesolju. Bodi radoveden."
Stephen Hawking

inko_oglas_zveza_paraplegikov_205x135mm_v2_20170222.indd 1
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Matej Verbajs, vodja pravne službe pri CNVOS | Socialna varnost

PRIDOBITEV DODATKA ZA POMOČ IN
POSTREŽBO
Dodatek za pomoč in postrežbo je ena od pravic iz obveznega invalidskega
zavarovanja, ki se lahko dodeli osebi, ki sama ne zmore opravljati osnovnih
življenjskih potreb. Vendar ugotovitev zdravnika, da oseba takšnih potreb ne
zmore opravljati sama, za pridobitev dodatka še ne zadošča. Obstajajo namreč
še dodatni pogoji glede zavarovanja osebe, njene morebitne zaposlitve,
bivališča in drugo.

P

ravica do dodatka za pomoč in
postrežbo je pravica socialne
varnosti in ena od pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja. To
pomeni, da pravico zagotavlja država,
sredstva za njeno izvajanje pa se zagotavljajo skozi obvezne prispevke in

davke. Za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo je potrebno izpolniti več pogojev, ki jih določa Zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Te pogoje lahko v osnovi
razdelimo v dve skupini: prva zajema
določene zdravstvene pogoje, ki se

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

nanašajo na telesne značilnosti osebe,
njene zmožnosti in zdravstveno stanje na splošno. Druga skupina zajema
pravne pogoje, ki zajemajo pravni položaj oziroma status osebe.

ZDRAVSTVENI POGOJI ZA PRIDOBITEV DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO
Iz samega imena dodatka že lahko
sklepamo, da je osnovni zdravstveni pogoj za njegovo pridobitev ta, da
oseba potrebuje določeno pomoč
in postrežbo. Zakon ta pogoj še nekoliko bolj konkretizira in določa, da
mora oseba, ki želi dodatek pridobiti,
potrebovati nujno in stalno pomoč in
postrežbo drugega. Izkazana potreba
mora tako biti stalna in ne zadošča, če
se pojavi zgolj ob določenih zdravstvenih zapletih ali stanjih, nato pa je ni več.
Prav tako mora biti nujna, kar pomeni,
da oseba brez pomoči druge osebe
določenih osnovnih življenjskih opravil
ne more opravljati. Če jih lahko opravlja
samostojno, pogojev za dodatek ni.
V postopku dodelitve dodatka
se zato preverja, ali oseba potrebuje
(stalno in nujno) pomoč in postrežbo
druge osebe za zadovoljevanje vseh

svojih življenjskih potreb ali pa samo za
nekatere. Od tega je namreč v končni
fazi odvisna višina dodeljenega dodatka. Šteje se, da sta pomoč in postrežba
potrebna za vse osnovne življenjske
potrebe, če se oseba zaradi trajnih
sprememb v svojem zdravstvenem
stanju ne zmore samostojno gibati v
stanovanju in zunaj njega, se samostojno hraniti, se oblačiti in slačiti, se
obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno
higieno, kakor tudi ne opravljati drugih
življenjskih opravil, nujnih za ohranjanje življenja. Pri tem se upošteva tudi
možnost uporabe raznih ortopedskih
pripomočkov in v kolikor oseba z njimi
takšna opravila lahko opravlja, pogoj
ni več izpolnjen. Ker je višina dodatka
odvisna ravno od tega, ali oseba potrebuje pomoč pri vseh ali samo pri večini
življenjskih opravil, zmožnost osebe, da

eno od naštetih opravil vendarle lahko
ustrezno opravlja sama (npr. ob nekem
osebnem prizadevanju lahko samostojno jé), že pomeni, da ne moremo
več govoriti o nezmožnosti opravljanja
vseh opravil, ampak kvečjemu o nezmožnosti opravljanja večine. Če torej
povzamemo, je višina dodatka odvisna
od zdravstvene presoje, katera življenjska opravila zmore oseba samostojno
opravljati, zato velja temu nameniti
ustrezno pozornost že pri pripravi zahteve in dokumentacije, o čemer nekaj
več v nadaljevanju.
Ob ugotovljenih zmožnostih osebe, da opravlja določena življenjska
opravila in njenem zdravstvenem stanju, se preveri tudi, kakšne so potrebe
te osebe (npr. ali zaradi tega potrebuje
stalni nadzor, zdravstveno pomoč itd.),
kar se odraža pri višini dodatka.

PRAVNI POGOJI ZA PRIDOBITEV DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO
Če se izkaže, da oseba potrebuje
nujno in stalno pomoč in postrežbo
druge osebe za opravljanje (vseh ali večine) življenjskih opravil ali da potrebuje
stalno nadzorstvo, to še ne pomeni, da
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bo avtomatično dobila dodatek za pomoč in postrežbo. Dodatno se namreč
zahteva še, da mora biti oseba uživalec
pokojnine (starostne, vdovske, družinske, invalidske …). Če se tako pri osebi

ugotovi, da zdravstvene pogoje za dodatek sicer izpolnjuje, ni pa prejemnik
pokojnine, dodatka ne dobi. Velja opozoriti, da je pogoj prejemanje pokojnine in ne zgolj pravica do pokojnine. Če

[
se tako postopek ugotavljanja o pravici
do dodatka za pomoč in postrežbo
konča, preden je sploh odločeno npr.
o invalidski pokojnini (oz. kategoriji invalidnosti), se dodatka ne prizna. Šele
ko oseba v takšnem primeru pridobi
pravico do invalidske pokojnine in se ji
ta tudi začne izplačevati, lahko pridobi
tudi pravico do dodatka za pomoč in
postrežbo. Možna je namreč situacija,
da se osebi sicer prizna pravica do in-

validske pokojnine, a se ji ta ne izplačuje zaradi obstoja kakšnih drugih ovir,
kot npr., da je oseba še vedno obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovana
(na primer ima še vedno svoj s. p., ki ga
ni zaprla ali je zavarovana kot družbenik in poslovodna oseba, d. o. o.). V teh
primerih se pokojnina lahko začne izplačevati šele, ko se oseba odjavi iz obveznega zavarovanja, to pa pomeni, da
pridobi pravico do dodatka za pomoč

]
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in postrežbo šele takrat.
Velja tudi obratno, če oseba iz določenega razloga ni več prejemnik pokojnine, ji tudi pravica do dodatka za
pomoč in postrežbo preneha.
Dodaten pogoj za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo je tudi,
da ima oseba stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO ZA ZAPOSLENE OSEBE
Zakon omogoča pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo tudi osebi,
ki ni prejemnica kakšne pokojnine, če
je zaposlena najmanj s polovičnim delovnim časom. Če oseba torej ni prejemnik pokojnine in se ne pričakuje, da
jo bo v kratkem dobila, lahko dodatek
prejme samo v primeru (samo)zaposlitve. Napisano velja tudi v primeru, če
zdravstvene pogoje sicer izpolnjuje.
Dodaten pogoj za zaposleno osebo, ki želi pridobiti dodatek za pomoč
in postrežbo, je še, da je zaposlena primerno svojim delovnim zmožnostim.
To pomeni, da so njene delovne naloge takšne, da jih glede na svojo zdravstveno ali telesno stanje lahko izvaja
in ki ga tudi ne poslabšujejo. V kolikor
ima oseba kakšne omejitve pri delu
(npr. prepoved dvigovanja, prepoved
dela v prašnih prostorih), ne sme imeti
delovnih nalog, ki bi te omejitve presegale. V praksi pogosto pride do primera, da se pogodba o zaposlitvi ne
prilagodi delovnim zmožnostim osebe
(npr. se omejitve, ki jih ugotovi ZPIZ, ne
vnesejo v pogodbo), kar posledično
pomeni, da delo ni ustrezno, dodatka
pa se posledično ne odobri. Zato je v
teh primerih nujno delovne naloge po
pogodbi o zaposlitvi prilagoditi (no-

vim) delovnim zmožnostim osebe.
Če za dodatek za pomoč in postrežbo zaprosi zaposlena oseba, so tudi
zdravstveni razlogi nekoliko drugačni.
V tem primeru se namreč ne preverja
zmožnosti osebe, da samostojno opravlja vse ali večino življenjskih opravil,
ampak je pogoj, da je oseba nepokretna. Za nepokretno osebo se sicer šteje
oseba, katere zmožnosti za premikanje
so zmanjšane za najmanj 70 %. Ta odstotek je izpolnjen pri vseh paraplegikih, ki so vezani na invalidski voziček,
pa tudi pri osebah s tetraparezo, paraparezo in hemiparezo, ki se lahko premikajo, a le s težavo in prekomernimi
napori.
Če zaposlena oseba izpolni vse navedene pogoje in prejema dodatek za
pomoč in postrežbo, nato pa službo
izgubi, pravico do dodatka ohrani in se
ji ta izplačuje še naprej, če do izgube
službe ni prišlo iz razloga na strani te
osebe ali po njeni krivdi. Če je službo
izgubila, ker ji je delodajalec podal odpoved iz poslovnih razlogov, dodatek
obdrži. Če pa je odpoved podala sama,
ker ni več želela biti zaposlena pri nekem delodajalcu, ali če ji je delodajalec
podal odpoved iz krivdnih razlogov, ali

Za nepokretno osebo se sicer šteje oseba,
katere zmožnosti za premikanje so
zmanjšane za najmanj 70 %. Ta odstotek je
izpolnjen pri vseh paraplegikih, ki so vezani
na invalidski voziček, pa tudi pri osebah s
tetraparezo, paraparezo in hemiparezo,
ki se lahko premikajo, a le s težavo in
prekomernimi napori. (Foto: spletni vir)

če je sporazumno prekinila delovno
razmerje pa se že šteje, da je do izgube
službe prišlo po njeni volji ali krivdi in
dodatek izgubi.
Enako kot osebe, ki so zaposlene
(primerno svojim delovnim zmožnostim), lahko pravico do dodatka pridobi
tudi oseba, ki je pridobila pravico do
poklicne rehabilitacije.

POSTOPEK PRIDOBITVE DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO
Zahtevo za dodatek za pomoč in
postrežbo vložimo na območni enoti
ZPIZ na obrazcu »ZPIZ 10340-1/1«. Poleg osebe same, ki dodatek zahteva,
lahko zahtevo na ZPIZ poda tudi njen
osebni zdravnik.
V zahtevi je smiselno izpostaviti in
jasno navesti, katerih življenjskih opravil oseba ne zmore opravljati samostojno (skrb za osebno higieno, oblačenje, hranjenje …) in to tudi podpreti

z določenimi zdravstvenimi razlogi in
dokumentacijo. Če imamo kakšna specialistična mnenja, ki konkretno omenjajo nezmožnost opravljanja kakšne
od takšnih življenjskih opravil, jih vsekakor priložimo in izpostavimo. Zgolj
pavšalne navedbe, da oseba izpolnjuje
pogoje za dodatek ali da ne zmore nobenega življenjskega opravila, ne pomagajo veliko, če niso konkretizirane in
obrazložene.

Izpolnjevanje t. i. zdravstvenih pogojev poda praviloma invalidska komisija pri ZPIZ, kar zajema poleg pregleda
že obstoječe zdravstvene dokumentacije tudi osebni pregled osebe, ki dodatek zahteva. Zato so pomembna lahko
že dejstva, ki jih osebni zdravnik zapiše
v zahtevo za dodatek. Če npr. osebni
zdravnik v zahtevi na kratko napiše,
da se po njegovem oseba lahko sama
oblači, ne more pa skrbeti za osebno
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higieno, bomo kasneje težje zatrjevali,
da ne zmoremo opravljati vseh življenjskih opravil in da nam pripada višji dodatek, če pa je pisno mnenje osebnega
zdravnika drugačno.
Pozornost namenijo tudi osebnemu pregledu, ki je lahko po izkušnjah
nekaterih precej hiter in brez poglabljanja v zmožnosti za opravljanje vsakega
posameznega življenjskega opravila.
Zato se priporoča, da se komisiji, če ne
drugače, samoiniciativno in povsem
praktično prikaže, kakšne so naše (ne)
zmožnosti. Tudi okoliščina, da oseba
pride na pregled z ustreznim spremljevalcem, ki mu pri tem pomaga, lahko
pusti določen vtis. Če se oseba osebnega pregleda ne more udeležiti (npr.
je hospitalizirana itd.), se lahko ogled
opravi tudi izven ZPIZ, in sicer tam, kjer
je oseba nastanjena.

Če med prejemanjem dodatka pride do
spremembe izpolnjevanja pogojev, je
takšno spremembo potrebno sporočiti
ZPIZ. (Foto: dnevnik.si)

Ko invalidska komisija opravi pregled in preveri izpolnjevanje zdravstvenih razlogov, ZPIZ po preverbi izpolnjevanja pravnih pogojev izda odločbo.
Zoper takšno odločbo je dovoljena pri-

tožba, kjer izpolnjevanje zdravstvenih
pogojev ponovno pregleda invalidska
komisija 2. stopnje pri ZPIZ. Zoper odločitev ZPIZ, s katero ta odloči o pritožbi, pa nadaljnje možnosti pritožbe
ni več. Če se z odločitvijo še vedno
ne strinjamo (npr. z višino dodatka ali
zavrnitvijo dodatka), je možno sprožiti
samo še sodni spor, kar pomeni, da o
zadevi odloči delovno in socialno sodišče. V praksi se največ sodnih sporov
nanaša na ponovno preverjanje izpolnjevanja zdravstvenih pogojev, ki pa jih
sodišča prav tako preverijo na način, da
zato postavijo ustreznega izvedenca
medicinske stroke, ki seveda ni izvedenec ZPIZ. Zato je pogosto težko napovedati, kakšen bo rezultat sodnega postopka, saj je ta v pretežni meri odvisen
od dejanskih ugotovitev izvedenca in
njegove zdravstvene presoje.

VIŠINA DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO
Višina dodatka za pomoč in postrežbo je odvisna od ugotovljenih
potreb osebe, njene zmožnosti za
opravljanje življenjskih opravil in ugotovljene potrebe po nadzoru. Višina
dodatka po drugi strani ni odvisna od
premoženjskih razmer osebe.
Če ZPIZ ugotovi, da so izpolnjeni tako zdravstveni kot pravni pogoji
za dodelitev dodatka, se ta dodeli od
prvega dne naslednjega meseca po
vložitvi zahteve zanj in še največ za
šest mesecev nazaj, če so takrat že bili
izpolnjeni pogoji. Če tako npr. zahtevo

vložimo 15. novembra, se dodatek dodeli od 1. decembra dalje, četudi ZPIZ
o tem izda odločbo šele čez nekaj mesecev. Če pa se v postopku ugotovi, da
so bili pogoji izpolnjeni že, preden smo
podali zahtevo, npr. že od januarja istega leta, se dodatek dodeli od 1. junija
dalje in ne od januarja, saj je najdaljše
dopustno obdobje za nazaj šest mesecev.
Če med prejemanjem dodatka pride do spremembe izpolnjevanja pogojev, je takšno spremembo potrebno
sporočiti ZPIZ. Če je oseba sprva po-

Oseba potrebuje stalno pomoč in postrežbo za
opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb.
Oseba potrebuje stalno pomoč in postrežbo za
opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb.
Oseba potrebuje 24-urni nadzor svojcev (laična
pomoč) in obvezno strokovno pomoč. Potreben
je najmanj zdravstveni tehnik za stalno izvajanje
zdravstvene nege.
Oseba je nepokretna (njena zmožnost
premikanja je zmanjšana za najmanj 70 %).
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trebovala pomoč pri večini življenjskih
potreb, potem pa zaradi poslabšanja
stanja potrebuje pomoč pri vseh, ZPIZ
osebi, če ugotovi, da so se potrebe res
spremenile, dodeli višji znesek.
Osebi, ki pridobi dodatek za pomoč
in postrežbo, se ta preneha izplačevati, če je oseba več kot šest mesecev v
bolnišnici ali kakšnem drugem zavodu
kot tudi za čas, ko oseba dejansko stalno biva v tujini, četudi ima bivališče v
Sloveniji.

OSEBA JE PREJEMNIK
POKOJNINE

OSEBA JE
ZAPOSLENA

146,06 EUR

/

292,11 EUR

/

418,88 EUR

/

/

292,11 EUR
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Saša Mlakar| EU kartica ugodnosti za invalide

BAZA UGODNOSTI NA VOLJO
PREDVIDOMA JULIJA 2017
Projekt EU kartica ugodnosti za invalide, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (MDDSZ) pridobilo konec leta 2015 in ga pričelo izvajati februarja leta 2016. Dokončan naj
bi bil predvidoma julija 2017. Na projekt se je prijavilo osem držav članic EU: Slovenija, Ciper, Finska,
Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta, vendar pa je namen razširiti EU kartico ugodnosti na vse
države članice.

C

ilj projekta je predvsem invalidom omogočiti enotnejšo
obravnavo in specifične ugodnosti pri potovanju v druge države
EU, še posebno ko gre za dostopnost
prometa, turizma, kulture, športa in
prostega časa ter s tem prispevati k
uresničevanju Konvencije o pravicah
invalidov, ki jo je Slovenija med prvimi
ratificirala leta 2008, Akcijskega programa za invalide 2014–2021 in Evropske
strategije o invalidnosti za obdobje
2010–2020. Tako kot bodo to lahko
uporabljali slovenski invalidi v drugih
državah članicah EU, bodo imeli naše
ugodnosti možnost izkoristiti invalidi
drugih držav članic v Sloveniji.
Pri projektu EU kartica ugodnosti za invalide MDDSZ deluje skupaj s
partnerjem Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), sodeluje pa tudi z Ministrstvom za javno
upravo (MJU) in upravnimi enotami v
Sloveniji (UE), saj bodo slednje kartico
po zaključku projekta tudi izdajale vlagateljem.
NSIOS je do 3. decembra 2016,
mednarodnega dneva invalidov, že
pripravil spletno bazo komercialnih
ugodnosti in mobilno aplikacijo komercialnih ugodnosti: http://www.
invalidska-kartica.si/, kjer so navedene do sedaj ponujene komercialne
ugodnosti za invalide iz vse Slovenije,
po regijah. Trenutno je baza ugodnosti na voljo za ogled, ni pa na voljo za
uporabo. Uporabljati se bo lahko pričela potem, ko bo projekt zaključen,
predvidoma v mesecu juliju 2017. Baza

ugodnosti ne vsebuje le štirih ključnih
sklopov: transporta, kulture, turizma ter
športa in prostega časa, ampak tudi
druge vrste komercialnih ugodnosti,
ki jih želijo ponudniki ponuditi invalidom. NSIOS bo ostal skrbnik baze tudi
po končanem projektu in bo zagotovil
ažurnost podatkov ter stalno promocijo in ozaveščanje.
Baza ugodnosti je interaktivna, kar
pomeni, da se bodo komercialne ugodnosti lahko dodajale ali odvzemale
glede na trenutne dejavnosti posameznih ponudnikov, ki bodo ponujali
ugodnosti vsem invalidom, ne glede
na to, iz katere države članice prihajajo. Baza bo dvojezična, saj mora biti
dostopna tudi invalidom drugih držav
članic EU.

Izgled sprednje strani kartice bo enak za
vse države. (Foto: arhiv MDDSZ)

MDDSZ je v letošnjem letu 2017 izpeljalo dva javna razpisa in na podlagi
tega sta sedaj v izdelavi baza upravičencev – vlagateljev in izdelava fizične
EU kartice ugodnosti za invalide. Baza
upravičencev – vlagateljev bo nameščena na UE po Sloveniji, kjer bodo

lahko vlagatelji zaprosili in pridobili EU
kartico ugodnosti za invalide. Izgled
kartice je določila Evropska komisija
in naj bi bil na sprednji strani enak za
vse države, ki so in še bodo pristopile k
projektu. Drugo stran pa lahko oblikuje
vsaka država po svoje.
Med aktivnostmi projekta MDDSZ
v letošnjem letu je tudi sprememba
Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki bo določal upravičence – vlagatelje in urejal postopek pridobitve
kartice. Državni zbor je 20. 6. 2017 na
svoji 31. redni seji soglasno s 76 glasovi
sprejel novelo Zakona o izenačevanju
možnosti invalidov, po kateri bodo invalidi lahko dobili EU kartico ugodnosti
za invalide.
Celoten projekt EU kartice ugodnosti za invalide poleg ugodnosti skrbi
tudi za ozaveščanje in seznanjanje o
invalidih, o njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, predvsem
pa o tem, da so invalidi ljudje, ki potujejo in se s tem osebnostno razvijajo
kot vsi drugi. Zato je pozitiven učinek
EU kartice ugodnosti za invalide zagotovo tudi večje vključevanje invalidov
v družbo, ne le v domačo, temveč v
družbo EU s tem, da jim ponuja večje
ugodnosti na potovanjih tako doma
kot v tujini.
Za ponudnike komercialnih
ugodnosti je na NSIOS na voljo kontakt: info@nsios.si. Za upravičence
kartice pa vam je na MDDSZ na voljo
kontaktna oseba Saša Mlakar (sasa.
mlakar@gov.si).
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Sprejet nov zakon o športu
Poslanci državnega zbora so 30.
maja 2017 v tretji obravnavi sprejeli nov
Zakon o športu, ki bo tako nadomestil
prejšnjega iz leta 1998. Za zakon je izmed 75 navzočih glasovalo 40 poslank
in poslancev, proti pa jih je bilo 14.
Med ključnimi cilji novega Zakona
o športu je ministrica za izobraževanje,
znanost in šport, dr. Maja Makovec
Brenčič, navedla povečanje dostopnosti državljanov do gibalnih dejavnosti in nujno potrebne posodobitve
zakonske ureditve v skladu z novimi
razmerami v športu doma in po svetu.
Pojasnila je, da je zakon plod dolgega
dela in je večinoma usklajen s civilno
športno sfero, soglasno ga je podprl
strokovni svet za šport, dobil je tudi
pozitivno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).
Zaposlovanje športnikov bo po novih določilih zakona urejeno za celoten

javni sektor, tudi za lokalne skupnosti in
tudi za športnike invalide. Doslej je bilo
nekaj prek 110 športnikov in trenerjev
zaposlenih le na ministrstvih za notranje zadeve (policija), obrambo (vojska)
in finance (carina).
»Danes je praznik za šport invalidov!
Sprejet je nov Zakon o športu. Športniki
invalidi smo prvič v zgodovini enakopravno umeščeni v zakon. To je velik korak in
pozitivno sporočilo mladim invalidom,
da stopajo pa enaki poti kot vsi športniki v Sloveniji. Zahvala gre ministrici dr.
Maji Makovec Brenčič in direktoratu na
MIZŠ, da so prisluhnili našim predlogom
in jih prepoznali kot celostno rešitev tudi
našega segmenta športa. Tako tudi naša
ZŠIS-POK postaja krovna organizacija za
področje športa invalidov. Zahvala vsem,
ki ste pripomogli, da se lahko danes veselimo zgodovinskega dne za šport invalidov,« je ob tem dogodku povedal

Damijan Lazar, predsednik Zveze za
šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski
komite.
Športne organizacije bodo lahko
po navedbah pristojnega ministrstva
sredstva tako na lokalni kot na državni
ravni dobile neposredno po sprejetjih
proračunov. Doslej se je namreč mnogokrat primerilo, da je država sredstva razdelila šele pol leta po začetku
koledarskega leta ali še pozneje in so
morale zveze in društva za to obdobje
najemati tudi kredite.
Podrobneje se ureja področje izobraževanja, tudi zato, da bi bila druga
kariera aktivnih športnikov olajšana in s
tem omogočen lažji prehod v običajno
življenje po sicer sorazmerno kratkih
športnih karierah, v katerih si ogromna
večina športnikov ne more zagotoviti
dovolj sredstev za preostalo življenje.
(Povzeto po ZŠIS.si)

ZAKON O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR
Državni zbor je 20. aprila 2017 po
skrajšanem postopku sprejel Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona
o volitvah v državni zbor. Za zakon je
glasovalo 69 poslancev, proti pa ni bil
nihče.
Državni zbor je s tem odpravil ugotovljeno neskladje Zakona o volitvah v
državni zbor z Ustavo RS. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-156/11 ugotovilo, da dosedanja ureditev, ki je v prvem
odstavku 79.a člena določala: »Okrajna
volilna komisija za območje okraja določi najmanj eno volišče, ki je dostopno

invalidom. Volivci, ki želijo glasovati na
tem volišču, morajo to svojo namero
sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja. Na
tem volišču lahko volilna komisija omogoči glasovanje s posebej prilagojenimi glasovnicami in glasovalnimi stroji.«,
ni v skladu z ustavo.
Zato je državni zbor na predlog
skupine poslancev s prvopodpisano
Simono Kustec Lipicer sprejel Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona
o volitvah v državni zbor, ki spreminja
79.a člen tako, da se ta glasi: »Volišča

morajo biti dostopna invalidom.«
Spremenila sta se tudi drugi in tretji
odstavek 81. člena, ki določata, da lahko invalidi glasujejo po pošti. Če želijo
glasovati po pošti, morajo to sporočiti
okrajni volilni komisiji najkasneje deset
dni pred dnem glasovanja in predložiti
odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko po
pošti glasujejo tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji (to morajo sporočiti najkasneje deset dni pred
dnem glasovanja) in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida, kar velja do preklica.

zVem – ZDRAVSTVENE STORITVE NA SPLETU
Vse podatke o zdravstvenih storitvah dobimo na enem mestu. Le z nekaj kliki lahko npr. preverimo, kdaj smo
dobili katerega od medicinsko tehničnih pripomočkov (voziček, sedežno
blazino, zdravila, izvid zadnjega pregleda in še mnogo mnogo več).
Dostop do vseh teh podatkov uporabnikom omogoča brezplačen portal
zVem (Zdravje – Vse na Enem Mestu).
Dostopate lahko do storitev eZdravja,
z možnostjo eNaročanja, eReceptov in
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drugih elektronskih zdravstvenih podatkov.
Vstop v portal je mogoč s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga
uporabljamo za eBančništvo. V kolikor
digitalnega potrdila nimamo, lahko
zanj zaprosimo na upravni enoti (brezplačno storitev na primer omogoča
SIGEN-CA).
Kvalificirano potrdilo je računalniški
zapis z osnovnimi podatki o uporab-

niku, ki je elektronsko podpisan s ključem izdajatelja potrdila in se ga ne da
ponarediti. Več informacij najdemo na
elektronskem naslovu: www.sigen-ca.
si. Po prevzemu kvalificiranega potrdila je slednjega potrebno namestiti še
v brskalnik računalnika in z registracijo
v portalu zVem pričnemo uporabljati
storitev.
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Barbara Slaček | XII. kongres Evropske zveze paraplegikov – ESCIF

KONGRES EVROPSKE ZVEZE PARAPLEGIKOV PRVIČ V
SLOVENIJI
Tema kongresa – »Vseživljenjska podpora po okvari hrbtenjače. Hodimo po isti poti?«
V Domu paraplegikov Pacug je med 10. in 12. majem 2017 (prvič v Sloveniji) potekal XII. kongres
Evropske zveze paraplegikov (ESCIF), na katerem so sodelovali predstavniki iz devetnajstih držav.
Kongres je pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v sodelovanju z Univerzitetnim
rehabilitacijskim inštitutom RS Soča pripravila Zveza paraplegikov Slovenije. V okviru kongresa je
potekala tudi redna letna skupščina ESCIF-a, pred začetkom pa je organizator na temo kongresa
pripravil tudi novinarsko konferenco.

PRVI KONGRESNI DAN
Predstavnike kongresa so nagovorili in pozdravili:
–– Jane Horsewell, predsednica
Evropske zveze paraplegikov,
–– Dane Kastelic, predsednik Zveze
paraplegikov Slovenije,
–– Meira Hot, podžupanja Občine
Piran,
–– Robert Cugelj, generalni direktor
URI-Soča,
–– Primož Hainz, podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
Predsednica ESCIF Jane Horswell
je izrazila veliko zadovoljstvo, da XII.
kongres gosti ravno Slovenija in je v
svojem pozdravnem nagovoru poudarila, da so člani ESCIF nestrpno čakali
končno izgradnjo Doma paraplegikov,
saj so bili s tem izpolnjeni vsi pogoji za
izvedbo.
V pozdravnem nagovoru je predsednik ZPS Dane Kastelic vse toplo
pozdravil: »Letni kongres ESCIF je v naši
organizaciji vsako leto v središču pozornosti, saj ga spremljamo tudi kot ustanovni člani Evropske zveze paraplegikov.
Vsakoletna izhodišča kongresa in dobre
prakse drugih sodelujočih organizacij in
strokovnjakov skušamo prek naših predstavnikov vpeljati v slovenski prostor.
Verjamem, da bo letošnji kongres ESCIF
poleg visoke strokovne ravni sodelujočih

in velikega števila delegatov prinesel tudi
dobre zaključke in predvsem smernice,
kaj lahko zveze paraplegikov držav udeleženk skupaj z medicinsko in socialno
stroko še storimo za izboljšanje kakovosti
življenj članov v okoljih, iz katerih prihajamo. Zveza paraplegikov Slovenije je kar
nekaj let po tihem stremela k organizaciji kongresa ESCIF v Sloveniji. Z dokončanjem lastnega počitniško-rehabilitacijskega centra smo zbrali pogum in tako
ste, dragi prijatelji, letos na 12. kongresu
ESCIF, naši gostje. Prepričan sem, da se
boste v naš Dom paraplegikov in v Slove-

nijo še radi vračali in o našem gostoljubju,
medicinskih in nastanitvenih kapacitetah
seznanili tudi vaše prijatelje.« Vsem udeležencem je še izrekel dobrodošlico in
jim zaželel prijetno počutje v Sloveniji.
Podžupanja Občine Piran Meira
Hot je z navdušenjem poudarila, da
smo se lahko do doma pripeljali po
novi cesti: »V neizmerno zadovoljstvo
in čast mi je, da sem znova med vami
in da vas ob tako pomembni priložnosti
lahko pozdravim v vašem urejenem in
prenovljenem Domu paraplegikov, do
katerega sem se pripeljala po urejeni in

Na novinarski konferenci so o problematiki paraplegije in kongresu ESCIF razpravljali: Dane
Kastelic, Jane Horsewell (levo) in Mirjam Kanalec (desno). Moderirala jo je Barbara Slaček.
(Foto: Andraž Muljavec, Fotomorgana)
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Goste so v Sloveniji pozdravili (z desne): mag. Robert Cugelj, Jane Horsewell, Primož Hainz, Dane Kastelic in Meira Hot. (Foto: Andraž Muljavec,
Fotomorgana)

prenovljeni cesti, ki sem vam jo obljubila
lani. Ponosna sem, da je Občina Piran z
novo infrastrukturo postala še nekoliko
bolj gostoljubna za gibalno ovirane, ki
tu, v prečudovitem Pacugu, ob najboljši
oskrbi okrevate in uživate v zdravi mediteranski klimi.«
Zbrane je nagovoril še generalni direktor naše edine rehabilitacijske ustanove URI- Soča, mag. Robert Cugelj:
»Ko sem se tudi sam to nedeljo udeležil
teka »Wings for life« in ko cel svet teče in s
tem prispeva k razvoju raziskav na področju okvare hrbtenjače, se zavedaš, kako
velik in še neodkrit je problem okvare hrbtenjače. To samo pomeni, kako zapletena
je hrbtenjača in kako zapleteno je pravzaprav človeško telo. Zato lahko vsi skupaj
upamo, da bodo znanstveniki našli načine in odkrili skrivnost regeneracije hrbtenjače. Upamo na takšno prihodnost.
Živimo pa v sedanjosti in tudi v sedanjosti
morajo osebe z okvaro hrbtenjače preži-

veti, živeti in biti enakopravno vključene
v družbo. Zato bomo morali še veliko postoriti na vseh ravneh in naša inštitucija ni
nobena izjema. V prihodnosti bo zato pomembno medsebojno sodelovanje civilne družbe, politike, različnih ministrstev in
seveda izvajalcev zdravstvenih storitev.«
Nenazadnje je udeležence kongresa pozdravil tudi podpredsednik
Državnega zbora RS Primož Hainz:
»Naporov in truda za to, da bi v prihodnosti okvaro hrbtenjače lahko označili kot ozdravljivo, je širom sveta veliko,
mednarodni kongres, kot je tokratni, pa
je odlična priložnost za izmenjavo mnenj,
za izmenjavo novih dognanj, za seznanitev strokovne in širše javnosti in invalidov
s porajajočim se napredkom tako glede
morebitnega zdravljenja kot tudi rehabilitacije ter vsega, kar rehabilitacija pomeni
in vključuje.«
Otvoritev kongresa je moderirala

Mirjam Kanalec, vodja organizacijskega odbora za pripravo kongresa, ki
je v nadaljevanju tudi vse skupaj seznanila s temo in programom kongresa v
dveh delovnih dneh, ki sta sledila.
Pred zaključkom smo lahko zbrani
prisluhnili še uvodnima predavanjema na temo kongresa. Predstavila sta
ju mag. Cveto Uršič z Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je pripravil predavanje
z naslovom »Zakonodaja za invalide,
ki potrebuje visoko raven podpore«,
ter prim. mag. Rajmond Šavrin,
dr. med. iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča, ki je zbranim
predstavil primarno medicinsko rehabilitacijo za osebe po poškodbi hrbtenjače (SCI), slovenski zdravstveni sistem
in sistem obveznega zdravstvenega
zavarovanja, ki tako obliko zdravljenja
omogoča.

Daniel Globokar, dr. med., Barbara Slaček in Janez Trdina predstavili slovenski
model rehabilitacije in vseživljenjske
podpore oseb po poškodbi hrbtenjače.
Nataša Puzić, dr. med., je svoje
predavanje namenila preventivi in kurativi, s katero se zdravniki na oddelku
srečujejo v času medicinske rehabilitacije in po njenem zaključku ter kasneje
pri spremljanju pacientov skozi življenje. Izrazila pa je tudi zaskrbljenost nad

sistemom, saj po zaključeni rehabilitaciji in odpustu v domačo oskrbo v Sloveniji nimamo zapisanih – postavljenih
nacionalnih zahtev, standardov in niti
programa za spremljanje teh oseb.
Barbara Slaček je na kratko predstavila, kako v Sloveniji deluje sistem na
zakonodajni ravni, kako poteka sodelovanje med ZPS in URI-Soča ter kakšen
je sistem financiranja invalidskih organizacij. Več pozornosti pa je v svoji
predstavitvi namenila delovanju ZPS,

DRUGI KONGRESNI DAN
Predstavitve različnih modelov
vseživljenjske podpore
Tema tokratnega kongresa 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 z drugimi nevladnimi organizacijami. Pri tem procesu
moramo v prvi vrsti aktivno sodelovati
ravno paraplegiki. Zato smo v drugem
delu kongresa predstavniki ZPS in URI-Soča, Nataša Puzić, dr. med. in asist.
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izvajanju programov, predstavila je vsa
društva in delo, ki ga opravljajo za člane, ter počitniške lokacije, ki jih lahko
člani in tudi vsi drugi gosti koristijo.
Skozi svojo življenjsko zgodbo, v
smislu uveljavljanja vseh ugodnosti, ki
jih nudi sistem, ki ga je Barbara predstavila, nas je popeljal Janez Trdina. Na
humoren način je prikazal, s katerimi
ovirami se je srečeval na svoji življenjski
poti in kako je »cikcakal« skozi različne
sistemske ureditve. Njegovo zgodbo
je na strokovni ravni dopolnil Daniel
Globokar, dr. med., ki je podrobneje
opisal zgodovino obnovitvene rehabilitacije, še posebno njene začetke v
Pineti. Kasneje pa je predstavil ICF model, ki govori o človekovem delovanju,
invalidnosti in zdravju po odpustu v
domače okolje, o delitvi med medicin-

sko in socialno rehabilitacijo upoštevajoč dostopnost tako sistema kot okolja.
Skandinavski model je bila predstavitev, ki smo jo vsi nestrpno čakali.
Predstavila ga je Tiina Siivonen s Finske. Govorila je o centralizaciji rehabilitacijskih centrov za osebe po poškodbi
hrbtenjače. Ugotovili so namreč, da je
na Finskem petnajst bolnišnic in pet
univerzitetnih centrov. Niso pa imeli
centralnega oddelka, ki bi nudil specifično podporo. Zato so leta 2011
sprejeli akt o ustanovitvi centralnega
oddelka za osebe po SCI in v letu 2013
v Helsinkih ustanovili centralni oddelek
za osebe SCI, ki je ločen od bolnišnic.
Zadnja predstavitev v sklopu različnih modelov je bila prezentacija
Bojane Gladović iz Srbije, ki je zelo

]

VSREDIŠČU

na splošno govorila o medicinski in
socialni rehabilitaciji in vključevanju v
življenje in invalidsko organizacijo. Še
posebej pa je poudarila slabosti in pomanjkljivosti v srbskem sistemu.
V odmoru je častni predsednik
Čebelarske sekcije Andrej Sever s
projekcijo fotografij in komentarjem
predstavil čebelarjenje paraplegikov
in tetraplegikov, nato pa predsednici
ESCIF izročil sliko čebelarja na vozičku.
Na delavnici, ki je sledila, so se predstavniki vseh devetnajstih držav razdelili v tri delovne skupine, razpravljali o
različnih modelih, ki so bili tekom dneva predstavljeni, in odgovarjali na vprašanja o primarni rehabilitaciji, o sistemu
vseživljenjske skrbi in socialne vključenosti v njihovih državah.

TRETJI KONGRESNI DAN
Zadnji delovni dan kongresa so
zbrani predstavili rezultate delavnic.
Izsledki delavnic so bili zelo enotni, saj
se povsod srečujejo s podobno težavo, vedno večjih potrebah in omejenih
možnostih oz. sredstvih. Strinjali so se,
da morajo organizacije vsaka v svojem
okolju nadaljevati z lobiranjem, vsekakor pa morajo v svojih prizadevanjih
ostati odločne, vztrajne, se medsebojno
združevati in pri svojih zahtevah predlagati tudi dokazila oz. izsledke raziskav.
Prednost nudenja medicinske podpore
vidijo v centralizaciji oddelkov za zdravljenje specifičnih stanj, ki nastanejo po
poškodbi hrbtenjače. Enotni pa so si bili
tudi, da je za dobro delo, vseživljenjsko
podporo in kakovost življenja nujno
vzpostaviti sistem vrstniškega svetovanja, »peer counseling«.
Zadnji del kongresa je vedno namenjen predstavitvi specifičnih projektov, ki jih posamezne članice izvajajo. Tokrat so se predstavile Švedska,
Švica in Slovenija. V imenu naše organizacije je strokovna delavka ZPS Špela
Šušteršič predstavila primer dobre
prakse, inovativne oblike namestitve
in oskrbe gibalno oviranih oseb po rehabilitaciji. Podrobneje je predstavila
primer tetraplegika s 24-urno oskrbo in
prisotnostjo osebnih asistentk v stanovanju nastanitvenega centra Zveze paraplegikov, ki so ga izvedli s pomočjo

Udeleženci kongresa so se razdelili v tri skupine, v katerih so bili predstavniki različnih držav,
in poskušali odgovoriti na vprašanja o primarni rehabilitaciji, o sistemu vseživljenjske skrbi in
socialne vključenosti v njihovih državah. (Foto: Jani Trdina)

socialne delavke Vanje Skok iz URI-Soča in temeljne naloge socialnega
dela v zdravstvu v Sloveniji.
V prostorih Doma paraplegikov je
bila razstava slikarjev Slikarske sekcije
Zveze paraplegikov Slovenije in fotografij aktivnosti zveze in društev. Naši
slikarji, ki so tudi člani Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami, pa so zbranim ob zaključku
kongresa slikanje z usti tudi demon-

strirali. Zelo smo bili veseli, da so se
kongresa in predstavitev udeležili tudi
predsedniki naših lokalnih društev, ki
so svojo prisotnost izkoristili tudi za izredni sestanek Upravnega odbora Zveze paraplegikov.
Še pred odhodom v svoje domovine so se udeleženci odpravili na izlet
po Obali in se ustavili v lokalni vinoteki
na pokušini slovenskih vin s primorskega vinorodnega okolja.
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Franci Slivšek, Katja Gerdovič in Polona Povše | Društvo
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
V Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja smo končno
pozdravili tudi to pomlad in se z veseljem nastavljamo sončnim žarkom,
ki nas vedno znova napolnijo z energijo.
Katja Gerdovič
IZLET V DOM PARAPLEGIKOV SEMIČ
Članice našega društva smo se od 13. pa vse do 19. marca
odpravile na izlet v Dom paraplegikov v Semič. Izleta smo se
udeležile Anica Radej, Elica Krivec, Branka Vimpolšek,
Katja Gerdovič in spremljevalka Renata. Po prihodu v dom
se nam je pridružila še spremljevalka Marija, ki je osebna asistentka naše članice Branke. Po prihodu nam je Anica postregla z odlično malico in pijačo. Po okrepitvi smo si uredile sobe,
pri čemer so nam pomagale asistentke. Ko smo vse uredile,
smo se morale dogovoriti o planih za delavnice in tudi o tem,
kaj bomo jedle za večerjo. Javila sem se, da bom pripravila palačinke. Na pomoč mi je malo priskočila Renata, ob tem pa sva
se zelo zabavali. Po večerji smo malo poklepetale, nato pa se
odpravile v posteljo.
Naslednje jutro smo najprej začele z zajtrkom, nato pa smo
čez dan vse malo ustvarjale in se družile na sončku. Tretji dan
našega bivanja v Semiču je bila Anica dogovorjena še z dvema članicama iz našega društva, z Ireno in Martino, da se
nam pridružita. Ta dan smo imele ročne delavnice, in sicer smo
izdelovale etuije za telefone. Ker pa sem tri dni pred odhodom v Semič praznovala rojstni dan, sem se odločila, da bom
ta dan kosilo kuhala jaz. Pripravila sem majhno praznovanje,
zraven pa spekla musako. Pri tem mi je pomagala asistentka
Marija. Po kosilu smo naprej ustvarjale, Martina in Irena pa sta
se poslovili in odšli domov.
Naslednji dan smo se z Branko in Marijo odpravile na sprehod in v tamkajšnjo trgovino. Ko smo se vrnile, so nas že pričakali člani iz ljubljanske regije, ki so nas prišli obiskat. Najprej

Teden v Domu paraplegikov Semič (Foto: Katja Gerdovič)
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smo se pozdravili in
malo bolje spoznali,
nato pa smo kramljali vse do kosila. Kosilo je bilo odlično skuhano, saj sta ga pripravili redovnici Edita in Helena.
Naslednji dan je bilo že bolj veselo, saj nas je bilo več na
kupu. Vse do nedelje smo se družile in opravljale molitve.
Zadnji dan pa smo imele sveto mašo v spomin na gospoda
Nemaniča, ki je bil tudi naš član, in ga zelo pogrešamo, saj je
bil zmeraj nasmejan in vesel. Ta izlet mi bo dolgo ostal v spominu in upam, da se drugo leto s to druščino spet srečamo ter
poveselimo.

Franci Slivšek
ZBOR ČLANOV
V prostorih našega društva smo konec marca sklicali redni
letni zbor članov. Poleg naših članic in članov in njihovih svojcev so bili prisotni predsednik Zveze paraplegikov Slovenije
Dane Kastelic in strokovna delavka ZPS Špela Šušteršič ter
direktorica Doma paraplegikov Pacug Jana Rožaj.
Vse prisotne člane in njihove svojce ter goste je lepo pozdravil naš predsednik društva Jože Okoren. Nato so nam
zapeli in zaigrali otroci iz glasbene šole. Sledilo je poročanje
naših referentov, poročal je seveda vsak s svojega področja.
Tudi gostje so prišli do besede in nas seznanili z novostmi ter
odgovorili na razna vprašanja naših članov. Dan je bil lep, živahen in obdan predvsem z dobro družbo.

Zbor članov v društvu (Foto: Franci Slivšek)
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MOČ SRCA
V aprilu smo organizirali predavanje z naslovom »Moč
srca«, ki ga je izvedla andragoško-pedagoška strokovnjakinja
Melita Zupančič, ki je že zadnjih osem let dejavna na področju raziskovanja srca. Njeno predavanje povezuje znanost
in čutenje. Zaupala nam je izredno zanimive lastne izkušnje z
večletnega bivanja v Tibetu. Pravi, da lahko neverjetna notranja moč raztaplja žalost in nemogoče stvari spremeni v mogoče. Razkrila nam je izjemno moč srca.
Prišel je tudi Matej Žagar iz podjetja Soča oprema in nam
predstavil pripomoček MOTO MED – napravo za razgibavanje
rok in nog. Razložil je, kako se ga uporablja in nastavi vadbo,
nato je povabil Mirka Sintiča, da je vadbo demonstriral. Prepričani smo, da je nakup pripomočka za društvo dobra naložba in da bo vadba na njem za vsakega posameznika koristna.

Melita Zupančič nam razkrije moč srca. (Foto: Franci Slivšek)

DAN ODPRTIH VRAT SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO
Splošna bolnišnica Novo mesto je v sodelovanju z invalidskimi in humanitarnimi društvi organizirala dan odprtih
vrat z naslovom »SKUPAJ V ZDRAVSTVU – VEČ ZDRAVJA
V SKUPNOSTI«.
Aprila se je na hodnikih bolnišnice predstavilo veliko društev, med njimi tudi naše. Na stojnici smo predstavili dosežke,
interni časopis ter ročna dela naših članic. Namen dogodka
je bil, da vsaka posamezna organizacija predstavi svoje poslanstvo. Številni redni in naključni obiskovalci, skupaj z zaposlenimi bolnišnice, so z zanimanjem prisluhnili dejavnostim
organizacije. Sočasno pa so potekala razna strokovna predavanja. Zanimivo in poučno je bilo, ko sta predstavnika naše
organizacije, Polona Povše in Jože Okoren, v tako imenovani
delavnici ob delovnem kosilu, s prisotnimi ugotavljala najpogostejše »ovire« v zdravstveni oskrbi. V prisotnosti predstavnika z Inštituta za javno zdravje so bile podane in predlagane
številne konkretne ter praktične rešitve.

Polona Povše

Ves čas delovnega srečanja je aktivno sodelovala tudi direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto, dr. Milena Kramar
Zupan. Na dogodku pa je bil prisoten tudi strokovni direktor
bolnišnice, prim. Milivoj Piletič, dr. med.

Jože Okoren in Polona Povše na delavnici (Foto: arhiv društva NM)

DAN ZEMLJE 2017
Letos je v Novem mestu na Glavnem trgu, v organizaciji
Mestne občine Novo mesto, Komunale Novo mesto d. o. o.
in Centra za ravnanje z odpadki CeROD d. o. o., j. p., potekala
že 12. prireditev ob dnevu Zemlje, katere se je poleg ostalih

Stojnica na Glavnem trgu v Novem mestu (Foto: arhiv društva)

razstavljavcev udeležilo tudi naše društvo. Na svoji stojnici je
nekaj članov društva predstavilo svoje izdelke, ročna dela, naš
promocijski material, slike na panoju pa so prikazovale dejavnosti, s katerimi se društvo ukvarja. Za vse mimoidoče, predvsem pa otroke, je bilo najbolj zanimivo, ko so se na stojnici
lahko pomerili v šahu z našimi člani. Vstopnina za prireditev
je bila simbolična, in sicer pest zamaškov. Prireditev je potekala med 9. in 13. uro. Povezoval jo je Robi Erjavec, na odru
pa so se z različnimi plesnimi, pevskimi in glasbenimi točkami predstavile dolenjske osnovne šole, mažoretke in različne
pevske ter plesne skupine. Po pozdravnih nagovorih župana
MONM Gregorja Macedonija, direktorja Komunale Novo
mesto Gregorja Klemenčiča in direktorja CeROD-a Albina
Kregarja je obiskovalce s svojim nastopom navdušila še glasbena skupina The Plut Family.
Prireditev ob dnevu Zemlje je pika na i vseh ekoloških dejavnosti tekočega šolskega leta. Namenjena je predvsem zabavi, druženju in izmenjavi izkušenj, na njej pa se prepletajo
odnos do narave, šport in zdrava prehrana.
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Franci Slivšek
SPOMLADANSKA DELAVNICA SLIKARJEV
Konec aprila smo v prostorih društva pripravili tradicionalno spomladansko delavnico za slikarke, slikarje in rezbarje. Do-

(desno) Jožica Ameršek, vodja likovne dejavnosti v društvu (Foto:
arhiv društva)

godka se je udeležilo 12 slikark in slikarjev iz pokrajinskih društev ZPS. Kulturno dogajanje je bilo tudi medijsko obarvano
s strani novinarjev, televizije, radia in predvsem lokalnih časopisov. Društvo je zaživelo in bilo je res lepo, pisano obarvano
z dolgotrajnim vrvežem po notranjih prostorih in po okolici
društva.
Pod mentorskim vodstvom Rassa Causeviga so se naši
umetniki izpopolnjevali v različnih tehnikah. Med njimi tudi
člani Mednarodnega združenja slikarjev, ki svoja dela ustvarjajo z usti ali nogami. Sončen in prijeten spomladanski dan je
privabil veliko obiskovalcev. V velikem številu so nas obiskali
učenci sosednjih šol, nekateri izmed njih so se tudi preizkusili
v slikanju z usti.
Jožica Ameršek, vodja likovne dejavnosti v društvu, in
sodelavci so tudi poskrbeli, da likovni umetniki in vsi ostali niso
bili lačni ter žejni v tako lepem, sončnem in ustvarjalnem spomladanskem dnevu.

Polona Povše
IZLET ČLANIC IN ČLANOV V ARBORETUM VOLČJI POTOK IN ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA
V torek, 16. maja, je naše društvo organiziralo članski izlet
v Arboretum Volčji Potok in Živalski vrt Ljubljana. Izleta se je
udeležilo okoli 30 članic in članov, njihovih svojcev ter spremljevalcev. Ob 11. uri smo se dobili pred vhodom v Arboretum, kjer nas je pričakala prijazna vodička Mateja. Na kratko je
povedala nekaj o Arboretumu in poteku našega ogleda, nato
pa nas povabila, da si ga skupaj ogledamo. Tekom ogleda smo
se ustavljali ob različnih parkih, drevesih, nasadih, kjer nam je
vse prijazno razložila. Povedala nam je nekaj o zgodovini parka, o izvoru cvetlic, dreves, videli in izvedeli pa smo marsikaj
novega in uporabnega. Po končanem vodenem ogledu smo
imeli na voljo še nekaj časa. Samostojno smo si lahko ogledali
še preostali del parka, predvsem stalno razstavo dinozavrov in
pravljičnih bitij ter kitov. Komur je bila pot prenaporna pa se je
lahko okrepčal s kavo v bližnjem baru. Kljub temu da je sezona
tulipanov že mimo in so le-ti odcveteli, smo imeli še vedno

Skupinska slika v Arboretumu (Foto: arhiv društva)
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možnost videti mnogo lepih rastlin.
Po ogledu Arboretuma smo se odpravili na kosilo na URI-Soča v Ljubljano, kjer so nas prijazno postregli z obilnim kosilom. Ko smo se vsi okrepčali, nas je čakala še zadnja točka
našega izleta, ogled živalskega vrta v Ljubljani. Predvsem tega
dela izleta se je veselilo kar nekaj članov, saj si ga nekateri še nikoli niso ogledali. Tukaj smo se razpršili v manjše skupine, vsak
si je ogledal, kar si je želel oz. je bilo v njegovi zmožnosti. Poti
v živalskem vrtu so kar dobro utrjene, tudi večji klanci nas niso
ovirali pri tem, da si ne bi ogledali vseh živali. Ob koncu smo
si privoščili še kavo in sok ter se s kombiji in osebnimi vozili,
prijetno utrujeni, odpravili proti domu. Dan je bil zelo pester
in lahko rečemo, dobro izpeljan, saj so bili odzivi udeležencev
izleta samo pozitivni. Aktivno smo ga preživeli v odlični družbi,
videli in izvedeli pa smo marsikaj novega.
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Anka Vesel, Peter Robnik in Alenka Oblakovič | Društvo
paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
V teh pomladno-poletnih mesecih se je na gorenjskem društvu veliko
dogajalo. Športniki so pridno nabirali kondicijo in promovirali šport
invalidov, slikarji so s svojimi deli kandidirali na natečaju za Zlato
paleto, ženske pa se pridno izpopolnjevale v ročnih delih. Sodelovali
smo na Paradi učenja in si ogledali Kranjske rove. Na dobrodelnem
teku Wings for life pa tekli v ekipi S Kio na krilih življenja. Več o
zanimivem dogajanju si lahko preberete v prispevkih naših članov.

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

Alenka Oblakovič
ZBOR ČLANOV DRUŠTVA
V četrtek, 16. marca, je imelo naše društvo svoj 35. redni
letni zbor članov, ki se ga je udeležilo (žalostno, a resnično)
zelo skromno število članov, zgolj 28 oseb (1/4 članstva), plus
gostje. Očitno bomo morali odslej letne zbore imeti po veliki
noči, ker se bodo takrat nekateri člani /članice morda lažje
prebudili iz zimsko postnega spanja in vstali iz svojih »grobov«. Vsi člani, ki ste zelo težko pomični, resno bolni, s hudimi
psihofizičnimi omejitvami, ste tu vsekakor izvzeti. Zbrali smo
se v »našem«, za ta namen običajnem prostoru, pri »Marinšku« v Naklem. Kot po navadi smo tudi tokrat morali zaradi
maloštevilne udeležbe in posledično zaradi sklepčnosti po
statutu začetek zbora prestaviti za pol ure. Moram pohvaliti našega predsednika Petra Robnika. Točno ob uradno
napovedanem času začetka (15.45) je bil v prostoru zbora
samo on. Vsi drugi smo se malce brezbrižno zunaj nastavljali
toplim sončnim žarkom, češ saj bomo itak z začetkom morali
še pol ure počakati.
Uradni del zbora je povsem suvereno vodila naša nova
članica Upravnega odbora društva Mojca Selak (v UO je
zamenjala Janeza Potočnika). Zapisnik zbora, ki ga je pisal Andraž Muljavec (tajnik, športni referent, fotograf, urejevalec internetne strani), je v vpogled dosegljiv na sedežu
društva v Kranju. Predsednik DP Gorenjske nas je najprej seznanil z obširnim poročilom delovanja in aktivnosti društva
v preteklem letu pa tudi z bogatim planom za tekoče leto.
Društvo ima poleg svoje prenovljene spletne strani (http://
www.dpgkr.si/) tudi svoj Facebook profil (https://www.
facebook.com/dpgkr.si/), kjer so ravno tako objavljeni razni pretekli in prihajajoči zanimivi dogodki. Vse, kar se dela in
dogaja v društvu, je skrbno zapisano, transparentno prikazano in je možno videti, prebrati na sedežu društva. Gašper
Černilec, blagajnik društva, nam je podal finančno poročilo.
Zgled vsemu javnemu sektorju – poslovali smo z vsestranskim dobičkom. Polovici članov je bila vsaj enkrat letno v
društvu nudena finančna pomoč (program kompenzacija

invalidnosti, plačilo položnic itd.). Članarina za letos ostaja 15
€. Na tem mestu želim pohvaliti ves Upravni odbor društva,
ker so člani/ce v njem iz leta v leto bolj raznoliko dejavni,
prizadevni, učinkoviti, vsestransko aktivni, iznajdljivi in tudi
predvidljivi. Prav bi bilo, da bi se letnega rednega zbora člani in članice udeležili v večjem številu, že iz spoštovanja do
njihovega dela in hvaležnosti za vse opravljeno, doseženo,
izprošeno, iztrženo itd., za vse, kar storijo v dobrobit vseh
članov. Res je, da mnogi koristite le možnost redne obnovitvene rehabilitacije in se morda udeležite še novoletnega
praznovanja v okviru domačega društva, a vseeno bi bilo
prijetno (po bontonu nujno potrebno) videti večino obrazov članov/ic, vsaj v znak podpore. Vedno več je prevozov
članov z društvenim kombijem v zdravstvene ustanove
(lani ga je koristilo 34 članov). Pravico do prevoza z dotičnim kombijem ureja Pravilnik o prevozih. Zelo pomembna je
pravočasna prošnja, hitra prijava za prevoz. Letos bo največja
pridobitev društva nov kombi, ki bo še posebej premišlje-

Na Zaposlitveni točki je članom na razpolago mentorica Mojca Selak
(druga z leve). (Foto: Andraž Muljavec)
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no prilagojen glede na naše potrebe. Postopek nakupa je že
stekel, kombi z vsemi prilagoditvami naj bi dobili že konec
junija. Metod Zakotnik, predsednik Nadzornega odbora
društva, je podal svoje poročilo, ki ni izkazovalo bistvenih
sprememb, posebnosti. Tudi disciplinsko razsodišče ni imelo
posebnega dela. Športno poročilo je izkazovalo precejšnjo
(po številu dogodkov in udeležbi članov) aktivnost skozi vse
leto. Seznam in urnik različnih vadb ter aktivnosti lahko dobite na sedežu društva ali pri športnem referentu Zveze paraplegikov. Zaradi naraščajoče starostne strukture članov je
vse manj fizično sposobnih kandidatov za vključevanje v intenzivno aktivne športne vadbe, sploh tiste, ki vključujejo redne treninge čez celo leto. Kar 40 % članov namreč presega
starost 60 let. Tamara, najmlajša članica, ima 10 let, Ivanka,
najstarejša članica, šteje skoraj že častitljivih 85 let, prav toliko
biserčkov na plečih ima tudi član Franc. V članstvu ZPS je
povprečna starostna struktura za malenkost nižja (ženske 57
let, moški 53 let). Kljub temu pa se vse več članov vključuje v
različne programe, ki jih razpisuje bodisi naše društvo bodisi
ZPS. Veliko poudarka je na spodbujanju samostojnosti. Skrb
za počitniško stanovanje društva v Izoli je v rokah Andraža
Muljavca. Na spletni strani društva je mogoče dobiti on-line
informacije o možnih prostih ali že rezerviranih, zasedenih
terminih. Tudi počitnice članov ZPS v naših kapacitetah v Pineti so zelo zaželene in obiskane. Od 6. marca 2017 deluje
na sedežu društva Zaposlitvena točka, ki je odprta vsak prvi
ponedeljek v mesecu, med 12. in 14. uro, kjer je članom na
razpolago mentorica Mojca Selak, članica društva, in nudi
konkretne ažurne informacije o zaposlovanju ali pa jih skupaj z vami poišče.
Med prvimi so na kraj dogajanja prispeli tudi naši redni
gostje: Dane Kastelic, predsednik ZPS, Jana Rožaj, direktorica Doma paraplegikov Pacug in Urša Prešeren, strokovna delavka (skrb za OR) v njem, ki so se dopoldne že udeležili
zbora članov DP Podravja v Mariboru. Ob samem začetku se
nam je pridružila tudi Špela Šušteršič, strokovna delavka v
ZPS. Veliko stvari, novic, ki so nam jih prostodušno zaupali,

je bilo povedanih na zborih članov vseh regionalnih društev, ki so vključena v ZPS, zato jih tu ne bom ponavljala. Ker
obnovitvena rehabilitacija (OR) še ni zapisana kot zakonska
pravica v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (predpis MZ), je od 31. 1. do 19. 3. 2017 potekala
javna razprava, v katero se je zelo aktivno vključila tudi ZPS z
vsemi regionalnimi društvi paraplegikov. Čim več ljudi moramo opozoriti, da je OR izrednega pomena za paraplegike in
tetraplegike v ohranjanju ustreznega zdravstvenega stanja.
Kastelic je dejal: »Ko enkrat začnemo počasi, a vedno močneje dvigati prah, se začnejo počasi tudi za nas pomembne
stvari premikati na bolje.« Saj poznate tisti rek: »Za dobrim
konjem se dviga prah.« Nikakor s tem ne namigujem, da je
velecenjeni predsednik Dane kakorkoli podoben štirinožnemu plemenitašu. Učinek je pa isti. Člani čebelarji, pozor! V
prijetno cvetočem, zelenem, za čebelice vabljivem sadovnjaku ob domu v Semiču bo postavljen nov panj. Si že obetamo odličnega pridelka in razvajanja z njegovim slastnim
sladkim okusom. Vsem štirim gostom iz ZPS iskrena hvala za,
sicer službeno, a zelo srčno, prijazno udeležbo, pozornost,
izrečene spodbude ter za potrpežljivo informiranje o novostih znotraj delovanja in aktivnosti ZPS – ja, pa tudi doma v
Pacugu, kjer bo letos še bolje, kvalitetnejše (z veliko prostočasnimi aktivnostmi) izvedena OR. Prvi dve in zadnji dve izmeni (14-dnevni) OR v Pacugu sta namenjeni tudi članom, ki
potrebujejo stalno tujo nego in pomoč. Rožajeva in Prešernova sta nas res prijazno povabili, da čim večkrat, vsaj za »en
kofe« ali za »en skok v bazen« obiščemo Pacug. Šušteršičeva
nas je seznanila s sprejetim Zakonom o osebni asistenci, ki
je bil sprejet februarja letos, in bo stopil v veljavo 1. 1. 2019.
Povedala nam je tudi, da je bilo tudi v preteklem letu v ZPS
sprejetih veliko novih članov (32 %), ki so se poškodovali v
prometnih nesrečah, kar pomeni, da bo tudi v prihodnje še
kako na mestu nadaljevanje Zavoda Vozim »Še vedno vozim
– vendar ne hodim«. Več o vsem tem je objavljeno v Paraplegiku, na spletnih straneh ali Facebook strani ZPS in doma
v Pacugu.

Anka Vesel
KRANJSKI ROVI ZDRUŽUJEJO IN ZBLIŽUJEJO
Na povabilo Mestne občine Kranj smo se v petek, 19.
maja, odpravili v rove pod Kranjem. Pred vstopom v rove nas
je prijazno pozdravila Ines Zabret iz MO Kranj. Skozi rove
nas je popeljala Ana Brovč iz Zavoda za turizem Kranj.
Občutek temačnosti in hladnega zraka v rovih je omilila z zanimivim in poučnim predavanjem o zgodovini rovov,
Kranja in okolice. V rovih je na ogled stalna razstava fosilov in
mineralov. Nameščene informacijske table slikovito opisujejo
nastanek rovov, živali, ki so v njih našle svoj dom, ter številne
znamenitosti Kranja in okolice. Kot zanimivost naj navedemo
le nekatere: tudi Kranj se lahko ponaša s človeškimi ribicami,
pa čeprav niso na ogled za javnost, pod Robbovim vodnjakom se nahaja vodna cisterna, iz katere lahko še danes, v primeru požara v starem mestnem jedru, črpajo zaloge vode,
v rovih je napeljana in obnovljena električna razsvetljava, na
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Z zanimanjem smo prisluhnili Ani Brovč iz Zavoda za turizem Kranj.
(Foto: Matic Zorman)
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nekaterih mestih so ohranjeni kapniki, ki pa jih je zaradi krhkosti in ljudske radovednosti zelo malo. Prenovljeni rovi so
dostopni in omogočajo prosto gibanje z invalidskim vozičkom. Člani društva se gospe Ani zahvaljujemo za prijetno, poučno, rahlo hudomušno in zanimivo predstavitev in vodstvo
skozi rove ter MO Kranj za povabilo.
V torek, 23. maja, je v okviru prireditve potekalo zaključno druženje za vsa društva in organizacije, ki smo se odzvali
povabilu v rove. Družili smo se na dvorišču gradu Kieselstein
v starem delu Kranja. Pozdravit nas je prišel kranjski župan
Boštjan Trilar.

Alenka Oblakovič

Člani DPG pred kranjskimi rovi (Foto: Matic Zorman)

PARADA UČENJA KRANJ 2017 (v nadaljevanju PUK)
»Prijazno vabljeni na zabavno učenje z druženjem. Srečanja z vami se že veselimo!« se je glasilo povabilo na PUK
2017. Kot že večkrat glasno rečeno in z leti pošteno utečeno,
aktivno firbčne gorenjske frajle, ki upravičeno damo kaj na
svojo fejst veljavo, pa tudi naši vznemirljivo šarmantni pobje
vseh starosti in vedno reaktivno hitri po dolžnosti, ne smemo manjkati na nobeni zanimivi prireditvi v našem koncu

Na paradi učenja smo izdelovali darilne škatlice. (Foto: Peter Robnik)

ljube Slovenije. Zato smo v sredinem dopoldnevu, 17. maja
(na ta dan leta 1950 se je rodil nekdanji predsednik republike
Janez Drnovšek), vzneseno korajžno zavzele svoj, od organizatorjev PUK nam odkazan prostor s stojnico, na ploščadi
pred Prešernovim gledališčem ter pokazale mimoidočim
svoje neugnane ročne spretnosti pri izdelavi ličnih škatlic iz
tršega barvnega papirja (po domače šeleshamerja). Janja
H., Albina, Anka, naša mentorica in jaz smo bile tako vztrajno zagnane za akcijo, da nismo imele niti kančka časa, da bi
pokukale na sosednje stojnice. Le Janja in jaz sva si zaželeli
malo okusnega »šmorna«, ki so ga na prizorišču živahnega,
pestrega dogajanja pripravljali kar trije različni akterji, zato
sem si vzela par minut predaha in se odpravila na lov za njim.
Več kot uspešno! Pri delu se nam je navdušeno pridružil celo
naš blagajnik, ki je le v tistem dopoldnevu slišal na ime Gašparina. Po hitrosti in spretnosti izdelave ni zaostajal za kreativnimi frajlami. Le katera mična okroglolična gospodična
se je lahko bahavo postavljala z njegovo škatlico? Sem pa kar
malo zastrigla z ušesi, ko sem slišala, da je naš vrli Gašper tudi
zelo dober kuhar in zagnan ročni kolesar. No, a vidite koliko
vsestranskih kvalitet, talentov imamo v svojih vrstah. Več kot
pohvalno!

Peter Robnik
OBISK OŠ CVETKA GOLARJA NA TRATI PRI ŠKOFJI LOKI
Odzvali smo se povabilu odgovornih na OŠ Cvetka Golarja in obiskali učence na Trati pri Škofji Loki.
Učenci so takole opisali srečanje z našimi športniki.
"V torek, 28. marca, so nas obiskali športniki invalidi. Vodja
Društva paraplegikov Gorenjske nam je povedal, da se invalidi veliko ukvarjajo s športom. Najprej so nam predstavili smučanje, pri katerem uporabljajo nekakšne module, pritrjene
na smučko. Za zavijanje uporabljajo palice na smučeh. Taka
oprema zelo veliko stane. Nato sta se predstavila kolesarja.
Imela sta dve vrsti koles, električno in tekmovalno. Gospa na
tekmovalnem kolesu nam je povedala, da se bo poskušala
uvrstiti na naslednje paraolimpijske igre. Šest invalidov je
igralo košarko. Moški in ženska pri košarki igrata tudi za slovensko reprezentanco. Na koncu so odigrali eno tekmo, da

Predstavitev športa invalidov učencem OŠ Cvetka Golarja (Foto: arhiv
društva)
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smo videli, kako je to naporno. Tudi sam sem poskušal zadeti
koš s košarkarskega vozička.
Ta obisk mi je bil všeč, ker so bili vsi dobre volje, govorili

so nam tudi smešnice. Zanimivo mi je bilo, da se lahko ukvarjaš s športom, čeprav so na vozičku. Imeti morajo veliko volje
in vztrajnosti".

Alenka Oblakovič
SPLAVARSKO DOŽIVETJE
Naš zelo domiselni Peter, predsednik DP Gorenjske, si je s
podporo ostalih članov Upravnega odbora letošnji društveni izlet zamislil v obliki splavarjenja po reki Dravi, natančneje
po tamkajšnjem akumulacijskem jezeru od Mute proti hidroelektrarni Vuzenica. V Kranju smo se kaj hitro vkrcali na
avtobus. Tam me je moj občasno zvesti »angel varuh« Boris,
v silnem hotenju, da bi me kar najbolj elegantno prestavil na
sedež, tako energično dvignil z vozička, da sem z glavo z vso
močjo »pribila« v strop avtobusa. Naj se ve, katera izmed članic je najbolj trdobučna. A se mi je takoj opravičil z besedami: »Oprosti, nisem si mislil, da si tako lahka.« Za te besede bi
vsaka simpatično okrogla ženska dopustila svoji »manj boljši
polovici«, da jo sem ter tja kam »pribije«, mar ne? Od Kranja
do Gortine v Muti (in kasneje tudi nazaj) nas je varno in zanesljivo pripeljal zelo spretni voznik prilagojenega avtobusa
(za vožnjo oseb na invalidskih vozičkih) podjetja Meteor d.
o. o. iz Cerkelj na Gorenjskem. Pred vstopom na splav smo

Na splavarjenju po Dravi (Foto: Peter Robnik)

se v tamkajšnjem pristanu postavili še za eno udarno gasilsko fotografijo z našimi vrlimi koroškimi gostitelji, flosarskimi
frajlami in flosarji, ki so nas potem z umirjeno plovbo po reki
uvedli v čudoviti, a tudi nevarni in zelo zahtevni svet nekdanjih flosarskih mojstrov. Zatem pa brž »en, dva, tri, horuk«
in že smo bili vsi (s pomočjo naših krepkih mladcev Borisa,

Dejana in Joža) naloženi na splavu, kjer se je nadaljevalo
veselo razpoloženje ob petju ter zvokih harmonike in drugih starodobnih instrumentov. V hudem pomanjkanju dobro podkovanih mojstrov flosarjev in kormonišev (krmarjev
splava) si danes le-ti pri vožnji s splavom pomagajo z dvema
gumenjakoma z motorji. Pred hudo lakoto nas je obvarovalo
slastno flosarsko kosilo na žlico, golaž in polenta z grumpi
(ocvirki). Nagajivi in hudomušni splavarji se niso nič obotavljali, ko se je k obveznemu krstu prijavil Jegličev Boris. Z velikim navdušenjem vseh prisotnih so ga dodobra zalili, medse
sprejeli in mu drugi dan, točno ob 9. uri, na prvo flosarsko
rajžo priti veleli. Pred začetkom krsta je prevzvišeni »škof« zapovedal: »Bodite tiho, kdor je lahko. Kdor pa ne more, mu
pa ni treba.« Potem je bilo potrebno bodočemu krščencu
z udarcem z veslom po zadnji plati izbiti prav vse pregrešne misli iz glave, uma in s telesa. Krstni boter mu je bil sam
gospodar flosa. Boris je s sprejemom v flosarski ceh obljubil,
da bo vestno izpolnjeval vse »befele« (nad in pod)rejenih in
se vedno znova z veseljem vračal med svoje profesionalne
pajdaše. Videli smo tudi labode, ki so se spreletavali nizko
nad Dravo. Domačini jim menda pravijo koroški galebi. To
mi je nadvse zaupno povedal zanesljivi vir. Kar prehitro se je
naša dogodivščina na splavu končala in naša pot proti domu
nadaljevala. Še pred odhodom na Gorenjsko so naši izletniki
lahko kupili že izdelane »predflosarske« fotografije, pol ducata nas jih je pa kot sočutno nagrado od »šefov« društva zastonj dobilo. Izleta so se udeležile štiri desetnije naših članov,
njihovih svojcev, prijateljev in osebnih asistentov. P. S.: Glava
me zaradi »pribitka« do danes še ni bolela. Kdor zna, ta zna z
njo »glih en prav« treščiti v strop, brez kakršnihkoli posledic. Pa ne
tega doma preizkušati!
Splavarjenje ali Flosarska rajža, kot so včasih imenovali
transport lesa po Dravski dolini, je bil tudi edini način, kajti
ceste in železnice še takrat niso bile zgrajene. Najstarejše pričevanje o splavarjenju po Dravi je listina viteza Otta Velikovškega iz leta 1280, s katero omogoča pobiranje mitnine za
prevoz sodov. Urbar samostana sv. Pavla iz leta 1289 omenja,
da so podložniki prevažali les na Štajersko, podobno tudi tisti
od Sv. Lovrenca na Pohorju iz leta 1371. V prvi polovici 16.
stoletja se je močno razmahnila trgovina med Beljakom in
Ptujem.

Alenka Oblakovič
SREČANJA AKTIVNO FIRBČNIH ŽENA – AFŽ
Gorenjske butarice, narejene po »ljubljansko«
Ta »žmohtne« gorenjske frajle smo imele v četrtek, 30. marca, svoj redni mesečni shod. Kot vedno tudi tokrat ni šlo brez
naše silno zagnane ustvarjalnosti. Z našo mentorico Marijo
smo izdelovale butarice iz krep papirja. Za osnovo smo upora-
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bile kar po tri lesene palčke za ražnjiče, nato pa dodale zelenje
in pisane oblance, oboje iz krep papirja, ki smo jih na osnove
prilepile in povezale z vrvico. Take pisane butarice bomo lahko
vrsto let nosile za cvetno nedeljo v cerkev ali jih imele doma v
vazi pred ali med veliko nočjo. Vmes pa smo počastile še Slavkin rojstni dan. Predsednik Peter pa se je izkazal za odličnega

[
džentlemena in ji je z velikim navdušenjem izročil prelep cvetoč šopek, a ne iz papirja.
Pot, postlana z oljčnimi in palmovimi vejami ter cvetjem (ki
jih danes nadomeščajo v šope ali butarice povezano spomladansko cvetje ali oljčne vejice), je bila dobrodošlica Jezusu, ko
je veličastno prispel v Jeruzalem. Tradicija »cvetno- nedeljskih«
butar sega v 9. stoletje. Butarice se po slovenskih pokrajinah
zelo razlikujejo med seboj (tako po obliki in izgledu kot po imenu).
Umetnost zvijanja brisač za lična darila
Ker je bil letos zadnji četrtek v aprilu ravno 27. in zato državni
praznik, smo imele ustvarjalne gorenjske frajle svoje mesečno
srečanje AFŽ teden dni prej. Tokrat smo se lotile zelo uporabne
in domiselne spretnosti zvijanja brisač v oblike različnih živali.
Koliko smeha in priprav je bilo potrebnih, da smo vse prisotne
frajle vsaj približno razumele, kaj od nas in naših sposobnosti,

]
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domišljije in predstavljivosti pričakuje naša vrla mentorica ali
»vseznalka« Marija. Osvojile smo in se, vsaj za pozitivno oceno,
naučile oblikovati različno zvite brisače v živali: labod, pes, slonček, medvedek. Ker je na videz enostavne, preproste, a v resnici
pošteno premišljene postopke težko opisati zgolj z besedami,
si jih lahko v nekaj primerih ogledate na Youtubu. Ob koncu
našega druženja smo se soglasno odločile, da namesto majskega srečanja naše kreativne ženske sekcije na sedežu društva (tam se dobimo spet 29. junija 2017, ob 10. uri) svojo vrlo
ustvarjalnost pokažemo na vsakoletni Paradi učenja v Kranju.
Ker sem v začetku aprila praznovala svoj 25. (pa še mal' zraven
ali obrni številki) rojstni dan, si je prav za to priložnost, kot za
vse druge članice v aktivni sekciji veselih frajl, naš priljubljeni
predsednik društva v bližnji cvetličarni za »stalno prisvojil« lep
šopek lilij in mi ga podaril. Jaz pa sem bila ponosna do zardelih
lic pa do še bolj vročih ušes in še čez.

Anka Vesel
TEK WINGS FOR LIFE WORLD RUN S PODPORO KIA MOTORS
Na pobudo našega člana Gašperja Črnilca je letošnji tek
v Ljubljani podprlo tudi podjetje Kia Motors Slovenija. Letošnjo ekipo »S Kio na krilih življenja« so, poleg Gašperja, zastopali: člana Anka Vesel in Janez Učakar ter tekačici Pina
Erklavec, Barbara Likozar in tekači Dejan Robnik, Matija Vesel, Blaž Križaj in Aleš Slak.
Ekipa »S Kio na krilih življenja« se podjetju Kia Motors
Slovenija zahvaljuje za podporo. Upamo, da bodo prihodnje
leto rdeče majice – kot zaščitni znak ekipe – zastopane v veliko večjem številu. Hvala, ker ste!
Ekipa »S Kio na krilih življenja« na dobrodelnem teku Wings for life (Foto:
Blaž Križaj)

Peter Robnik
PREDSTAVITEV KOŠARKE NA VOZIČKIH IN ZAHVALA KOŠARKARJEM ZA DOLGOLETNO AKTIVNO IGRANJE KOŠARKE
V okviru predstavitve društva smo 10. maja 2017 v športni dvorani OŠ Cvetka Golarja na Trati pri Škofji Loki organizirali košarkarsko tekmo med ekipama DP Gorenjske in sloven-

Tekma košarkarjev DPG proti reprezentanci Slovenije (Foto: Gašper
Černilec)

sko reprezentanco v košarki na vozičkih. Tekmo so spremljali
osnovnošolci višjih razredov OŠ Cvetka Golarja. Na tribunah
se jih je zbralo več kot 400.

Podpredsednik ZŠIS-POK ob predaji spominskega dresa
dolgoletnemu reprezentantu Marjanu Peternelju (Foto: arhiv društva)
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Ekipi sta s predstavitvijo igranja košarke na invalidskih vozičkih hitro navdušili in si pridobili simpatije učencev. Glasno
so navijali in spodbujali igralce na igrišču ter jih nagradili z
aplavzom ob vsakem zadetem košu. Veteranska ekipa Gorenjcev se je na igrišču zelo dobro odrezala in šele v drugem
polčasu prepustila zmago reprezentantom. Med odmorom
je ekipi pozdravila ravnateljica mag. Karla Krajnik, igro
košarke in predstavitev društva pa je orisala učenka tamkajšnje OŠ. S predstavitveno tekmo so se od aktivnega igranja
poslovili tudi štirje nekdanji tekmovalci gorenjske ekipe in

reprezentance Slovenije: Peter Robnik, Jože Žgajnar,
Marjan Trdina in Marjan Peternelj. Podpredsednik ZPS
za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite Gregor
Gračner jim je, v zahvalo za dolgoletno sodelovanje, izročil
spominske drese. Omenjeni igralci so igrali za gorenjsko ekipo in skupaj z ostalimi postali državni prvaki kar 16-krat v 38
letih delovanja društva.
Navijače je pozdravil tudi nekdanji košarkarski reprezentant in prijatelj Roman Horvat.

Peter Robnik
KOŠARKARJI SO SE PREDSTAVILI V ŠENČURJU
Na povabilo košarkarskega kluba Šenčur GD in legendarnega košarkarja Romana Horvata smo bili športniki našega
društva gostje na košarkarski tekmi 1. SKL med ekipama KK
Šenčur GD in KK Terme Olimpija. Tekma je imela močan naboj, saj je šlo za obstoj v prvi ligi. V dvorani se je zbralo cca.
500 gledalcev, ki so spremljali zelo napeto in dramatično tekmo vse do konca, več sreče in zbranosti pa so v zaključku
imeli domačini KK Šenčur GD, ki so slavili z rezultatom 71 : 65,
in si tako v prihodnji sezoni priborili igranje v prvi slovenski
ligi.
Med polčasom te pomembne tekme pa smo se člani
Društva paraplegikov Gorenjske pomerili med seboj v košarki na invalidskih vozičkih. Vsi navzoči gledalci in košarkarji
obeh ekip so z velikim zanimanjem spremljali naš boj pod

koši. Za nameček sta še Marjanca in Jože zadela za tri točke,
kar je izzvalo val navdušenja med gledalci. Seveda pa smo
ostali do konca tekme in se skupaj z igralci in vodstvom KK
Šenčur veselili pomembne zmage in se dogovorili, da bomo
še sodelovali.

Med polčasom smo se med seboj pomerili člani društva. (Foto:
Fotomorgana)

PRODAJALNA MEDICINSKO
TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
– sedežna blazina
VICAIR

sedežna

blazina

je

zračna

blazina, ki vas nikoli ne bo pustila na
trdem.

– sedežna blazina
AMOVIDA

sedežna

blazina

je

gel

blazina, ki vam zagotavlja konstantno
temperaturo med sedenjem.

telefon: 01/230-25-22

ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com

mobi: 041-653-640

blanka.markovic@zveza-paraplegikov.com

www.domparaplegikov.si
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Jože Globokar in Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in
Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Naš priznani slikar Vojko Gašperut - Gašper, je 3. maja 2017 v avli družbe
Salus odprl samostojno razstavo. Na razstavi CVETJE je Gašper razstavil
kar 35 novejših cvetličnih motivov, med njimi tudi sliko »Trave«. Sredi
meseca maja pa so naši člani slikarji v podporo obeležitve 450-letnice
posvetitve župnijske cerkve na Sv. Antonu izvedli slikarsko delavnico.

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

GAŠPER RAZSTAVLJAL V SALUSU
V pozdravnem nagovoru je predstavnica Salusa Katarina Ivančič pripomnila, da je Vojko Gašperut - Gašper cenjen
in zaželen razstavljavec
v Salusu, ki vsakič znova
ozaljša galerijsko avlo.
Dodala je še: »Hvala za
obilje bogastva prelepih
cvetličnih kompozicij in
hvala za obilje prelepih
razprtih cvetov vaših
življenjskih sporočil. V
čast nam je, da svojega
pol stoletja izjemno plodnega in ustvarjalnega
življenja na vozičku obeležujete prav z nami.«
Gašper in Anamarija Stibilj Šajn
Umetnostna
zgo(Foto: Fani Globokar)
dovinarka in likovna

kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, ki njegovo ustvarjanje
spremlja že vrsto let, je predstavila Gašperja in njegov opus
s kompozicijo cvetličnih motivov. Ob tem je pripomnila:
»Cvetlične kompozicije dokazujejo slikarjevo sposobnost za
doseganje barvne in oblikovne dovršenosti. Slike na tokratni
razstavi je ustvaril v času njihovega najlepšega, najbujnejšega in popolnega razcveta, ki bo za vedno ostal na platnu.
Toda v naravi je drugače, tam so stvari tudi minljive. Vsak
motivni temelj se iz popka razpre, zasveti in se polnomočno
razcveti v čudovit šopek, ki postane prispodoba slikarjevega
ustvarjalnega življenja.«
Pred odprtjem razstave se je slikar z izbranimi in s čustvenimi besedami zahvalil vsem, ki so sodelovali pri realizaciji te
resnično lepe razstave.
Kulturni dogodek je popestril in obogatil Duo Panissimo – Tanja Pirc (mandolina) in Dejan Pogorelec (kitara).
Dejan in Tanja sta tudi člana orkestra Mandolina.

DEMONSTRACIJA SLIKANJA SV. ANTON
Ob 450-letnici posvetitve župnijske cerkve na Sv. Antonu vljena dela. Ob zaključku obiska je zapel še mladinski pevski
na Primorskem smo se 17. maja zbrali slikarji z usti in drugi zbor, ki ga vodi Matej Lazar.
slikarji v podporo temu dogodku. Prav v času
likovne delavnice so začeli tudi z montažo restavriranega oltarja. Lansko leto je minilo 150 let
od odprtja novozgrajenega prizidka k župnišču
v Sv. Antonu, namenjenega takratni trivialki (podeželska šola s tremi ali štirimi razredi). Zato so
se nam pridružili tudi učenci OŠ Elvire Vatovec
Prade, podružnica Sv. Anton, ki je tudi proslavljala dan šole, v okviru katerega so pripravili bogato kulturno prireditev, pri kateri so sodelovali
domala vsi učenci osnovne šole.
Poučnemu ogledu cerkve je sledil pogovor
s posebnimi likovnimi ustvarjalci – slikarji, ki slikajo z usti. Z njimi so se pogovarjali: Vojko Gašperut, Željko Vertelj, Benjamin Žnidaršič,
Dragica Sušanj in Tina Pavlovič. Učenci so si Demonstracije slikanja z usti so se udeležili učenci OŠ Elvire Vatovec Prade, podružnica
ogledali tudi likovno delavnico in njihova razsta- Sv. Anton. (Foto: arhiv društva)
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Za nami so trije pestri meseci. Zbrali smo se na letnem zboru članov, učili smo
se pravilne telovadbe, spoznavali lepote dežele Danske, imeli stojnico ob
dnevu zdravja, se družili z najmlajšimi, se odpravili na izlet v občino Podčetrtek in sodelovali na dobrodelni prireditvi Tečem, da pomagam. Zelo aktivni
smo bili predvsem na športnem področju, saj smo organizirali 6. krog v košarkarski ligi ZPS SOČA OPREMA in končnico državnega prvenstva v košarki na
vozičkih, organizirali smo že 17. memorial Petra Zdovca v kegljanju, s tekmovanji pa so že pričeli naši ribiči in atleti.

Opekarniška 15/a
3000 CELJE
Spletna stran:
drustvo-para-ce.si
E-pošta:
dce.paraplegik@guest.arnes.si

ZBOR ČLANOV
Tudi tokratni zbor članov je potekal v gostišču Rimljan
v Šempetru v Savinjski dolini. Udeležilo se ga je 89 posameznikov, od tega je bilo 44 članov društva. Še pred uradnim pričetkom so člani lahko prisluhnili Marjanu Mežnarju
iz podjetja Ormega MM, ki je predstavil njihov širok nabor
tehničnih pripomočkov in izdelkov, namenjenih paraplegikom in tetraplegikom. Po izvolitvi organov zbora članov
smo se najprej z minuto molka spomnili vseh članov, ki so
nas zapustili v zadnjem letu, sledila so poročila za leto 2016,
ki so jih na svojih področjih predstavili Janez Hudej, Franc
Ivenčnik, Peter Planinšek, Aleš Povše in Tanja Đakovič
ter računovodkinja Viktorija Javornik in predsednik Nadzornega odbora Simon Gračnar. V nadaljevanju so besedo seveda dobili tudi naši gostje, in sicer podžupan Občine
Žalec Robert Čehovin in seveda predstavnika ZPS Dane
Kastelic, Špela Šušteršič in direktorica Doma paraplegikov Pacug, Jana Rožaj. Sprejete so bile tudi smernice in plan
dela društva v prihodnjem letu, nato pa je sledil še krajši kulturni program. Najprej nas je s svojo deklamacijo Zdravljice

presenetil novi član Franc Avberšek, sledile pa so še plesne in pevske točke učencev 3., 5. in 9. razreda Osnovne šole
Šempeter v Savinjski dolini. Ker v marcu ženske praznujejo
kar dvakrat, smo jih tudi tokrat obdarili z majno pozornostjo.
Darilca je tudi letos pripravila Angela Gajšek.

Enotni na zboru članov (Foto: Peter Planinšek)

VADBA ZA PARAPLEGIKE
V prostorih društva smo izvedli delavnico vadbe za paraplegike, ki jo je vodil fizioterapevt iz Zdravilišča Laško, Janko Novak. V prvem delu se je dotaknil predvsem teorije in
nam predstavil, zakaj vadba in kakšna vadba je potrebna
za določen učinek (ali želimo doseči vzdržljivost ali moč in
hitrost). Spoznali smo sestavo mišic, ki jih delimo na tri tipe:
tip I, počasna in vzdržljiva (npr. pri maratoncih, kolesarjih), tip
II B, hitra in hitro utrudljiva (npr. šprinterji), tip II A, mešanica
med zgornjima tipoma. Sledil je še praktični prikaz nekaterih vaj in kot prostovoljec se je tokrat izkazal član košarkarske
ekipe Boris Hebar. Janko je predvsem poudaril, da je vadba
zelo pomembna in da jo je potrebno izvajati čim bolj redno,
seveda v mejah naših zmožnosti. Lahko si pomagamo tudi z
nekaterimi pripomočki, kot so uteži, raztegljivi trakovi in podobno. Zelo pomembno pa je, da pred vadbo svoje mišice
ogrejemo, da ne pride do kakšnih poškodb, po njej pa jih
čim bolj raztegnemo, da preprečimo bolečine v mišicah naslednji dan.
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Boris in Janko sta nam predstavila vaje. (Foto: arhiv društva)
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ŠPORTNIKI PREIZKUŠALI SVOJE KUHARSKE VEŠČINE
Na prigovarjanje naših strokovnih sodelavk Tanje in Teje
smo se športniki tokrat lotili kuharskega izziva. V društvenih prostorih je tako stekla kuharska delavnica, v kateri smo
se lotili priprave pic in palačink. Pokazalo pa se je, da smo
uspešnejši na športnih prizoriščih kot za štedilnikom. Brez
Teje in Tanje bi verjetno domov odšli lačni ali pa bi si morali
hrano naročiti. S skupnimi močmi nam je vendarle uspelo
speči dve pici in goro palačink, ki smo jih namazali z raznimi
zelo kaloričnimi nadevi. Nismo pa imeli nobenih težav vsega
skupaj pojesti. Ampak najpomembnejše je bilo, da smeha ni
manjkalo in da se dobivamo tudi izven igrišč in s tem krepimo naš moštveni duh.

Boris pripravlja pico. (Foto: arhiv društva)

KRALJEVINA DANSKA
Postalo je že tradicionalno, da nas
enkrat letno obiščeta Irena in Leon
Kočevar in nam s pomočjo slik podrobno predstavita še eno od destinacij,
ki sta jih s svojim avtodomom obiskala.
Tokrat je bila na vrsti Kraljevina Danska.
Najstarejša in najmanjša skandinavska država leži na severu Evrope, med
Severnim in Baltskim morjem. Gre za
pretežno ravninsko deželo (najvišji vrh
Ejer Bavnehoj ima 173 metrov nadmorske višine), poznano predvsem po
lego kockah in po pravljičarju Hansu
Christianu Andersenu. Danska je dežela poštenih in ponosnih ljudi, ima
zelo razvito kmetijstvo in industrijo.
V mestih, kot so Aalborg, Odense in
København, je možno videti številne
gradove, muzeje, kanale, po katerih se
prevažajo ladjice. Otoka Fyn in Sjelland
povezuje veličastni most Great Belt
(Dansko: Storebæltsbroen), dolg kar

6.790 metrov. København je gospodarsko, izobraževalno ter kulturno središče
države na vzhodni obali otoka Sjelland.
Je sedež parlamenta, monarhije in
vlade. Mesto označujejo tudi kot »severni Pariz«. Ne smemo pozabiti kipa

male morske deklice v mestu Nyhavn.
Skratka, zelo zanimiva in pisana dežela,
ki je precej drugačna od Slovenije. Za
konec smo poizkusili še tipične danske maslene piškote, danske sendviče
(smørrebrød) in tudi njihova piva (øl).

Skupinska po potopisnem predavanju po Danski (Foto: Peter Planinšek)

SVETOVNI DAN ZDRAVJA
7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja. Letos je bil
posvečen ozaveščanju o depresiji. Tako se je strokovnega

posveta v celjskem Narodnem domu udeležila naša strokovna sodelavka Tanja Đakovič, na temo Spregovorimo o depresiji. Glavna prireditev pa je potekala naslednji dan v središču
mesta Celja, v organizaciji Javnega zavoda Socio – Projektna
pisarna Celje, Zdravo mesto in Mestne občine Celje. S svojo
stojnico se je med številnimi društvi in organizacijami predstavilo tudi naše. Bogat program z zanimivimi pevskimi, plesnimi, glasbenimi točkami različnih generacij, vadbo, animacijo za otroke, meritvami krvnega sladkorja in krvnega tlaka
je privabil lepo število obiskovalcev, ki so se za konec podali
še na medgeneracijski pohod do gozdne hiške, z zaključkom
pri Domu ob Savinji. Glavni poudarek tokratnega dogodka je
seveda misel, da je depresija ozdravljiva.

Stojnica ob dnevu zdravja (Foto: Peter Planinšek)
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OTROCI PRIKLICALI NASMEŠKE NA NAŠE OBRAZE
Tudi letos so nas v predprazničnem času, bližala se je
namreč velika noč, v društvu obiskali otroci. Tokrat so prišli iz
Vrtca Tončke Čečeve Celje – enota Hudinja in takoj poprijeli

za delo. Skupaj z našimi članicami in ob pomoči strokovnih
sodelavk so se lotili izdelave in peke venčkov/pletenic iz testa. Pridno so poslušali navodila in sami oblikovali vsak svoj
venček. Na koncu so jih še premazali z
razžvrkljanim jajcem in vanj z lanenimi
semeni in s sezamom odtisnili svoje prstne odtise. Ko so se venčki pekli v pečici,
so si otroci izdelali še vsak svojega velikonočnega piščančka s cofom. Vseskozi
pa so tudi opazovali naše članice med
izdelavo velikonočnih pisanic. Vmes so
nam zapeli tudi nekaj pesmic, da je bilo
vzdušje še bolj veselo. Pred odhodom
so svoje venčke tudi poizkusili. V zahvalo
za njihov obisk pa je velikonočni zajček
vsakemu od njih pustil tudi majhno presenečenje.
Otroci so nam polepšali dan. (Foto: arhiv
društva)

IZLET V OBČINO PODČETRTEK
Tokratni izlet smo pripravili že v mesecu maju, kajti poletna vročina je bila večkrat prehuda. Odpravili smo se v bližnji
Podčetrtek. Najprej smo obiskali Minoritski samostan Olimje,
kjer prebivajo bratje sv. Frančiška – minoriti. Najbolj so poznani po svojem zeliščnem vrtu, v katerem raste več kot 200
različnih zdravilnih zelišč.
Ogledali smo si tudi čudovito samostansko lekarno s
freskami, zapuščino patrov pavlincev in sosednjo veličastno
cerkev Marijinega vnebovzetja. Sledil je obisk čisto prave
čokoladnice, kjer čokolado izdelujejo že vse od 19. stoletja.
Njihovi izdelki, kot so čokolada v tablici, pralineji, tartufi, griotti, oblito sadje, dražeji in podobno, so izdelani ročno in so
prave umetnine in seveda odličnega okusa. Pot nas je nato
vodila do bližnjega Jelenovega grebena, kjer smo lahko sami
ročno krmili jelenjad, ki se prosto sprehaja po kmetiji. Ljubi-

Koruza je kmalu pošla. (Foto: Peter Planinšek)

telji divjačine so lahko
poskusili tudi dobrote iz
jelenjega mesa. Za konec smo se ustavili še v
pivovarni Haler, kjer so
nas poučili, kako se vari
pivo. Ob vrčku piva in
odlični malici smo zaključili tokratni izlet.

V zeliščni lekarni (Foto: Peter
Planinšek)
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TEČEM, DA POMAGAM
Naša udeležba na dobrodelni prireditvi »Tečem, da pomagam« je postala že tradicionalna. Tudi letos so jo organizirali dobrodelni Lions (Celje, Keleia, Mozaik, Velenje in Žalec)
in Leo (Mavrice, Celjski vitezi) klubi iz Celja in okolice. Kot je že
običaj, se je predstavila večina invalidskih društev, ki delujejo
v Celju in njegovi okolici. Udeleženci so lahko tekli na 6 km
ali pa se udeležili pohoda na 3 km, ki je vključeval tudi obisk
parka za slepe in slabovidne na posestvu Šole za hortikulturo
in vizualne umetnosti Celje (Vrtnarska šola v Celju). Priznanja
in medalje so najboljšim na koncu podelili rokometaši Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Zbrana sredstva bodo
tokrat namenjena za obnovo parka za slepe in slabovidne ter
organizaciji pohoda slepih in slabovidnih na Triglav.

Tečem, da pomagam. (Foto: Peter Planinšek)

ŠPORTNIKI V ZADNJEM OBDOBJU ZELO AKTIVNI
Košarka na vozičkih
Pomladni meseci so, kar se tiče športa, najbolj pestri. Zaključujejo se namreč zimska ligaška tekmovanja in pričenjajo
tekmovanja na prostem.
Tako je bilo naše društvo organizator zadnjega kroga v
košarkarski ligi na vozičkih ZPS SOČA OPREMA, ki se je 5.
marca odigralo v dvorani Tri lilije v Laškem. Ker so se na turnirju delile vstopnice za zaključni turnir, smo spremljali zelo
zanimive tekme, ki so prinesle kar nekaj presenečenj. Doseženi so bili naslednji rezultati: DP Celje Thermana proti DP MB
Palfinger Marine (45 : 43), DP Novo mesto proti DP Ljubljana
Mercator (33 : 47), DP Kranj proti DP Celje Thermana (32 : 37),
RSV Kärnten proti DP MB Palfinger Marine (53 : 57) in DP Kranj
proti DP Ljubljana Mercator (44 : 43). S tem je bil določen tudi
končni vrstni red v ligi za sezono 2016/2017, in sicer: 1. RSV
Kärnten, 2. DP MB Palfinger Marine, 3. DP Ljubljana Mercator,
4. DP Novo mesto, 5. DP Celje Thermana, 6. DP Kranj. Na zaključni turnir so se uvrstile štiri najboljše slovenske ekipe.
Tudi zaključni turnir je v imenu ZPS za Šport invalidov-Paraolimpijski komite organiziralo naše društvo, in sicer 8. aprila
v dvorani Golovec v Celju. Polfinalna obračuna sta prinesla
rutinirani zmagi za ekipi DP Celje Thermana proti DP MB
Palfinger Marine (47 : 28) in DP Ljubljana Mercator proti DP

Četrti na pokalu Zveze paraplegikov Slovenije (Foto: arhiv društva)

Novo mesto (46 : 20). Treba je poudariti, da sta poraženi ekipi
nastopili oslabljeni, smo pa nato spremljali zelo zanimivi srečanji za tretje in prvo mesto. Kljub temu da so bili Novomeščani proti Mariborčanom že v izgubljenem položaju, se niso
predali in na koncu zmagali z 28 : 26. Tudi finalno srečanje je
postreglo z zelo zanimivo košarko, zmagala pa je ekipa iz Celja s 47 : 40. Končni vrstni red v državnem prvenstvu za sezono 2016/2017 je torej: 1. DP Celje THERMANA, 2. DP Ljubljana
Mercator, 3. DP Novo mesto, 4. DP Maribor Palfinger Marine.
Košarkarska ekipa je sezono zaključila 6. maja v Pivki na
Pokalu ZPS oziroma memorialu v spomin Ivanu Peršaku.
Tokrat se niso najbolj izkazali, na turnirju so osvojili 4. mesto.
Kegljanje
Tudi kegljači so bili v zaključku sezone v dobri formi. 17.
marca smo v Celju organizirali že 17. memorialno tekmovanje v kegljanju za paraplegike in tetraplegike v spomin Petru
Zdovcu, ki je štelo tudi za 4. krog v kegljaški ligi ZPS Dom
Paraplegikov Pacug. Tokrat se ga je udeležilo 45 kegljačic in
kegljačev iz osmih pokrajinskih društev. Tekmovanje v ekipni konkurenci je dobila ekipa domačega društva pred Mariborčani in Prekmurci. V ženski konkurenci so se med prve tri
uvrstile naslednje tekmovalke: 1. mesto Senka Ivaniševič
(DP Ljubljana), 2. mesto Nataša Godec in 3. mesto Marija

Kegljaška ekipa v sezoni 2016/2017 (Foto: arhiv društva)
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Kerec (obe DP Podravja). Med moškimi zmaga za Romana
Hrženjaka (DP Celje), 2. mesto za Mirana Jernejška (DP
Podravja) in 3. mesto za Zorana Štruclina (DP Celje). Tudi
med tetraplegiki prevlada domačih kegljačev: 1. mesto Aleš
Povše, 2. mesto Henrik Plank (oba DP Celje) in 3. mesto
Slavko Ivančič (DP Ljubljana). V veteranski konkurenci je
tekma štela tudi za naslov državnega prvaka. Med veterani
je tako zmagal Franc Borovnjak (DP Prekmurja in Prlekije),
drugi je bil Emil Filipič (DP Istre in Krasa) in tretji Franc Kuhelj (DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja).
Kegljači so se nato udeležili še 5. kroga lige v Novi Gorici. Žal so nekoliko zaostali za pričakovanji in med ekipami
osvojili 5. mesto, posamezno pa je bil edini, ki je izstopal,
Henrik Plank z 2. mestom med tetraplegiki. Na zaključku lige
na turnirju za pokal Občine Domžale pa so se naši kegljači zopet izkazali. Še drugič so v ekipni konkurenci zmagali,
med posamezniki je Roman Hrženjak dosegel 2. mesto med
moškimi, Aleš Povše je med tetraplegiki zmagal, Henrik Plank
pa je bil tretji. V seštevku celotne lige je letos naša ekipa
osvojila 2. mesto, med tetraplegiki je zmagal Aleš Povše, 3.
mesto pa je osvojil Henrik Plank. Bravo, kegljači!
Kegljaška sezona se je zaključila z državnim prvenstvom
za posameznike v Celju 13. maja. Naše društvo so predstavljali Zoran Štruclin, Henrik Plank in Aleš Povše. Žal je zaradi
bolezni manjkal Roman Hrženjak. Aleš Povše je postal državni prvak med tetraplegiki, tako Henrik kot Zoran pa sta
pristala na nehvaležnem 4. mestu in za las zgrešila uvrstitev
na stopničke.
Šah
Tudi šahisti so pridno trenirali skozi celotno zimo. Svoje
zadnje tekmovanje so imeli 9. maja v Novem mestu, kjer so
se pomerili na 22. Radejevem memorialu in zaključku lige
ZPS-GRADEX za sezono 2016/2017. Na tokratnem turnirju sicer niso posegli po najvišjih uvrstitvah, so pa bili na koncu
zelo zadovoljni s končnim 2. mestom v ligi v ekipni konkurenci.
Strelstvo
Strelska ekipa pridno trenira na strelišču v Slovenski Bistrici in izboljšuje svoje rezultate. Žal je bilo to letos dovolj le za
nehvaležno 4. mesto v strelski ligi. Morda bi bili višje, če bi
jim lahko večkrat pomagal naš najboljši strelec in dobitnik
srebrne paraolimpijske medalje, Gorazd Tiršek.

DAVIDU DRŽAVNO PRIZNANJE
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je skupaj
z Odborom Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva
za leto 2016. V letošnjem letu je odbor prejel devetnajst (19)
predlogov za podelitev priznanj in nagrade.
Med prejemniki letošnjih priznanj na področju prostovoljstva je tudi naš član David Razboršek, ki je priznanje
prejel za izjemno prostovoljsko delo na področju zdravja ter
vzgoje in izobraževanja, za kar mu iskreno čestitamo.
Prejemniki državnih priznanj (Foto: Daniel Novakovič / STA)
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Sicer pa so se v mesecu aprilu pričela tudi tekmovanja v
ribolovu in v mesecu maju še v atletiki. V obeh ligah naši tekmovalci branijo lanskoletno skupno zmago. Tudi letos so na
prvih tekmah tekmovali dobro in možnosti za ubranitev naslova so zelo lepe. Ribiči so sicer že imeli tudi državno prvenstvo, ki sta se ga iz našega društva udeležila Rudi Centrih in
Anton Urbanc, žal pa sta oba zaostala za pričakovanji. Rudi
je osvojil 5. mesto, Anton pa 14. mesto.
ATLETI V ZENICI
Člani našega društva so predstavljali Slovenijo in ZPS na
mednarodnem odprtem prvenstvu in XIV. Športnih igrah
paraplegikov in obolelih za otroško paralizo, ki je potekalo
med 18. in 20. majem v Zenici v organizaciji Zveze paraplegikov Bosne in Hercegovine. Tekmovalo je 140 tekmovalcev
iz petih držav. Dopoldne so potekala tekmovanja v atletiki
(kopje, disk, krogla, kij, 100 m, 200 m in 400 m), kjer so naši
tekmovalci odlično nastopili in dosegli lepe uvrstitve. Radosav Matić je zmagal v metu kija in diska, Igor Jeranko pa
v suvanju krogle. Stjepan Vurušič je bil v metu diska četrti,
prav tako pa tudi Zoran Štruclin v metu krogle.
Popoldne je potekalo še ekipno šahovsko tekmovanje,
kjer so naši šahisti (Radosav, Igor in Stjepan) med osmimi ekipami osvojili 7. mesto.

Uradna otvoritev iger v Zenici (Foto: arhiv društva)

Sicer pa dejavnosti v društvu potekajo naprej. Počasi se
že pripravljamo na akcijo zbiranja sredstev za novo kombinirano vozilo. Več o tem in kaj smo počeli čez poletje pa v
naslednji številki.
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Stojan Rozman, Mitja Breg in Ivana Gornik | Društvo
paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Kamor pridemo skupaj ljudje, tam nekaj ustvarjamo. Ali dogodke ali
pa le druženje in dobro voljo. Dogajanje na Koroškem in pri nas v
društvu je bilo tako v zadnjem času pestro kot vselej. Potekalo je v
duhu ribištva, pred tem je bilo velikonočno obarvano, nato pa je
sledil še dan trajnostne mobilnosti, ki je bil organiziran v MO Slovenj
Gradec.

Ronkova 6
2380 SLOVENJ GRADEC
Spletna stran:
dpkoroske.si
E-pošta:
dpkoroske@gmail.com

Stojan Rozman
DOGAJANJE V DRUŠTVU IN DAN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
V tem obdobju pridno pišemo prijave na razpise občin za
socialne programe in šport; se udeležujemo okroglih miz na
razne socialne teme; z občinami pregledujemo in izpolnjujemo naloge za projekt »Občina po meri invalidov«; svetujemo načrtovalcem, gradbincem … z nasveti pravilnih izvedb
dostopa stavb, predelave kopalnic … Gostili smo zastopnico
podjetja Valencia Stoma Medical Aleksandro Oberstar, ki
je predstavila njihov prodajni program. Najbolj so nas zanimali katetri – Gentle Cath ter materiali za preprečevanje in
zdravljenje preležanin – Acuacel. Za slednje bomo napravili
še eno srečanje, ki bi ga radi razširili na predavanje in povabili
tudi patronažne službe.
V petek, 12. maja 2017, se je v Mestni občini Slovenj Gradec izvedel »dan trajnostne mobilnosti«.
En del dogodka – »e-mobilnost« – se je odvil v atriju graščine Rotenturn. Tu so se predstavila različna električna vozila, kolesa, vozila na biometan, delitev električnih vozil, električnega avtobusa z vožnjo po mestu ipd. Paraplegiki smo
predstavili izvedbe invalidskih vozičkov oz. uporabo različnih
elektro pogonov le-teh. Dogodek si je ogledala evropska komisarka za mobilnost in promet, mag. Violeta Bulc, in predsednik državnega zbora, dr. Milan Brglez, gospodarstveniki
s Koroške, župani koroških občin in drugi. Visoka gosta je zanimalo, ali se katera izvedba pogona izdeluje v Sloveniji. Z

Visoka gosta je zanimalo, ali se katera izvedba pogona izdeluje tudi v
Sloveniji. (Foto: arhiv društva)

veseljem smo jima predstavili izredno enostaven in učinkovit
elektro pogonski priključek, ki ga izdeluje celo paraplegik, in
sicer Jože Zajc. Predstavili smo jima še nekaj drugih stvari v
zvezi s trajno mobilnostjo in invalidi, za katere menimo, da
bi se jih moralo izboljšati oz. bi morali biti bolj pozorni pri
njihovem načrtovanju. V Koroški galeriji likovnih umetnosti je
sledila okrogla miza na temo Evropske perspektive na temo
mobilnosti, ki jo je vodila evropska komisarka za mobilnost
in promet, mag. Violeta Bulc.

Ivana Gornik
Barvanje pirhov
Letos smo si v društvu omislili barvanje pirhov. Pripravili
smo predvelikonočno srečanje. Imeli smo okusno večerjo,
niso manjkali ne hren ne potica niti šunka, pirhe smo sami
pobarvali.
Uporabili smo običajne barve za pirhe, nekaj pa jih je bilo
naravno obarvanih, s čebulnimi listi ter s kuhanjem v rdečem
vinu. Pričakovali smo, da bodo refoškovi pirhi zamolklo ruSkupinsko barvanje pirhov (Foto: arhiv društva)
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binasto rdeči, obarvali pa so se čokoladno rjavo. Zgledali so
tako čokoladni, da bi nekdo, ki ne bi vedel, verjel, da so res
iz čokolade. Včasih, ko se kaj ponesreči, se v bistvu posreči in
tako popestri.
Druženje je bilo praznično in veselo. Potrebno se je le pojaviti, človeku ni nikoli žal, da se udeleži kakšnega dogodka,
člani in naši spremljevalci se potem vračamo domov z novo
zgodbo in lepimi doživetji.
Naši čokoladno-refoškovi pirhi (Foto: arhiv društva)

Mitja Breg
ŠPORT
26. aprila je Društvo paraplegikov Koroške izvedlo 1. kolo
ekipnega tekmovanja v lovu rib s plovcem za pokal Zveze
paraplegikov Slovenije na ribniku Brdinje. Sodelovalo je 7
pokrajinskih društev oz. 24 tekmovalcev. 1. mesto je osvojila ekipa DP Maribor (6600 g), 2. mesto DP Koroške (7200
g) in 3. mesto DP Celje (14250 g). Za ekipo DP Koroške so
lovili Zdravko Grilc, Mitja Breg, Boštjan Javernik in posameznik Zoran Božinovski. K uspehu je kot trener izredno pripomogel Avgust Skrbiš. Po končanem ribolovu je
sledila pogostitev in razglasitev rezultatov v gostilni Lipuš.
Pohvalimo lahko Zdravka Grilca za dobro organizacijo in potek tekmovanja. Čestitke zmagovalni ekipi kot tudi koroškim
ribičem za zelo dobro 2. mesto.

Ribiška ekipa našega društva (Foto: Zdravko Grilc)

Če ne gre v prvo, gre pa v drugo in tako je ekipa DP Koroške na 2. kolu ekipnega tekmovanja v ribolovu v Gradišču
dosegla skupno 1. mesto ekipno, tako za ligaško tekmovanje
kakor tudi za Peršakov memorial. Uspeh je z zmago med
posamezniki dopolnil še Valentin Zdravko Grilc, za kar
je prejel tudi prehodni pokal Peršakovega memoriala. V ekipi so bili Valentin Zdravko Grilc, Boštjan Javernik in Zoran
Božinovski. Prav posebej se zahvaljujemo Avgustu Skrbišu
kot glavnemu trenerju in Mihi Jazbecu kot njegovemu pomočniku, ki sta s svojim znanjem, z nesebično pomočjo in s
srčno predanostjo pripomogla k temu in drugim uspehom
koroških ribičev paraplegikov.

Vse čestitke Valentinu Zdravku Grilcu (Foto: osebni arhiv VZG)

"Nepredvidljivo znotraj Ljubezni je radost. Nepredvidljivo izven
Ljubezni je strah."
Metod Žunec
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Jože Globokar, Mojca Burger in Vesna Peklar | Društvo
paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Pri Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine se vsak dan kaj
dogaja, zato so naše strani v Paraplegiku kar precej zapolnjene. No,
prav vsega niti ne objavljamo, nekaj dogodkov, ki jih predstavljamo
v tokratni številki, pa je že kar odmaknjenih. Vendar upamo, da jih
boste vseeno z zanimanjem prebrali.

Dunajska 188
1000 LJUBLJANA
Spletna stran:
drustvo-para-lj.si
E-pošta:
dlj.paraplegik@guest.arnes.si

PRVI REDNI ZBOR ČLANOV Z DRUŽABNIM SREČANJEM
Naše društvo je prvi redni zbor članov pripravilo 23. marca 2017 v prostorih Hotela Kongo & Casino v Grosupljem. Po
pozdravnem nagovoru je predsednica društva Mirjam Kanalec predstavila potek zbora, nato pa so članice in člani najprej prisluhnili poročilu Nadzornega odbora. Sledila so poročila za leto 2016. Podpredsednica Mojca Burger je poročala
o kompenziranju invalidnosti, izvajanju osebne asistence in
prevozih, Rok Bratovž o interesnih dejavnostih, Robert Žerovnik pa o športu in rekreaciji ter športnih dosežkih naših
športnikov. Seveda je ob tej priložnosti še enkrat čestital naši
zlati paraolimpijki Veselki Pevec za vrhunski dosežek na
paraolimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Računovodkinja Veronika Starič je člane zbora seznanila s poslovnim izidom

Prvi zbor članov društva (Foto: Tomaž Demšar)

in bilanco v letu 2016. Ob tem naj dodamo, da najobsežnejši
del našega delovanja pokrivajo posebni socialni programi,
za katere smo namenili kar 89 % vseh sredstev.
Po razpravi in soglasni potrditvi poročil je sledila predstavitev programa dela društva v letu 2017. Program je smelo
zastavljen in za nekaj tisočakov višje ovrednoten od prihodkov v letu 2016. Prepričani smo, da ga bo vodstvo društva
uspešno izvedlo.
Vsak član se zaveda pripadnosti svoji organizaciji, zato so
člani zbora soglasno potrdili, da tudi v letu 2017 članarina
znaša 15 €.
V nadaljevanju prve seje zbora članov so člani soglasno
sprejeli in potrdili predlog Pravilnika o društvenem glasilu,
nato pa so predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije člane
največjega društva seznanili o aktualnih dogodkih njihove krovne organizacije. Predsednik ZPS Dane Kastelic je
predstavil sofinancerje zveze in njihov znesek ovrednotil v
odstotkih, strokovna delavka Špela Šušteršič je predstavila
izvajanje vseh šestih socialnih programov, direktorica Doma
paraplegikov Pacug Jana Rožaj in Urša Prešeren pa program aktivnosti v letu z IZI dejavnostjo in SOR. Mojca Selak
je predstavila svetovanje glede ponovne zaposlitve paraplegikov in tetraplegikov.
Po zaključku zbora smo se zadržali na družabnem srečanju, ki ga je popestril televizijski voditelj, igralec in stand
up komik Vid Valič. Njegov nastop so z navdušenjem in z
bučnim aplavzom pozdravili prav vsi udeleženci zbora.

NAŠE ČLANICE IN SODELAVKE SO PRAZNOVALE
V prostorih hotela Kongo & Casino v Grosupljem smo za
naše članice in sodelavke pripravili praznovanje ob dnevu
žena. Veselega in prijetnega srečanja se je udeležilo več kot
štirideset članic in zaposlenih »mladenk.« Srečanje je z glasbo popestril DUO MIX iz Mozirja, ki je poskrbel za različne
glasbene okuse in tudi zato, da so se dame na plesišču lahko zavrtele. Srečanje je bilo še bolj zabavno in polno smeha
zaradi zanimivih družabnih iger. Na začetku srečanja je udeVeselo razpoložene ob dnevu žena (Foto: Mojca Burger)
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leženkam rožice podelil naš asistent in voznik Tomaž Demšar. Da bi bile naše dame še bolj prikupne, so dobile darilca

od društva, Ilirije, Orifflame in kozmetičnega salona IL Tesoro.

DELOVNI POSVET S PREDSTAVNIKI OBČIN
V Kamniku je v gostišču Repnik 13. aprila 2017 potekal
delovni posvet naših članov s predstavniki občin in drugih
institucij, ki živijo in delujejo na področju občin Kamnik, Komenda, Medvode in Vodice. Na srečanju smo predstavnike
občinskih služb seznanili s težavami, s katerimi se naši člani
vsakodnevno srečujejo. To je bila tudi priložnost za pobudo
odpravljanja grajenih in miselnih ovir v življenjskem okolju
naših članov. Predsednica društva Mirjam Kanalec je v
uvodu na kratko predstavila celostno dejavnost društva z
vsemi petimi socialnimi programi, arhitekt Zveze paraplegikov Slovenije Matjaž Planinc pa problematiko in saniranje
arhitekturnih ovir v bivalnem in grajenem okolju. Člani so
spregovorili o svojih težavah, ki jih pestijo. Dali so tudi nekaj
pobud in predlogov za izboljšanje kvalitete svojega življenja.
Pri tem pa so predstavniki občin in drugih institucij dobili
vpogled v težave, ki jih imajo njihovi prebivalci, in ki zahtevajo čimprejšnje rešitve.

Delovnega posveta so se poleg predstavnikov društva in
predstavnikov ZPS udeležili:
–– z Občine Kamnik, podžupan Matej Slapar, predstavnica OE ZZZS Nada Kolar, direktorica CSD Kamnik Maja
Gradišek in strokovna delavka Janja Kesič ter predstavnica policije Alenka Markovec;
–– z Občine Komenda, župan Stanislav Poglajen in direktorica občinske uprave Majda Ravnikar;
–– z Občine Vodice vodja oddelka za družbene dejavnosti
Rado Čuk;
–– z Občine Medvode predstavnik policije Zemir Kazić,
predstavnica Centra starejših Živa Kocjančič in predstavnik OE ZZZS Tadej Božič.
Delovni posvet je potekal v prijetnem vzdušju in če bo
rešena oz. odpravljena vsaj ena težava, ki pesti naše člane, je
posvet dosegel svoj namen.

VSAKOLETNI PREVENTIVNI PREGLED
Pri Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine že vrsto let
v prvih mesecih leta pripravimo preventivni pregled bolezni sodobnega časa. Tokrat sta 23. marca 2017 prim. Tanja

Vsakoletni preventivni pregled (Foto: Veronika Kuzmič)

Erjavec, dr. med in VMS Branka Vipavec iz URI-SOČA v
društvenih prostorih pregledali skoraj 40 naših članic in članov. Izmerili sta jim stopnjo holesterola, vsebnost krvnega
sladkorja in višino krvnega tlaka.
In kakšni so rezultati? Meritve so pokazale, da ima kar
nekaj članov težave s tovrstnimi boleznimi ali pa se njihove
izmerjene vrednosti že oddaljujejo od še dovoljenih meja.
Paraplegiki in tetraplegiki pa smo za te bolezni še nekoliko
bolj dovzetni, saj se zaradi specifičnosti poškodbe veliko
manj gibamo. Tudi drugi vzroki povišanih vrednosti »tihih
ubijalcev« so znani, vendar jih ne upoštevamo dovolj. Bolj
pozorni bi morali biti pri prehrani in se zavedati, da so mastna hrana, preveč soli, kofein in nikotin glavni povzročitelji
teh nevarnih nebolečih bolezni. Poleg tega je sladkorna bolezen pri osebah po poškodbi hrbtenjače pogostejša kot pri
drugih osebah enake starosti. Med vzroki pa je tudi povišana
telesna teža. Toda za svoje zdravje bi morali sami poskrbeti.
Ob upoštevanju navodil je treba le malo več samodiscipline
in odločnosti, pa bodo rezultati ob letu osorej boljši.

SPREJEM NOVIH ČLANOV
V prostorih društva smo 28. marca 2017 sprejeli nove
člane, ki so se pridružili našim vrstam. Nekatere so spremljali njihovi svojci. Po krajši osebni predstavitvi in predstavitvi
vzrokov, ki so botrovali njihovi invalidnosti, so predsednica
društva Mirjam Kanalec in podpredsednica Mojca Burger, socialna poverjenika Slavko Krajnc in Marjan Zupanec ter drugi predstavniki društva, novim članom predstavili dejavnost in poslanstvo društva. Predstavili so tudi našo
krovno organizacijo, Zvezo paraplegikov Slovenije. Novi člani
so se seznanili s socialnimi programi, ki jih izvaja društvo, in
dobili tudi pisno gradivo, ki jim bo v pomoč pri predstavitvi
celostne slike o delu in dejavnosti društva.
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Novi člani in njihovi socialni poverjeniki (Foto: Veronika Kuzmič)
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Najbolj so jih pritegnile informacije in pojasnila pravic iz
socialnega in zdravstvenega varstva ter zakonodaje. Dobrodošla pa je bila tudi informacija o brezplačni pomoči arhitekta Zveze paraplegikov Slovenije, ki jim bo lahko svetoval pri
morebitni ureditvi in prilagoditvi arhitekturno neurejenega
bivalnega in grajenega okolja.
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Ob zaključku srečanja smo nove člane povabili, da se
nam aktivno pridružijo in sodelujejo pri našem delu. Skušali
smo jim predstaviti, da je lahko tudi življenje na invalidskem
vozičku zanimivo, lepo in predvsem ustvarjalno ter da se življenje po poškodbi ne konča. Najpomembnejše pa je, da
vedo, kam se lahko obrnejo z vprašanji in dilemami ter dobijo koristne informacije in prijazne nasvete.

ANINA ZVEZDICA PODARILA OSNOVNA ŽIVILA
Anina zvezdica je našemu društvu ponovno podarila
osnovna živila, iz katerih smo naredili kar 30 paketov. Pakete
s hrano smo namenili tistim članom, ki so v stiski in jim primanjkuje celo osnovnih življenjskih potrebščin.

Na področju Ljubljane nam je tudi tokrat prisluhnila in
pomagala Mateja Švetak, za kar se ji še posebej zahvaljujemo.

DONACIJA LEO KLUBA LJUBLJANA
V naših društvenih prostorih so nas 25. aprila 2017 obiskali predstavniki Leo kluba Ljubljana in nam za program Prevozi paraplegikov donirali 700 €. Leo klub Ljubljana je našemu
društvu že drugič namenil podporo. V lanskem letu je namreč s 700 evri sodeloval pri akciji zbiranja sredstev za nakup
košarkarskih vozičkov. HVALA!
Leo klubi so svetovne, dobrodelne, nepolitične in nereligiozne organizacije. Gibanje je nastalo kot ideja LIONS
klubov z ustanovitvijo dobrodelnih združenj mladih s ciljem
pomagati svojim vrstnikom. Klubi združujejo mlade ljudi
med 16. in 30. letom, ki so pripravljeni pomagati tistim, ki so
pomoči potrebni. Člani delo opravljajo prostovoljno, pomagajo pa tudi ob nenadnih dogodkih in naravnih katastrofah.
Vsak Leo klub deluje v svojem ožjem in širšem domačem
okolju, tako da organizira različne akcije, kot so delavnice,
tečaji, koncerti, plesi, dražbe, razstave in podobno. Vse z na-

Druga donacija za naše društvo (Foto: Veronika Kuzmič)

menom zbiranja denarnih ali materialnih sredstev za pomoči
potrebnim posameznikom, družinam in različnim skupinam.
Klubi se tudi vključujejo v vzgojno- izobraževalne programe
zavodov in pomagajo njihovim varovancem.

DOBRODELNA PRIREDITEV ZA KOŠARKARSKE VOZIČKE
Kulturno društvo Ambrus in rock skupina Astrid
Lindgren sta 6. maja 2017 v idiličnem PARKU LOKA pri
Zagradcu pripravila dobrodelno prireditev, izkupiček pa
namenila Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine za nakup košarkarskih vozičkov. Organizatorji menijo, da nekatere
stvari v življenju niso samoumevne, zato so se odločili, da
pomagajo pri razvoju invalidskega športa.
Gledalci so si v letnem gledališču nad dolenjsko lepotico
Krko najprej ogledali prvo avtorsko predstavo Dramske skupine Ambrus – Bipolaren, ki govori o človeku, ki mu različni
pogledi na svet spremenijo tok življenja.
Vsak posameznik je krojač svojega življenja, v katerem

mu je veliko lažje, če ga zajame s pozitivnimi pogledi in svojo
okolico sprejme z odprtimi rokami.
V nadaljevanju prijetnega večera so gledalci uživali v koncertu rock skupine Astrid Lindgren, ki je bila ustanovljena
leta 2004. Trio – Kavšek (vokal in kitara), Tomaševič (bas) in
Lipar (bobni) – s trdo osnovo stare šole in disciplinirane uigranosti le razkriva svoj osebni pristop iskanja kompleksnosti
v minimalizmu, kar je v današnjih okoliščinah vsekakor občudovanja vreden podvig. Resnično so navdušili in že tako
lep ambient le še polepšali. Svoj prispevek je v obliki brezplačnega najema Parka Loka prispeval tudi Topler d. o. o. iz
Zagradca. Odlično prireditev si je ogledalo kar nekaj članov
našega društva, žal pa jo je okrnilo slabo vreme.

PREDSTAVITEV PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI
Študenti delovne terapije Zdravstvene fakultete v Ljubljani so s predavateljico, mag. Alenko Plemelj, v aprilu
in maju v štirih skupinah obiskali naše društvo, da bi prvenstveno spoznali naše prostočasne aktivnosti. Predstavniki
društva so vsaki skupini v triurnem sproščenem pogovoru
najprej predstavili celostno dejavnost in poslanstvo društva
z vsemi petimi socialnimi programi, nato pa svoje prostočasne aktivnosti. Seznanili so jih o podporah in ovirah, s kateri-

mi se srečujejo. Pri podporah sodelujejo društvo, družine in
prijatelji, ovire pa so različne, od arhitekturnih do finančnih.
Pripomočki, ki nam služijo pri tovrstnih aktivnostih, so zaradi
visokih cen marsikateremu našemu članu nedosegljivi. To so
npr. košarkarski vozički, monoskiji, supi in drugi. Tudi ekstremni športi, s katerimi se ukvarjajo nekateri naši člani, so lahko
dragi. Seveda je beseda tekla tudi o prostočasnih aktivnostih
drugih naših članic in članov, ki pa se verjetno ne razlikujejo
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veliko od neinvalidnih ljudi. Naši člani pa zaradi gibalne oviranosti gotovo obiskujejo manj prireditev.

Ob druženju so predstavniki društva študentom pokazali
različne tehnične pripomočke in za ročno upravljanje prilagojene avtomobile.

OCENA ZAHTEVNOSTI SPREHAJALNIH POTI

Študentke delovne terapije, njihova mentorica in naši člani so ocenjevali
zahtevnost sprehajalnih poti. (Foto: arhiv Alenka Plemelj)

Sprehod je najpogostejša prostočasna aktivnost, zanimiva tudi za osebe s poškodbo hrbtenjače. Zato so študenti delovne terapije 20. in 21. aprila 2017 s članoma društva Aljošo
Škaperjem in Alešem Kramoljcem odkrivali stopnje zahtevnosti sprehajalne poti od ljubljanskega živalskega vrta do
čolnarne v Tivoliju.
Zahtevnost poti so skušali določiti s stopenjsko skalo od
1 do 5. 1 – dostopna pot za vse, 2 – dostopna pot za aktivnega športnika s paraplegijo, 3 – dostopna pot za osebo s paraplegijo, 4 – dostopna pot za osebe s tetraplegijo in 5 – dostopna pot za osebe s tetraplegijo s pomočjo spremljevalca.
Skušali so pridobiti čim bolj verodostojno informacijo, da
bi na ta način lahko ocenili in opisali tudi druge sprehajalne
poti. Ob tem so pogledali tudi dostopnost javnih sanitarij, ki
so za tovrstno aktivnost pomembne.

OZAVEŠČANJE MLADIH PO OSNOVNIH ŠOLAH
V okviru projekta »Različnost je zakon« smo obiskali
tri osnovne šole in učencem predstavili poslanstvo našega
društva. V aprilu smo bili na Osnovni šoli Dob, v maju pa na
Osnovni šoli Toneta Čufarja v Ljubljani in Osnovni šoli heroja
Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu.
Predstavitve je vodil Rok Bratovž, ki je s projekcijo fotografij in komentarji v uvodu na kratko predstavil vlogo
društva, nato pa opozoril na vzroke, ki so botrovali našim
poškodbam. Omenil je tudi hude posledice, ki spremljajo
poškodbo hrbtenjače. Pred poletjem je še posebej opozoril na skoke v vodo, ki pri zlomu hrbtenice v vratnem delu
praviloma povzročijo najhujšo obliko, tetraplegijo. Rdeča nit
tovrstnih opozoril so tudi prometne nesreče, ki povzročijo
kar eno tretjino vseh naših poškodb.
Srečanje z arhitekturnimi ovirami na poligonu z različno
strmimi klančinami in preozkimi vrati so učenci na invalidskih
vozičkih praktično preizkusili kar sami. Kako arhitekturne ovire premagujemo, je obrazložil Nino Batagelj. Z našim igralcem Davorjem Škrinjarjem pa so se v telovadnici preizku-

Ozaveščanje mladih na OŠ Toneta Čufarja (Foto: Tomaž Demšar)

sili tudi v igranju namiznega tenisa. Na vseh treh šolah smo
že bili, tokrat pa smo se predstavili učencem višjih razredov.
Spoznali so, da je tudi življenje na invalidskem vozičku lahko
lepo in ustvarjalno.

Z MESTNIMI ZELENCI DO SKRIVNOSTI »LJUBLJENE«
Letošnjo tradicionalno majsko akcijo z avtobusi Mestnega potniškega prometa in s študentkami tretjega letnika delovne terapije Zdravstvene fakultete smo 16. maja 2017 izkoristili kot možnost za vstop v tajno društvo »Ljubljena«. Za
vstop obstaja skrivni preizkus – s sedmimi ključavnicami zaklenjena lesena knjiga – in le tistim, ki se prebijejo do zadnje
strani, se razkrije skrivnost uspeha in odkritje zadnje točke.
Mi smo v dveh skupinah s pravilnimi odgovori začeli odklepati prvo ključavnico pri Robbovem vodnjaku, naslednjo
pri Prešernovem spomeniku, nato pri univerzi, za tem pri
skrinjici v parku Zvezda, kjer nas je čakalo prijetno preseneZbrali smo se pri Robbovem vodnjaku. (Foto: Veronika Kuzmič)
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v njej čakala fotografija, ki so jo organizatorji posneli ob našem prihodu pred začetkom misije. Zaklenjene ključavnice
na knjigi so nas čakale še na Šuštarskem mostu, Pod Trančo
in Rotovžu, končni cilj pa naj ostane skrivnost. No, nekaj na-
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migov smo preko voki tokija v času razvozlavanja mestne
zgodovine dobili tudi od organizatorjev.
Večina udeležencev poučne in zabavne preizkušnje se je
v center mesta pripeljala z mestnimi avtobusi in prav vsi so
bili s prevozom in z vozniki zadovoljni.

SESTANEK SOCIALNIH POVERJENIKOV
V društvenih prostorih so se 4. maja 2017 sestali socialni
poverjeniki društva, ki spremljajo problematiko naših članov
na svojem območju. Na delovnem sestanku je vodja društvenih poverjenikov Mojca Burger poverjenike seznanila
z novimi seznami in njihovimi zadolžitvami. Seznanila jih je
tudi z zaključki okrogle mize ob dnevu paraplegikov v Pacugu, kjer so obravnavali temo »Vključevanje oseb z visoko

okvaro vratne hrbtenjače v domače ali institucionalno varstvo in rehabilitacijo«. Povemo naj, da imamo med
njimi s tako hudo poškodbo tudi dva člana našega društva.
Socialni poverjeniki so zatem razpravljali in predstavili
celostno problematiko svojih članov in skušali najti najustreznejše rešitve.

METABOLNI SINDROM IN VZDRŽEVANJE TELESNE TEŽE
Tudi na slovenski trg prihajajo iz dneva v dan novi izdelki,
tako imenovana prehranska dopolnila, za katere proizvajalci

Zelo poučno predavanje dr. Štruklja (Foto: arhiv društva)

zatrjujejo, da krepijo imunski sistem, blažijo stres, izboljšujejo
slabo prebavo, lajšajo vnetja, težave v meni, obnavljajo obrabljene kosti, pomagajo pri hujšanju itd. O tem, kako koristna
ali pa tudi nekoristna so, nam je 17. maja 2017 v društvenih
prostorih predstavil prof. dr. Borut Štrukelj, magister farmacije, predstojnik Katedre za farmacevtsko biologijo na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, ki različna prehranska dopolnila že dolgo raziskuje.
Predavanje je bilo zelo zanimivo, saj smo veliko slišali o
našem metabolnem sistemu in o naših prehranjevalnih navadah. Slabih in dobrih, ker veliko bolezni s slabo prehrano
pridobimo sami, z dobro pa se jih ubranimo. Med drugim
smo spoznali, da je bučno olje priporočljivo, ker pri moških
preprečuje nastanek prostate, in da maščobe sploh niso
škodljive. Največ pa bomo za svoje zdravje storili s tem, če
se bomo izogibali ogljikovim hidratom in sladkorju. Skratka,
spoznali smo pravilen način prehranjevanja.

ČLANICE AKTIVA ŽENA USTVARJALE V SEMIČU
Zadnjih deset majskih dni je vsako leto v Domu paraplegikov v Semiču rezerviranih za članice in člane našega društva. Dom je najprej od 19. do 26. maja 2017 gostil članice
Aktiva žena, nato pa še nove člane.
Družba dvanajstih žensk, ki so se udeležile srečanja, je
bila pestra in vesela. Druženje so v glavnem posvetile delavnicam ročnih del, na katerih so izdelovale različne čestitke,
se preizkušale v poslikavi svečnikov in kvačkanju prtičkov.
Seveda so ob tem raziskovale tudi okolico v slikoviti Beli krajini. Posebej prijeten in lep dan pa so preživele s članicami
Društva Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki so jih počastile
z raznimi dobrotami, tudi z belokranjsko pogačo. Prijetno
kramljanje in druženje je bilo tako veselo, da je primanjkovalo časa, zato so sklenile, da druženje še ponovijo. Z njimi
je bila tudi prostovoljka Karmen, ki jim je pomagala pri vseh
opravilih.

Članice Aktiva žena (Foto: arhiv DPLJ)

Z NOVIMI ČLANI NA PRIJETNO SREČANJE V SEMIČ
Že po tradiciji v maju v Semič za nekaj dni popeljemo
tudi nove člane. Tokrat smo se v deželo belih brez za štiri

dni z dvema kombijema odpravili 26. maja 2017, v skupini
pa je bilo 12 članov, ki so se v zadnjem času pridružili našim
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Vesela druščina pod vrtno uto (Foto: Veronika Kuzmič)

vrstam. V Domu paraplegikov je za njihovo dobro počutje
skrbelo šest spremljevalcev. Srečanje je bilo namenjeno druženju, medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi izkušenj in
razvedrilu. Pomembno je tudi, da so novi člani na začetku
nekoliko drugačnega življenja za nekaj dni spremenili okolje.

Srečanje je bilo pestro, zanimivo in veselo, saj smo se ob prepevanju, kartanju, balinčkanju, pikadu in drugih družabnih
igrah izvrstno zabavali in spoznavali. Med drugim smo se v
bližnjem lokalu udeležili tudi tekmovanja v pitju piva. Lahko
se pohvalimo, da smo kot pravi Slovenci osvojili drugo in tretje mesto ter si priborili kar tri zaboje piva!
Naša vesela druščina pa se ni samo zabavala, ampak se
je tudi »izobraževala«. V nedeljo dopoldne nas je namreč
čakalo šolanje v stari šoli Brihtna glava v Radovici pri Metliki. Učenje z opremo učilnice je postavljeno v petdeseta leta
prejšnjega stoletja. V učilnici nas je pričakala stroga učiteljica
s šibo v roki in nas skozi trde šolske prijeme naučila kar nekaj o kulturni in naravni dediščini Bele krajine. Za neposlušne
učence pa je v kotu posuta koruza.
Druženje smo popestrili še z ogledom prečudovitega
izvira Krupe. Polni novih spoznanj in prijetnih vtisov smo se
vrnili na svoje domove z obljubo, da se kmalu ponovno srečamo. Menimo, da smo zastavljeni cilj povsem izpolnili.

ŠPORT
POGAČNIKOV POKAL DRUGIČ ZAPORED NAŠI EKIPI
Društvo je med 12. in 14. majem 2017 organiziralo že 37.
spominsko tekmovanje Toneta Pogačnika in 21. mednarodni turnir. Tone Pogačnik je bil zaslužen član našega društva
in odličen organizator domačih in mednarodnih prireditev.
Spominsko tekmovanje z mednarodnim turnirjem je v deželah Alpe–Donava–Jadran tudi največje športno tekmovanje v
košarki na vozičkih.

Zmagovalni pokal je drugič zapored osvojila ekipa organizatorjev. (Foto:
Mojca Burger)

V vojašnici Edvarda Peperka se je v predtekmovanju v
dveh skupinah pomerilo šest ekip iz Češke, Avstrije, Hrvaške,
Srbije in Slovenije. Ekipe so dosegle naslednje rezultate: DP
Ljubljana Mercator : KKK Singidunum (50 : 37), RBB Flinkstones
: 3K Sarajevo (78 : 73), SK Hobit : KKK Singidunum (76 : 40), KKI
Vodice : 3K Sarajevo (55 : 47), DP Ljubljana Mercator : SK Hobit
(71 : 37), RBB Flinkstones : KKI Vodice (57 : 45).
V zaključnem tekmovanju sta se v prvi tekmi za peto mesto pod koši srečali zadnjeuvrščeni ekipi predtekmovanja 3K
Sarajevo in KKK Singidunum. Boljši so bili Sarajevčani, ki so Beograjčane premagali z rezultatom 53 : 43.
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Druga tekma je že odločala o osvojitvi tretjega mesta. Pokal za tretje stopničke je osvojila hrvaška ekipa KKI Vodice, ki
je po dokaj enakovredni, vendar nekoliko boljši igri v končnici
premagala češko moštvo SK Hobit (52 : 50).
V finalni tekmi sta se za zmagovalni pokal Toneta Pogačnika udarili domača ekipa DP Ljubljana Mercator in ekipa iz
Graza RBB Flinkstones. Ekipi sta v prvi in izenačeni četrtini prikazali grobo igro s številnimi prekrški in padci. V drugi četrtini
je naša ekipa zaigrala bolj organizirano in polčas dobila s 33 :
24. S podobno igro je nadaljevala, tretjo četrtino dobila za 16
točk razlike, tekmo pa suvereno in odločno pripeljala do končnega rezultata 61 : 50. Tako dobre igre naše ekipe že dolgo
nismo videli.
Tekme sta sodila sodnika Mitja Dečman in Nedžad Budimlić, razglasili pa so tudi najboljšega strelca turnirja. Naslov
si je priboril igralec ekipe SK Hobit iz Brna, Adam Erben.
Ob razglasitvi rezultatov sta udeležence turnirja nagovorila predsednica društva Mirjam Kanalec in ljubljanski župan
Zoran Janković. Ekipam sta čestitala za dosežene uvrstitve,
nato pa je župan zmagovalcem in najboljšemu strelcu podelil
pokale. Organizacijo in izvedbo turnirja je s sodelavci pripravil
športni referent društva Robert Žerovnik.
Vsi udeleženci turnirja pa so tudi tokrat prejeli zanimiv in
ličen bilten, ki na dvajsetih straneh v slovenskem in angleškem
jeziku predstavlja: nagovor župana Zorana Jankovića, ki ponosno predstavlja naše mesto kot Zeleno prestolnico Evrope
2016, nagovor predsednice društva Mirjam Kanalec, ki želi,
da bi vsi občutili utrip našega zelenega mesta in se hkrati zahvaljuje vsem, ki so nam omogočili izvedbo te zahtevne športne prireditve, in nagovor predsednika Zveze paraplegikov
Slovenije Daneta Kastelica, ki je zapisal, da si je po zaslugi
Toneta Pogačnika in zanesenjakov, danes šport paraplegikov
v Sloveniji izboril zelo pomembno mesto.
V biltenu so predstavljene tudi vse ekipe ter številni sponzorji in donatorji. Letošnje košarkarsko srečanje so podprli: zla-

[
ti sponzor Mercator, srebrni sponzor Ormega Offcarr,
bronasta sponzorja Brinox in Inotherm ter drugi sponzorji in donatorji: Elektro Ljubljana, Thomy F. E., Thermana Laško, Zeliščna prodajalna in drogerija Sivka, Sindikat delavcev in
finančnih organizacij, Mercis d. o. o., Kvader MT d. o. o., Dolinšek transport d. o. o., Stoja trade d. o. o., Pirnat d. o. o., Loterija
Slovenije d. d. in Zveza paraplegikov Slovenije.
TURNIR ZA POKAL OBČINE DOMŽALE
Naše društvo je 21. aprila 2017 na kegljišču v Kamniku
pripravilo že 19. tradicionalni kegljaški turnir za pokal Občine
Domžale, hkrati pa tudi zaključno kolo kegljaške lige ZPS –
Dom paraplegikov Pacug. Kegljačice in kegljači so tekmovanje
posvetili tudi prazniku Občine Domžale.

Najboljše v ženski konkurenci z županom (Foto: Tomaž Demšar)

Na šeststeznem kegljišču v Kamniku se je za ekipne in posamične uvrstitve v štirih skupinah pomerilo 40 kegljačic in
kegljačev iz sedmih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov
Slovenije. Na voljo so imeli 120 lučajev – 60 na polno in 60
na čiščenje, za pravilen potek tekmovanja pa je skrbel sodnik
Franci Grubar.
Zmagovalni in prehodni pokal devetnajstega turnirja je
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v ekipni konkurenci s 1.628 podrtimi keglji osvojila ekipa DP
Celje, druga je bila DP Novo mesto (1.617), tretja DP Maribor
(1.586), četrta ekipa našega društva (1.558), peta DP Murska
Sobota (1.382), šesta DP Koper (1.374), sedma pa DP Slovenj
Gradec (1.299).
V najmočnejši moški konkurenci turnirja se je na prvo mesto zavihtel Tone Kanc – NM, ki je podrl 460 kegljev, drugo
mesto je osvojil Roman Hrženjak – CE (447), tretje pa Srečko Kotnik – SG (431).
Med kegljačicami je s 376 podrtimi keglji nekoliko presenetljivo slavila Marija Kerec – MB, drugo in tretje mesto pa
sta osvojili kegljačici našega društva Senka Ivaniševič (371)
in Cvetka Štirn (352).
Tekmovanje kegljačev tetraplegikov in veteranov je organizator združil v eno skupino. Najboljši je bil Aleš Povše – CE
(443), drugo mesto je osvojil Emil Filipič – KP (381), tretje pa
Henrik Plank – CE (380).
Cvetka Štirn, ki je imela v rokah vse organizacijske niti, se
je ob razglasitvi rezultatov zahvalila kegljačem, gostom in sodniku za sodelovanje, v imenu organizatorja pa je udeležence
nagovorila predsednica društva Mirjam Kanalec in poudarila naše dolgoletno sodelovanje z Občino Domžale. Omenila
je korektno sodelovanje in vsestransko podporo občine tudi
na drugih področjih. Sklepnega dela tekmovanja se je udeležil
tudi domžalski župan Toni Dragar in vse nagovoril na svoj
dovtipen in prijateljski način.
Pokale in medalje so podelili: župan Toni Dragar, Vera
Vojska, Mirjam Kanalec in Cvetka Štirn.
Turnir so poleg glavnega pokrovitelja Občine Domžale
podprli še naslednji donatorji in sponzorji: Klimer Štirn & co
d. n. o., Avtomehanika Kveder Božidar, Janez Mal, Elektro Verpex d. o. o., MG inštalaterstvo d. o. o., Boštjan Grošelj, Zavod za
šport Domžale, Helpy Trzin, Pekarna Kancilija Domžale, Brown
Forman Worldwide d. o. o. Ljubljana, Avto GP – Peter Govejšek
s. p., Zavarovalnica Triglav d. d., SAM d. o. o. Preserje, Igor Bizilj
Moravče, Zveza paraplegikov Slovenije.

ŠPORTNI UTRINKI
Šahovska ekipa društva je tudi v sezoni 2016/2017 osvojila naslov ligaškega prvaka. Nepremagljiva je že pet let.
Kegljači so na domačem turnirju keglje podirali pod pri-

Predstavniki najboljših ekip ob zaključku šahovske lige (Foto: Tomaž
Demšar)

čakovanji, zato so bili pa toliko boljši na državnem prvenstvu,
ko so osvojili naslov državnega prvaka v moški in ženski konkurenci in drugo mesto med kegljači tetraplegiki.
Na državnem prvenstvu v curlingu je ekipa našega
društva DP Ljubljana I osvojila naslov državnega prvaka pa
tudi slovensko reprezentanco sestavljajo izključno igralci našega društva.
Košarkarji so v letošnji sezoni ponovno osvojili pokal
Zveze paraplegikov Slovenije, ponovno pa tudi pokal Toneta
Pogačnika. Na državnem prvenstvu so bili drugi.
V streljanju imamo državno prvakinjo Veselko Pevec.
V plavanju na mednarodnem tekmovanju na Madžarskem je naš plavalec Nino Batagelj dosegel A normo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo jeseni v Mehiki, in osvojil
zlato medaljo hrbtno na 50 m.
Namiznoteniški igralec Bojan Lukežič je na svetovnem prvenstvu v Bratislavi v igri dvojic s soigralcem Primožem Kanclerjem iz DP Podravja dosegel odlično peto mesto.
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Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Toplo sonce nas vse bolj privablja iz hiš na različne športne in družabne prireditve, ki potekajo na prostem. Tako smo tudi v društvu zaključili
športne aktivnosti, ki so se zaradi mrzlih zimskih dni odvijale v notranjih
prostorih in se preselili v naravo, se nadihali svežega zraka, poskrbeli za dovolj vitamina D, predvsem pa občudovali prebujanje narave v
vsej njeni veličini. Z levom Rogijem smo se odpravili v vrtec Ringa Raja, s
pevci komornega pevskega zbora DPPP prepevali pomladne pesmi na
dobrodelnem koncertu, za konec pa še gostili člane Upravnega odbora Zveze paraplegikov Slovenije.

Noršinska cesta 14
9000 MURSKA SOBOTA
Spletna stran:
dppp.si
E-pošta:
drustvo.p.i.p@siol.net

38. ZBOR ČLANOV V ZNAMENJU ČEBELARSTVA
21. marca so se člani Društva paraplegikov Prekmurja
in Prlekije zbrali na sedežu društva, kjer je potekal 38. zbor
članov. V vrtnem prostoru se je zbralo lepo število članov,
gostili pa smo tudi predsednika Zveze paraplegikov Slovenije Daneta Kastelica, strokovno delavko Špelo Šušteršič,
direktorico Doma paraplegikov Pacug Jano Rožaj ter predstavnico računovodskega servisa SRP Matejo Kovač.
Po pozdravnem nagovoru predsednika društva Stanka
Novaka je potekal polurni kulturni program, ki so ga pripra-

Predstavitev novega panja čebelarjev Društva paraplegikov Prekmurja in
Prlekije (Foto: Branko Barič)

vili pevci komornega pevskega zbora DPPP pod mentorstvom Valerije Šömen, skupaj s kvintetom Osnovne šole

Bogojina. Ker se je pomlad že začela, je bil temu primeren
tudi izbor pesmi.
Zbor članov se je nato nadaljeval po vnaprej določenem
dnevnem redu, na katerega ni bilo nobenih pripomb. Svoja poročila so predstavili predsednik društva Stanko Novak,
predsednik NO Benjamin Krč, predsednik Inventurne komisije Silvester Križanič ter ostali referenti, ki delujejo v
društvu. Nekaj besed o delovanju društva in ZPS v letu 2016
je povedal tudi njen predsednik Dane Kastelic. Strokovna
sodelavka Špela Šušteršič je predstavila novosti na področju
osebne asistence in obnovitvene rehabilitacije, direktorica
Doma paraplegikov Jana Rožaj pa je vse zbrane povabila
v Pacug ter jim poleg terapevtske ponudbe predstavile še
ostale aktivnosti, ki se jih lahko udeležijo obiskovalci doma.
Ob koncu zbora je predsednik društva predal besedo
novo izvoljenemu predsedniku Sekcije čebelarjev invalidov
Semič, Ljubu Janežiču. Ta je spregovoril o svojih dolgoletnih izkušnjah s čebelarstvom, skrival pa ni niti navdušenja
nad novo ustanovljeno Sekcijo čebelarjev, ki poteka pod
okriljem Zveze paraplegikov Slovenije in Čebelarskega društva Semič. Vsi udeleženci zbora so si lahko ogledali panj, v
katerem je že naseljena čebelja družina, in ki je svoje mesto
našel v našem društvu. Panj je bil sekciji podarjen s strani
Društva čebelarjev Bosne in Hercegovine.
Ob zaključku se je predsednik zahvalil za vsa izčrpna
poročila in vsem članom za njihovo udeležbo in s tem tudi
podporo društvu. Vse skupaj je povabil na majhno pogostitev in druženje.

NA NAŠEM DRUŠTVU GOSTILI ČLANE UPRAVNEGA ODBORA ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
V ponedeljek, 22. maja, smo na sedežu društva gostili
predsednika Zveze paraplegikov Slovenije, gospoda Daneta
Kastelica, ki je skupaj z ostalimi predsedniki pokrajinskih društev in ostalimi povabljenimi vršil 7. redno sejo Upravnega
odbora Zveze paraplegikov Slovenije.
Pred samim začetkom je predsednik pozdravil vse navzo-
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če in se jim zahvalil za udeležbo ter podal v potrditev dnevni
red. Ker ni bilo nobenih pripomb, so sejo nadaljevali po vnaprej določenem dnevnem redu. Obravnavanih je bilo pet
točk, ki so se nanašale na tekoče zadeve Zveze paraplegikov
Slovenije in njenih društev. Med njimi je bilo tudi poročilo 12.
kongresa Evropske zveze paraplegikov, ki je letos prvič pote-
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Člani UO ZPS na 7. redni seji, ki je potekala na sedežu društva.
(Foto: Branko Barič)
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kal v Sloveniji, in ga je pripravila Zveza paraplegikov Slovenije
v sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom
Republike Slovenije Soča. Predstavniki različnih evropskih držav so bili nastanjeni v Domu paraplegikov v Pacugu, kjer se
je omenjeni kongres tudi odvijal.
Na seji je bil podan tudi predlog za sprejem novega člana v naše društvo. Ker sta pred kratkim svoj rojstni dan praznovali predsednica društva ljubljanske pokrajine Mirjam
Kanalec in uslužbenka ZPS Darja Kos, jima je predsednik
Kastelic v imenu vseh članov UO ZPS podaril majhno pozornost.
Na koncu smo goste pogostili z značilnimi prekmurskimi
jedmi, kot so ciganska pečenka in dödöli, skupaj poklepetali
in se poslovili z upanjem na čimprejšnje snidenje.

INTERESNE DEJAVNOSTI
Predsednik in podpredsednik društva poklonila
cvetje ob dnevu žena
Dan žena, ki ga vsako leto praznujemo 8. marca, je posvečen vsem ženam. Ta dan nas vsako leto opominja na enakopravnost žensk, za katero so se v preteklosti borile naše
prednice.

Poklon cvetja vsem članicam in sodelavkam v društvu ob dnevu žena,
majhna gesta, ki marsikomu pričara nasmeh na obraz. (Foto: Janja Buzeti)

Mednarodni dan žena smo praznovali tudi v našem društvu. Ker pa k praznovanju spada tudi cvetje, so članice, ki so
na ta dan obiskale aktivnosti v društvu, ter sodelavke DPPP,
prejele rdeči nagelj, ki sta ga poklonila predsednik društva
Stanko Novak in podpredsednik Andrej Gorza. Rdeči nagelj simbolizira prijateljstvo in spoštovanje. Tako sta s to preprosto gesto, ki je v društvu postala že skoraj tradicija, marsikateri članici in sodelavki pričarala nasmeh na obraz.
Članice Aktiva žena obiskale sejem Flora v Celju
Članice Aktiva žena so obiskale 22. sejem Flora, ki je potekal 11. marca v Celju. Na sejmu so si ogledale najzanimivejše
zunanje in notranje ureditve zasaditev, razne lončnice, balkonsko cvetje, čebulnice ter vrsto drugih sezonskih rastlin in
notranjih lončnic v zanimivih dekorativnih lončkih. Na sejmu
so se predstavili tudi številni slovenski vrtnarji in cvetličarji ter
Društvo krajinskih arhitektov, ki so obiskovalcem predstavili

trajnostni vrt. Istočasno s sejmom Flora pa sta potekala tudi
sejma Poroka in Altermed.
V okviru sejma Poroka so si članice ogledale prelepe poročne obleke, prstane, poročne pogrinjke, šopke ter ostale
modne in dekorativne dodatke za poroko in tako obudile
svoje daljne spomine. Nekaj malega so se lahko poučile tudi
o poročnem in svečanem ličenju, v okviru sejma Altermed
pa o zdravem načinu prehranjevanja. V demonstraciji kuha-

Na sejmu Flora istočasno tudi poročni sejem in sejem čebelarstva (Foto:
Branko Barič)

nja so se predstavile različne EKO ŠOLE, na medeni tržnici pa
so lahko izbirale med različnim medom in izdelki iz medu.
Izdelava okraskov iz čebeljega voska
Članice Aktiva žena se zberejo vsako sredo na sedežu
društva z namenom, da se malo družijo, kakšno zapojejo,
predvsem pa, da s svojimi pridnimi rokami izdelajo najzanimivejše izdelke. Tako ustvarjalne so bile tudi na tokratnem
sredinem srečanju, na katerem so gostile predsednika Čebelarske zbornice Murska Sobota, gospoda Janka Rožmana,
ki jih je poučil o metodah izdelovanja najrazličnejših izdelkov
iz čebeljega voska. Na delavnici sta sodelovala tudi predsednik društva Stanko Novak in predsednik Sekcije čebelarjev
Semič Ljubo Janežič. Skupaj s članicami in ostalimi člani, ki
so se pridružili, so najprej raztalili čebelji vosek v vodni kopeli, nato pa vročega vlili v različne modelčke, počakali, da se
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ohladijo in nastali so čudoviti izdelki.
Srečanje s predsednikom Čebelarske zbornice so izkoristili tudi novopečeni čebelarji v našem društvu in organizirali

Delavnica učenja nove metode izdelovanja izdelkov iz čebeljega voska pod
mentorstvom Janka Rožmana, predsednika Čebelarske zbornice Murska
Sobota (Foto: Janja Buzeti)

sestanek, na katerem so se dogovorili vse potrebno glede
čebelarjenja, katera je najprimernejša oblika panja za naše
člane; si razdelili posamezne zadolžitve ter tako skupaj skrbeli za čebele in se tudi sproti učili novih veščin čebelarjenja.
Združena zbora dveh društev priredila dobrodelni koncert v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v
Ljutomeru
V nedeljo, 21. maja 2017, so člani komornega pevskega
zbora Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije skupaj s
člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih priredili
dobrodelni koncert v župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika.
Najprej so se zbrali pri sveti maši, ki jo je opravil tamkajšnji župnik, gospod Andrej Zrim. Med obiskovalci koncerta

ŠPORT
Ponovno srečanje »kartašev« šnopsa
Po uspešnem prvem turnirju v kartanju šnopsa, je sledil
še drugi. Potekal je 9. marca na sedežu našega društva. Udeležilo se ga je 10 članov DPPP. Pred začetkom tekmovanja
je zbrane pozdravil športni referent Franc Borovnjak ter z
žrebom določil tekmovalni skupini s petimi tekmovalci.
Po nekajurnem tekmovanju smo le dobili zmagovalca.
Na tokratnem turnirju v kartanju šnopsa je prvo mesto osvojil Anton Vrbnjak, ki je v finalu premagal Branka Bariča
(2. mesto), tretje mesto pa je osvojil Ludvik Škraban. Ob
koncu tekmovanja se je športni referent zahvalil za udeležbo
vsem tekmovalcem in jih povabil na majhno pogostitev, ki
so jo pripravili v društvu.
Zaključek lige ZPS v streljanju z zračnim orožjem
– DP Prekmurja in Prlekije ligaški prvaki sezone
2016/2017
V Murski Soboti je 22. marca potekalo zadnje, 4. kolo lige
ZPS v streljanju z zračnim orožjem. Tekmovanje se je odvijalo na 13 strelskih mestih na strelišču TVD PARTIZAN Murska
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so bili v cerkvi zbrani tudi bodoči birmanci, njihovi starši in
botri, ki so čez teden dni potrdili svojo vero z zakramentom
svete birme.
Po končani sveti maši so pevci obeh pevskih zborov,
pod vodstvom mentorice gospe Valerije Šömen, zapeli
venček ljudskih in cerkvenih pesmi. Med pesmimi smo lahko prisluhnili tudi recitacijam, za katere so poskrbeli Janko
Potočnik, Lara Ivančič, Danijela Temlin, Blanka Škafar
in Majda Slavinec ter solist Žiga Dunaj, ki je zapel pesmi
Dan ljubezni in Kje so tiste stezice. Na klaviaturah ga je spremljala Valerija Šömen.
Kot že rečeno, so se na koncertu zbirali dobrodelni prispevki, ki so bili namenjeni za nakup pripomočkov za potrebe invalidov obeh društev. Po končanem koncertu sta se
Valerija Šömen in predsednik Medobčinskega društva slepih
in slabovidnih, gospod Vojmir Prosen, v imenu obeh društev zahvalila gospodu Zrimu za koncertni prostor ter vložen
trud in čas za pomoč pri izvedbi koncerta. V zahvalo je prejel simbolično darilo, le-ta pa je vse nastopajoče povabil na
majhno pogostitev v tamkajšnje gostišče.

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije je skupaj z Medobčinskim
društvom slepih in slabovidnih pripravilo dobrodelni koncert v cerkvi sv.
Janeza Krstnika v Ljutomeru. (Foto: Branko Barič)

Sobota. Udeležilo se ga je 28 tekmovalcev iz osmih regijskih
društev ZPS. V čast nam je bilo gostiti tudi naše paraolimpijske junake in prejemnike medalj – zlato paraolimpijsko rekorderko Veselko Pevec, srebrnega paraolimpijca Frančka
Gorazda Tirška ter Franca Pinterja.
Tekmovanje in razglasitev rezultatov sta vodila športni
referent društva Franc Borovnjak in predstavnik za streljanje
pri ZPS Robert Žerovnik.
V Smolincih otvorili društveno ribolovno sezono za
leto 2017
Na ribniku Ploj v Smolincih je potekalo 1. kolo lige DPPP
v športnem ribolovu s plovcem. Kljub deževnemu vremenu
se je tekmovanja udeležilo kar nekaj ribičev, ki so polnili svoje
mreže, in se tako potegovalo za naslov najboljšega ribiča na
tokratnem tekmovanju. Po triurnem tekmovanju je sledilo
tehtanje ulova ter razglasitev rezultatov s strani športnega
referenta DPPP Franca Borovnjaka.
Na tokratnem tekmovanju je 1. mesto osvojil Slavko Du-
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naj. Njegov ulov je tehtal 17.388 g. Drugouvrščeni je bil Venčeslav Bezjak, s 17.050 g težkim ulovom, tretje mesto pa je
osvojil Silvester Križanič, katerega ulov je tehtal 7.600 g.
Naše društvo je v Gradišču organiziralo tekmovanje
v športnem ribolovu s plovcem v spomin na dolgoletnega člana in ustanovitelja ZPS Ivana Peršaka
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije je organiziralo
2. kolo lige ZPS in hkrati 6. Peršakov memorial. Tekmovanje
je potekalo na ribniku v Gradišču pri Murski Soboti. Udeležilo
se ga je 24 ribičev iz 7 regijskih društev ZPS. Po žrebu štartnih številk so se ribiči postavili na svoja mesta in na sodnikov
znak pričeli s štiriurnim tekmovanjem.
Po končanem tekmovalnem delu je sledilo še tehtanje
ulova in razglasitev rezultatov ter podelitev medalj in pokalov najboljšim ribičem. Razglasitev in podelitev nagrad sta
potekala v gostišču Mencigar na Krajni, kjer smo vse tekmovalce in njihove spremljevalce pogostili še s toplim obrokom.
Zmagovalec 6. Peršakovega memoriala je bil Zdravko
Grilc, ki je za nagrado prejel prehodni pokal. V posameznih
sektorjih pa so medalje za najboljša tri mesta prejeli Zdravko Grilc (sektor A), Rudi Centrih (sektor B) in Leon Jurkovič
(sektor C).
Člani naše ekipe DPPP, Leon Jurkovič, Venčeslav Bezjak in
Silvester Križanič, so ulovili 10.150 gramov rib in osvojili 2. me-
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sto. Premagala jih je ekipa DP Koroške z 11.450 grami težko
mrežo. Tretjeuvrščena je bila ekipa DP ljubljanske pokrajine,
katere mreža je tehtala 7.500 gramov.

6. tradicionalno ribiško tekmovanje v spomin na dolgoletnega člana in
ustanovitelja ZPS Ivana Peršaka (Foto: Manuela Ferbežar)

V posameznih sektorjih (A, B in C) je tekmovalo po 8 tekmovalcev. Venčeslav Bezjak in Franc Baum sta osvojila 5. in
7. mesto v sektorju A. V sektorju B je Silvester Križanič osvojil
2. mesto ter Franc Borovnjak 8. mesto. V sektorju C je iz našega društva tekmoval še Leon Jurkovič in osvojil 1. mesto.

SREČANJA
Z levom Rogijem v vrtec Ringa Raja
Soočanje z invalidnostjo je tema, ki v slovenskih domovih še vedno buri duhove. Sprejeti invalidnost je težko tako
za samega invalida kot tudi za njegove svojce ter njegovo
družbeno okolje. Pa vendar jo je potrebno znati sprejeti, se z
njo »poročiti« in se naučiti ob njej živeti polno življenje kljub
oviram, ki so prisotne.

Obisk vrtca Ringa Raja v Murski Soboti (Foto: Janja Buzeti)

V današnjem času so se z razvojem medicine povečale
tudi možnosti za polnost življenja invalidov. Prav tako so vse
pogostejše akcije osveščanja ljudi o invalidnosti, o pravicah
in možnostih invalidov, o sprejemanju drugačnosti. Zavedanje, da je tudi invalidna oseba enakopraven in enakovreden
del družbe, ki tako kot ostali ljudje (neinvalidne osebe) vpliva

na politično, gospodarsko in družbeno okolje, postaja vse
večje, kar me resnično veseli.
Številčnejše pa so tudi akcije, katerih namen je opozoriti
ljudi na previdnost. Najpogostejši vzroki invalidnosti ostajajo
prometne nesreče, zato je temu namenjeno tudi največ pozornosti. Še vedno je premalo zavedanja, da varnostni pas
rešuje življenje in da s prehitro vožnjo in uporabo telefona
med vožnjo drvimo invalidnosti nasproti ali celo v smrt. Da
o vožnji pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc sploh ne govorimo. Samo ena napačna odločitev je
dovolj, da pristanemo na invalidskem vozičku za vse življenje. Da bi opozorili na previdnost že v otroških letih, obenem
pa, da bi znali sprejemati drugačnost, smo se skupaj s koordinatorico URI-SOČA Murska Sobota, Miro Nemec, odpravili
v vrtec Ringa Raja v Mursko Soboto in otrokom s pomočjo
pravljice o levu Rogiju, katere avtor je Igor Plohl, prav tako
paraplegik, predstavili invalidnost. Ob branju pravljice so
otroci pozorno poslušali, kaj se je zgodilo levu Rogiju. Kako je
pristal na invalidskem vozičku in bil prepričan, da zaradi tega
ne bo več mogel kolesariti, smučati, voziti avta in opravljati svojega najljubšega poklica – poučevanja. A ni bilo tako.
Kljub nesreči, ki se mu je zgodila, je lahko opravljal vse to in
se naučil še marsikatero spretnost, na katero prej ne bi niti
pomislil. Tako je živel srečno in polno življenje kljub nesreči,
ki ga je doletela. O svoji izkušnji pa je spregovoril tudi naš
član Andrej Gorza, ki se je s svojo invalidnostjo moral soočiti
že v zgodnjih otroških letih. Pa vendar mu to, ob močni volji
ter podpori svojih najbližjih, ni preprečilo, da se je izšolal, se
zaposlil, trenira košarko in je pri tem tudi zelo uspešen, vozi
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avto, hodi na morje, se druži s prijatelji, je nasmejan in rad
pomaga drugim. Ko je končal s pripovedovanjem, je pokazal
še spretnost presedanja iz vozička na stol ter povabil otroke,
da se preizkusijo v vožnji z vozičkom. Otroci so bili nad vožnjo zelo navdušeni. Za konec pa so nam zapeli še pesmico
o mavrici.
Zdi se, da bolj primerne pesmice ne bi mogli izbrati. Kajti
mavrica nastane ob lomu in odboju sončnih žarkov v vodnih
kapljicah v zraku. Torej, ko se ob dežju pojavi sonce. Tudi
naše življenje je včasih deževno, a vedno po vsakem dežju
posije tudi sonce.
Na dobrodelnem bovlingu zbirali sredstva za izvajanje socialnih programov društva
Že šesto leto zapovrstjo je v času od meseca oktobra
2016 do konca meseca marca 2017 v Partymaxu potekala
Pomurska gospodarska bovling liga, katere organizator je
Pomurska gospodarska zbornica. V ligi je sodelovalo 11 ekip
iz 9 pomurskih podjetij oziroma zavodov. Namen lige je druženje, promocija zdravja na delovnem mestu in izmenjava
izkušenj zaposlenih v pomurskih podjetjih.
Rezultati lige so bili razglašeni na dobrodelnem bovlingu posameznikov, ki ga je PGZ 13. marca 2017 organizirala
v sodelovanju s podjetjem Komunika d. o. o. in sodelujočimi ekipami v ligi. Izkupiček zbranih prijavnin dobrodelnega
bovlinga se je doniral našemu društvu za izvajanje socialnih
programov.

Obisk predsednika Pomurske gospodarske zbornice, gospoda Roberta
Graha (Foto: Janja Buzeti)

Čestitamo vsem za dosežene rezultate, obenem pa se
iskreno zahvaljujemo Pomurski gospodarski zbornici in ostalim sodelujočim za donirana sredstva. Predsednika Pomurske gospodarske zbornice Roberta Graha smo povabili
tudi na naše društvo, kjer sta si skupaj s predsednikom društva Stankom Novakom izmenjala nekaj besed in se dogovorila za nadaljnje sodelovanje.
S člani obiskali Medical sejem v Gornji Radgoni
V Gornji Radgoni je od 6. do 8. aprila potekal 2. mednarodni sejem sodobne medicine – MEDICAL, na katerem so
številni proizvajalci in distributerji predstavljali napredne izdelke in storitve na področju medicinske opreme in tehno-
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logije, farmacije, različne metode alternativnega zdravljenja,
posebna pozornost pa je bila namenjena tudi ozaveščanju o
zdravem načinu življenja v vseh starostnih obdobjih. V letošnjem letu je bila država partnerica sejma Velika Britanija, ki
je predstavila perspektivne proizvajalce na področju medicine in farmacije.

Na Medical sejmu smo obiskali tudi stojnico Zveze paraplegikov Slovenije.
(Foto: Janja Buzeti)

V petek, 7. aprila, so se sejma udeležili tudi naši člani. V
hali A so se predstavile številne krovne organizacije, zveze
in društva, ki so nam pripravile res pestro ponudbo najrazličnejših izdelkov in storitev. Med njimi se je predstavila tudi
naša krovna organizacija, Zveza paraplegikov Slovenije. Le-ta je za vse obiskovalce pripravila tudi nagradno igro, katere
glavna nagrada je vikend paket v Termah Čatež. Prav tako je
pripravila pestro ponudbo počitniških hišic in domov v Čatežu, Pineti, Semiču in Pacugu ter predstavitev medicinskih
pripomočkov programa IZI.
S člani smo se udeležili tudi strokovnega srečanja, ki je
potekalo na temo zaposlitvena rehabilitacija. Organizirala ga
je URI-SOČA (Center za poklicno rehabilitacijo). Na srečanju,
ki ga je vodila Mira Nemec, koordinatorica Centra za poklicno
rehabilitacijo v Murski Soboti, je bilo veliko govora o pravicah
invalidov v slovenski zakonodaji. S strani Zveze paraplegikov
Slovenije je bil predstavljen tudi Zakon o osebni asistenci, ki
bo pričel veljati s 1. 1. 2019. Predstavil ga je predsednik ZPS
Dane Kastelic. Na kratko je predstavil nekaj osnovnih podatkov zakona, katerega osnovni namen je nudenje pomoči
tistim, ki jo potrebujejo za opravljanje različnih del in za življenje samo ter jim na takšen način omogočajo samostojnost pri vsakodnevnih aktivnostih. Svoj nagovor je zaključil
z dobrimi željami glede izvajanja Zakona o osebni asistenci
in besedo predal avtorju zakona, mag. Cvetu Uršiču. Poleg
nekaterih novosti glede zakonodaje so se obiskovalci na srečanju seznanili še o diabetesu in vplivu sladkorne bolezni na
delazmožnost, o prilagojenih oblikah zaposlovanja, podporni zaposlitvi, vlogi zaposlitvene rehabilitacije pri prilagoditvi
delovnega mesta sladkornega bolnika, skrbi za zdravje na
delovnem mestu in o pomenu telesne aktivnosti pri obvladovanju bolezni. Ob koncu obiska sejma smo si izmerili še
raven krvnega sladkorja in holesterola ter si privoščili zdrav
topli obrok.
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Aleksander Grum, Irma Pervanja in Klavdij Leban | Društvo
paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Pomladna toplota nas je že dodobra odtajala in kar nekaj dogajanja
se je zvrstilo v tednih od zadnjega javljanja v Paraplegiku.

M

arca smo se zbrali na letnem zboru članov društva.
V ne ravno polni zasedbi smo se seznanili z rezultati
dela v preteklem letu, razčistili nekaj dodatnih vprašanj in nejasnosti ter zastavili načrte za letošnje delovanje.
Občnega zbora so se kot običajno udeležili tudi predstavniki
ZPS – predsednik Dane Kastelic, strokovna sodelavka Špela Šušteršič – ter nas seznanili s pregledom lanskega dela
ZPS in z načrtovanimi novostmi v letošnjem letu.
Ena od težav našega društva, omenjena tudi na občnem
zboru, je velikost področja, ki ga pokrivamo s svojim delovanjem in posledično oddaljenostjo nekaterih članov; predvsem
člani z idrijsko-cerkljanskega področja zaradi razdalj in slabših
cestnih povezav težko sodelujejo pri aktivnostih. V maju tako
načrtujemo srečanje z njimi, da bi poskusili poiskati najprimernejše rešitve za tovrstne težave.
V tem času je bil objavljen tudi razpis za letovanje v dru-
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5000 NOVA GORICA
Spletna stran:
drustvo-go-para.si
E-pošta:
drustvo.paraplegikov@siol.net

štveni
počitniški
prikolici, ki je postavljena v avtokampu
Adrija v Ankaranu.
Žal se zdi, da med
člani društva ni prav
veliko zanimanja za
letovanje, saj rezervacije prihajajo počasi. Proste termine bomo tako ponudili »na
trgu«, po zaključku sezone pa najverjetneje tudi prikolico.
V pomladnih mesecih so bili dejavni tudi športniki in umetniki – o tem več v nadaljevanju Klavdij. Pomladne temperature pa so k večji aktivnosti očitno spodbudile tudi lepši del
našega društva. Ženska sekcija je tako v društvenih prostorih
pripravila praznovanje osmega marca, v začetku maja pa so se
odpravile kar na izlet.

Irma Pervanja
IZLET ŽENSKE SEKCIJE V ARBORETUM VOLČJI POTOK
V soboto, 6. maja, se je ženska sekcija našega društva podala na izlet v Arboretum Volčji Potok. Lepo vreme in dobro
vzdušje sta obetala prijeten dan. Na pot smo se članice podale
z društvenim kombijem. Že po poti je živahen pogovor nanesel na vrtnarske zadeve in nasvete. Vsaka je vedela kaj koristnega ali zanimivega in pot do cilja je minila, kot bi mignil.
Obsežnost parka nas je nekoliko prestrašila, zato smo si kar

Sredi zelenja (Foto: Matej Boltar)

takoj privoščile malico in se podprle za nove podvige. Podale
smo se po peščenih poteh in s pogledi iskale cvetoče tulipane.
Kmalu smo ugotovile, da smo za te prizore že nekoliko prepozne, večina je žal že odcvetela. Seveda pa je park kljub temu
ponujal druge, mogoče nekoliko manj vpadljive pa vseeno
čudovite nasade trajnic in grmovnic. Ob poteh se je bohotila prelepa hosta, zadišalo je po čemažu ... Tako, »po žensko«,
smo imele nekaj težav z orientacijo, vendar nič takšnega, česar
ne bi rešila dopoldanska kavica na vrtu kavarne. Potem je šlo
vse bolje. Oči smo si pošteno napasle na cvetočih rododendronih in azalejah. Proti koncu naše poti smo v globoki senci
smrek odkrile gredice čudovitih cvetočih tulipanov. Kljub vsej
lepoti so nas poti utrudile in roke so postajale težke. Da smo
zmogle zdržati in videti Arboretum skoraj v celoti, se moramo
zahvaliti šoferju Mateju in spremljevalki Ireni za pomoč in
potrpežljivost. Reševala sta nas na klančkih in spustih, saj bi
v nasprotnem primeru ogled zaključile bistveno prej. Ko sem
že pri zahvalah, gre ta tudi Arboretumu Volčji Potok, ki nam
je omogočil prost ogled njihovega parka. Pred odhodom domov smo zavile še v njihov vrtni center, kjer smo se založile
s sadikami rož in zelenjave. Na poti domov smo si privoščile
pozno kosilo in si obljubile, da kaj podobnega še ponovimo.

Klavdij Leban
PETO KOLO LIGE V KEGLJANJU ZPS V NOVI GORICI
Zadnji dan aprila je v Novi Gorici potekalo peto kolo kegljaške lige ZPS – Dom paraplegikov Pacug, ki ga je pripravilo

Društvo paraplegikov severne Primorske. Udeležili so se ga kegljači in kegljačice iz osmih pokrajinskih društev.
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Kegljanje s pričetkom ob 8.30 uri, ki se je uspešno končalo
ob 13.00 uri, smo zaključili s podelitvijo medalj v bližnji restavraciji Presta.
Organizatorji so tokrat najboljšim trem kegljačem v skupni
uvrstitvi (moški, veterani, tetraplegiki) podelili tudi medalje.
Zlato je prejel Miran Jernejšek – MB (498), srebrno tetraplegik Slavko Ivančič – LJ (482), bronasto pa z enakim rezultatom Tone Kanc – NM (482).
Med kegljačicami je slavila Senka Ivaniševič – LJ (466),
drugo mesto je osvojila Marija Kerec – MB (374), tretje pa
Marta Janežič (350).

Pri težje gibalno oviranih kegljačih tetraplegikih je bil najboljši Slavko Ivančič – LJ (482), drugi je bil Henrik Plank
– CE (424), tretji pa Matej Gruden – NG (411).
Pri veteranih je prvo mesto osvojil Emil Filipič – KP (472),
drugo Janez Kokalj (444), tretje pa Franc Kuhelj (431). V
ekipni konkurenci je tokrat prvo mesto osvojila DP Ljubljana
(1.843), druga je bila DP Maribor (1.792), tretja DP Novo mesto
(1.741), četrta DP Murska Sobota (1.676), peta DPw Celje (1.621),
šesta pa DP Koper (1.495).
Za nemoteno tekmovanje in izračun rezultatov je skrbel
sodniški par KK Nova Gorica, Stjepan Miškovič in Miro Šuligoj.

Klavdij Leban
ZAČETEK 22. ATLETSKE SEZONE
S prvim kolom se je 17. maja 2017 na atletskem stadionu
v Novi Gorici začelo ekipno ligaško tekmovanje paraplegikov

Na startni liniji (Foto: arhiv društva)

in tetraplegikov v atletiki. Tekmovanje je v organizaciji Zveze
paraplegikov Slovenije pripravilo DP severne Primorske, vodila pa ekipa sodnikov iz Atletskega kluba Nova Gorica. Zelo
dobre so bile tudi tekmovalne razmere. Društvo paraplegikov
severne Primorske si za prvo tovrstno organizacijo in izvedbo
tekmovanja zasluži vse čestitke.
Po prvi tekmi je vodstvo prevzela ekipa DP Koroške, najboljši rezultat tekmovanja pa je dosegel Branko Erjavec iz
DP Koroške. Kij je zalučal 19.99 m daleč in prejel 667,22 točk.
Nastopilo je sedem ekip iz pokrajinskih društev ZPS.
REZULTATI:
1. mesto DP Slovenj Gradec (4.230,14)
2. mesto DP Celje (4.213)
3. mesto DP Ljubljana (3.629,58)
4. mesto DP Novo mesto (3.262,42)
5. mesto DP Murska Sobota (2.456,28)
6. mesto DP Nova Gorica (2.262,08)
7. mesto DP Koper (1.330,53)

Klavdij Leban
LIKOVNA DELAVNICA GABRJE 2017
V okviru kulturnih dejavnosti in s pomočjo Javnega sklada
za kulturne dejavnosti je Društvo paraplegikov severne Pri-

Po umetniški navdih v Posočje (Foto: arhiv društva)
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morske po letu premora organiziralo likovno delavnico ZPS.
Zadnja majska sobota nam je postregla z lepim sončnim vremenom in ob čebelnjaku Lebanovih v Gabrjah, ob smaragdni
alpski lepotici Soči, je bilo vzdušje prekrasno.
Po popiti jutranji kavici smo slikarji zasedli vsak svoj ustvarjalni kotiček in pričelo se je upodabljanje motivov po lastni
izbiri. Ob odsotnosti glavnih dveh mentorjev nas je pri slikanju pozorno spremljala in nam svetovala rezervna mentorica
Ljudmila Novak, ki je tudi sama naslikala zelo lepo panjsko
končnico.
Ustvarjalne ure so hitro minevale. Po končanem slikanju
smo svoja dela razstavili in jih pokomentirali ter se nato še
malo družili ob hrani in pijači. Vse pohvale gredo družini našega slikarja Klavdija in njegovi partnerki Lučki za trud pri
organizaciji in še prav posebej mami Ivani za zelo dobro joto.
Slikarske delavnice se je udeležilo 25 slikarjev in njihovih
spremljevalcev.
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Miran Jernejšek in Janez Raišp | Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA
Ob obeležitvi praznika dela člani našega društva vsako leto
zavihamo rokave in pripravimo pravi kmečki praznik – koline. Tako
je bilo tudi letos, ko smo v skrinjo in v klobase ponovno pospravili
dvestokilogramskega pujsa. Še bolj kot mesarji in kuharji pa so bili
aktivni naši kegljači, ki so zmagovalci v sezoni 2016/17. Čestitamo!
Med tristo invalidi tekmovalci smo bili tudi člani našega društva, ko
smo se udeležili 8. športnih iger invalidov Mestne občine Maribor.

Lackova cesta 43
2000 MARIBOR
Spletna stran:
drustvo-para-mb.si
E-pošta:
dp.podravja@gmail.com

Miran Jernejšek
KMEČKI PRAZNIK
Še pred nekaj desetletji so bile koline na kmetih pravi
praznični dan. Čeprav ta dan prinese veliko dela, so se ga na
kmetih zelo veselili. Pujsu, ki ga je po navadi pridno krmila, ga
tudi razvajala in se z njim pogovarjala gospodinja, je ta dan
odzvonilo. Priprave za tak dogodek so bile zelo zanimive.
Mesaril je po navadi kak sosed in pa moški člani družine. Gospodinje in ženske prisotne na kolinah so se po navadi zjutraj
kam umaknile, kajti celo leto so se na žival navezale in bilo
jim je kar hudo, da bodo izgubile priljubljeno žival, čeprav
bo vsem domačim prinesla veliko veselja in pa kulinaričnih
užitkov. Včasih pa je ta žival prehranila družino čez celo leto.
Že pred tremi leti smo si koline omislili tudi paraplegiki
DP Podravja. Ker imamo v Oseku primeren dom za tak dogodek, smo se odločili, da bi ob prazniku 1. maja namesto kresovanja opravili koline. Čeprav za koline konec aprila ni več
najbolj primeren čas, danes to sploh ni težava, kajti vsi končni izdelki romajo v skrinje in ni bojazni, da bi se kaj pokvarilo.
Tudi letos smo se odločili, da bomo koline opravili, saj smo
vedeli, da ta dan prinese prijetno druženje in da je tudi dobra
naložba. V Oseku se dogajajo razna druženja, redno potekajo tudi razne akcije, kot so čiščenje okolja in ostala dela.
Ob teh priložnostih pač potrebno hrano vzamemo iz skrinje
in ni treba za vsak dogodek k mesarju, kar stroške kolin (ki
niso tako veliki), popolnoma opraviči. Pujsa, ki je za koline
nujno potreben, za zmerno ceno prispeva naš član, pomaga
pa nam jih opraviti njegov sin, ki te stvari kot pravi kmečki
fant dobro obvlada. Tudi nekateri paraplegiki jih še dobro
obvladamo, toda ker vsega le ne moremo opraviti, nam na
pomoč priskoči nekaj hodečih »fantov«. Vsi so tako ali drugače povezani z nami (sorodniki, možje itd.). Seveda ne gre
brez dobre kuharice in pomočnic. Čeprav je dela veliko, smo
vsi dobre volje, tako da se v Oseku razvijejo razne šale in je
vedno veliko smeha. Koline opravimo po starih običajih, saj
se teh časov nekateri še vedno dobro spomnimo. Tako se
tudi priprave začnejo z jutranjim čajem in seveda dvakrat

žganim dobrim domačim. Kmalu sledi pečen krvni narastek,
prava poslastica, ki pa je vsi ne marajo. Sledijo jetrca in pujs
se potem hitro spremeni v stare dobrote. Kmalu so izdelane
krvavice, pečenice in razne pečenke. Po končanem delu je
sledila dobra večerja, ki je trajala pozno v noč. Moram povedati, da so koline letos potekale dva dni. Prvi dan smo se
zbrali tisti, ki smo pomagali pri delu, naslednji dan pa so bili
povabljeni prav vsi člani na kosilo. Zbralo se jih je kar precej,
tudi vreme nam je dobro služilo, tako da smo zaužili domače dobrote v prijetnem spomladanskem, sončnem dnevu.
Sproščeno smo se družili do poznega popoldneva. Kmalu so
naše pridne spremljevalke dom spravile v prvotno stanje in
o kolinah ni bilo več sledi. Ostali so le prijetni spomini. Tisti, ki
smo bili v Oseku dva dni, in pomagali opraviti koline, smo se,
čeprav utrujeni, dobre volje odpravili proti domovom. Verjamem, da takšna druženja potrebujemo in da bomo domači
praznik ponovili naslednje leto. Na ušesa mi je prišlo, da se je
pujs za naslednje koline že povrgel in da Simoničevi pridno
skrbijo, da bo do naslednjega maja dosegel okoli 200 kg.

Izdelovanje domačih klobas (Foto: arhiv društva)
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Janez Raišp
ŠPORTNE IGRE INVALIDOV MESTNE OBČINE MARIBOR
V soboto, 13. maja, so v organizaciji Sveta invalidov mestne občine Maribor, v sodelovanju z invalidskimi društvi po-

Med dobitniki medalje v namiznem tenisu je bil tudi Primož Kancler. (Foto:
Boris Klep)

tekale 8. športne igre invalidov. Tekmovanja se je udeležilo
blizu 300 tekmovalcev iz 18 invalidskih društev. Udeleženci
so se v Dvorani Tabor, Ledni dvorani in kegljišču DU Tabor
pomerili v devetih disciplinah. Prisotnim sta ob začetku tekmovanja besede vzpodbude namenila predsednik Sveta
invalidov Mestne občine Maribor Milan Kotnik in župan
Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec.
Dogodka se je udeležilo tudi osemnajst članov Društva
paraplegikov Podravja, ki smo tekmovali v šestih disciplinah,
in sicer v košarki na vozičku, metu na koš na vozičku, pikadu,
ruskem kegljanju, kegljanju in namiznem tenisu. Ker smo člani društva znani kot dobri športniki, smo se tudi na tekmovališčih dostojno borili in dosegli zavidljive rezultate.
Ob tekmovališčih je bilo veliko drugega dogajanja, med
drugim merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter degustacija palačink, pečenih na zdrav način.
Vsi tekmovalci smo prejeli spominske majice in priznanja
za sodelovanje.

Miran Jernejšek
KEGLJANJE V SLOVENSKI BISTRICI
Kegljaška sekcija DP Podravja je organizirala turnir v kegljanju paraplegikov. Turnir je že 3. po vrsti in je posvečen
občinskemu prazniku Slovenska Bistrica, ki praznuje 12. marca. Turnir je nemogoče organizirati točno na ta dan, zato se
je odvijal 30. marca na kegljišču Zavoda za šport Slovenska
Bistrica. Naj pojasnim, da je datum 12. marec vgraviran na
medaljah in pokalih (toliko, da se ne boste čudili, zakaj je
tako). Turnir bi bilo nemogoče izvesti brez finančnih sredstev. Za uspešno in solidno izvedbo nam priskočijo na pomoč župan Občine Slovenska Bistrica, Ivan Žagar, tovarna
Impol aluminij in direktor športnega zavoda Marjan Štimec. Da turnir poteka tekoče in pošteno, poskrbi gospod
Ivo Kunčič, ki vso delo korektno opravi sam, za kar se mu
še posebej zahvaljujemo. Za gladek potek so zaslužni tudi
podajalci krogel in tekmovalci, ki so na turnir tokrat prispeli
pravočasno. Naš redni medijski pokrovitelj je tudi lokalni časopis Panorama in njegov direktor Bojan Sinič, ki nas je to-

Kegljaška ekipa DP Podravja (Foto: arhiv društva)
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krat tudi osebno obiskal. Ker je bil naš župan zadržan v tujini,
je namesto njega prišel podžupan Občine Slovenska Bistrica
Stanislav Mlakar, ki nam je namenil par besed in najboljšim tekmovalcem podelil pokale in medalje. Naj omenim še
to, da sem na turnirju (po lastni presoji) združil člansko in veteransko konkurenco z razlogom, ker smo tako ali tako (razen
nekaj izjem) prav vsi kegljači bolj veteranskih let. Na turnirju
je nastopilo šest ekip, Društvo paraplegikov Podravja tokrat
izjemoma z dvema ekipama. Skupaj je v vseh kategorijah nastopilo 25 tekmovalcev.
Rezultati tekmovanja so bili naslednji:
EKIPNO:
1. mesto: DP Podravja (1. ekipa), 1834 kegljev
2. mesto: DP Novo mesto, 1740 kegljev
3. mesto: DP Ljubljana, 1691 kegljev
4. mesto: DP Podravja (2. ekipa), 1649 kegljev
5. mesto: DP Murska Sobota, 1621 kegljev
6. mesto: DP Koroška, 1540 kegljev
POSAMEZNIKI
Ženske:
1. mesto: Nataša Godec (DP Podravja), 432 kegljev
2. mesto: Senka Ivaniševič (DP Ljubljana), 421 kegljev
3. mesto: Marija Kerec (DP Podravja) 404 keglji
TETRAPLEGIKI
1. mesto: Kristjan Žunko (DP Podravja), 471 kegljev
2. mesto: Slavko Ivančič (DP Ljubljana), 425 kegljev
3. mesto: Viktor Čuček (DP Podravja), 354 kegljev

[
Moški:
1. mesto: Janez Janžič (DP Podravja), 497 kegljev
2. mesto: Anton Simonič (DP Murska Sobota), 467 kegljev
3. mesto: Miran Jernejšek (DP Podravja), 465 kegljev

]
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Po končani razglasitvi smo se tudi tokrat odpravili na kosilo v Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica (dom starejših občanov), kjer so nas ponovno lepo sprejeli
in nas vnovič presenetili z odlično hrano. Upam, da se bo
turnir nadaljeval tudi naslednja leta, pomoč pri izvedbi so mi
vnaprej zagotovili prav vsi dosedanji donatorji.

Miran Jernejšek
IZLET KEGLJAČEV DRUŠTVA PARAPLEGIKOV PODRAVJA
V Društvu paraplegikov Podravja dobro deluje mala
ekipa kegljačev. Kegljanje je v Sloveniji eden najbolj priljubljenih športov med paraplegiki. V društvu nas trenutno
redno keglja le sedem kegljačev. Tu in tam se nam na treningu pridruži še kak član DP Podravja, da se malo preizkusi
v kegljanju. Odkar vodim kegljaško sekcijo v DPP, nas je žal za
vedno zapustilo kar nekaj kegljačev. Nekaj pa je tudi takih, ki
so kegljanje že dobro obvladali, a iz meni neznanih razlogov
nočejo več sodelovati. Tako imamo trenutno zelo pomlajeno
ekipo. Čeprav nas je malo, pa smo zato toliko bolj uspešni in
se med seboj dobro razumemo. Če se je tej pomlajeni ekipi
lani na zadnji tekmi prvo mesto izmuznilo, smo to mesto že
letos suvereno osvojili, kar je dokaz, da delamo dobro. Veseli
smo bili uspeha in se dogovorili, da se bomo za zaključek
kegljaške sezone odpravili na izlet do Pacuga, kjer je takrat
ravno potekal Mednarodni kongres paraplegikov – ESCIF.
Odpravili smo se s kombijem in z enim osebnim avtomobilom. Kombi nam je kot nagrado za prvo mesto sponzoriralo
DP Podravja, vse ostale stroške izleta pa smo pokrili sami.
Tako smo se v nič kaj lepem vremenu odpravili proti Obali
v upanju, da bo tam vreme lepše. Bolj kot smo se približevali, temnejši so bili oblaki. Toda k sreči je bilo tako vreme le
okoli Postojne in Nanosa. Veseli smo bili, ko smo videli, da se
nebo svetli bolj, ko se bližamo Obali. Ustavili smo se v Izoli,
kjer je bilo sicer oblačno, a prijetno toplo vreme. Morje je

OBVESTILO ZA OBČANE MARIBORA!
Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 26. redni
seji sprejel sklep, s katerim je uvedel brezplačne vozovnice
za invalidne osebe v javnem mestnem potniškem prometu ter prevozu s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem
Pohorju. Do brezplačne vozovnice je upravičena invalidna
oseba, katera poseduje ustrezno potrdilo in/ali izkaznico,
izdano od MO Maribor ter njen (en) spremljevalec.
Upravičenec do potrdila in/ali izkaznice je:
–– Oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne
občine Maribor;
–– Oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti
spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano
najmanj 60% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
–– Oseba z multiplo sklerozo in njen (en) spremljevalec;
–– Oseba z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
–– Zmerno, težje in težko duševno prizadeta oseba, ki ji je

bilo prečudovito in odpravili smo se na sprehod ob obali in
ugotovili, da je prelepa ter debatirali o tem in onem. Na svežem morskem zraku je bilo prav prijetno in vsi smo bili dobre
volje. Po ogledu Izole smo se odpravili v znano gostilno, ki
nam jo je priporočal predsednik DP Istre in Krasa. Tu smo si v
glavnem privoščili morske jedi, kar na morju najbolj prija. Po
kosilu smo se odpravili v Pacug. Tu smo srečali kar nekaj starih znancev. Nekaterih nismo videli že nekaj let, spoznali pa
smo tudi nekatere nove invalide. Tudi tam so nas lepo sprejeli. Naj omenim, da smo kegljači s prvim mestom osvojili tudi
nagrado Doma paraplegikov Pacug. Nagrada je enodnevno
bivanje z eno nočitvijo v Pacugu. Z direktorico doma smo
se dogovorili, da bomo to nagrado koristili enkrat jeseni. Ob
tem se direktorici doma zahvaljujemo za pogostitev s kavo
in pecivom. Po malo daljšem postanku v Pacugu smo se odpravili proti domu. Vsi smo bili dobre volje in smo v kombiju
vso pot veselo prepevali. Ustavili smo se še na Vranskem na
skromni večerji, kjer smo malo podebatirali o izletu in prijetno preživetem dnevu. Prav vsem je bil izlet všeč in sklenili
smo, da ga bomo še kdaj ponovili. Na koncu se zahvaljujemo
DP Podravja za prevoz (naj omenim, da vsi kegljači nimajo
lastnega prevoza) in smo za kombi toliko bolj hvaležni. Prav
tako hvala šoferju Petru, da je imel ves dan potrpljenje z
nami in nas srečno dostavil nazaj do naših domov.

zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu
telesno in duševno prizadetih oseb in njen (en) spremljevalec;
–– Slepa oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro in
njen (en) spremljevalec;
–– Mladoletna oseba, ki je zmerno, težje ali težko telesno
ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare,
paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana
pri gibanju in njen (en) spremljevalec;
–– Oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je
bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo izobraževanje;
–– Gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro.
Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice je dostopna na
povezavi: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=13385
Izpolnjene vloge s prilogami se oddajo na sedežu Mestne
občine Maribor v vložišču, soba št. 14, v času uradnih ur,
ali po pošti na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor.
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ABENA-HELPI d. o. o.

Za občutljivo, k alergijam nagnjeno ali
poškodovano kožo
V življenju se soočamo z različnimi situacijami, ki pustijo sledi tudi na naši koži. Za občutljivo, k alergijam
nagnjeno ali poškodovano kožo je treba poskrbeti s
kozmetiko, ki ne vsebuje nobenih odvečnih sestavin
in umetnih substanc, saj bi le-te lahko težave še povečale.
Abenina kozmetika je zasnovana tako, da ohranja naravno ravnovesje kože in regenerira nastale težave, do katerih
prihaja zaradi otežene higiene, alergij ali gibalne oviranosti.
Pozorni moramo biti zlasti, kadar obstaja nevarnost nastanka
preležanin, mehanskih sprememb zaradi dolgotrajnega statičnega položaja, napačne drže, neustrezne podlage, grobih
materialov. Da bi koži pomagali, da na naraven način ohrani

vitalnost, je treba začeti z učinkovitim čiščenjem. Abena je
v ta namen oblikovala modro linijo za klasično umivanje z
vodo (milo, kopel, šampon, intimno milo) ter zeleno linijo za
čiščenje brez vode (losjon, pena, milo). Zelena linija je primerna zlasti takrat, kadar se želimo izogniti nepotrebnemu
dodatnemu trenju ali pa je premikanje osebe odsvetovano
oz. oteženo. Za nežnejše čiščenje so na voljo netkane rokavice ter mokre umivalne krpice. Blaga, a učinkovita kozmetika
je v pomoč tudi vsem, ki se srečujejo z inkontinenco. Kreme
in losjoni iz rumene linije pa so namenjeni najširši uporabi,
saj z rastlinskimi olji negujejo kožo cele družine. Suho, občutljivo in razdraženo kožo še dodatno oskrbimo s posebnimi
mazili, ki ustvarjajo zaščitni sloj, vlažijo in pomirjajo.

Kako poskrbeti za učinkovito nego in zaščito kože?
Vsakodnevno higieno lahko vzdržujemo z
različnimi pripomočki za nego kože, s katerimi
dodatno podpremo naravne funkcije kože.
Izdelki za nego Abena se priporočajo, kadar:
• je potrebno učinkovito in higienično čiščenje
kože,
• je koža vzdražena in boleča in ne smemo
ustvarjati dodatnega pritiska na kožo,
• sta koži potrebni dodatna vlaga in zaščita, da

•
•
•

ohranimo njeno prožnost in tako preprečimo
dodatne poškodbe kože zaradi prekomerne
izsušitve zaradi uporabe neustreznih mil,
kadar zahteva koža učinkovito zaščito
zaradi dodatnih obremenitev (prisotnost
inkontinence),
kadar običajna nega in higiena z vodo in
milom postaneta prevelik napor,
želimo izboljšati prekrvavitev.

Brezplačne vzorčke naročite
na www.abena-helpi.si
Za naročila izdelkov obiščite
najbližjo lekarno ali naročite
v spletni trgovini
www.abena-helpi.si
ABENA-HELPI d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin
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Jože Globokar in Lutfi Abdullahu | Polfinalne in finalne tekme NLB Wheel lige

PRVAK NLB WHEEL LIGE JE PONOVNO KKI VRBAS
Košarkarske ekipe, ki tekmujejo v regionalni NLB Wheel ligi, so 2. aprila 2017 odigrale polfinalne tekme.
V športni dvorani OŠ Jelkovec v Sesvetih je polfinalno srečanje v organizaciji Zveze paraplegikov
Slovenije pripravila KKI Zagreb. Po treh kolih in polfinalnih tekmah so se ekipe Regionalne NLB WHEEL
lige za končne uvrstitve pomerile še 22. aprila 2017 v športni dvorani Marof v Novem mestu. Zmagovalni
pokal je četrtič zapored osvojila KKI Vrbas iz Banje Luke.

V

letošnji sezoni so ekipe igrale v dveh skupinah po dvokrožnem sistemu. V skupini A so tekmovale KIK Zmaj in
KIK Una Sana iz BiH, KKI Zagreb iz Hrvaške in KKK Singidunum iz Srbije, v skupini B pa Castelvecchio iz Italije, RSV
Kärnten iz Avstrije, KKI Vrbas iz BiH in Slovenija.

POLFINALE V SESVETIH
Pred uvodnim sodniškim metom je v pozdravnem nagovoru direktor ABA lige Krešimir Novosel izrazil veliko zadovoljstvo ob vzpostavitvi povezave med obema ligama, čestital za uspešno organizacijo turnirjev in ob zahvali dodal, da
si v bodoče želi še več sodelovanja. Igralce so pozdravili tudi:
igralca KK Cibona Emir Sulejmanović, Paolo Marinelli in
njihov menedžer Igor Kolarić.
V prvi tekmi sta se pod koši pomerili ekipi Slovenija in KKI
Zagreb. Naši so v prvi četrtini začeli odlično, saj so nasprotniku
pobegnili za dvanajst točk in razliko držali do polčasa. V nadaljevanju so domačini z boljšo igro lovili zaostanek in po treh
četrtinah prišli na točko razlike. Slovenija je v končnici popustila in tekmo izgubila s 65 : 70.
RSV Kärnten je v drugi tekmi z visoko razliko premagal
KKK Singidunum (62 : 39). Avstrijci so v prvem polčasu naredili
točkovno prednost osemnajstih točk, ki jih do konca niso več
zapravili.
V tretji tekmi sta se na parket zapeljali KIK Una Sana in KKI
Vrbas. Boljši so bili igralci Vrbasa, ki so nasprotnika premagali
s 74 : 55.

Zadnja tekma je pripadla ekipi KIK Zmaj, ki je presenetljivo
premagala Castelvecchio z 62 : 53.
Tekme sta spremljala delegat Milan Lukan in vodja športa pri ZPS Gregor Gračner, vodila pa sodniška trojka Mitja
Dečman (SLO), Krunoslav Perić in Dražen Štrok oba (HR),
ki je dosodila tudi tri tehnične napake.
Najboljši strelci polfinala: Ramo Rekanović, KIK Una Sana
(191), Sabid Karupović, KKK Singidunum (165), Enes Kamberović, KIK Zmaj (120).

FINALE V NOVEM MESTU
V uvodni tekmi finalnega srečanja osmih ekip sta se za
sedmo mesto pomerili Slovenija in KKK Singidunum. Povedla
je Slovenija, ob polčasu vodila za sedem točk in tekmo rutinirano zaključila z rezultatom 52 : 45.
V tekmi za peto mesto je bila boljša RSV Kärnten, ki je KKI
Zagreb premagala s 66 : 58. Avstrijci so si že ob polčasu nabrali
visokih 18 točk razlike, kar je bilo dovolj za suvereno zmago.
Za bronasto odličje sta se pod koši srečali KIK Zmaj in KIK
Una Sana. V prvi četrtini sta bili ekipi povsem poravnani, ob
polčasu pa je KIK Zmaj vodila za sedem točk. Čeprav sta bili v
nadaljevanju ekipi še nekajkrat skupaj, je imela v zadnji četrtini
več moči in športne sreče KIK Zmaj, ki je z rezultatom 74 : 63
zasluženo osvojila pokal za tretje mesto.

Spominska fotografija na polfinalno srečanje (Foto: Mitja Dečman)
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Pokale in medalje sta najboljšim podelila: Anica Matkovič, zastopnica NLB – podružnice Dolenjske in Bele krajine ter Dane
Kastelic. Pokal je prejel tudi najboljši strelec lige Ramo Rekanović, KIK Una Sana (218).

Finalna tekma (Foto: Lutfi Abdullahu)

Za naslov prvaka lige 2016/2017 in prehodni pokal sta se
v finalnem srečanju udarili KKI Vrbas in Castelvecchio. KKI Vrbas je ob bučnem navijanju ekip iz BiH bliskovito povedla in v
igri v prvem polčasu vodila za nekaj točk. Toda Italijani so jih v
zadnji sekundi polčasa s trojko prehiteli za dve točki (30 : 32).
Nadaljevanje je bilo dinamično, napeto, razburljivo. Ekipi sta se
ves čas izmenjavali v vodstvu, za ekipo BiH pa so »igrali« tudi
navijači. Mogoče so le-ti prispevali, da je ekipa dobesedno poletela in tretjo četrtino dobila za 10 točk. Toda pet minut pred
koncem je bilo ponovno napeto, saj se jim je Castelvecchio
približala na vsega dve točki. No, nekaj minut pred koncem so
se ponovno zbrali in tekmo zaključili v velikem slogu (72 : 62).

Slovenska reprezentanca se je predstavila novomeškim navijačem. (Foto:
Lutfi Abdullahu)

Tekme so ob tehničnem delegatu Milanu Lukanu vodili
sodniki Mitja Dečman (SLO), Dražen Štrok (HR) in Darko
Šovran (SRB).
Ob zaključku tekmovanja in razglasitvi rezultatov se je
ekipam za sodelovanje v mednarodni ligi in organizacijo posamičnih kol zahvalil vodja lige Gregor Gračner, v imenu
organizatorja Zveze paraplegikov Slovenije pa je košarkarje
nagovoril predsednik Dane Kastelic. Ob čestitkah je nekaj
misli namenil tudi sodelovanju na mednarodnem športnem
področju z željo, da bi to največje košarkarsko tekmovanje v
državah Alpe–Donava–Jadran tako uspešno pripravili in izvedli tudi v naslednji sezoni. Predstavnica NLB Anica Matkovič je v pozdravnem nagovoru organizatorjem čestitala za zahtevno in s srcem organizirano športno prireditev.
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Pokal je četrtič zapored osvojila KKI Vrbas. (Foto: Lutfi Abdullahu)

Generalni pokrovitelj lige, Nova ljubljanska banka, je
tudi letos prijetno presenetil in podaril dva košarkarska vozička. Igralcema Dušanu Batolu (KKK Singidunum) in Damiru
Babajiću (KKK Zmaj), ob čestitkah jima jih je izročila predstavnica NLB, Anica Matkovič.
Ob zaključku lige se zahvaljujemo generalnemu
pokrovitelju Novi ljubljanski banki in medijskemu pokrovitelju Kosarka.si za vso podporo.
Regionalna NLB Wheel liga zelo dobro sodeluje tudi z ABA
ligo, njenimi funkcionarji, s trenerji in z igralci. V letošnji sezoni
so si naše tekme ogledali v Banja Luki, Beogradu in Zagrebu.
Na finalnem tekmovanju v Novem mestu je košarkarje naše
lige pozdravil in nagovoril trener KK Krka Simon Petrov in
igralcem zaželel športno borbo in dobre rezultate. Po končanem finalnem tekmovanju se je slovenska reprezentanca na
njegovo povabilo predstavila tudi novomeškim gledalcem na
večerni tekmi med Krko in Zlatorogom.
Končne uvrstitve NLB Wheel lige:
1. KKI Vrbas, 2. Castelvecchio, 3. KKK Zmaj, 4. KIK Una Sana,
5. RSV Kärnten, 6. KKI Zagreb, 7. Slovenija, 8. KKK Singidunum.

Pokal je četrtič zapored osvojila KKI Vrbas. (Foto: Lutfi Abdullahu)
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Jože Globokar | Pokal Zveze paraplegikov Slovenije v košarki

TEKME ZA POKAL ZVEZE TOKRAT V PIVKI
Košarkarske ekipe štirih pokrajinskih društev ZPS so se po šestih ligaških kolih in državnem prvenstvu
pomerile še za eno lovoriko – POKAL ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE. Tradicionalni 16. turnir so
ekipe odigrale 6. maja 2017 v športni dvorani Skala v Pivki, prestižno lovoriko pa je ponovno osvojila
DP Ljubljana Mercator. Košarkarji so tekmovanje šestič zapored posvetili tudi dolgoletnemu košarkarju
ZPS in trenerju Ivanu Peršaku.

P

o žrebu, ki so ga predstavniki ekip in tehnični delegat
izvedli že na državnem prvenstvu, sta se v uvodni tekmi predtekmovanja pod koši srečali DP Novo mesto
in DP Celje Thermana. Oslabljena ekipa aktualnih državnih
prvakov iz Celja je tekmo izgubljala za 10 točk že ob polčasu, ob zaključku tekme pa so Novomeščani slavili z 42 : 27.
V drugi tekmi sta se za napredovanje v finale pomerili DP
Ljubljana Mercator in DP Maribor Palfinger Marine. Tekma je
bila polna nervoze, napak in zgrešenih metov. Temu primeren je bil tudi rezultat 37 : 33, ki je zmago le prinesel ekipi DP
Ljubljana Mercator.
V nadaljevanju tekmovanja sta se za tretje mesto udarili
poraženki predtekmovanja DP Celje Thermana in DP Maribor Palfinger Marine. Povedli in vodili so Celjani, vendar so
ob izteku polčasa popustili in vodstvo prepustili Mariborčanom. Ekipa DP Maribor Palfinger Marine je nadaljevala z
rutinirano igro in z rezultatom 45 : 40 osvojila pokal za tretje
mesto.
Za zmagovalni in prehodni pokal Zveze paraplegikov
Slovenije in pokalnega zmagovalca sta se v finalnem sreča-

Finalna tekma (Foto: Lutfi Abdullahu)

nju pomerili DP Ljubljana Mercator in DP Novo mesto. V prvem polčasu so bili boljši Ljubljančani (33 : 22), ki so prikazali
povsem drugačno igro kot v predtekmovanju. S podobno
igro so nadaljevali tudi v drugem delu in tekmo z rezultatom
53 : 45 suvereno pripeljali do konca.
Tekme sta sodila Mitja Dečman in Nedžad Budimlić. Ob razglasitvi rezultatov se je vodja športa pri
ZPS Gregor Gračner zahvalil vsem igralcem za sodelovanje, Društvu paraplegikov Istre in Krasa pa za
vzorno pripravo in izvedbo turnirja v njihovi pokrajini.
Športnike je nagovoril tudi župan Občine Pivka Robert
Smrdelj in izrazil zadovoljstvo, ker smo naše tradicionalno
in zaključno tekmovanje pripravili v njihovi občini. Ob čestitkah je še dodal, da bo občina tudi v prihodnje sodelovala pri
reševanju naše problematike. V imenu Društva paraplegikov
Istre in Krasa je športnike nagovoril tudi podpredsednik društva Slavko Bračič, se županu zahvalil za doprinos občine
pri organizaciji odmevne športne prireditve, nato pa sta skupaj podelila pokale.

Pokal je izročil župan Robert Smrdelj. (Foto: Tomaž Demšar)
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Lutfi Abdullahu | Državno prvenstvo v kegljanju

NA DRŽAVNEM PRVENSTVU KAR 67 KEGLJAČEV
Na sodobnem desetsteznem kegljišču Golovec v Celju je 13. maja 2017 potekalo državno prvenstvo v
kegljanju za invalide. Prvenstva se je udeležilo kar 67 kegljačic in kegljačev, med njimi tudi 21 kegljačev
iz šestih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije.

V

skupini KP med paraplegiki je naslov državnega prvaka osvojil Viktor Rupnik (451) iz DP ljubljanske pokrajine, drugi je bil Tone Kanc (428) iz DP Dolenjske, Bele
krajine in Posavja, tretji pa Janez Janežič (419) iz DP Podravja.
V skupini KT, kjer nastopajo lažje gibalno ovirani tetraplegiki,
je s 404 podrtimi keglji naslov osvojil Aleš Povše iz DP jugozahodne Štajerske, na drugo mesto se je zavihtel Slavko
Ivančič (394) iz DP ljubljanske pokrajine, na tretje pa Kristijan Žunko, ki je podrl 379 kegljev.
Med kegljačicami se je v skupini KPŽ naslova državne
prvakinje veselila Cvetka Štirn (378) iz DP ljubljanske pokrajine, druga je bila Nataša Godec iz DP Podravja s 344
podrtimi keglji, tretja pa Marija Kerec (303) iz DP Podravja.
Marta Janežič iz DP Prekmurja in Prlekije, ki je edina tekmovala v skupini KTŽ, je podrla 279 kegljev.
Za nemoten potek tekmovanja na kegljišču so skrbeli
sodniki iz Kegljaškega kluba Celje. Organizator in izvajalec

tekmovanja je bila Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, njen predstavnik pa Igor Malič.

Državni prvak Viktor Rupnik in podprvak Tone Kanc (Foto: Tomaž Demšar)

Jože Globokar | Zaključek kegljaške lige ZPS-DOM PARAPLEGIKOV PACUG

NAJBOLJŠE KEGLJAČE IMA DP PODRAVJA
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je 21. aprila 2017 na kegljišču v Kamniku pripravilo sklepno
tekmovanje kegljaške lige ZPS-DOM PARAPLEGIKOV PACUG, hkrati pa že 19. tradicionalni kegljaški
turnir za pokal Občine Domžale. Kegljačice in kegljači pa so tekmovanje posvetili tudi prazniku občine.
Kegljaški prestol je v sezoni 2016/2017 zasedla ekipa DP Maribor.

N

a šeststeznem kegljišču v Kamniku se je za ekipne in
posamične uvrstitve pomerilo 40 kegljačic in kegljačev iz sedmih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Na voljo so imeli 120 lučajev – 60 na polno
in 60 na čiščenje, za pravilen potek tekmovanja in izračun
rezultatov je skrbel Franci Grubar.
Kegljačice in kegljači lige ZPS-Dom paraplegikov Pacug
so v sezoni 2016/2017 odigrali šest kol. Prvo so odigrali v Radencih, drugo v Mariboru, tretje v Ravnah na Koroškem, četrto v Celju, peto v Novi Gorici, zaključno šesto pa v Kamniku.
V ligi je tekmovalo osem ekip, za končne uvrstitve pa so šteli
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rezultati petih najboljših kol. Posamično ekipo so sestavljali
štirje kegljači, s tem da je moral med njimi nastopati kegljač
tetraplegik ali kegljačica. Pripomnimo pa naj, da nekatere
ekipe niso tekmovale v popolni postavi.
V letošnji sezoni je najboljše rezultate dosegla ekipa DP Maribor (8.642), pokal za drugo mesto je osvojila DP Celje (8.432), za tretje pa DP Novo mesto (8.385).
Četrta je bila DP Ljubljana (8.322), peta DP Murska
Sobota (8.251), šesta DP Slovenj Gradec (7.668), sedma DP Koper (6.823), osma pa DP Nova Gorica (3.711).
Najboljši kegljač sezone je z rezultati štirih krogov (1.938) po-

[
stal Tone Kanc – NM, srebrno medaljo je osvojil Miran Jernejšek – MB (1.910), bronasto pa Janez Janžič – MB (1.877).
Naslov kegljačica lige 2016/2017 je osvojila Senka Ivaniševič – LJ (1.681), druga je bila Marija Kerec – MB (1.535), tretja pa Marta Janežič – MS (1.330).
Med kegljači tetraplegiki se je naslova kegljača letošnje lige
veselil Aleš Povše – CE (1.798), drugo mesto je osvojil Slavko Ivančič – LJ (1.770), tretje pa Henrik Plank – CE (1.733).
V ligi so v skupini veterani tekmovali tudi starejši kegljači.
Med njimi je bil prvi Emil Filipič – KP (1.726), drugo mesto
je osvojil Franc Kuhelj – NM (1.641), tretje pa Franc Borovnjak – LJ (1.603).
Ob razglasitvi rezultatov se je kegljačem, gostom in sodniku za sodelovanje zahvalila Cvetka Štirn, ki je imela v rokah vse organizacijske niti, v imenu organizatorja pa je udeležence nagovorila predsednica društva Mirjam Kanalec.
Zaključnega tekmovanja se je udeležil tudi župan Občine
Domžale Toni Dragar. Kegljače je nagovoril v svojem prije-
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Predstavniki najboljših ekip v sezoni 2016/2017 (Foto: Tomaž Demšar)

tnem prijateljskem nagovoru in na kratko predstavil številne
aktivnosti ob občinskem prazniku. Pokale in medalje sta podelila Mirjam Kanalec in Gregor Gračner.

Jože Globokar | XIV. Slovenia Open Thermana Laško

BOJAN LUKEŽIČ MED OSEM NAJBOLJŠIH
V športni dvorani Tri lilije v Laškem je od 6. do 8. maja 2017 potekal 14. mednarodni namiznoteniški turnir
– Slovenia Open Thermana Laško. Na odmevnem turnirju, ki velja za največji in najkakovostnejši turnir te
vrste na svetu, je nastopilo 323 športnikov iz 41 držav. V sodelovanju z Namiznoteniško zvezo Slovenije
ga je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite.

V

reprezentanci Slovenije so nastopili tudi igralci pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije: Andreja Dolinar, Barbara Meglič, Bojan Lukežič,
Ljubiša Gajič in Primož Kancler.
V prvem tekmovalnem dnevu v posamični konkurenci so
Primož Kancler, Bojan Lukežič in Ljubiša Gajič napredovali v
2. krog, medtem ko sta se od tekmovanja poslovili Andreja
Dolinar in Barbara Meglič.
Naslednji dan smo bili zelo zadovoljni tudi v našem taboru, saj se je Lukežič v skupini 3 uvrstil med osem najboljših. Iz
nadaljnjega tekmovanja ga je nato z 1 : 3 izločil Argentinec
Copola, v osmini finala pa je izpadel tudi Primož Kancler.
Naš dvojec Lukežič & Kancler in dvojica Dolinar & Meglič,
sta se ustavila v četrtfinalu.

Letošnji Slovenia Open je za organizatorje in tekmovalce
tudi generalka za največje tekmovanje športnikov invalidov
v Sloveniji. To je evropsko prvenstvo invalidov v namiznem
tenisu, ki bo med 26. septembrom in 5. oktobrom
2017 potekalo v Laškem.
Ambasadorka prvenstva bo
nekdanja paraolimpijska prvakinja v namiznem tenisu
(in dobitnica bronaste paraolimpijske medalje), Mateja
Pintar.
Bojan Lukežič je dosegel odlično
uvrstitev. (Foto: arhiv ZŠIS)

NAŠ DVOJEC PETI NA SVETOVNEM PRVENSTVU
V Bratislavi na Slovaškem je od 15. do 21. maja 2017 potekalo svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za invalide. Prvenstva
sta se udeležila tudi igralca Bojan Lukežič in Primož Kancler, ki ju je spremljal trener Dejan Kojadinovič.
V predtekmovanju je naš dvojec klonil proti dvojcu iz Nemčije (0 : 2), v nadaljevanju pa z 2 : 0 odpravil Tajvan. Za napredovanje v polfinale sta se pomerila z Avstrijcema, ki pa sta bila premočen nasprotnik (0 : 2). Naš dvojec je prvenstvo zaključil
na 5. mestu.
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Alenka Plemelj in Janez Učakar | Sekcija ATV motoristov Zveze paraplegikov

Z ATV MOTORJI V OBJEM JULIJSKIH ALP
Motoristi ATV sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije smo tretji zbor pripravili na Gorenjskem. Na večer
26. maja 2017 se nas je 13 motoristov in nekaj sopotnikov zbralo v Gozdu Martuljku, kjer smo se ob
krompirjevem golažu in zvokih harmonike seznanili s planom potepanja po gorenjskih in italijanskih
hribih. Organizacijske niti sta imela v rokah gorenjski ATV motorist Janez Učakar in vodja sekcije Gregor
Gračner.

V

prelepem sobotnem sončnem jutru smo se iz Gozda Martuljka podali na Vršič, se spustili do koče pri
izviru Soče in obiskali Kekčevo domačijo. Pot smo nadaljevali po dolini lepotice Soče in se povzpeli na Mangartsko sedlo. Na višini več kot 2070 metrov smo se zabavali z
vragolijami na snegu, naužili čudovitega razgleda in se vrnili
do Loga pod Mangartom. Po okrepčilu nas je pot vodila čez
prelaz Predel na italijansko stran mimo Rabeljskega jezera k
Belopeškim jezerom. Nato smo odbrneli v Planico, pod velikanko naredili spominski posnetek in si za konec privoščili še
postanek v Tamarju. V objemu Julijskih Alp smo v čudovitem
sončnem dnevu premagali 3.000 metrov višinske razlike in
prevozili 150 kilometrov. Naporen dan smo zopet zaključili
pod kozolcem s hrano z žara in ob podoživljanju spominov
preteklega dne ter ob zvokih utrujenih motorističnih glasov
in razigrane harmonike.
V nedeljskem jutru nas je sonce zopet vabilo v avanture.
Kljub rahli utrujenosti od prejšnjega dne smo se z veseljem

odpravili novim dogodivščinam naproti. Pot nas je vodila do
Mojstrane in naprej do slapa Peričnik, ki nas je s svojo lepoto
očaral. Nadaljevali smo po makadamski poti do planinskega
doma v Vratih, kjer nam je prijazna upravnica odprla zapornico in nas spustila z motorji v samo vznožje Triglava. Nato
smo se odpeljali v dolino Radovne, skozi gozd mimo železarskega doma v dolino Krme. Ob vračanju s Krme smo se
ustavili še ob jezeru Kreda. Kreda je majhno umetno jezero
v dolini reke Radovne. Domov smo se vrnili polni adrenalina
od svežega pomladnega zraka in nepozabnih doživetij druženj večno željnih avanturistov na štirih kolesih.
Ob vsem navdušenju pa že komaj čakamo na četrto srečanje članov ATV sekcije, ki bo zadnji vikend v avgustu 2017,
in ga bo organiziral ATV motorist s Koroške, Ivan Gaberšek.
To je bil resnično prelep in nepozaben ogled lepot naše
Slovenije.

Pred hotelom Rute v Gozdu Martuljku. V ozadju so Špik, Škrlatica, Kukova špica. (Foto: Toni
Zakrajšek)
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Janja Buzeti | Zaključek lige ZPS v streljanju z zračnim orožjem

DP PREKMURJA IN PRLEKIJE LIGAŠKI PRVAKI
SEZONE 2016/2017
V Murski Soboti je 22. marca potekalo zadnje, 4. kolo lige ZPS v streljanju z zračnim orožjem. Tekmovanje
se je odvijalo na 13 strelskih mestih na strelišču TVD PARTIZAN Murska Sobota. Udeležilo se ga je 28
tekmovalcev iz osmih regijskih društev ZPS. V čast nam je bilo gostiti tudi naše paraolimpijske junake in
prejemnike medalj – zlato paraolimpijsko rekorderko Veselko Pevec, srebrnega paraolimpijca Frančka
Gorazda Tirška ter Franca Pinterja.

T

ekmovanje in razglasitev rezultatov sta vodila športni
referent društva Franc Borovnjak in referent za streljanje pri ZPS Robert Žerovnik.
V 4. kolu je v ekipni konkurenci s serijsko zračno puško
zmagala domača ekipa DP Prekmurja in Prlekije, drugouvrščena je bila ekipa DP Podravja, na tretje mesto pa se je uvrstila ekipa DP ljubljanske pokrajine.
Med posamezniki s serijsko zračno puško v konkurenci
SH1 je prvo mesto osvojil Franc Pinter (MB), drugouvrščeni je
bil naš član Jožef Franc, na tretjem mestu pa je bil Srečko
Petkovšek (KP). Med posamezniki s serijsko zračno pištolo pa so prva tri mesta osvojili Ivica Vukadin (LJ), Mirko
Sintič (NM) in Robert Žerovnik (LJ). V ženski konkurenci je s
serijsko puško zmagala paraolimpijska prejemnica medalje
Veselka Pevec. Med posamezniki s serijsko puško v konkurenci SH2 pa je zmagal prav tako dobitnik paraolimpijske
medalje Gorazd Tiršek, ki je za las premagal naša člana Venčeslava Bezjaka (2. mesto) in Slavka Dunaja (3. mesto).
Ker pa se je s tem kolom liga ZPS v streljanju z zračnim
orožjem zaključila, so bili razglašeni še rezultati skupnih uvrstitev. Prvak letošnje sezone lige ZPS v streljanju z zračnim
orožjem je bila ekipa DP Prekmurja in Prlekije, drugo mesto
si je pristreljala ekipa DP ljubljanske pokrajine, tretjeuvrščena
pa je bila ekipa DP Istre in Krasa.

ODLIČNI REZULTATI V HANNOVRU
V nemškem Hannovru je od 8. do 14. maja 2017 potekalo tradicionalno tekmovanje za svetovni pokal v streljanju z
zračnim orožjem. Slovenska reprezentanca je nastopila v postavi: Veselka Pevec, Gorazd Franček Tiršek, Franc Pinter in Damjan Pavlin, spremljal pa jih je pomočnik trenerke
Aleš Kosmač.
Tekma v Hannovru je prvo večje tekmovanje v letošnjem
letu, ki so se ga strelci udeležili, saj so po naporni lanski sezoni in zelo uspešnih paraolimpijskih igrah v Riu potrebovali
počitek. Zato so v začetku leta načrtno izpustili prvo letošnje
tekmovanje za svetovni pokal v Združenih arabskih emiratih
in drugega na Poljskem.

Domači strelci so postali ligaški prvaki za leto 2017. (Foto: Janja Buzeti)

V posamezni konkurenci SH1 je z zračno puško zmagal
Franc Pinter (MB), na drugem mestu je bil naš član Jožef
Franc, na tretje mesto se je uvrstil Srečko Petkovšek (KP). V
posamezni konkurenci SH2 so prva tri mesta pripadala domačinom, in sicer po naslednjem vrstnem redu: prvo mesto
Slavko Dunaj, drugo mesto Venčeslav Bezjak in tretje mesto
Leon Jurkovič.
Vsem strelcem čestitamo za dosežene rezultate v letošnji
sezoni in jim želimo uspešno tudi naslednjo sezono.
Kljub temu da so strelci imeli tekmovalni odmor in da še
niso v pravi tekmovalni formi, so na omenjenem tekmovanju
dokazali, da lahko krojijo svetovni vrh. Najboljše rezultate so
dosegli strelci pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Tiršek je v skupini R5 s prvim in tretjim mestom nakazal, da je na dobri poti k vrhunskim rezultatom, Pevčeva
je v svoji zlati paraolimpijski disciplini dosegla odličen rezultat kvalifikacij, Franc Pinter pa je v dveh disciplinah dosegel
osebna rekorda.
V ekipni konkurenci je slovenska ekipa (Pevec, Tiršek, Pavlin) nastreljala prvo mesto.
Sezona 2017 je za strelce zelo pomembna, saj jih čaka kar
nekaj velikih tekmovanj, že prihodnje leto pa bo svetovno
prvenstvo v Koreji, kjer se bodo dosegale prve kvote za paraolimpijske igre, ki bodo v Tokiu.
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Anka Vesel | Tretje srečanje ročnih kolesarjev

KLOBASARJENJE PO NOTRANJSKI
Zveza paraplegikov je v soorganizaciji z Zavodom Ars Viva izpeljala 3. srečanje ročnih kolesarjev.

K

lobasarjenje, kot je dobilo ime srečanje ročnih kolesarjev, je tokrat potekalo v idiličnem
podeželskem okolju na Notranjskem. V nedeljo, 21. 5. 2017, so se zbrali pred Hostlom Ars Viva
v Podcerkvi. Oblačno in vetrovno jutro ni obetalo
množične udeležbe, a nebo se je razjasnilo že ob
prihodu prvih udeležencev. Po jutranji pogostitvi,
pripravi kolesarjev in njihovih prevoznih sredstev
je padla odločitev, da prekolesarijo obe načrtovani
trasi.
Prvi del, od Podcerkve do gradu Snežnik, so prekolesarili skupaj. Po kratkem oddihu so se v prelepi
okolici gradu razdelili v dve skupini. V okoliške klance
so se na 35- kilometrski trasi podali bolje pripravlje-

Pod gradom Snežnik so se kolesarji razdelili v dve skupini. (Foto: Anka Vesel)

Urša in Anka, organizatorki Klobasarjenja v družbi Gregorja in Žige (Foto:
Anka Vesel)

Zbor kolesarjev pred Hostlom Ars Viva (Foto: Anka Vesel)
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ni ročni kolesarji. Ostali pa so nadaljevali po 15- kilometrski
ravninski trasi do Nebes pod Snežnikom do žage pri drugem
izviru Ljubljanice na Vrhniki pri Ložu. Na žagi jih je čakala pogostitev. V prijetni družbi, ob klepetu in glasbi ure hitro bežijo. Poslovili so se v zgodnjem večeru z mislijo na naslednje
srečanje.
Na srečanju se je zbralo 16 ročnih kolesarjev s spremljevalci – vseh skupaj več kot 30.
Vodja kolesarske sekcije Anka Vesel se v imenu kolesarjev zahvaljuje vsem spremljevalcem, predvsem kolesarju
Roku Mahnetu, motoristu Sandiju Ravšlju ter ATV-motoristoma Adolfu Košmrlju in Gregorju Gračnerju – vodji
športa pri ZPS, ki so poskrbeli za večjo varnost kolesarjev v
cestnem prometu ter Zavodu Ars Viva za soorganizacijo in
odlično pogostitev.
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Lutfi Abdullahu | Plavalno tekmovanje za paraplavalce

BATAGELJU A NORMA IN TRI ZLATE MEDALJE
Na Madžarskem je 20. in 21. maja 2017 potekalo plavalno tekmovanje za paraplavalce, ki se ga je
udeležil tudi naš plavalec Nino Batagelj.

N

a 100 m hrbtno je za dve sekundi popravil svoj osebni rekord in si z rezultatom 3.24.41 uradno priplaval prvo A normo za svetovno prvenstvo, ki bo
letos jeseni v Mehiki. Za nastop na tem prvenstvu potrebuje še eno.
V disciplinah 50 metrov prosto in hrbtno je z rezultatoma 1.28.19 in 1.34.29
osvojil zlati medalji. Za odličen izkupiček treh medalj gre zahvala celotni trenerski ekipi, maserju, psihologinji ter podjetju Lentismed, ki je tudi finančno podprlo
udeležbo na tem tekmovanju.
»Nino Batagelj je v štiriletnem obdobju pokazal ogromen napredek tako v tehniki kot na psihološkem področju. Z doseženo A normo pa se začenjajo priprave
na naslednje veliko tekmovanje, ki bo v Berlinu,« je dodala trenerka Jana Čander.

Uspešen nastop na Madžarskem (Foto: Kristina
Žagar)

DRŽAVNO PRVENSTVO V PLAVANJU
Zveza za šport invalidov Slovenije je na odprtem bazenu v Radovljici 27. maja 2017 v sodelovanju s Plavalnim klubom
Gorenjska banka Radovljica pripravila odprto državno prvenstvo v plavanju za invalide.
Med plavalci paraplegiki in tetraplegiki se je prvenstva udeležil le Nino Batagelj iz DP ljubljanske pokrajine, ki je na
50 m (1:36.68) in 100 m hrbtno (3:17.20) osvojil prvi mesti in še izboljšal svoj osebni rezultat. Razveseljiv je podatek, da se je
prvenstva udeležilo veliko mladih plavalcev, ki so v odličnih vremenskih razmerah pričarali pravo tekmovalno vzdušje. Za
nemoten potek tekmovanja je skrbela sodniška služba Plavalne zveze Slovenije.

Jože Globokar | Državno prvenstvo v športnem ribolovu s plovcem

SIMONIČ DRŽAVNI PRVAK V RIBOLOVU
Na ribolovni trasi v Radečah je 20. maja 2017 potekalo državno prvenstvo invalidov v športnem
ribolovu s plovcem. Ribiči invalidi so tekmovali v treh tekmovalnih kategorijah, ženske stoje, moški stoje
in moški sede (paraplegiki in tetraplegiki).

S

laba vremenska napoved je gotovo vplivala na udeležbo, kljub temu pa je
ribiške veščine v sektorjih A, B in C preizkušalo več kot 50 ribičev iz različnih
slovenskih društev. Med njimi tudi 15 ribičev paraplegikov in tetraplegikov
iz šestih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije.
Med našimi ribiči je prvo mesto osvojil Franc Simonič iz DP Podravja, ki je v
sektorju B ujel 3.158 gramov rib, drugi je bil Slavko Dunaj z zmago v sektorju A
(3.076 g), tretji pa Venčeslav Bezjak s prvim mestom v sektorju C (1.180 g), oba
iz DP Prekmurja in Prlekije.
Prvenstvo je v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenija-Paraolimpijski
komite pripravila Ribiška družina Radeče, medalje pa je podelil predsednik Društva invalidov Radeče, Franci Gros.

Ribolovna trasa v Radečah (Foto: Primož Jeralič)
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Jože Globokar | 22. Radejev memorial z zaključkom lige

SKLEPNO ŠAHOVSKO TEKMOVANJE V
PROSTORIH DOLENJSKEGA DRUŠTVA
S pozdravnim nagovorom predsednika DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Jožeta Okorna, ki je vsem
šahistom zaželel dobre rezultate v tej miselni igri in dobro počutje v njihovem kraju, je 9. maja 2017 v
društvenih prostorih potekal 22. memorial Jožeta Radeja in zaključno tekmovanje v šahovski ligi v sezoni
2016/2017.

Z

a kar najboljše uvrstitve v posamični in ekipni konkurenci se
je tokrat pomerilo le 17 šahistk
in šahistov iz šestih pokrajinskih društev ZPS. Pred tekmovanjem je arbiter
Ludvik Cvirn obrazložil pravila in potek tekmovanja, nato pa so tekmovalci
odigrali sedem krogov po švicarskem
sistemu in pravilih FIDE (dodatek za
pospešeni hitropotezni turnir). Igralci
so imeli za posamične »partije« za razmišljanje in poteze na voljo deset, težje
gibalno ovirani tetraplegiki pa dvanajst
minut.

REZULTATI SPOMINSKEGA
TEKMOVANJA
Prehodni pokal 22. Radejevega memoriala in zlato medaljo je v posamični

konkurenci osvojil Vojko Gašperut
– KP (6), srebrno medaljo je za drugo
mesto prejel Ivica Vukadin – KR (5.5),
bronasto za tretje mesto pa Adam
Dmitrovič – LJ (5).

REZULTATI LIGAŠKEGA
TEKMOVANJA – ZPS-GRADEX
2016/2017
V sezoni 2016/2017 so šahisti v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije
odigrali štiri kola. Prvo kolo so z Brezovnikovim memorialom odigrali v Kopru,
drugo z mednarodnim turnirjem v
Ponikvah, tretje v Naklem, zaključno
četrto pa v Novem mestu z Radejevim
memorialom.

Najboljši na spominskem tekmovanju (Foto: Tomaž Demšar)
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Po povzetku rezultatov vseh štirih krogov je naslov ligaškega prvaka
v sezoni 2016/2017 že petič zapored
osvojila ekipa DP Ljubljana (54,5), druga je bila DP Celje (50,5), tretja DP Koper (36,0), četrta DP Novo mesto (34,0),
peta DP Maribor (22,5), šesta DP Kranj
(18,0), sedma pa DP Murska Sobota (9).
Nekatere ekipe se niso udeležile vseh
štirih kol.
Ob razglasitvi rezultatov je šahiste
nagovoril vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije Gregor Gračner
in jim za dosežene rezultate čestital.
Zahvalil se je tudi organizatorjem posamičnih kol in podelil pokale. Podpredsednik društva in športni referent
Mirko Sintič je podelil medalje in prehodni pokal spominskega tekmovanja.

Predstavniki najboljših ekip v ligi ZPS-GRADEX (Foto: Tomaž Demšar)
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Lutfi Abdullahu | Četrti dobrodelni tek Wings for Life World Run

MAGIČNIH 90 km IN ZBRANIH 6,8 MIO €
»EN TEK PLUS EN NAMEN JE ZDRAVILO.«
Točno ob 13. uri po lokalnem času se je 7. maja 2017 po vsem svetu začel globalni dobrodelni tek
Wings for Life World Run 2017. Že četrtič zapored je na šestih kontinentih in na 24 trasah teklo 150.000
tekačic in tekačev.

T

ega edinstvenega tekaškega doživetja so se udeležili
profesionalni, amaterski, stari, mladi in invalidni tekači
s skupnim ciljem – zbrati čim več denarja za raziskovanje in iskanje zdravila pri poškodbi hrbtenjače. Zgolj v treh
letih, od prvega teka 2014, se je te humane prireditve udeležilo več kot 280.000 tekmovalcev 193-tih narodnosti. Skupno
so v več kot 38 državah pretekli 2,8 milijonov kilometrov in
zbrali 13,8 milijonov evrov.
Na svetu si vsako leto hrbtenjačo poškoduje več kot
250.000 ljudi, zato prihodek celotne prireditve in drugih donacij namenijo tej organizaciji, ki neprestano raziskuje in išče
zdravilo.
Wings for Life (krila za življenje) je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2003. Idejni vodja te fundacije
je direktor Red Bulla Dietrich Mateschitz, ki sta jo osnovala
skupaj z dvakratnim svetovnim prvakom v motokrosu Heinzom Kinigadnerjem, čigar sin se je leta 2003 hudo ponesrečil z motorjem in postal tetraplegik. »Živel sem svoje sanje
in jih bom spet, skupaj s sinom,« je dejal Heinz, ki svoje življenjsko vodilo zdaj udejanja v iskanju zdravila za prerezana krila.
S Kongresnega trga v Ljubljani se je po poku startne pištole v svetovni tek pognalo več kot 4.000 tekačic in tekačev. S tem so krepko presegli lanski rekord, ko je teklo 3.000
udeležencev. Med njimi je tudi tokrat tekel častni pokrovitelj
slovenskega teka, predsednik države Borut Pahor, ki je pretekel 21 kilometrov.
Trasa je tako kot v prejšnjih letih potekala iz centra mesta
proti nakupovalnemu središču BTC in pot nadaljevala proti
Domžalam, Kamniku, Cerkljam na Gorenjskem in Smledniku.
Nekateri so tekli hitro, drugi počasneje, toda točno pol
ure po startu so tekače po vsem svetu začela loviti zasledovalna vozila, ki so opremljena z elektronskimi napravami za
merjenje hitrosti. Ta vozila, ki predstavljajo ciljno črto, začnejo po trasi voziti s 15 kilometri na uro, po dveh urah pa
pospešijo na 35 kilometrov. Tisti trenutek, ko tekača vozilo
prehiti, ga izločijo iz tekmovanja, naprava pa zabeleži njegov rezultat. Zmagovalec postane tisti tekač, ki do izključitve preteče največ kilometrov. V Sloveniji je zasledovalno
vozilo tako kot lansko leto vozil Aleks Humar – večkratni
državni prvak v reliju. Družbo so mu delali predstavnik Timinga, ki je skrbel za natančno merjenje rezultatov, Filip
Flisar, ki je spodbujal tekače in predstavnik organizatorjev.
V Sloveniji je največ kilometrov pretekel Rus Ivan Motorin

(62 km), v ženski konkurenci pa je zmagala 19-letna Eva Zorman (40 km).
Med tekači so tekmovali tudi številni paraplegiki: David
Razboršek (19,64 km), David Slaček (18,21 km), Matej Lednik (15,95 km), Janez Učakar (15,66 km), Žiga Breznik
(14,57 km), Ivo Ozebek (15,46 km), Tanja Cerkvenik (14,07
km), Sašo Rink (13,95 km), Gašper Črnilec (12,99 km), Anka
Vesel (12,48 km), Luka Plavčak (10,06 km), Barbara Slaček
(8,93 km), Aljoša Škaper (7,89 km), Bogdan Kronovšek
(4,14 km) in drugi.
Absolutni zmagovalec globalnega teka Wings for
Life World Run je Šved Aron Anderson, ki je z invalidskim vozičkom prevozil neverjetnih 92 kilometrov in postavil rekord teka. Med ženskami je slavila Poljakinja Dominika Stelmach z 68,21 kilometri.
Letošnji ambasadorji tekaškega izziva so bili naši člani: paraolimpijka Tanja Cerkvenik, paraolimpijec Gal Jaklič,
komentator Nino Batagelj, udeleženec relija Dakar Simon
Marčič, maratonec Roman Kejžar in triatlonec Matej
Markovič.

Nino Batagelj je komentiral tek. (Foto: Wings for Life World Run)

Letos so vsi tekmovalci, po vsem svetu jih je teklo
155.288, zbrali 6,8 milijonov evrov, pretekli pa 1.431.193
kilometrov. Med ekipami je bila v Sloveniji najbolje zastopana Renaultova #Passion4Life, ki je štela 506 članov, za
vsak pretečen kilometer pa je Renault Slovenija namenil
še dodaten evro fundaciji Wings For Life.
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Jakob Škantelj, dipl. nov. | Boccia

DOMOV Z DVEMA ČETRTFINALOMA
Slovenska reprezentanca v bocci se je sredi aprila udeležila evropskega pokala v Sant Cugatu, ki je
bilo prvo po paraolimpijskih igrah v Riu. Glavni adut najštevilčnejše ekipe do sedaj je bil Matjaž Bartol,
reprezentanca pa se je domov vrnila z dvema zgodovinskima četrtfinaloma in še nekaj lepimi zmagami.

N

ov paraolimpijski cikel je v dvoranskem balinanju za
invalide prinesel tudi številne spremembe pravil in
pogojev, na katere se bodo morale reprezentance
očitno počasi navaditi, saj je bila večina izmed njih po prvem
tekmovanju uspešno izpeljana in s strani igralcev ter strokovnih vodstev tudi pozitivno sprejeta.
Znova nastopili z ekipo
Eno izmed novih pravil, ki za tekmovanje parov ali ekip
v slednjih zahteva po vsaj enega člana različnih spolov, je
za našo reprezentanco prineslo to, da je na evropski pokal v
Sant Cugat odpotovala v najštevilčnejši zasedbi do zdaj, saj
se je ustaljenemu BC4 paru pridružila še Nataša Bartol, poleg tega pa je prve tekmovalne izkušnje nabiral tudi igralec
v kategoriji BC1, Boris Šmigoc. S slednjim je tako Slovenija
pridobila manjkajoči člen za tekmovanje BC1/BC2 ekip, kar je
pomenilo, da je imela slovenska reprezentanca v Španiji po
več letih odsotnosti ponovno ekipo, ki sta jo poleg omenjenega Šmigoca sestavljala še igralca iz kategorije BC2, Fabio
Rizzi in Natalie Finkšt.
Ravno ekipa BC1/BC2 je v Španiji prva stopila na parket,
saj se je v skupini že prvi dan pomerila z eno izmed favoritinj
tekmovanja, Nizozemsko. Slednja je bila žal boljša s 6 : 4, a se
je slovenska ekipa proti kasneje tretjeuvrščeni reprezentanci
zelo dobro borila, na kar kaže tudi rezultat. »To je bila sploh
prva tekma za našega novega reprezentanta Borisa, ki pa jo
je opravil z odliko. V vlogi vodje pa se je izkazala mlada, a
izkušena Natalie Finkšt,« je prvi nastop ekipe ocenila trenerka
Šotlova, ki je trojico nato popeljala tudi še na preostali dve
tekmi skupinskega dela. A sta bili reprezentanci Španije in
Francije (7 : 4 in 10 : 2) na žalost na koncu vseeno premočni.

Slovenija se je iz Sant Cugata vrnila z dvema četrtfinaloma. (Foto: Milena
Škantelj)
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Svoje nastope v prvi polovici tekmovanja, ko so bile na
sporedu tekme parov in ekip, so v Sant Cugatu pričakali tudi
preostali trije člani reprezentance. Par BC4, ki ga poleg Nataše Bartol sestavljata tudi Matjaž Bartol in Jakob Škantelj,
sta v skupini A čakala dvoboja proti Veliki Britaniji in Grčiji, ki
je bila od slovenskega para že tesno boljša na predlanskem
svetovnem pokalu v Poznanu. Čeprav si je slovenski par želel nadgraditi rezultat izpred dveh let, prav tako v tem španskem mestu, ko je bil celo zelo blizu senzacionalni uvrstitvi
v polfinale in le-tega zdaj doseči, pa mu žal ni steklo po pričakovanjih. Najprej je proti Veliki Britaniji, ki je nato zanesljivo
zmagala na tekmovanju, izgubil z 1 : 10, nato pa je še povsem
zadnji met Grka na drugi tekmi prevesil tehtnico na stran grške reprezentance, ki je bila boljša s 3 : 1.
Spodbuden debi Šmigoca in slovenski(a) dvoboj(a)
V drugem delu tekmovanja v španskem mestecu blizu
Barcelone so med tekmovalci sledili še posamični dvoboji,
kjer je bil žreb za slovensko reprezentanco zelo zanimiv. Tako
v kategoriji BC2 kot tudi v BC4 sta se namreč v isti skupini
znašla dva slovenska predstavnika, in sicer so svoje prve dvoboje med seboj odigrali Fabio Rizzi in Natalie Finkšt ter Jakob
Škantelj in Matjaž Bartol. Najprej pa sta se v primorskem derbiju pomerila Rizzi in Finkšt, kjer je zmago s 5 : 2 slavil prvi.
Tudi v nadaljevanju je šlo nekoliko bolje starejšemu Rizziju,
čeprav mu do še druge zmage ni uspelo priti. Vendar je bil
nekajkrat zelo blizu proti končnemu zmagovalcu iz Belgije
ter četrtouvrščenemu Špancu. Po načrtih pa se žal ni izšlo
Finkštovi, ki je izgubila vse štiri tekme.
Veliko boljše je šlo na drugi strani v kategoriji BC1 Šmigocu, ki je že svojo prvo posamično tekmo na najvišjem nivoju
dobil. Ptujčan je bil namreč po tie breaku boljši od Italijana
Maura Perroneja, zaradi česar je povečal slovenske želje.
A se kljub neverjetni borbi proti tretjemu igralcu na svetu,
Nizozemcu Danielu Perezu, ni izšlo za zmago, nizek poraz
z 0 : 5 pa pove, da je novi slovenski reprezentant igral odlično. Zelo dobro igro pa je Šmigoc prikazal tudi v zadnjem in
odločilnem dvoboju za napredovanje proti Francozu, a je bil
slednji žal boljši s 6 : 3. Naslednjo priložnost bo imel Šmigoc
najverjetneje avgusta v Sevilli, kjer ga v okviru svetovnega
pokala čaka še debi v svetovni konkurenci.
»Končni vtis je pozitiven.«
Slovenski tekmovalci v kategoriji BC4, ki jih v oktobru
čaka še evropsko prvenstvo na Portugalskem, so nato v posamični konkurenci zaigrali precej boljše ter nanizali nekaj lepih zmag, ki so prinesle tudi velik končni uspeh. Začelo se je

[
sicer s prej omenjenim dvobojem med Matjažem Bartolom
in Škantljem, ki ga je s 7 : 2 dobil prvi. Slovenski državni prvak
je nato v tem ritmu odigral tudi tekmo proti Špancu Albertu
Arranzu, od katerega je bil s 3 : 2 boljši tudi Škantelj, ki je
tako zabeležil svojo prvo mednarodno zmago v posamični
konkurenci. Tako za enega kot za drugega pa je bil odločilen
dvoboj proti izkušenemu in drugo postavljenemu Madžaru
Laszlu Hegedusu. Ker sta oba proti slednjemu izgubila, je
za napredovanje tako odločal njun medsebojni dvoboj.
A Matjaž Bartol vseeno ni bil edini slovenski predstavnik
v četrtfinalu oziroma ni bil edini iz družine Bartol, saj je to kot
debitantki na mednarodnih tekmovanjih uspelo tudi njegovi
sestri Nataši. Slednja se je odlično spopadla s pomanjkanjem
izkušenj in se po zmagi nad kasneje drugouvrščenim Grkom
Marinosom Goniasom uvrstila v četrtfinale. Oba Barto-
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la pa sta tam naletela na, na tekmovanju zelo razpoložena
Britanca, ki sta bila na koncu žal premočna. Matjaž je z 1 :
5 izgubil proti Stephenu Mcguiru, medtem ko je bila od
Nataše s 3 : 5 boljša Evie Edwards.
»S tekmovanja smo lahko odšli povsem dvignjenih glav.
Pričakovanja so pri nekaterih ostala neizpolnjena, a so nato
spet drugi nastopili precej nad njimi. Menim, da je končni
vtis pozitiven, le tiha želja po medalji je tokrat ostala neuslišana,« pa je slovenske nastope ocenila Šotlova.
Škantelj do stopničk v Nemčiji in Pragi
Tetraplegik Jakob Škantelj je bil sicer v svoji kategoriji BC4
v zadnjem obdobju precej uspešen. Na dveh močnih mednarodnih turnirjih v Saarbrücknu in Pragi je prišel do tretjega
mesta, kar je zagotovo lep obet pred nadaljevanjem sezone.

Peter Cerar | 36. maraton Franja

JUNAKINJA
V času zvezdniških muh enodnevnic in instantnega »junaštva« je za mnoge težko razumeti boj in upor, ki
ga je živela in bila Franja Bojc Bidovec.

Z

a marsikoga nepredstavljivo pokončna drža in boj
z mlini na veter, ki na zadnje mesto postavlja posameznikov ego in korist je nekaj, kar je dandanes že
precejšnja redkost. Če pa omenimo še šovinistično moški
svet in podcenjevanje nežnejšega spola, ki že praktično ves
čas človeške zgodovine kroji usodo sveta, pa je še toliko bolj
smiselno in prav, da se največji kolesarski dogodek oziroma
praznik imenuje po NJEJ.
Že 36. izvedba maratona, ki vsako leto zbere ljubiteljice in ljubitelje kolesarstva na enkratnem dogodku, ki sedaj
poleg nedeljskega maratona obsega tudi petkovo vožnjo na
čas in sobotni družinski maraton, je tudi letos privabila nas,
ki gonimo na roke. Na žalost iz različnih razlogov v precej
okrnjeni zasedbi (trije na kronometru in štirje na maratonu)
smo, ne glede na omenjeno pomanjkljivost, k zadevi pristopili resno, predano in z ljubeznijo do kolesa.

Gregor, Peter, Edo in David na startu malega (100-kilometrskega)
maratona Franja (Foto: Žiga Breznik)

Že petkov kronometer ali drugače povedano, »ura resnice«, nam ni pustil dihati. Trasa med BTC centrom in Domžalami je bila seveda zaprta za ostali promet, kar je lahko pomenilo le eno: glavo dol in na polno. Vremenski pogoji so nam
bili naklonjeni in le smola prvega favorita Marka Severja, ki
je na trasi predrl zračnico, je pomenila, da sva do cilja prišla
le jaz in Edo. Vsak s svojim rezultatom, vsak s svojimi občutki.
Kljub temu da celotna zadeva traja dobre pol ure, je »izpraznjenost«, ki jo čutiš na cilju, nepopisna. Sam sem še nekaj
minut po prihodu v cilj obležal na kolesu z zaprtimi očmi, saj
dejansko nisem imel ne volje ne energije za kaj več. Ampak!
Pravijo, da če na cilju kronometra nisi prazen, si nekaj naredil
narobe.
V nedeljo se nas je na startu malega, a vseeno skoraj
100-kilometrskega maratona, zbralo nekoliko manj kot prejšnja leta. Nič ne de smo si rekli in hrabro pognali gonilke že
od prvega kilometra dalje. Gregor je upravičil status reprezentanta in z Davidom sta pognala naprej, medtem ko sva
jaz in Edo dobršen del poti prevozila skupaj. Vzajemna pomoč pri vetru v prsa odtehta marsikaj in na tako dolgi poti,
kot je maraton Franja, vsak kilometer družne vožnje pomeni
veliko. Vsekakor velja omeniti tudi domačine, ki ob robu cest
vztrajajo v navijanju in bodrenju in prepričan sem, da ročni
kolesarji pri opazovalcih vzbudimo prav posebna čustva –
vsaj čutiti je tako. Borba s klanci, z močnim soncem, vetrom,
s svojim pulzom, z mišičnimi krči, s psihološkimi krizami …
vse to je Franja. Njej in njenemu boju na čast pa vse naše
»trpljenje« izpade trivialno in morda je tudi to razlog, da se
nekako da zdržati 4 ali 5- urno kolesarjenje na robu svojih
zmogljivosti. Njej in kolesarstvu na čast pridemo tudi drugo
leto! Upam, da v večjem številu.
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Alenka Plemelj in Janez Učakar | 14. kamp Cable Krk

ZA SLOVENCE PRVA MEDALJA
Drugi teden v juniju je v vasici Kornič pri Punatu na hrvaškem otoku Krku potekal že 14. kamp v deskanju
na vodi. Slovenci se kampa udeležujejo že sedmo leto zapored. Kamp je potekal na Cable Krku. Omeniti
velja, da je celoten objekt dostopen osebam na vozičku in da lastnik Tomo, naš prijatelj, ponuja tudi
ustrezno prilagojene deske za sedeči položaj.

O

menjenega kampa so se udeležili slovenski paraplegiki: Matej Lednik, Gregor Habe in Enis Musič (DP Celje), Boštjan Ceglar, Gregor Gračner in
Borut Sever iz ljubljanske regije, Janez Učakar in Klemen
Lokar iz gorenjskega društva in Branko Črv iz DP severne
Primorske.
V prvih dneh tedna je vreme omogočalo dobre pogoje
za treninge, v sredo pa je burja prekinila vse aktivnosti. Tako
so udeleženci kampa treninge nadaljevali v četrtek, vse do
sobote, ko so priprave kronali s tekmovanjem. Mednarodnega tekmovanja so se poleg Slovencev udeležili še Hrvati, Nemci in Italijani. V predtekmovanju so se v finale uvrstili
Ceglar, Sever in Lednik, Hrvat Lakič ter mojstra »wejkanja« iz
Italije in Nemčije. Končna zmaga je pripadla Italijanu, drugi je
bil Nemec, tretje mesto pa je suvereno »pribordal« naš Borut
Sever. To je tudi prva slovenska medalja v wake bordu.
Poleg treningov in tekme so se naši fantje udeležili izleta
z jahto, ki je prirejena za prevoz invalidov, in je v lasti hrvaškega tetraplegika Zdravka Lakiča. V petkovem dopoldnevu
so se odpravili na čudovito panoramsko vožnjo mimo mesta
Punat do Stare Baške. Ustavili so se ob obali južnega dela
otoka, kjer so se najbolj pogumni izletniki pognali s krova v
že kar prijetno sinje modro morje. Pot so nadaljevali mimo
otoka Prvič na Goli otok. Po krajšem opisu zgodovinskega
dogajanja na otoku so se s turističnim vlakcem odpeljali po
njem. Domačin je predstavil zaporniško dogajanje po vojni.
Srhljive poglede na zapuščene stavbe so omilili cvetoče rumeni kaktusi na belem kamenju in redka drevesa. Ta so na
povsem goli otok nasadili zaporniki. Pred samim slovesom z

Na Krku so udeleženci preživeli lep, uživaški teden. (Foto: Gregor Gračner)

otoka so se izletniki okrepčali z odlično pripravljenimi morskimi sadeži. Pot nazaj je vključevala postanek v enem od
osamljenih zalivov s kopanjem najbolj morja željnih kopalcev. Ob prijetnem druženju, odlični kulinariki in čisti »bonaci«
s sončnim zahodom se je pot pomorščakov zaključila.
Kamp v wake boardu sta omogočili Zveza paraplegikov
Slovenije in Zveza za šport invalidov Slovenije. Osebe na vozičku so izkusile še eno možnost prilagojenega športa, ki je
okrepila zavedanje, kaj vse se zmore, in prispevala k socialni
vključenosti. Škoda le za tiste, ki jim zmanjka malo »nečesa«
in ostanejo doma.

PLAVČAKU NORMA ZA SVETOVNO PRVENSTVO
Na Hrvaškem je 27. maja 2017 potekalo odprto prvenstvo v atletiki za invalide, med številnimi atleti sta nastopila tudi člana Zveze paraplegikov Slovenije
Luka Plavčak in Henrik Plank.
Navdušil je Plavčak, ki je kij zalučal 17,55 metrov in si tako priboril normo za
nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo od 14. do 23. julija potekalo v Londonu.
Plank je z metom diska 14,94 metrov pristal na tretjem mestu.
Naša atleta je spremljal trener Luka Cmok, ki je pripomnil, da je bil glavni
cilj nastopa Plavčakova norma, nekoliko manj pa je bil zadovoljen s Plankovim
nastopom, ker ve, da je bolje pripravljen.
(Povzeto s spletne strani ZŠIS)
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Jože Globokar | Državno prvenstvo v curlingu

EKIPA DP LJUBLJANA I DRŽAVNI PRVAK
V Ledeni dvorani na drsališču v Zalogu je 20. aprila 2017 v organizaciji ZŠIS-POK in Curling zveze
Slovenije potekalo že četrto državno prvenstvo v curlingu na vozičkih.

M

ed štirimi ekipami je prvo mesto osvojila DP
LJUBLJANA I (Živa Hribar, Jože Klemen, Robert Žerovnik, Žiga Bajde), drugo ekipa BASKET (Gregor Gračner, Jože Berčon in Slobodan Banjac), tretje DP LJUBLJANA II (Jana Ferjan, Mojca Burger,
Bojan Lukežič in Davorin Kopše), četrto pa DP Gorenjske.
Led na tekmovališču je bil izredno dobro pripravljen, zato
so bili tudi pogoji za tekmo zelo dobri. Medalje sta zmagovalnim ekipam podelila predsednik Curling zveze Slovenije
Marko Šinkovec in predstavnik ZŠIS-POK Primož Jeralič.

Po besedah glavnega selektorja slovenske reprezentance v curlingu na vozičkih, Gregorja Vrbinca, je Slovenija
ena izmed redkih držav v Evropi, ki ima na državnem prvenstvu več kot dve ekipi.

V zmagovalni ekipi sta tekmovala tudi Živa Hribar in Žiga Bajde. (Foto:
Blaž Uršič)

Jože Globokar | Finale evropskega pokala alpskih
smučarjev invalidov

SLIVNIK DO NORME ZA
NASTOP NA POI
Smučarski center Veysonnaz v Švici je 31. marca in 1. aprila 2017 gostil
finale evropskega pokala alpskih smučarjev invalidov. V slalomu in veleslalomu je nastopil tudi naš 16-letni Jernej Slivnik in v obeh tekmah
osvojil 10. mesto. V slalomu je zmagal Francoz Francois Frederic, v veleslalomu pa domačin Cristoph Kunz.
Z odličnimi točkami v slalomu in obeh veleslalomih je Jernej dosegel
normo za nastop na paraolimpijskih igrah, ki bodo leta 2018 potekale v
Pjongčangu v Južni Koreji. Z nastopom v Švici pa si je priboril tudi odlično izhodišče za prihodnjo sezono v svetovnem pokalu. Nad našim mladim upom bdi trener Roman Podlipnik.

Z nastopom v Švici si je priboril odlično izhodišče za
prihodnjo sezono (Foto: delo.si)
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THERMANA LAŠKO

DODDELEK ZA REHABILITACIJSKO ZDRAVSTVENO NEGO
V Thermani Laško izvajamo zdravstveno nego na Oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno nego. Namenjena je
pacientom, ki potrebujejo zdravstveno nego in pomoč pri
vsakodnevnih aktivnostih pri okrevanju po poškodbah in
operativnih posegih na gibalnem aparatu, ter tistim s funkcijsko prizadetostjo in revmatičnimi boleznimi gibalnega
sistema. K nam prihajajo gostje na zdraviliško zdravljenje,
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, obnovitveno rehabilitacijo in zdraviliško oskrbo. Na oddelek sprejmemo tudi
paciente, ki potrebujejo zdravstveno nego in pomoč pri
vsakodnevnih aktivnostih, ter njihove spremljevalce. Kontinuirano 24-urno zdravstveno nego in oskrbo zagotavlja strokovno usposobljena ekipa diplomiranih medicinskih sester,
zdravstvenih tehnikov in bolničarjev.
Sobe so nadstandardno urejene, klimatizirane, opremljene z mehaniziranimi posteljami, prilagojenimi gibalno oviranim osebam. Vsaka posteljna enota je povezana s centralnim
klicnim sistemom. Kopalnice v sobi so brez arhitektonskih
ovir, opremljene in prilagojene invalidnim osebam. Gostje
lahko koristijo jedilnico v hotelu skupaj z ostalimi gosti ali pa
na oddelku, kjer osebje naroča dietne obroke, pomaga pri
izbiri hrane in hranjenju. Kadar ima gost zelo velike težave z
gibanjem in je nameščen v negovalni sobi, so obroki lahko
postreženi v sobi.

UDARNI VALOVI
Z lanskim letom smo uvedli novo metodo
zdravljenja terapijo z udarnimi valovi –
Extracorporeal shock wave therapy.
Terapija z udarnimi valovi je zelo uspešna
metoda pri zdravljenju športnih poškodb
in mišično skeletnih boleznih zaradi
preobremenitve kot so tendinopatije.
IZVAJA SE PRI:
1. bolečini zaradi degenerativnih
sprememb in kalcinacij tetiv (rama,
Ahilova tetiva, peta (trn v peti), stopalo,
komolec, koleno, kolk)

Nekaj dni pred prvomajskimi prazniki smo zaključili prenovo II. nadstropja hotelskega dela Zdraviliški dom. Imamo
24 prenovljenih sob, ki so v prvi vrsti namenjene vsem, ki se
srečujejo z omejitvami v gibanju ali kakšnimi drugimi omejitvami. Obnovljene sobe so zasnovane brez ovir, kopalnice so
povsem prilagojene. V delu prenovljenih sob so nameščene
negovalne postelje, poskrbljeno je za nudenje pomoči gostu. Prav tako smo postali bogatejši za kombinirane sobe, tj.
sobe z negovalno posteljo, namenjeno namestitvi osebe z
omejitvami, in standardno posteljo, ki jo lahko koristijo svojci
pacientov, ki bodo k nam prišli na rehabilitacijo ali oskrbo.
S 15. majem smo šli v obnovo V. nadstropja hotelskega
dela Vrelec. Dela naj bi bila zaključena do 10. julija 2017. Prenovljene enoposteljne hotelske sobe s povsem prilagojenimi kopalnicami bodo prav tako namenjene predvsem osebam z omejitvami v gibanju.
Na Oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno nego izvajamo kvalitetno in profesionalno zdravstveno nego, ki uporabnikom zagotavlja varnost na področju vseh življenjskih
aktivnosti. Dokaz, da delamo dobro in v pravi smeri, je zadovoljstvo ljudi, ki svojca prepustijo naši oskrbi za čas, ko so dalj
časa odsotni. Tukaj smo za vas.
Informacije: 03 423 2100 / info@thermana.si
Lektorirala: Maša Pliberšek

OBNOVITVENA
REHABILITACIJA V
ZDRAVILIŠČU LAŠKO
tu nudimo
V juliju in avgus
i popust.
k
s
j
i
20% promoc

2. kronični mišični bolečini v vratu ali
hrbtu (mišični vozli)
Terapija deluje tudi proti znakom staranja
in pomaga pri obnovi in pomlajevanju
mehki tkiv. Izboljša tonus kože - ohlapnost
kože na kolenih, proti celulitu, zmanjšuje
strije in brazgotine.
Cena obravnave z udarnimi valovi je
50 €, obravnava udarnih valov s
klinično preiskavo 70 €.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
03 7345 150 | fizioterapija.info@thermana.si
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Benjamin Žnidaršič | Kongres ob 60-letnici VDMFK v Barceloni

MED 1500 SLIKAMI (SKORAJ) NAJBOLJŠA ŽNIDARŠIČEVA
Ob 60-letnici Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, je bil v Barceloni od 9. do
14. aprila 2017 redni kongres, ki se ga je udeležilo okoli 140 polnopravnih in pridruženih članov iz 36
držav. Med njimi sta bila tudi polnopravna člana iz Slovenije, Vojko Gašperut in Benjamin Žnidaršič.
Vse dogajanje na kongresu je bilo slavnostno obarvano, čeprav so se dotaknili tudi rednih problemov.

T

akšna srečanja so vedno pomembna tako za slikarje,
založnike in tudi vodstvo tako velike organizacije. Izmenjava mnenj in pogledov vedno pomaga k boljšemu delu. Izvoljena sta bila dva nova člana v šestčlanski
upravni odbor: Grand Wiliam Sharman iz Nove Zelandije in Soon-Yi Oh iz Južne Koreje ter potrjen predsednik
združenja Serge Maudet. Organizacijo kongresa je odlično
izpeljal direktor administracije VDMFK Mario Famlonga s
svojo ekipo. Mednarodno združenje sestavlja 815 umetnikov
iz 78 držav. Za pomoč je na kongresu skrbela Malteška bolniška pomoč iz Avstrije.
Ob koncu so razglasili rezultate natečaja za najboljši
motiv za posebne priložnosti. Med približno 1500 slikami
najboljših slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, na svetu, se
komisija ni mogla odločiti, zato sta si prvo in drugo mesto
delila Benjamin Žnidaršič iz Slovenije in Markus Kolp iz
Nemčije, tretje mesto pa je zasedel Luca Bucci iz Italije.

Slavnostna razstava ob 60-letnici mednarodnega združenja je bila postavljena v glavni sali Marqués de Comillas v
Pomorskem muzeju v centru Barcelone, na začetku glavne
ulice La rambla. Razstavljenih je bilo več kot 150 slik, med
njimi tudi slovenski avtorji: Silvo Mehle, Vojko Gašperut
in Benjamin Žnidaršič. Vojko Gašperut je imel razstavljene
kar štiri grafike, kar priča o njegovem risarskem talentu. Ob
tej priložnosti je izšla knjiga 60 let VDMFK z 245 stranmi in
katalog razstavljenih del.
Organiziran je bil tudi ogled znamenitosti Barcelone
in največje vinske kleti v Evropi za proizvodnjo šampanjca
Freixenet Cava blizu glavnega mesta Katalonije. V Barceloni smo si ogledali baziliko Sagrada Familia, ki jo gradijo že
135 let, glavno ulico La rambla z mnogimi trgovinicami, 8 km
dolgo mestno plažo Barcaloneta in gotski del starega mesta
z mestno hišo in obzidjem. Nekaj stvari pa si moramo še ogledati naslednjič, ko se vrnemo nazaj.

Kongresa se je udeležilo okoli 140 polnopravnih in pridruženih članov iz 36
držav, med njimi tudi trije predstavniki iz Slovenije. (Foto: Ars Viva)
Slika »Na zdravje« Benjamina Žnidaršiča si je s sliko Markusa Kolpa iz
Nemčije delila prvo mesto. (Foto: Benjamin Žnidaršič)

"Kdor zna posejati svoje življenje, bo tudi na puščobni zemlji
požel bogato letino."
Rudi Kerševan
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Jože Globokar | Naši slikarji razstavljali v Monoštru na Madžarskem

LIKOVNA RAZSTAVA PRI ZAMEJSKIH SLOVENCIH
Slikarji Likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije so se s svojimi deli predstavili porabskim Slovencem v Monoštru na Madžarskem. Skupinsko razstavo enajstih slikarjev in rezbarjev so 7. aprila 2017
odprli v razstavnih prostorih Slovenskega doma v Monoštru.

BARVNI ODTENKI SKOZI PRIZMO SLOVENSKIH
PARAPLEGIKOV
Slovesna otvoritev razstave se je začela z recitalom pesmi
rezbarja Jakoba Kaučiča, nato pa je ljubitelje likovne umetnosti nagovoril predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem
Jože Hirnök. Zvezo paraplegikov Slovenije je predstavil
njen predsednik Dane Kastelic, ustvarjalnost likovnikov
pa vodja kulturnih dejavnosti Metod Zakotnik. Vidno navdušen nad ustvarjenimi deli naših likovnikov in rezbarjev je
spregovoril tudi generalni konzul Republike Slovenije Boris
Jesih.
Predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem in generalni konzul sta ob tej priložnosti prejela grafični deli Metoda
Zakotnika, nagrajeni z zlato paleto. Kulturni dogodek sta
spremljala lokalna televizija in časopis Porabje.
Na skupinski razstavi so se s svojimi deli predstavili: slikarji
Dragica Sušanj, Tina Pavlovič in Vojko Gašperut - Gašper, ki svoja dela ustvarjajo s čopičem v ustih, rezbarja Ja-

Odprtje razstave v Slovenskem domu v Monoštru (Foto: Jana Hribar)

kob Kaučič in Radovan Gros ter slikarji Anka Vesel, Klavdij Leban, Boris Šter, Miran Jernejšek, Branko Rupnik
in Metod Zakotnik.

LIKOVNA RAZSTAVA METODA ZAKOTNIKA
Društvo upokojencev iz Škofje Loke je 17. marca 2017 v
večnamenskem prostoru Osnovne šole Škofja Loka - Mesto za
svoje člane pripravilo likovno razstavo slikarja in grafika Metoda Zakotnika. Domačin se je številnim članom društva predstavil z novejšimi grafikami, risbami in akvareli.
Otvoritev razstave sta obogatila mešana pevska zbora Mavrica in Vrelec, popestril pa še sekstet orgličaric.
Med številnimi ljubitelji likovne umetnosti so si otvoritev
kulturnega dogodka ogledali tudi župan Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe in predstavniki sosednjih gorenjskih društev
upokojencev.
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Metod Zakotnik s predsednikom Društva upokojencev Škofja Loka,
Mirom Duičem in Zlato Ramovš (Foto: Martin Bizjak)
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Boris Šter | Zlata paleta

OTVORITEV RAZSTAV ZLATA PALETA
Osnovne tehnike 2017
V stari galeriji Delavskega doma v Trbovljah so slovenski
likovni umetniki 24. marca 2017 odprli razstavo »Osnovne
tehnike 2017«. Organizirala jo je Zveza likovnih društev Slo-

venije in je v sklopu natečaja Zlata paleta. Strokovna komisija
v sestavi: mag. Zoran Poznič, mag. Saša Bizjak in mag.
Špela Pavli je izmed 208 prispelih slik na razstavo uvrstila
64 del. Slike je prispevalo 107 posameznikov iz 17 likovnih
društev.
Izmed slikarjev likovne sekcije Zveze paraplegikov so
svoja dela na glavno razstavo uvrstili: Boris Šter, Metod
Zakotnik iz Društva paraplegikov Gorenjske in Benjamin
Žnidaršič iz Ars Vive.

Klasično slikarstvo
V kategoriji Klasično slikarstvo je izbor del potekal v soboto, 1. aprila 2017. Priznanja za oddana dela sta dobila Anka
Vesel za oljno sliko z naslovom Cvetje v mesečini, ki je bila
oddana pod temo Atmosfera, in Beno Žnidaršič iz Ars Viva.
Otvoritev razstave v Trbovljah (Foto: Ars Viva)

Benjamin Žnidaršič | Ex-Tempore Logatec

EX-TEMPORE VSE BOLJ PREPOZNAVEN
V Stekleni galeriji v Logatcu so v soboto, 6. maja 2017, odprli razstavo likovnih del, ki jih je 61 umetnikov
ustvarjalo na letošnjem 13. Ex-temporu Logatec 2017.

U

stvarjalcem najboljših del so
podelili priznanja Društva likovnikov Logatec; najvišje,
kipec zlate muze, je župan Berto Menard izročil Darinki Lapajne za keramično skulpturo Prihajajoča pomlad.
Na Ex-temporu sta sodelovala tudi
Željko Vertelj in Benjamin Žnidaršič, slikarja, ki slikata z usti.
V sozvočju z naslovom »Ex-tempora Prišla je pomlad«, so dela likovnikov,
slikarjev in štirih umetnikov, ki ustvarjajo v lesu in keramiki, odsevala prebujajoče se spomladansko vzdušje. Njihova
dela je ocenila komisija, v kateri sta bila
poleg likovne kritičarke Anamarije
Stibilj Šajn še Milena Usenik in Andrej Kos. Najbolj jih je prepričala kera-

mika Darinke Lapajne, podelili pa so
tudi dve drugi nagradi, Anji Rakovec
za akrilno sliko Pomladanske breze in
Mariji Franinović za akvarel Telohi.
Priznanja za kakovost so prejeli Franc
Godina, Ivanka Krasnik, Eli Murovec, Ida Kocjančič, Ana Hanzel in
Eduard Belsky. »Ex-tempore ima vsako leto več sodelujočih, opazno pa se
je izboljšala tudi kakovost del,« je zadovoljen predsednik Društva likovnikov
Logatec Janez Ovsec.
Logaški Ex-tempore postaja v Sloveniji vse bolj prepoznaven, letos so
nanj prišli umetniki iz osrednje Slovenije in Primorske, med njimi je bilo veliko
Notranjcev. Na njem vsako leto sodeluje več ustvarjalcev, lani jih je bilo 45, le-

tos že 61. »Toliko jih je, da smo omejeni
s kapaciteto galerije, letos smo dosegli
zgornjo omejitev,« pravi Ovsec. Upajo,
da bo Ex-tempore uspešen tudi prihodnje leto, čeprav razmišljajo o tem,
da bi omejili število sodelujočih. »A počakajmo najprej, da vidimo, koliko se
jih bo prijavilo; ena od rešitev bi bila, da
razstavo pripravimo v Jožefovi galeriji,«
razmišlja Ovsec. Stibilj Šajnova, prijateljica logaških likovnikov, ki s kritičnim
očesom pogleda vsako razstavo, pa
je županu Menardu namignila, da bi
morali ob temeljiti prenovi Narodnega
doma razmišljati tudi o sodobnih razstavnih prostorih. Logatec, ki se glede
na velikost ponaša z nazivom mesta,
namreč še nima »prave« galerije.
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Alenka Galun | Likovna kolonija v Ohridu

USTVARJALI NA TOPLEM MAKEDONSKEM SONCU
Letošnjih predprazničnih aprilskih dni smo se v Društvu paraplegikov Podravja še posebej veselili. Makedonska zveza invalidov nas je namreč povabila na mednarodno likovno kolonijo v Ohrid. Za nami je
izredno zanimiv teden, poln doživljajev, prijetnega druženja in umetniškega ustvarjanja. Gostoljubnost
domačinov in prelepo okolje sta nas navdušila in obogatila s prelepimi spomini.
Do Ohrida skozi Skopje
Pot do Ohrida je dolga kar krepkih 1.100 km ali najmanj
12 ur vožnje. Tako ni čudno, da smo prešli vse letne čase; od
sneženja in nalivov, vetrovnih sunkov pa vse do pomladnega
razkošja zelenila in cvetja ter toplejših temperatur. Med potjo
smo si ogledali makedonsko prestolnico Skopje, ki nam ga
je prijazno predstavil domačin, ki se je po dolgem času spet
srečal s sinom, Borisom Klepom.

Makedonski biser, Ohrid
Ohrid, nekoč imenovan Lihnidos (po Lihnidskem oziroma Belem jezeru), obstaja že od 3. stol. pr. n. št., skozi zgodovino pa so se v njem menjavali makedonski, grški, bolgarski,
rimski, srbski, turški in drugi gospodarji, vedno pa je bil pomembno trgovsko in gospodarsko središče.
Bele hiše s tradicionalnimi lesenimi temnimi bruni rastejo
skoraj iz vode, tlakovane uličice delno zakriva obzidje, nad
mestom pa kraljuje mogočna Samuelova trdnjava. V mestu je
tudi delavnica ročno izdelanega papirja, ena izmed le sedmih
delavnic na svetu, kjer še ročno izdelujejo papir po kitajski
metodi iz 2. stol. pr. n. št.
Ohrid je zaradi svoje bogate kulturne zgodovine del svetovne kulturne dediščine in od 1980 skupaj z Ohridskim jezerom pod zaščito UNESCA. Med pohajkovanjem po prelepem
mestu smo se strinjali, da upravičeno.

Ponovno srečanje Borisa (levo) in njegovega očeta (desno) (Foto: Alenka
Galun in Peter Gavez)

Skopje je moderno in lepo mesto na bregovih reke Vardar. Po hudem potresu 1963. leta so center urbanistično in
estetsko prenovili v videzu prave evropske prestolnice, polno je spomenikov in kipov iz slavne preteklosti. Večerni sprehod po prekrasno osvetljenem mestu nas je očaral. Vez med
novim in starim delom mesta predstavlja Kamniti most s 13
stebri. Na glavnem, Makedonskem trgu, so številni spomeniki
v čast njihovim narodnim junakom, najbolj impresiven pa je
26 m visok spomenik Aleksandru Velikemu. S trdnjave Kale iz 6.
stol. je prekrasen pogled na mesto in na Vodno, 1066 m visok
hrib nad mestom, kamor vozi tudi vzpenjača. Na njem stoji
najvišji križ na svetu, Milenijski križ iz leta 2002, visok 66 m.
Ogledali smo si tudi znamenito cerkev svetega Spasa. Zaradi
turškega zakona, da cerkve ne smejo biti višje od džamij, so
jo delno zgradili pod zemljo. V njej je prekrasen in dragocen
ikonostas – s posebno tehniko izdelan lesorez svetih ikon z
zlatimi motivi, ki so ga domači umetniki samouki izdelovali
kar 17 let.
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Ohrid z ladjice (Foto: Alenka Galun in Peter Gavez)

Ohrid je tudi zibelka krščanstva, kajti tu sta delovala Ciril
in Metod in skupaj z učenci širila krščansko vero med Slovani.
Imenujejo ga tudi mesto cerkva, saj jih je v najboljših časih imel kar 365. Najlepši in najbolj znani cerkvi sta sv. Janez
Kaneo, ki stoji na pečini visoko nad jezerom z izjemnim razgledom, in sv. Sofija, kjer se na modri podlagi obokov in sten
prepletajo svetopisemski motivi. Cerkev sv. Pantaleimona oz.
sv. Klimenta ob arheloškem najdišču Plaošnik je izredna arhitekturna mojstrovina z bizantinskimi vplivi. V sklopu samostana je v njegovem času delovala tudi šola z več kot 3.500
učenci.

[
O ohridskih biserih nam je prijazno in ponosno razlagal lastnik ene od samo dveh družin (Filevi in Talevi), ki že
stoletje po tradicionalnem skrivnem postopku, ki si ga predajajo iz roda v rod, izdelujejo originalen nakit. Pravi ohridski
biseri nastanejo namreč iz biserov školjke ter s posebnim
premazom, emulzijo, izdelano iz lusk rib plašnic, zaradi katere imajo prepoznaven lesk. Njihovi biseri krasijo tudi mnoge
kronane glave in vratove, igralke in druge znane osebnosti.
Na vsakem vogalu pa lahko vidimo prodajalce ponaredkov,
za katere imajo nekateri celo »certifikate o avtentičnosti«.
Aktivnosti v likovni koloniji
Člana likovne sekcije društva, Radovan Gros in Jakob
Kavčič, sta se s svojimi likovnimi in tudi pesniškimi deli ter
osebno s pozitivno energijo imenitno vključila med ostale
udeležence. V tednu od 20. do 27. 4. sta skupaj z ostalimi
marljivo ustvarjala. Delavnice so bile na sporedu po zajtrku
do kosila in tudi kasneje. Motivika je bila poljubna, prav tako
tehnika, ki si jo je izbral vsak udeleženec po lastnih željah in
zmožnostih. Največ je bilo slikarjev, ki so v različnih tehnikah
in umetniških stilih ustvarjali svoja dela na toplem makedonskem soncu. Med umetniki je bila tudi makedonska slikarka z
usti, z našo nedavno preminulo članico Angelo Medved bi
si zagotovo imeli veliko povedati. Naš Jaka je rezbaril in požel
veliko odobravanja s svojimi figuricami.
Prizadevni organizatorji
V intervjuju za našo revijo je predsednik invalidske organizacije Mobilno Skopje, Dejan Gjorgjievski povedal, da
likovno kolonijo v Ohridu prirejajo že osmo leto zapored.
Sem prihajajo umetniki iz Makedonije, Srbije, Hrvaške, Bolgarije, Češke, v zadnjih letih pa tudi iz Slovenije. Kolonije se
v povprečju udeleži okrog 18 umetnikov, lani jih je bilo celo
25. Za še boljšo izmenjavo izkušenj in likovnih znanj so se
udeležencem z invalidnostjo pridružili tudi akademski slikarji. Poleg likovnih aktivnosti nam je bilo v veliko veselje tudi
druženje z udeleženci iz drugih držav. Letošnji moto delavnice je bil »Svako može nači svoj pogled.« oziroma »Vsak lahko
najde svojo perspektivo.«. In to velja tako za umetniški pogled
kot tudi pogled v vsakdanjem življenju. Da je vse teklo kot
namazano, je poskrbel organizator Mobilnost Makedonije,
ki je krovna organizacija vseh vrst makedonskih invalidov.
Branimir Jovanovski, njen predsednik, je udeležencem s
svojo ekipo pripravil imenitno vzdušje, polno domačnosti in
drobnih pozornosti. Slovenskim udeležencem je v pogovoru

S prijatelji iz Hrvaške in Makedonije (Foto: Alenka Galun in Peter Gavez)
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povedal, da upa, da se bomo kmalu spet srečali, morda v
Sloveniji.
Nastanjeni smo bili skoraj tik ob prelepem Ohridskem jezeru, v predelu Biljanini izviri. Stičišče, kjer smo se pred, med
in po likovnih dejavnostih največ družili, je bila restavracija
Orfej, kjer so nam v domačnem ambientu pripravljali tudi
okusne makedonske specialitete. Tradicionalne makedonske sestavine so fižol, mleko, jogurt, sir, paradižnik, krompir, korenje, grah, čebula, jabolka in grozdje. Sestavni del
njihovih obrokov so tudi ribe, klobase, govedina, perutnina
in svinjina. Uživali smo v tavče gravče, fižolovi jedi, pindjuru,
začinjeni obari s kruhom, jedeh z žara ter ogromno zelenjave
in solatah. Vedno je bil na voljo tudi sir feta, vrhunske so bile
tudi polnjene paprike in mesno-zelenjavna musaka.
Raziskovanje in spoznavanje dežele
Med likovnim ustvarjanjem smo nekaj časa namenili tudi
ogledu bližnjih znamenitosti.
Nekaj kilometrov proč je avtentično rekonstruirano koliščarsko zgodovinsko naselje Zaliv kostiju. Bivališče na kolih se
je v letih 1.200–700 pr. n. št. raztezalo na kar 8.500 m2. Izredno domiselno in zanimivo urejen muzej nam je dal predstavo, kako so nekdaj živeli.
Na skrajnem južnem delu jezera, tik ob albanski meji,
je ena največjih in najlepših makedonskih znamenitosti, samostan sv. Naum, kjer je svoja zadnja leta preživel pomočnik
Klimenta Ohridskega, učenca Cirila in Metoda. Domačini verjamejo, da če prisloniš uho na njegovo grobnico, slišiš bitje
srca, ki še vedno živi. V kompleksu je še lepo urejen park s
pavi, ki jim jih je podaril Tito. Tu je tudi izvir svete vode, ki ima
zdravilne lastnosti. Dobro deluje na oči in če si jih z njo umiješ, tudi »spregledaš«, in sicer vidiš odnose med ljudmi realne, takšne, kot so. S čolnom smo se nato popeljali tudi do
edinstvenih podvodnih izvirkov Črnega Drima, ene od 40 rek,
ki napajajo Ohridsko jezero.
Peter in Alenka sta nam organizirala vožnjo z ladjico po
izredno bistrem Ohridskem jezeru, da smo si mesto še lahko
ogledali z vodne perspektive. Jezero je na najglobljem delu
globoko 288 m, vodič pa nam je povedal, da v resnici celo
preko 400 m, vendar se po klasifikaciji vse nad globino 394
m uvršča med morja. Voda je kristalno čista in omogoča pogled do 22 m globine. Po količini bi lahko celi Evropi zadoščala kar za 60 let.
Čas za povratek
Teden je prehitro minil in polni lepih vtisov smo se poslovili od novih prijateljev z željo po ponovnem srečanju, morda
tudi v Sloveniji.
Nazaj grede smo imeli potne liste skoraj ves čas v roki, saj
so se države, skozi katere smo potovali, kar vrstile. Preko Albanije in s krajšim postankom v Tirani in Skadru smo prevozili
še Črno Goro, kjer smo si ogledali obzidano zgodovinsko jedro Budve. Za Kotorskim zalivom smo bili kmalu na Hrvaškem
ter mimo prelepega Dubrovnika nadaljevali proti kratkemu
obalnemu delu Bosne in Hercegovine. Ustavili smo se še v bosanskem Međugorju, poznanem po Marijinih prikazovanjih in
pozno ponoči utrujeni, a zadovoljni prispeli domov.
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[ DOMPARAPLEGIKOV ]
Jana Rožaj | Dom paraplegikov d. o. o. Pacug

KAJ SE DOGAJA V PACUGU?
V Domu Paraplegikov Pacug smo že zelo delovni. Letos smo vrata našim gostom odprli s ponudbo
nočitev z zajtrkom že s 15. marcem. Zelo smo veseli odzivnosti, saj smo do 5. maja zabeležili 291 nočitev.

V

domu smo med zimskim obdobjem malo
spremenili notranje in zunanje prostore ter
dodali in dokupili določene aparate. Naša
jedilnica je pridobila prte in ločene mize. Recepcija
ima nove stare predalnike, ki jo malo popestrijo, v
savni se lahko sprostite na udobnih ležalnikih.
Zunanje površine smo popestrili z manjšim
otroškim igriščem, na terasi v novem delu poskrbeli za udobno zunanjo dnevno sobo in razširili
teraso gostinskega dela. V fizioterapiji imamo dodatne aparate, tako da bomo lahko nudili gostom
še boljše terapije.
Toliko o novostih, je pa SOR že v polnem teku.
Tisti, ki se slučajno še odločate, kam, vas vljudno
vabimo k nam v Pacug. Nudimo vam pester program in veliko pozitivne energije.

Lično otroško igrišče.

Razširjena terasa gostinskega dela (Foto: arhiv doma)

NAJNOVEJŠA PRIDOBITEV DOMA PARAPLEGIKOV
V Domu paraplegikov imamo novost za naše goste. Od
podjetja SAVATECH d. o. o. smo pridobili antidekubitusno
blazino Dynamic TubusAir, ki jo naši uporabniki lahko testirajo tekom trajanja obnovitvene rehabilitacije. Odzivi tistih, ki
so blazino že testirali, so več kot pozitivni.
Dinamična blazina TubusAir 18/3 v celoti nadomešča posteljni vložek in je visoka 20 cm. Ima še 5 cm podložne pene.
Blazina je primerna za preventivo in kurativo
Pritiski v celicah so nižji in ne presegajo srednjega kapilarnega tlaka 25 mm/Hg, zato je razbremenitev na bolnikovo
podkožno tkivo večja. To omogoča, da lahko blazino uporabljamo ne samo kot preventivo za najbolj ogrožene bolnike,
pač pa tudi pri težjih primerih kroničnih ran zaradi pritiska
kot kurativo.

Blazina je sestavljena iz 18 prečnih napihljivih valjev, ki se izmenično
napihujejo in praznijo. (Foto: savatech.si)
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Avtomatsko prilagajanje tlaka
Tlak v celicah se avtomatično uravnava glede na bolnikovo težo, višino in premikanje. Blazina je sestavljena iz 18 prečnih napihljivih valjev, ki se izmenično napihujejo in praznijo.
Terapija – izmenično valovanje na vsakem 3. valju
Zaradi optimalne občutljivosti na tkivo se terapija izvaja
izmenično na vsakem tretjem valju. S tem omogoča kar najbolj natančno razbremenitev na podkožno tkivo. Čas trajanja
valovanja lahko poljubno nastavimo med 8 in 60 minutami.
Valji, ki so nameščeni pri glavi, ohranjajo konstanten tlak,
kar nudi bolniku večje ugodje. Niz valjev je vsak posebej vpet
na podlago. Tako je omogočeno v primeru poškodbe enega
valja zamenjati le-tega z novim. Posamezen valj se med izva-

Blazino lahko prednastavimo, da avtomatično uravnava tlak. (Foto:
savatech.si)

[
janjem terapije lahko tudi odklopi, da se razbremeni določen
del telesa (npr. pete).
Odstranljiva, pralna inkontinenčna prevleka
Pregrinjalo blazine TubusAir 18/3 je narejeno iz visokokakovostne elastične inkontinenčne prevleke, ki onemogoča prehod tekočin. Ima pa to lastnost, da prepušča prehod
zraka in vlage.
CPR
Blazina TubusAir 18/3 je opremljena s CPR ventilom, ki
omogoča hiter izpust zraka iz blazine v primeru potrebne
reanimacije bolnika.
Možnost transporta
V kolikor je potrebno bolnika kam odpeljati, blazina omogoča, da več ur ohrani tlak v celicah tudi, če se jo izklopi iz
električnega napajanja. Blazina je primerna za bolnike težke
20–200 kg.
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Dodatne možnosti uporabe
Blazina ima samostojno možnost (z računalniško prednastavitvijo časa) obračanja bolnika na levi ali desni bok. Ta
funkcija omogoča, da se bolnikova koža na hrbtnem delu
za določen čas razbremeni in zmanjša pritisk na pljuča, kar
omogoča boljšo prekrvavitev in kroženje zraka.
Dynamic TubusAir 18/3-side + vent je dodatna funkcija,
ki nudi še večje udobje bolniku z notranjim hlajenjem oz. s
kroženjem zraka.
Prednosti dinamične TubusAir 18/3 blazine:
–– avtomatsko prilagajanje tlaka
–– višina 20 cm (vključena je podložna pena)
–– odstranljiva, pralna inkontinenčna prevleka
–– nizki pritiski v celicah
–– terapija – valovanje vsakega 3. valja
–– kroženje zraka, hlajenje
–– možnost obračanja bolnika na bok
–– tiha krmilna enota
–– možnost transporta

Matjaž Planinc | Obnova ceste v Pacug

LE PREPLASTITEV TRASE V DOLŽINI 190 METROV
Cestna povezava JP št. 813 811, od odcepa z glavne ceste Strunjan–Beli Križ do Doma paraplegikov
in drugih objektov v naselju Pacug, je bila vrsto let zelo aktualna tema in problematična točka pri
ocenjevanju kvalitete destinacije.

U

deleženci pri projektu »Dom paraplegikov Pacug«
smo si od vseh krajevnih deležnikov najbolj konkretno prizadevali za obnovo zelo dotrajane ceste in kanalizacije, ki je predvsem v poletnem obdobju s smradom iz
cestnih jaškov zelo moteče vplivala na počutje naših gostov.
Na Občino Piran je bilo naslovljeno več argumentiranih do-

Cesta v Pacug v spodnjem delu (Foto: Jana Rožaj)

pisov z zahtevami za nujno rekonstrukcijo cestne infrastrukture.
V neposrednih stikih z županom in drugimi občinskimi
uradniki smo apelirali in zahtevali realizacijo ter dokazovali
veliko ceno komunalnih prispevkov (cca 400.000 €), ki sta jih
Zveza paraplegikov in Dom paraplegikov morala plačevati

Cesta v Pacug v zgornjem delu (Foto: Jana Rožaj)

79

[ DOMPARAPLEGIKOV ]
Občini Piran pred izdajami gradbenih dovoljenj za posamezne dele kompleksa doma. V obdobju gradnje nastanitvenega objekta je bilo stališče občinskih uradnikov, da bo
obnova ceste smiselna šele, ko bomo končali z gradnjo in
s prekomernimi obremenitvami ceste s težko mehanizacijo.
Naše zahteve smo še bolj podkrepili na osnovi obveznih plačil občinske takse za obremenitev ceste in z dokazovanjem,
da naša gradnja ni edini projekt v Pacugu in da obstajajo tudi
drugi graditelji, ki prav tako obremenjujejo cesto, za kar so
bile predane fotografije pristojnemu občinskemu uradu.
Ob priložnosti otvoritve Doma paraplegikov 6. maja 2016
so predstavniki Občine Piran obljubljali temeljito obnovo ceste, v juliju 2016 pa je občinski uradnik iz Urada za gospodarstvo in turizem ugotavljal, da je treba na račun doma in
dokončane gradnje nujno pokrpati dele cestišča.
V jeseni 2016 smo z obširnim dopisom ponovno pozivali vodstvo občine, da uvrsti projekt rekonstrukcije ceste
na prioritetno listo občinskih investicij in dokazovali, da je
bila v občinskem proračunu za leto 2014 že sprejeta uvodna
postavka za komunalno opremljanje OPPN Vzhodni Pacug
(ki vključuje tudi novo cesto v Pacug) v višini 212.000 €. V
letu 2015 pa se je občinska strategija spreobrnila v drugačno definicijo obnove ceste, citirano iz dopisa župana Petra
Bossmana: »Prepričani smo, da rekonstrukcija ali

preplastitev ceste pred komunalnim opremljanjem
zemljišča na območju Pacuga ne bi bila racionalna in
ekonomsko upravičena odločitev, saj bi bilo potrebno cesto zaradi naknadne vgradnje komunalne infrastrukture ponovno prekopati.«
Glede na napovedan kongres Evropske zveze paraplegikov ESCIF, ki je bil določen za obdobje 10.–12. maja 2017 v
Domu paraplegikov Pacug, so bili pozivi vodstva Doma paraplegikov še dodatno intenzivni.
Morda so se na Občini Piran tudi zaradi sramotnega stanja občinske ceste v očeh tujih udeležencev le odločili za
zelo reducirano investicijo, ki je vključevala le preplastitev
trase v dolžini 190 m (najbolj uničen del ceste) za vrednost
30.056,09 €.
Tik pred začetkom kongresa ESCIF je bila »kozmetična«
obnova dela ceste, v obsegu preplastitve z novim asfaltom
na izravnani podlagi in planiranja peščenih bankin, zaključena.
Vtis dostopa v Pacug je vsekakor boljši, ob tem pa je
potrebno poudariti, da je problematična kanalizacija ostala
nedotaknjena, ostaja pa tudi vprašanje brez konkretnega
odgovora, kdaj bi se lahko zgodila temeljita rekonstrukcija
ceste v Pacug.

PRODAJALNA MEDICINSKO
TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
JOKER EVOLUTION R2
je nov voziček, ki se

odlikuje z inovativnim

dizajnom in vrhunsko kvaliteto
cena z ddv za osnovi model
samo

2100,00 €

telefon: 01/230-25-22

ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com
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mobi: 041-653-640

www.domparaplegikov.com
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Barbara Slaček | Pogovor z Robertom Krčkom - Fiko

FIKA – AKADEMSKI GLASBENIK, TOLKALEC
Robija ali Fiko, kot ga vsi kličemo, sem srečevala na društvenih zabavah. Ja, predvsem zabavah. Ali
na golažijadi v Oseku s harmoniko v roki, na društvenem zaključku na odru ob igranju na bas kitaro v
bendu, ob dnevu žena v društvu, ko je kot kulturni referent za nežnejši spol pripravil res hvalevreden
intimni nastop s harfo ali pa z marimbo.

Robert Krček - Fika (Foto: osebni arhiv RK)

V zadnjih letih pa sem se, niti ne toliko iz radovednosti kot zaradi zabave,
udeležila kar nekaj njegovih »špilov«.
Zadnji tak je name pustil RES velik vtis.
Feel the Phil Collins Show! To si morate
pogledati! NORO! No, po tem sem šele
zares postala radovedna. Robija, recimo, da poznam, ampak kdo je Robert
Krček? Del resnice, ki sem jo izvohala,
delim z vami. Verjamem, da boste tudi
vi fascinirani. Name je Robertova zgodba naredila močan vtis.
Zakaj glasba? Je ta prišla z leti zaradi zabave, je temu botrovala invalidnost ali si se z glasbeno žilico že
rodil?
Sem se kar rodil s tem občutkom
in posluhom, kar smo ugotovili že zelo
zgodaj. Pri štirih letih sem prvič navlekel na kup »pouštre«, pokrovke in kuhalnice. Eno pokrovko sem namestil na
kuhalnico, da je bila činela, vzglavniki
so bili bobni in tako sem začel ropotati.
Robi z mamo Sonjo, ki pravi, da je kakopak izjemno
ponosna na svojega sina. »Samo zaradi njega in
njegovih koncertov moram še zdaj, na pragu svojih
osemdesetih let, vedno imeti na zalogi kako novo
lepo bluzo!« se še pošali. (Foto: Barbara Slaček)

Starša sprva nista pomislila, da bi lahko
to kaj pomenilo, vendar pa je oče kmalu, ker je pel v zboru v gledališču, rekel
mami, naj posluša, kako udarjam po
taktu. In tako sta ugotovila, da sem znal
že takrat samo s posluhom spremljati
glasbo z radia. Moja starejša sestra je
igrala harmoniko. Ta harmonika je bila
na omari, jaz pa sem bil premajhen, da
bi jo dosegel. Pri sedmih letih sem začel utrujati, naj jo dajo dol in mama mi
jo je dala in šla v trgovino. Usedel sem
se na stopnice, začel raztegovati meh
in se naučil z basi in v tercah (dvoglasno) zaigrati Na planincah, vse dokler
se mama ni vrnila iz trgovine. To je bil
nekako res tisti začetek moje glasbene
poti.
Sta starša znala izkoristiti moment,
talent, ki si ga pokazal?
Sta. Vedela sta, da želim igrati bobne in očetov sodelavec jih je imel. Enkrat mi jih je pripeljal, sam sem si jih
postavil, tako kot sem videl na televiziji,
da bi naj bili postavljeni, in zaigral točno tako, kot je bilo potrebno. Ivo Mojzer, priznan jugoslovanski bobnar, ki je

bil prijatelj mojega očeta, me je prišel
poslušat. Dal mi je nekaj ritmov, prižgali smo radio in ko sem zaigral, je rekel,
da moram nujno v glasbeno šolo. Pri
devetih sem tako začel obiskovati glasbeno šolo za tolkala. Želel sem postati
tolkalist.
Vendar igraš tudi kitaro. Bom vprašala takole. Koliko instrumentov
igraš?
Profesionalno sem doštudiral tolkala. Končal sem akademijo za glasbo,
narejeno imam srednjo šolo s klavirja.
Samouk pa sem na harmoniki, kitari in
bas kitari. Skupaj igram pet instrumentov.
Kako je potekala tvoja glasbena,
učna pot?
Začel sem pri devetih letih, v osnovni šoli, dvakrat ali štirikrat na teden (odvisno od terminov in njihovega časa
in skupine, v kateri si) sem imel individualno vajo za inštrument. V mojem
primeru vsa tolkala, ne samo bobni,
ampak vse, kar »ruži«, vse je bilo treba
obvladati. Poleg tega sem imel pa dvakrat tedensko še nauk o glasbi. To sem
obiskoval celo osnovno šolo, dvakrat
ali štirikrat na teden, odvisno, kako je
katero leto naneslo. Ker sem začel eno
leto prepozno, sem v enem letu naredil dva razreda, da sem tako opravil
šest let nižje glasbene šole (drugače bi
jih imel samo pet). Sledili so sprejemni
izpiti za srednjo glasbeno šolo in takrat
sem bil tam pečen od jutra do večera.
Tolkal je zelo veliko in vsega ne moreš
vaditi doma, ker niso na voljo. Doma
lahko treniraš kvečjemu en instrument,
za vse ostalo pa je treba biti tam (bobni, ksilofoni, vibrafoni, zvončki, timpani
…). Vse to je bilo treba vaditi v šoli in
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vadil si lahko takrat, ko je imel profesor
čas, ko ni imel pouka.
Imel pa sem tudi željo, da bi tolkala
igral v teatru in to se mi je uresničilo.
Prvič sem v teatru kot glasbenik v simfoničnem orkestru mariborske opere
zaigral pri enajstih letih (drugi razred
nižje glasbene šole).
Verjetno kot daleč najmlajši glasbenik?
Ja. Direktor Opere je profesorju rekel, da potrebujejo enega tolkalca. Profesor me je odpeljal tja in direktor ga
je vprašal, zakaj mu je pripeljal otroka.
Rekel mu je, naj posluša, kako ta otrok
igra. Bil sem mali in ko sem sedel za malim bobnom, se me ni videlo, nakar mi
je rekel, da naj vstanem, da se bova vsaj
videla. Vstal sem in igral. To je bil moj
začetek – debi. Tako sem začel že leta
1984 igrati v orkestru. Leta 1988 sem
začel s srednjo glasbeno šolo in tako
sem celo srednjo glasbeno šolo zraven
še honorarno igral v orkestru, ker so me
potrebovali. Tako sem se tudi pravzaprav izoblikoval v glasbenika. Srednja
šola je trajala štiri leta. Leta 1992 sem
uspešno opravil zaključni izpit – nastop
(takrat ni bilo mature). Bil sem prvi na
glasbeni šoli in tudi v Sloveniji, katerega zaključni izpit je bil javni nastop za
tolkala. Zaključni izpit se je drugače
opravljal pred tričlansko komisijo, kjer si
zaigral program. Jaz pa sem v glasbeni
šoli odigral koncert za javnost, ki je prišla poslušat, dvorana pa je bila nabito
polna. Opravil sem z odliko.
Vendar to še ni bilo to, čeprav si imel
»službo« tako rekoč že zagotovljeno.
Za službo sem opravil avdicijo v
SNG Maribor kot glasbenik, tolkalist.
Vendar je bil pogoj za službo, da imaš
opravljeno sedmo stopnjo izobrazbe
oz. glasbeno akademijo. Tako sem leta
1992 opravil še sprejemne izpite na
Akademiji za glasbo v Ljubljani, čeprav
so bili zunanji pritiski, ki so navijali za
Gradec (Graz), in se poleg redne službe vpisal še v redni študij. Čeprav teoretično to naj ne bi bilo možno, sem
zmogel.
Dve leti sem služboval kot namestnik mojega takratnega nadrejenega,
po dveh letih, ko je odšel, pa sem postal vodja tolkal v orkestru. Tega je zdaj
že 24 let. To pa je tudi najvišja stopnja
zaposlitve, ki je možna. Sem timpanist,
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umetniški vodja svoje sekcije, vodja
vseh tolkalcev v orkestru. Izbiram, kdo
bo igral, kaj bo igral, sestavljam programe oz. izbiro in količino instrumentov
za posamezen projekt in skrbim za
umetniško raven svoje sekcije, za vaje,
za vnaprejšnjo pripravljenost.
In kako pravzaprav izgleda tvoja
služba? Kaj so tvoje dolžnosti, si že
povedal.
Najprej imaš sam svojo pripravo,
potem prideš na skupne vaje z orkestrom in tam je že potrebno vse znati. Na skupnih vajah se ne moreš učiti.
Takrat se gre samo še skozi in že je tu
koncert, opera, balet in drugo.
Vrniva se še malo v študijska leta.
Kolikor toliko uspešno sem študiral.
Malo sem seveda tudi »bluzil«. Takrat
sem hkrati počel ogromno stvari. Napol profesionalno sem igral tudi nogomet, igral sem v bendih. Moram se pohvaliti, da sem igral tudi z gospodom
Jožetom Privškom (o. p. wikipedija:
slovenski džezovski pianist, skladatelj in
dirigent, takratni vodja nacionalnega
džezovskega orkestra, Big Band-a RTV
Slovenija) v Big Band-u v Mariboru, po
tem ko se je upokojil in prišel iz Ljubljane v Maribor. Z njim sem posnel edini studijski CD, ki ga ima Toti Big Band
Maribor. To je bil projekt, na katerega
sem zelo ponosen, še posebno zato,
ker sem imel priložnost biti poleg kot
zelo mlad »pubec« in gospod Privšek
je takrat izjavil, da takega bobnarja še
ni srečal. Zaradi te njegove pohvale so
hoteli, da bi študiral še džez, vendar pa
je potem 19. januarja leta 1996 nepričakovano prišla nesreča, ki je moje izobraževanje za kar deset let ustavila.
Pa vendar si ta študij zaključil?
Takrat akademije še nisem končal.
Prišel sem na voziček, še naprej sem bil
zaposlen, čeprav nisem izpolnjeval pogojev za zaposlitev. Zakaj? Nekaj mesecev po poškodbi je k meni domov prišel sam direktor Opere in baleta Stane
Jurgec in me prosil, če lahko pridem
v Opero vsaj samo sedet in kontrolirat.
To se je zgodilo še istega leta po poškodbi, ob začetku nove sezone, nekje
novembra. Res sem šel nazaj in poskusil igrati tolkala. Lahko sem igral v glavnem vse, vendar sem želel biti naprej
timpanist. Ker imajo timpani pedala, s
katerimi se uglašujejo toni (s pedali se

napenja koža, da spremeni ton), je bilo
to težje izvedljivo. Vendar smo s pomočjo tam zaposlenih naštudirali, kako bi
ta pedala prestavili na »ročno upravljanje/uglaševanje«.
Če prav razumem, imaš ti zdaj pri
igranju na timpan dvojno delo z rokami. Še preden s palico udariš po
koži, moraš ročno uglasiti ton. Verjetno si edini tovrstni timpanist na
svetu?
Ja, delo je dvojno in moraš biti hiter in spreten. In ja, mislim, da sem res
edini.
Vendar še vedno nisi izpolnjeval pogoja za zaposlitev.
Ja, res je. Čeprav mi v službi tega
pogoja niso nikoli »sponašali«, je vedno
bil nekje slab občutek, da nimam končane akademije. Še posebno zato, ker
sem si ta cilj zadal še kot mali otrok in
to je bila res moja velika želja. Zato sem
se leta 2002, šest let po nesreči, uspešno vpisal nazaj. Ker se je v teh letih
program precej spremenil, sem moral
za prvi letnik narediti pet dodatnih izpitov, se ponovno vpisati v drugi letnik,
čeravno sem pred nesrečo drugega
ravno zaključeval. V treh letih sem akademijo leta 2005 uspešno opravil. Tako
sem šolanje zaključil v malo daljšem
obdobju, kot bi bilo sicer potrebno in
postal akademski glasbenik, tolkalec.
Ali si po tem, ko te je direktor povabil, da se vrneš v službo kontrolirat
tolkaliste, to tudi storil?

Robert že 24 let službuje v Slovenskem
narodnem gledališču Maribor kot vodja tolkal
v orkestru. (Foto: S. Rajh)
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Ja, sem se vrnil. Vendar nisem tam
samo sedel, ampak sem igral vsa ostala tolkala. Kot rečeno, pa me je ves čas
vleklo na timpane. Po enem mesecu
sem si uredil timpane in igral naprej,
kot da se ni nič spremenilo. Timpanist
sem zdaj že petindvajset let.
Kako poteka tvoj delovni teden?
Težko si namreč predstavljam glasbenika na invalidskem vozičku in
njegov delovnik.
Glasbeniki v orkestru imamo svoje
plane. Vsak segment orkestra ima svojo
predpripravo (violinisti, trobilci, tolkalci
…). In te predpriprave so zakonsko določene (podobno, kot jih imajo učitelji).
Skupne vaje imamo zjutraj od pol desetih do pol enih in zvečer od pol sedmih do pol desetih, ko se pripravljamo
na koncerte in opere. Vse ostalo je tvoja predpriprava, tudi vaje doma.
Ali so te vaje pogojene z nekim letnim abonmajem?
Ne, pogojeno je z vsakim izdelkom
posebej. Če imamo koncert, imamo
vaje v ponedeljek in torek zjutraj in zvečer, v sredo zjutraj vajo, v četrtek zjutraj
ob desetih je generalka, ki traja kolikor
traja koncert in zvečer koncert, kolikor
pač traja. Vaje za opero ali balet so
dvakrat na dan. Pri operi imamo zaradi
pevcev skupne sedežne vaje ob desetih dopoldne in ob pol sedmih zvečer.
Ko pa so generalke, teden pred premiero (po navadi je premiera ob petkih),
je glavna vaja v ponedeljek zvečer in
traja, dokler to želijo režiser, luči, dirigent … potem je v torek še ena glavna
vaja, v sredo zvečer generalka, v četrtek
je prosto, v petek premiera, v soboto je
prosto in v nedeljo popremierska predstava. In tako je potem šest do osem
ponovitev, vsak drugi dan, vmes se pa
dela že drugi program. Tako je nonstop
v času sezone. Končamo po navadi
junija, razen če imamo v juliju še kaka
gostovanja. Takrat imamo tudi dopust,
prej ga nimamo. Je pa res, da ne moreš
prvega septembra kar priti v službo, saj
je treba vsaj štirinajst dni prej začeti vaditi, igrati, da si nazaj v formi.
Kako to svojo službo, ki je zelo razgibana, uspešno kombiniraš z invalidskim vozičkom in diagnozo, ki, kot
vemo, zahteva svoje?
Hvala bogu je teater grajen z dvigali, saj je potrebno vse rekvizite, ki niso

lahki, konstantno prenašati med etažami, tako da gibanje v teatru ni težavno.
Moj službeni vstop v teater ima sicer
eno stopnico, na kateri je klančina, ki
so jo naredili takoj, ko sem se poškodoval. Dostop do odrske jame spodaj ima
dve stopnici, na katerega so prislonili
leseno klančino oblečeno z gumo, ki
je tam še danes, in jo s pridom uporabljajo tudi drugi. Bilo je kar nekaj težav
zaradi WC-ja, vendar so ga kasneje tudi
naredili, tako da imam zdaj svoje odlične invalidske sanitarije. Ostalo pa niti ni
težavno. Kot sem že rekel, smo timpane predelali, drugih težav pa nimamo.
Med koncerti in vajami je vedno dovolj
pavze, da lahko grem na sanitarije in
do sedaj še nisem imel nobenih težav.
Vaja traja uro in petnajst, sledi ji pol ure
pavze in še enkrat uro in petnajst, kar
je časovno zelo optimalno za opraviti
potrebo in spočiti glavo in telo. Se je pa
že zgodil kak koncert, ki je trajal tudi tri
ure v kosu, takrat so pa tudi drugi orkestraši, moji sodelavci, ki so zdravi, imeli
težave.
Kaj pa krči. Vem, da so tvoje noge
zelo spastične, kako pa to brzdaš? Si
predstavljam, da bi bilo precej nerodno, da bi sredi koncerta poleg ostalih tolkal zaropotalo še kaj drugega.
Ja, res je, krče imam kar hude, vendar imam večje težave, če sedim pri
miru. Kadar igram, nisem pri miru, saj
dela celo telo. Je pa res, da pred predstavo vedno preventivno vzamem Lioresal, saj res nikoli ne veš, kaj bo. Krči
znajo presenetiti.
Vrniva se zdaj v leto 1996, ko si se
ponesrečil. Kaj je tisto, kar talentiranemu glasbeniku skoraj desetletje
ni dovolilo postati akademski glasbenik?
Bil je petek, v Rogozi smo imeli trening nogometa. Po treningu sem se
odpravil domov pod tuš, takoj za tem
pa nazaj proti Slivnici, kjer smo se s
prijatelji večkrat dobili na pijači in igrali
pikado. Na »probi« sem imel kolegov
avto (MX5 mazda cabrio), ki sem ga
želel kupiti. Od doma sem se odpeljal
v Maribor in ko sem se vračal proti Slivnici, mi je nasprotno vozilo pripeljalo v
škarje. Kljub temu da nisva trčila, sem
zaradi umikanja zletel s ceste, pri čemer
je avtu odtrgalo streho.
Ves čas sem bil pri zavesti. Odpe-

ljali so me v bolnico in mi povedali, da
moram takoj na operacijo. Še preden
so me operirali, so prijatelji že bili pri
meni, s sabo pa so pripeljali mojega
očeta. Po operaciji so me čez vikend
pustili v umetni komi, da ne bi prišlo
do dodatnih poškodb hrbtenjače. Ko
so me v ponedeljek zjutraj zbudili, je k
meni prišel travmatolog, me požgečkal
po podplatih in rekel: »Robi (čeprav je
moje ime Robert), kaj če ti zdaj ne boš
več mogel igrati bobnov?« In sem mu
odgovoril, da bom pač igral kitaro.
Sklepam, da nisi imel drugih poškodb, kljub temu da je avtu odtrgalo streho?
Imel sem še nekaj počenih reber in
sesedeni obe pljučni krili, kar je malo
oteževalo zdravljenje, saj sem moral
osemnajst dni po operaciji preživeti
priklopljen na aparate v šok sobi. Imel
sem še počeno lobanjsko dno, vendar
k sreči brez izliva.
Kako si novo situacijo sprejel?
Če pogledam nazaj, mi ta izkušnja
ni predstavljala nobene travme, nikoli
se z nesrečo nisem pretirano obremenjeval in sem samo šibal dalje. Moram
pa priznati, da me je družba držala gor,
saj sem imel vsak dan veliko obiskov,
toliko, da o poškodbi nisem imel niti
časa razmišljati. Na oddelek so mi prijatelji že prinesli kitaro, tako da je bilo res
živahno. Poznala me je cela bolnica in
nisem imel težav z obiski, ki so sicer bili
možni le ob določenih urah. Po dveh
mesecih v bolnišnici sem bil sprejet v
Sočo. Dobro se spominjam, ko so me
z rešilcem pripeljali tja, sem v pritličju
videl ponesrečence po poškodbi glave
in takrat sem si rekel: »Ej, Fika, ti si legenda glede na te tu!« Tako je moja rehabilitacija potekala presenetljivo hitro.
V ponedeljek so me pripeljali, v torek
sem že bil na terapijah, v sredo sem šel
že sam na sanitarije, v četrtek sem klical
domov, naj pridejo v petek po mene.
Domači so se najprej ustrašili, da sem
kaj ušpičil, potem pa so videli, da grem
lahko za vikend domov. In tako sem bil
od takrat vsak vikend doma in prej kot
v dveh mesecih sem bil iz Soče že tudi
odpuščen.
Je pa res, da sem tudi po odpustu
še naprej pridno izvajal fizioterapijo in
telovadbo, to počnem še danes. Zdravje je vendarle na prvem mestu.
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Torej o nekem dolgem prehodnem
obdobju vračanja v ustaljene tirnice
pri tebi ne moremo govoriti?
Ne, ko sem prišel domov iz Soče,
sva šla s takratno partnerko na morje,
šotorit. V septembru pa smo s prijatelji
že ustanovili bend. Avto so mi predelali, da sem bil takoj tudi neodvisen.
Kljub temu da te, po slišanem, ni
nič uspelo zmotiti, pa lahko sklepamo, da ti tisti črviček v glavi ni pustil
spati. Kaj pa če bi lahko hodil, nekje
mora biti nekaj! Se je zato zgodila
Kitajska?
Zmeraj sem bil prepričan, da nekje
mora nekaj ali nekdo nekje obstajati, ki
lahko nam paraplegikom in tetraplegikom pomaga. S skupino zdravnikov,
s katerimi imam prijateljske stike, smo
zato iskali nekaj, kar bi delovalo. Nakar
se je ta »priložnost« pokazala na Kitajskem v Pekingu. V tamkajšnji kliniki
delajo z nedefiniranimi matičnimi celicami, ki jih pridobijo iz zarodnih celic
(embrio) darovalcev. Te celice še nimajo svoje funkcije, zato se je njim to zdela idealna priložnost, torej, da se razvijejo v celice s točno določeno funkcijo.
Ja, sem se odločil poskusiti. Zakaj?
Zato, ker je to pač treba poskusiti. Če
ne poskusiš, ne veš. V finančnem smislu je bil to sicer velik zalogaj ($ 40.000),
vendar sem vedel, da imam za sabo
dobro strokovno podporo in prave
ljudi in da bom zmogel. Takrat sem se
zelo izpostavil, tudi medijsko, saj sem
želel, da tudi drugi vidijo, da se v življenju da narediti marsikaj in da malo
osvestim vsaj slovensko, če ne tudi tujo
javnost, o nekih možnostih.
In kaj so tam s tabo počeli? Kakšen
je bil uspeh?
Kontaktirali smo preko elektronske
pošte, moral sem jim poslati vso dokumentacijo, da so se odločili, če sem
v prvi vrsti sploh primeren kandidat.
Ko so vse naštudirali, so nam sporočili, da lahko junija 2010 pridem k njim.
Takrat sem imel v službi še sezono
dela pa tudi denarja nisem imel. Zato
smo takoj začeli organizirati vse tiste
dobrodelne koncerte, s katerimi smo
zbirali denar za mojo pot. V oktobru
2010 pa sem se odpravil na enomesečni tretma. Nastanjen sem bil sam in
nihče ni skrbel zame, zato sem moral
sam poskrbeti za svojega spremljeval84

Robert v Pekingu na Kitajskem. Za pot tja
je bilo organiziranih veliko dobrodelnih
koncertov. (Foto: osebni arhiv RK)

ca. Od medicinskega osebja prejemaš
terapijo, ki izgleda tako, da ti injicirajo
zarodne celice direktno na mesto poškodbe. To so storili trikrat. Poleg tega
pa moraš ležati in dobivaš še intravenozno terapijo. Hkrati pa je potrebno izvajati še fizioterapije in dvakrat
dnevno akupunkturo. Ko sem se vrnil
domov, sem nadaljeval z vsemi terapijami, poleg hipoterapije. Pri meni je obstajala težava, da je od same poškodbe
minilo preveč let. Uspeh? Kaj bi rekel?
V nekaterih delih telesa sem pridobil
na mišični masi, uredila se mi je prebava, na podplatu sem pridobil reflekse,
ki jih prej ni bilo. Dejstvo je, da bi bilo
za večji vidni uspeh potrebno tovrstno
terapijo še nekajkrat ponoviti, ker pa
uspeh ni zajamčen in je predvsem zelo
neotipljiv, se za to ne bom odločil. Kar
se mene tiče, je ta zgodba zaključena,
žal z ne prevelikimi uspehi. Mi pa nikakor ni žal izkušnje. Zelo sem hvaležen
vsem, ki so mi pri tem pomagali in mi
stali ob strani.
Poleg službe igraš tudi v bendu.
Kar kmalu po poškodbi smo s prijatelji ustanovili bend. Imenoval se je
Team bend. Takrat sem malo bolj začel igrati bas kitaro, ki me je od nekdaj
privlačila. Kolega Dare Kovačič mi je
prinesel kitaro, mi pokazal, kako naj jo
držim, spila sva dva viskija in to so bile
moje učne ure. Tako zdaj od nesreče
naprej igram tudi bas kitaro. S Team
bendom smo igrali kar nekaj let, nakar
sem jaz iz benda izstopil.
Leta 2006 je oče zbolel in se zdravil

na Pohorju. Z zdravnikom, ki ga je zdravil, sva v času očetove hospitalizacije
postala prijatelja in sva še danes. On
igra kitaro, jaz igram bas kitaro, prišla
sta še brata Ribič (bobni in klaviature) in še en kitarist. Tako smo v bendu
funkcionirali nekih sedem, osem let.
Od leta 2007 do danes pa uspešno
sodelujem tudi v Feel the Phil Collins
show-u. Od samega Phila Collinsa imamo tudi dovoljenje, da lahko
to uprizarjamo. Ravno zdaj smo imeli
desetletnico. V tem bendu smo med
drugim tudi bobnar, klaviaturist in bas
kitarist, pa smo si rekli, zakaj pa ne bi
ustanovili benda. Dajmo dobiti še enega kitarista in pevko. To smo res naredili
in tako je pred letom in pol nastal bend
MUSICOLORS. Bobnar Dejan Ritlop
ima glasbeno agencijo z istim imenom
in da si nismo posebej delali težav še z
imenom, smo kar ostali pri »vseh barvah glasbe«, dodali smo le oznako Live
band. In že samo ime pove, da igramo
res vse. Igramo predvsem po pogodbah, dobrodelno, na porokah. Poleg
vsega pa tudi poučujem.
Bi lahko rekel, da je tvoj prosti čas
tudi glasba?
Ne. Moj prosti čas so prijatelji, s katerimi grem na pijačo in se imam fino.
Moj prosti čas je tudi, da grem s tvojim
Davidom na biljard. Med vikendi se s
partnerko rada s štirikolesnikom odpraviva na izlet. Hodim tudi na koncerte,
raje v tujino, predvsem na Dunaj, saj
v Sloveniji nimamo najbolj primernih
dvoran za orkestrske koncerte, sam pa
raje pogledam kak res vrhunski koncert.
Drugače pa uživam v urejenem zasebnem življenju, zdaj že sedmo leto s
partnerko in otrokom. Pred štirimi leti
smo si zraven hiše moje mame zgradili svojo, v kateri imam glasbeno sobo,
kjer lahko poučujem, kjer lahko vadim,
kjer lahko imamo vaje z bendom.
Poškodoval si se v prometni nesreči z avtomobilom. Kolikor pa te poznam, vem, da imaš rad dobre, hitre
avtomobile in da te motorni hlapi
privlačijo. Kakšen voznik si? Je ostalo kaj strahu?
Nič se ni spremenilo. Še vedno
imam rad hitre avtomobile. Želim si
na primer porscheja, da bi lahko malo
pritisnil na gas. Je pa dejstvo, da ne div-
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jam po cesti in da mi to nikakor ni prioriteta v vožnji. Se mi pa zdi pomembno, da če pride do kočljive situacije,
nikakor ne škodi, da avto »potegne«, ko
je treba. Sam prisegam na passata, ker
je cenovno dostopen, optimalno velik
za voziček in vso glasbeno opremo, ki
jo moram voziti s seboj. Ne zanikam pa,
da bi imel rad kakega »športaka«, zato
imam tudi motor, zato si na morju ve-

dno izposodim čoln (imam izpit).
Še zadnje vprašanje, ki se mu noben
paraplegik s stažem ne izogne. Kaj
bi sporočil vsem zanamcem, vsem
»frišnim« paraplegikom?
Najprej pri sebi razčistite stvari. Za
to, da se nam je zgodila nesreča, niso
krivi drugi, zato jih ne obremenjujte.
Ne obremenjujte družine, prijateljev,

zdravnikov ali kogarkoli drugega. Razčistite pri sebi in nadaljujte z življenjem.
Uvidite, da je lahko svetla prihodnost
tudi drugje. Ko boš začel sam s sabo
lažje živeti, bodo tudi drugi lažje živeli
s tabo.

„Glasba v duši se lahko zasliši
v vesolju.“ - Lao Tzu

Andrej Hreščak | Vožnja z vlakom na invalidskem vozičku

LJUBLJANA –MARIBOR–LJUBLJANA
Moja velika želja je bila, da bi se peljal z vlakom serije 310 Pendolino (iz italijanske besede pendolo,
kar v prevodu pomeni nihalo oz. nihati). Ti vlaki spadajo v italijansko družino hitrih nagibnih vlakov. Njihova posebnost je, da se ob vožnji v ovinek nagibajo. Zaradi nagiba lahko skozi ovinke vozijo do 35
% hitreje kot ostali vlaki. (Wikipedija). Dne 24. 3. 2017 se mi je želja uresničila.

D

a bi potovanje potekalo brez težav, sem se najavil
na potnik.info@slo-zeleznice.si, da bom potoval z
vlakom in da pri tem potrebujem pomoč. Gibalno
ovirana oseba se lahko najavi tudi na Info center Slovenskih železnic, tel. št. 01 29 13 391, vsak dan od 8. do 16.
ure. Ob meni je bil spremljevalec, ki z vlakom na Slovenskih
železnicah potuje brezplačno, meni pa za potovanje ni bil
priznan popust, razen komercialni. Pomembno je, da se potovanje z vlakom planira vnaprej, saj je možno, da zaradi obilice gradbenih del na celotnem omrežju Slovenskih železnic,
potovanje za gibalno ovirane ni mogoče zaradi nadomestnih avtobusnih prevozov.
Pri SŽ so me prijazno napotili, da se na dan potovanja
oglasim pred Info centrom v avli železniške postaje Ljubljana
ob 7:35 (odhod vlaka 515 je bil po voznem redu 7:58). Tam
nas je pričakal prijazen delavec ŽIP-a, ki mi je pomagal preč-

V Ljubljani in Mariboru je osebje, zaposleno na Slovenskih železnicah,
izredno prijazno. (Foto: Aleksandar Stevanović)

kati tire do perona na tiru 7. postaje, od koder je vlak začel
vožnjo. Žal na ljubljanski postaji stopniščna dvigala niso v
funkciji, prehodi so leseni ter potrebni prenove, vendar sva
z dežurnim delavcem vseeno varno prečkala tire. Pred garnituro vlaka 310 je bilo dvigalo že pripravljeno za dvig oseb na
invalidskem vozičku. Zapeljal sem se na dvigalo, delavec me
je dvignil na pravo višino in zapeljal sem se na vlak. Garnitura
310 ima poseben prostor za gibalno ovirane osebe, sam sem
se presedel na stol, da mi je bilo na potovanju udobneje. WC
je na tej garnituri primerno čist in urejen, tako da ga oseba na
invalidskem vozičku zlahka uporabi.
S prijatelji sodelavci je bila vožnja zanimiva in je hitro
minila. V Mariboru sem bil pričakan s podobnim dvigalom,
premikači postaje Maribor so mi prijazno pomagali sestopiti
z vlaka.
V Mariboru smo imeli ravno dovolj časa za kavo v kavarni
Astorija, kjer smo polni vtisov debatirali o potovanju.
Ob povratku smo z mariborske postaje potovali z vlakom
št. 151, v klasični sestavi. V sestavi tega vlaka je tudi vagon
avstrijskih železnic, prirejen za vožnjo gibalno oviranih oseb.
Kljub vozovnici drugega razreda sem imel pravico do vožnje
v tem vagonu, čeprav spada v 1. razred, kar se je poznalo
po prostornosti ter udobnosti sedežev. V tem vagonu je tudi
prostorni WC, primerno čist za uporabo gibalno oviranih.
Tudi nazaj se je potovanje hitro končalo. V Ljubljani me je
pričakalo prijazno osebje, ki je poskrbelo, da sem se varno
prepeljal prek tirov do same zgradbe železniške postaje Ljubljana.
Sem mnenja, da žal železniške postaje v Sloveniji niso posebej opremljene in prijazne do gibalno oviranih ljudi, vendar pa izredno prijazno osebje odtehta marsikatero kritiko.
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Ivana Gornik | Načrt za srečo / 1

MOTIVACIJA IN INSPIRACIJA (VI.)
Knjižna uspešnica avtorice Gretchen Ruben, Načrt za srečo, nas bo navdihnila z idejami in dragocenimi
izkušnjami osebe, ki se je podala na pot zavestnega dviga nivoja sreče ter osebnega zadovoljstva, in
sicer v obliki načrtovanega projekta s pomočjo drobnih dnevnih izvedljivih in obvladljivih korakov oz.
opravil.

K

o je Gretchen začela s svojim
Načrt za srečo je nenavaden enoletprojektom, v bistvu ni bila neni projekt in Gretchen ga je uresničevala
srečna. Bila je srednje zadovoljpo mesecih. Vsak mesec je bil tematsko
na s svojim življenjem, nič ji ni manjkadrugače obarvan, in sicer januar – dvig
lo, bila je srečno poročena, imela dva
energije in vitalnosti; februar – ljubezen,
otroka in uspešno pisateljsko kariero.
odnosi; marec – višji cilji; april – sprosti se!;
Vendar se ji je zdelo, da ni vse tako, kot
maj – igro vzemi zares; junij – prijateljstvo;
bi si želela oziroma, da bi lahko bilo bojulij – kupi nekaj sreče; avgust – duhovlje. Smo lahko bolj srečni in neodvisni
nost; september – sledi svojim sanjam;
le od trenutnih preskokov v občutenju
oktober – bodi pozoren; november –
sreče, ki so bolj naključne narave? Odohrani zadovoljstvo v srcu; december –
govor je DA.
nadgradnja, vse hkrati.
Nekega deževnega dne se je peljala
Reorganizacija celega življenja se zdi
z avtobusom po svojem ljubem mestu,
misija nemogoče, vendar ni, če to počneNew Yorku, in opazovala ljudi. Opazila
mo po korakih in vztrajamo pri načrtoje mamo z vozičkom, ki je držala oz.
vanem. Življenje lahko obogatimo do te
balansirala dežnik, potiskala pred semere, da občutimo bistveno več sreče in
Srečen človek ima več elana, vere v prihodnost,
boj voziček in hkrati telefonirala. In se zaupanja vase, je bolj prijazen in ima večjo
miru, vendar s pomočjo samoudejstvoje ugledala. Mislila si je: »To sem vendar zalogo energije.
vanja. Od tega, da postorimo tiste drobjaz.« Dnevi trajajo, leta pa bežijo. Začela (Foto: Eric Vest Photography on flickr)
ne stvari pa do točke, ko se lotimo reči, ki
si je zastavljati temeljna vprašanja, kot
smo jih odlagali predolgo in ki nam pijejo
recimo: »Je možno, da sem to jaz? Je to
energijo, ne da bi se tega zavedali. Krama
to? Da ... to je to.« Skratka, človek na vsem lepem opazi, da je po hiši, nedokončana opravila in načrti nam počasi, a zaneslnekje na sredini življenja in da živi življenje, ki ga premetava jivo jemljejo notranjo moč. Ali pa zgolj odlaganje pogovorov,
sem ter tja in ga ne živi dovolj zavestno. V kolikšnem delu klicev, srečanj, opravičil.
imamo zavesten vpliv na potek naših dni? Ozavestila je, da se
Ne gre za kakšen hokus pokus, le za dnevne korake, ki se
občasno po nepotrebnem pritožuje, da je sitna in muhasta, jih držimo kot »pijanec plota« in ki s časom privedejo do preda premalo ceni vse dragoceno. Tako se je odločila, da bo cejšnjih sprememb na bolje. Sreča je v bistvu precej odvisna
uvedla spremembe. Začela bo udejanjati načrt za srečo, ki pa od tega, koliko je naše življenje organizirano oziroma ni. Če
ga je potrebno oblikovati tako, da ji bo pisan na kožo in da je podvrženo kaosu, potem ni občutka varnosti in tega, da
bo najbolj pravšen za ... Gretchen. Nastala je knjiga napol v držimo niti kolikor toliko v svojih rokah.
obliki dnevnika, napol v obliki nasvetov in podatkov iz razisNaslednjič se bomo podali na pot sprememb, kot se jih
kav ter dognanj raznih pisateljev ter preučevanj na temo sreje lotila Gretchen v prvi polovici leta, in se morebiti tudi sami
če. Kdorkoli bi si želel slediti tej poti, si mora najprej razjasniti,
odločili za kak podoben podvig. Biti srečen je cilj, vreden vsakaj so zanj prioritete in kaj si v življenju želi, kje so njegova
kega truda. Srečen človek ima več elana, vere v prihodnost,
razočaranja, zaradi česa ima občutke krivde in/ali nemoči, kaj
zaupanja vase, je bolj prijazen in ima večjo zalogo energije.
ga pomirja in navdihuje, ob čem se počuti bolj živega.
To potem prenaša na druge.

"V ljudeh iščite tisto, v čemer se strinjajo."
Ken Blanchard
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Jakob Škantelj, dipl. nov. | Zveza za šport invalidov – Paraolimpijski komite

ŠKANTELJ IN GRAČNER NOVA PODPREDSEDNIKA
ZŠIS-POK, lazar ostaja predsednik
Končano paraolimpijsko leto je prineslo tudi volitve v organe Zveze za šport invalidov – Paraolimpijski
komite. Čisto na vrhu ni bistvenih sprememb, sta pa pomembno vlogo prevzela člana Zveze paraplegikov
Slovenije.

Š

tiriletni mandat, do leta 2021, bosta vlogo podpredsednikov Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite opravljala Jakob Škantelj in
Gregor Gračner. Kandidata, ki ju je predlagal predsednik
Damijan Lazar, je skupščina z vsemi glasovi za in nobenim
proti soglasno podprla, kar je pomenilo, da bosta Škantelj
in Gračner v naslednjih štirih letih zastopala poglede in aktivnosti krovne organizacije za šport invalidov v Sloveniji.
Le-ta je v tem pogledu v zadnjih letih precej dejavnejša in
bolj prepoznavna, zato je pred obema podpredsednikoma
zagotovo zahtevna naloga, saj bodo morali skupaj z Lazarjem uspešno voditi vse organe ZŠIS-POK ter v interakciji z
državo skrbeti za to, da bo šport bolj ali manj intenzivno del
čim večjega števila invalidov.

Vsak s svojim poslanstvom
Tako Škantelj kot tudi Gračner sta bila pred tem s strani
svoje organizacije predlagana za člana upravnega odbora
ZŠIS-POK. Škantlja, ki je bil že pred tem namestnik glavnega urednika revije Športnik, je predlagalo Društvo študentov invalidov Slovenije, katerega predsednik tudi je, medtem ko je Gračnerja kot ena izmed članic ZŠIS-POK izbrala
kar naša Zveza paraplegikov Slovenije. Tako v prid Zveze za

Volivci so za podpredsednika ZŠIS-POK izvolili Gregorja Gračnerja in
Jakoba Škantlja. (Foto: Blaž Uršič/ZŠIS-POK)

šport invalidov Slovenije kot tudi prednost za nekoliko lažje
spopadanje z delom in obveznostmi, ki ju bodo doletele, je
nedvomno tudi to, da sta oba aktivna športnika in slovenska
reprezentanta. Škantelj je reprezentant v paraolimpijskem
športu bocci, kjer nastopa v kategoriji BC4 in je tudi kapetan para te iste kategorije, medtem ko je Gračnerjev primarni
šport košarka na vozičkih, kjer poleg slovenskih barv zastopa
tudi ekipo Mercator Ljubljana. Gračner, ki je v Zvezi paraplegikov Slovenije tudi vodja športa, se je z organi ZŠIS-POK
seznanil že v zadnjem mandatnem obdobju, ko je bil član
nadzornega odbora.
V novem mandatu pa sta Škantelj in Gračner prevzela
novi, podpredsedniški funkciji, ki jasno ne bosta enostavni in
z malo odgovornosti. Predsedniku Lazarju bosta morala biti
v pomoč na vseh področjih delovanja Zveze za šport invalidov Slovenije, prav tako pa sta po upravnem odboru ZŠISPOK že prevzela tudi vodenje dveh teles ZŠIS-POK. Gračnerja
je upravni odbor imenoval za predsednika Komisije za tekmovalni šport, ki jo bodo sestavljali še Jože Okoren, Anton Petrič, Darko Đurić, Aleksej Dolinšek in Emil Muri.
Naloge in dolžnosti te komisije so usmerjene predvsem v
vrhunski šport in udeležbo slovenskih športnikov invalidov
na največja mednarodna tekmovanja, kar pomeni, da gre za
komisijo s pomembno vlogo v športu invalidov in bo morala
zato delovati še posebej odgovorno ter transparentno. Medtem ko je Škantlja, ki bo še naprej opravljal vlogo namestnika glavnega urednika revije Športnik, UO na drugi strani
imenoval za predsednika Komisije za šport otrok, mladine in
športne rekreacije, ki pa jo bodo sestavljali še Janez Učakar,
Maja Bobnar, Mira Jakin in Sanja Kos. Komisija vodi in
ima pod svojim okriljem številne projekte za mlade, kot je
sedaj Erasmus+ ali pa dogodke z namenom ozaveščanja ter
spoznavanja s športom invalidov, kot sta recimo Parafest in
Paraolimpijski šolski dnevi. V preteklem desetletju smo lahko
opazili, da se vse manj mladih invalidov vključuje v šport in
da se o tem področju ni govorilo s pretiranim optimističnim
tonom, a na srečo so se ravno v zadnjih letih tudi in predvsem s pomočjo ZŠIS-POK stvari precej obrnile. In v to smer
upajmo, da bo ta komisija delovala še naprej.
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ZAHVALE
Spoštovane bralke in bralci Paraplegika!

Franci!
Naj vsaka pomlad ti cvetja nasuje
in sonce naj k tebi vsak dan pripotuje,
naj spremlja te sreča, ljubezen, uspeh
in nikdar z obraza ne izgine nasmeh!
Z najlepšimi željami ob 70. rojstnem dnevu!

Tudi v tokratni izdaji je na hrbtni strani
vašega naslova priložen plačilni nalog za
Vaš prostovoljni prispevek. Vsem dosedanjim
in prihodnjim donatorjem se v imenu
Zveze paraplegikov Slovenije najlepše
zahvaljujem in Vam zagotavljam, da bomo
vsa darovana sredstva racionalno porabili
za izvedbo posebnih socialnih programov, ki
so namenjeni izboljšanju kvalitete življenja
naših članic in članov.
Tistim posameznikom, ki ocenjujete, da
je tak način spodbujanja solidarnosti
nadlegovanje, se opravičujemo in prosimo
za razumevanje.
Vaši dobroti se priporočamo tudi v prihodnje!
Hvala!
DaneKastelic, predsednik Zveze paraplegikov
Slovenije

Društvo paraplegikov Podravja

UMRLI
Jolanda HARI,

članica DP Prekmurja in Prlekije,
rojena 12. 7. 1929

Ivanka PRIMOŽIČ,
članica DP Gorenjske,
rojena 30. 10. 1932

Marija MIKLAVČIČ,

članica DP severne Primorske,
rojena 22. 9. 1938
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Marko SLANIČ,

član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 18. 4. 1945

Jernej SUŠNIK,

član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 5. 9. 1937

Anica BOLEK,

članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 24. 7. 1928

Miran GEREČNIK,
član DP Podravja,
rojen 26. 8. 1965
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OGLASI
ROČNO KLEČEČE KOLO »VIPERA«
Primerno za osebe z dobro gibljivostjo in močjo gornjega dela telesa (amputiranci, paraplegiki z nižjo stopnjo poškodbe …)
Okvir in vilica sta bila pred kratkim na novo prašno lakirana. Zamenjani so
krmilni in gonilni ležaji ter zavorne in prestavne pletenice.
Ogled in preizkus sta možna v Domžalah.
Cena: 2900 EUR		
Kontakt: 051 350 499 ali pcerar@gmail.com

Monoski, sedečo smučko domače
izdelave, širina sedeža 42 cm, ugodno
prodam. Moj kontakt: 041 534 770

Podatki:
–– leto izdelave: 2013
–– okvir in vilica: jeklo (CrMo)
–– teža celotnega kolesa z opremo
in s kolesi: cca 17 kg
–– širina sedeža: 36 cm
–– prednji verižniki: 48-38-24
–– kaseta: 11-34
–– glavna zavora: Shimano 105
(ročica je montirana na vilici)
–– pomožna parkirna zavora:
Shimano Sora
–– menjalnik: Shimano Deore
(ročica je montirana na vilici)
–– kolesa: 23-571
–– dodatki: nosilec bidona,
varnostna zastavica, dve torbici

Prodam malo rabljen in odlično
ohranjen stopniščni vzpenjalec
Weigl, model SAXON 420, vzpenjalec
se montira na steno in je primeren za
do 6 stopnic. Vzpenjanje je možno
s presedanjem na vgrajen sedež ali
skupaj z invalidskim vozičkom.
Prodam tudi stopniščni goseničar
Weigl Standard v kompletu s pripadajočim invalidskim vozičkom, primeren
za premagovanje vseh vrst stopnišč.
Informacije na tel:
02/753 33 71 ali 031/597 905.

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

OGLASI
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Albin Rožman

Rešitev kviza iz 148. številke:

KVIZ ZA RAZVEDRILO 38

SREČA JE OPOTEČA, K ENIM
PRIHAJA, KO OD DRUGIH ODHAJA.

KVIZ ZA RAZVEDRILO 38
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6 DO 10
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PREDALNIK,
NIZKA
OMARA
S PREDALI
ZA
PERILO

NAGRADNA KRIŽANKA

PRISTANIŠKO NEKDANJA
MESTO V
SLO. TENIŠKA
ALŽIRIJI, DRUIGRALKA
GO NAJVEČJE - JAUŠOVEC

NORDIJSKI
OČE
BOGOV

ŠKOTSKI
STROKOVNJAK
ZA PREHRANO
- JOHN BOYD

NEKDANJI
SLOVENSKI
TEDNIK

]

VOZ Z RAVNO
IME DVEH
NAKLADALNO GRŠKIH POVEPLOSKVIJO, LJNIKOV PRED
TUDI DERA
TROJO

TRDA, TEŽKO
TALJIVA
ŽLAHTNA
KOVINA (IR)
AVSTRIJSKA
PROFESION.
TENISAČICA
(PASZEK)
JUŽNI
SADEŽ
OZRAČJE
RIMSKA
ŠTEVILKA
500

DEJAVNOST
RABLJEV

HIMALAJSKA KOZA
PRESTOL
OTOČJE JUŽNO OD HONŠUJA
KRČEVIT
JOK
AVTO. OZN.
ZA ITALIJO

NAMIZNO
PREGRINJALO

VLADAVINA Z
NEOMEJENO
CARJEVO
OBLASTJO

OZNAKA
ZA
KALIJ
KAR KOGA
UROČI

KRAJ
V
ANGOLI

TULEC,
ETUI
MARKO
SEVER

DEL
MARIBORA

5. ČRKA
SLOVENSKE
ABECEDE

DEL
KRANJA

JANA
LORBER

SKANDINAVSKO
MOŠKO
IME

VRTEČI SE
DEL
ELEKTROMOTORJA

SLO. MEDMET
NAVDUŠENJA
IN TUDI
OBŽALOVANJA

ANTIČNO
MESTO V
APULIJI
REKA V ŠVICI

PONESREČENEC
KIJ,
TOLKAČ

UDARNA VOJAŠKA FORMACIJA
HITLERJEVE NACIST. STRANKE

DIVJAK, SUROV
ČLOVEK

EGIPČANSKI
BOG SONCA

DEL KRAJA PRI
GROSUPLJEM

GREZILO,
SVINČNICA

STANJE BREZ
HRUPA

PODSTAVEK,
STOJALO,
STATIV
(STAR.)
RIMSKA
BOGINJA
JUTRANJE
ZARJE

FOSFOR
NEKD. ŠVIC.
SMUČARKA
- BRIGITTE

ESTONSKI
SKLADATELJ
- EVALD

MADŽARSKI
NOGOMETNI
KLUB IZ
BUDIMPEŠTE

IGRAL. KARTA
MEDNARODNA
AVTO. OZN. ZA
TUNIZIJO
AMPER

REKA V
KAZAHSTANU
DUŠIK
NAPIS NA
KRISTUSOVEM
KRIŽU

PESNICA
(KNJIŽ.)

AVTOR:

BORIS
KLEP

• AAV - estonski skladatelj - Evald (1900-1939)
Pravilno geslo pošljite do 1. septembra 2017 po pošti na naslov:
•Zveza
EBO
- kraj vSlovenije,
Angoli
paraplegikov
Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.
• MTK - madžarski nogometni klub iz Budimpešte
IZ ŠT. 148: EVROPSKA ZVEZA PARAPLEGIKOV,
•REŠITEV
POETESA
- pesnica
(knjiž.)
		
HODIMO PO ISTI POTI.
• AAV - estonski skladatelj - Evald (1900-1939)
• STALO - podstavek, stojalo, stativ (star.)
• EBO - kraj v Angoli
Nagrajenci 148. številke:
MTK - madžarski nogometni klub iz Budimpešte
• - Paszek.
•1. Nejc
TAMIRA
- avstrijska
profesionalna teniška igralka
Leta (knjiž.)
2006 je osvojila tudi
ŠULIGOJ, Staničeva
8, 5213 Kanal
• POETESA - pesnica
STALO
podstavek,
stojalo, stativ (star.)
•
2. Vera
MALOVRH,
Smledniška
cesta 43, 4000 Kranj
WTA
turnir
v Portorožu.
3. Bogdan PETEK, 25. maja 15, 2250 Ptuj

•

TAMIRA - avstrijska profesionalna teniška igralka - Paszek.
Leta 2006 je osvojila tudi WTA turnir v Portorožu.
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Bazen z

Tedenski
paket od
dalje

vodo

Nudimo vam :

Polpenzion za člane od 38 €/dan
Fizioterapevtske storitve
Preso terapijo
Masaže
Frizerja
Zabavne večere s tombolo ali živo glasbo
Športne dejavnosti, ping pong, košarko
Veliko prilagojenih zunanjih površin
Prilagojene sobe

Glasba v

na
fizioterapevtske
storitve

Sobe z Wi Fi, hladilnikom, klimo
Prijazno osebje
www.domparaplegikov.si
domparaplegikov@gmail.com

