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Potekali so sestanki športnikov
Jože Globokar

V mesecu septembru smo na zvezi pod streho spravili dva pomembna sestanka z našimi športniki. Najprej so se 11. septembra srečali predstavniki regionalne NLB Wheel lige, ki bo letos že jubilejna, deseta po vrsti. Ta liga je največje košarkarsko
tekmovanje v državah jugovzhodne Evrope.
13. septembra pa je v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite potekal še delovni sestanek
s športniki atleti. Z atleti, ki imajo potencial, da bi v prihodnjem obdobju nastopali na najvišjih svetovnih tekmovanjih in se
približali vrhunskim rezultatom oz. medaljam. Sestanka se je udeležilo 12 atletinj in atletov.
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Memorial z mednarodno udeležbo in državno prvenstvo
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Razstava iz zapuščine Silva Mehleta in razstava fotografij

86

Zavod Ars Viva finalist Snovalec 2017 in Sejalec 2017

Stojan Rozman

S prvo prireditvijo – z otvoritvijo fotografske razstave »Svetloba knjige« dr. Evgena Bavčarja, se je v petek, 8. septembra, v
knjižnici K. Meška začel deseti Festival drugačnosti. Prireditev je vodil Stojan Rozman, organizator festivala iz Društva paraplegikov Koroške.

Obvestilo za medije

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je pod vodstvom doc. dr. Aleša Bučarja Ručmana izvedla raziskavo o (ne)
upravičenem parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide. Raziskava je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in
solidarnosti v odnosu do invalidov in parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Na podlagi izsledkov raziskave je Fakulteta
za varnostne vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa in Mestno občino Ljubljana
pripravila ozaveščevalno kampanjo, s katero želijo partnerji dolgoročno spreminjati vedenje voznikov v Sloveniji.

Barbara Slaček

Z mesecem majem 2017 so na URI-Soča zaposlili športno pedagoginjo, mag. Juto Ošlak Kranjc, profesorico športne vzgoje.
Starejši se spominjajo, da je pred mnogimi leti to delovno mesto na URI-Soča že bilo, vendar je žal po prezgodnji smrti profesorice športne vzgoje, gospe Bože Cankar, zamrlo.

Barbara Slaček in Jože Globokar

Naše glasilo Paraplegik je tokrat izšlo pod jubilejno številko 150. Ponosni smo, da je v vseh oseminštiridesetih letih, kljub
velikim in mnogim spremembam, uspelo obdržati svoj namen in ponosni smo, da je kljub vsem tehnološkim napredkom in
modernim oblikam informiranja za vas še vedno informator številka ena.

Jože Globokar

Za nami je že 48. tekmovanje v spomin na pionirja slovenskega invalidskega športa, prof. Bojana Hrovatina, ki z mednarodno
udeležbo dobiva vse večje razsežnosti. Slovenskim atletom, ki so se pomerili na 26. državnem prvenstvu, so se 9. septembra
2017 na atletskem stadionu v Slovenj Gradcu pridružili tudi atleti s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in
Makedonije.

Jože Globokar

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je 6. septembra 2017 v prostorih Info točke 65 + v Ljubljani pripravilo posthumno razstavo del iz zapuščine slikarja Silva Mehleta in razstavo fotografij naših fotografov. Ljubiteljem likovne in fotografske
umetnosti je poslanstvo društva in socialne programe predstavila predsednica Mirjam Kanalec in se Mestni občini Ljubljana
zahvalila za vsestransko podporo.

Benjamin Žnidaršič

V torek, 12. septembra 2017, je Celje z odprtjem jubilejnega 50. sejma MOS za šest dni postalo poslovno stičišče slovenskih in
tujih podjetnikov, obrtnikov pa tudi politikov. V okviru sejemskih aktivnosti se je prek STO (Slovenske turistične organizacije)
predstavil Zavod Ars Viva, finalist Snovalec 2017 in Sejalec 2017, z novim turističnim produktom, Aktivnim turizmom za gibalno ovirane osebe.

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

UPAM, DA SE JE NA GLAS ŠE
DOVOLJENO SPRAŠEVATI.
Spoštovane članice in člani, dragi prijatelji paraplegikov in tetraplegikov
širom domovine in v zamejstvu!
Lepi poletni meseci, ko smo imeli manj skrbi in delovnih obveznosti, so za nami. Prepričan sem, da ste si
napolnili duševne in telesne baterije. Glede na dogodke, ki nas spremljajo v vsakdanjem življenju, in na
nekatere res nimamo vpliva, bomo dobro kondicijo za naše delo in ustvarjanje še kako potrebovali.

F

undacija FIHO je bila do sedaj edini in stabilni vir financiranja delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij, tudi v obdobju recesije. V
mesecu avgustu je bila konstitutivna
seja FIHO za peti mandat, ki pa se je
končala katastrofalno, glede na dolgoletno dobro sodelovanje med svetniki iz
vrst humanitarnih in invalidskih organizacij. Vzrok je bila prekinitev devetnajst
let starega džentlemenskega dogovora,
da se v predsedovanju fundacije izmenjujeta predsednik in podpredsednik.
En mandat iz invalidske in drugi mandat
iz humanitarne organizacije. V preteklem mandatu je fundaciji predsedoval
predstavnik uporabnikov iz humanitarnih organizacij, tako naj bi letos to
častno mesto pripadlo predstavniku
uporabnikov iz vrst invalidskih organizacij. Vendar glej ga zlomka, kot je praksa
v naši državi, je potrebno vse tisto, kar
dobro deluje, počasi uničevati, zniževati
vrednost, diskreditirati, da si seveda na
koncu nekdo, ki mu je to v interesu, prisvoji. Takih primerov sicer v invalidskih
vrstah nismo vajeni, vendar očitno se iz
državne politike prenaša tudi v to sfero.
Predstavniki nekaterih bolj agresivnih
humanitarnih organizacij v fundaciji
so ocenili, da bi bilo dobro »vladati« še
en mandat. Da pa predsednik ne bi bil
predstavnik uporabnikov iz humanitarnih organizacij, so skupaj s še dvema
satelitoma iz vrst invalidskih organizacij
pilatovsko v ospredje potisnili enega izmed treh predstavnikov, ki jih imenuje
Vlada RS in to kar predstavnika, ki ga je
imenovalo finančno ministrstvo. V svojem evforičnem poletu po nadvladi pa
so hote ali nehote popolnoma izgubili
zaupanje, ki so jim ga devetnajst let
brezpogojno zagotavljali predstavniki
4

iz vrst invalidskih organizacij, ki jih po
zakonu imenuje NSIOS. S tem dejanjem
in upam, da ne še s kakim podobnim,
bodo morali predstavniki humanitarnih
organizacij in vlade prevzeti odgovornost, da finančni načrt FIHO za 2018,
kljub poskusom, do konca septembra
še ni sprejet. Če organizacije nimamo
finančnih načrtov, sami veste, kaj to pomeni za izvajanje in nadgradnjo posebnih socialnih programov, da naložbe v
prepotrebna kombinirana vozila po naših društvih sploh ne omenjam. Kar je,
je! Precej pa se bodo morali »humanitarci in vladniki« potruditi, da si bodo spet
pridobili zaupanje invalidov. Me pa čudi
dejstvo, da predstavnik vlade in finančnega ministrstva, ki predseduje fundaciji, ne deluje v funkciji povezovanja med
vsemi svetniki in se drži bolj načela, sem
s tistimi, ki so me podprli. Očitno jim je
to tudi dolžan! Taka drža predsedujočega pa že daje podlago za razne insinuacije, ki že burno kalijo na gnojišču
kaosa v fundaciji FIHO. Če izvzamem
samo par kalčkov. Ali ni to začetek konca homogene fundacije FIHO? In, ali res
namerava vlada s podporo »svojega«
predstavnika in predstavnikov humanitarnih organizacij sredstva FIHO speljati
v državni proračun in posledično uničiti
razvoj invalidskih organizacij, uporabnike posebnih socialnih programov pa
prepustiti stihiji in umiranju na obroke?
Ups, upam, da se je na glas še dovoljeno
spraševati. Ali bi morali biti kalčki podvrženi samocenzuri?
V zadnji tretjini je tudi letošnja obnovitvena rehabilitacija, ki se je bo po
trenutnih podatkih udeležilo preko 550
para in tetraplegikov, od tega več kot
četrtina v našem Domu paraplegikov v

Pacugu. Vsi udeleženci v domu so izredno zadovoljni z zdravstvenimi storitvami in s spremljajočim programom, saj je
udeležencem nudeno bistveno več kot
v ostalih zdraviliščih, kar pa je bistvo vsake rehabilitacije.
Za nami je tudi 48. Hrovatinov memorial v Slovenj Gradcu, kjer je nastopilo 80 tekmovalcev, udeležili pa so se ga
tudi kolegi s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in Makedonije.
V povezavi z Zvezo paraplegikov
Slovenije so se pričele nakazovati in pojavljati petice- 5!
Pred nami je 150 številka glasila PARAPLEGIK, čez slabo leto in pol bo Zveza praznovala 50 letnico organiziranega
delovanja v Sloveniji- ABRAHAMA. Skozi
vso zgodovino, od ustanovitve, je našo
skupno organizacijo spremljal Paraplegik, šele v dobi informacijske revolucije
se mu je pridružila sestrica, ki jo imenujemo spletna stran. V zadnjem času
smo aktivni tudi na različnih družbenih
omrežjih, skratka, ... Nič se ne zgodi brez
nas! Vse skupaj pa nudi članstvu in zvestim prijateljem skozi čas neusahljiv vir
različnih informacij, ki so pomembne za
nas, kakor tudi za obveščanje in ozaveščanje javnosti.
Dragi uredniki in dopisniki v glasilo,
spletno stran, družbena omrežja … iskrena hvala vam za vaš trud in prispevek
k prepoznavnosti naše skupne organizacije Zveze paraplegikov Slovenije. Bodimo še naprej povezani tudi skozi naše
informacijske kanale!
Spoštovani, na področju invalidskega varstva se nam obeta kar pestra jesen, več o vsem pa zagotovo v decembrski številki, do takrat pa vse dobro.
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Jože Globokar in Barbara Slaček | Spletna in Facebook stran Zveze paraplegikov Slovenije

INFORMACIJE TAKOJ!
Ja, taki smo postali. Informacije želimo prejeti takoj. Naš urednik Jože Globokar rad poudari, da novica,
ki je objavljena jutri, ni več novica. Prav ima. In ker glasilo Paraplegik izide vsake tri mesece, so nekatere
novice res že dvakrat obkrožile Slovenijo. Vendar nič ne de, verjamemo, da je še mnogo vas, ki radi
vzamete v roke naše glasilo in ga ponovno prelistate. Za vse ostale, ki si želite informacij takoj, pa
imamo tudi druge načine informiranja. Spletno in Facebook stran Zveze paraplegikov.
SPLETNA STRAN
Kmalu po tem, ko so se začele ustanavljati prve spletne strani za organizacije in podjetja, je ZPS na pobudo Benjamina Žnidaršiča hitro pristopila k
takrat modernemu načinu informiranja
in predstavljanja ter si zagotovila svoje mesto v medmrežju. Prvi urednik
spletne strani, ki jo je tudi izdelal, je bil
Benjamin, kasneje, leta 2004 pa je delo
administratorja prevzel Jože Globokar, katerega namestnik je Lutfi Abdullahu. Spletna stran je v teh letih
trikrat spremenila svojo obliko. Predvsem smo sledili toku časa in različnim
tehnološkim napredkom, napravam,
s katerimi si lahko spletne strani ogledujemo (tablični računalniki, pametni
telefoni …). Prilagajamo se trendom.
Spletna stran ima, poleg glavnega

menija, približno 130 podstrani in dve
foto galeriji, v kateri je shranjenih skupno 574 albumov, v njih je shranjeno
skupno 21.314 fotografij. Obe foto galeriji sta imeli do 7. septembra 2017
1.751.558 ogledov.
Lahko se pohvalimo, da je med
vsemi spletnimi stranmi invalidskih organizacij v Sloveniji naša spletna stran
najbolj prepoznavna in to predvsem
zaradi ažurnosti (Novica, ki je od včeraj,
Če želite prejemati obvestila o
novicah na spletni strani, se z elektronskim naslovom preprosto
prijavite v zavihku NAROČANJE NA
NOVICE, ki ga najdete na levi strani
v osnovnem meniju spletne strani.

ni več novica!), saj na njej na leto objavimo približno 250 novic.

Na spletni strani Zveze paraplegikov je
letno objavljenih približno 250 novic.
(Foto: print screen)

FACEBOOK STRAN
Facebook stran Zveze paraplegikov
Slovenije Ljubljana je bila ustanovljena januarja 2011 in je imela na dan 7.
septembra 870 sledilcev, to pomeni,
da je našo stran všečkalo ravno toliko
različnih oseb, ki na svoj FB-zid prejemajo aktualne objave. Urednica strani
je Barbara Slaček. V mesecu avgustu
2017 si je stran ogledalo 253 sledilcev,
stran je pridobila 14 novih všečkov (sledilcev), naše objave pa so v avgustu
dosegle 4196 sledilcev.

»Facebook je družbena spletna stran,
ki je bila ustanovljena 4. februarja 2004
v mestu Cambridge v Massachusettsu,
in pripada ter deluje v okviru zasebnega starševskega podjetja Facebook, Inc.
Ustanovitelj Facebooka je Mark Zuckerberg, ki je spletišče izdelal kot študent na
univerzi na Harvardu. Na začetku so lahko bili člani spletnega mesta le študenti
harvardske univerze, kasneje pa so lahko
člani postali še študenti ostalih univerz,
dijaki ter vsi, stari več kot 13 let.« (Vir: wikipedija)

Facebook stran Zveze paraplegikov
Slovenije Ljubljana je bila ustanovljena
januarja 2011. (Foto: print screen)

Prispevke za objavo na SPLETNI STRANI Zveze paraplegikov pošljite na elektronsko pošto: joze.globokar@zveza-paraplegikov.com.
Prispevke za objavo na FB STRANI Zveze paraplegikov in v GLASILU PARAPLEGIK pošljite na elektronsko pošto: barbara@zveza-paraplegikov.com.

Všečkajte našo stran in si zagotovite
informacije takoj! (Foto: extension.
tennessee.edu)
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Uredništvo | Predavanja o preležaninah

IZOBRAŽEVANJA O PREVENTIVI IN OSKRBI
KRONIČNIH RAN
V društvih paraplegikov bo v dneh, ki so pred nami, specialist splošne in plastične kirurgije, prim. Ciril
Triller, dr. med., izvajal predavanja na temo preležanin, saj opažamo, da se v naših vrstah vedno bolj
soočamo s to težavo.

D

r. Triller je splošni kirurg, ki je
do leta 1991 delal kot abdominalni kirurg v Vojaški bolnišnici v Ljubljani, nato pa se je zaposlil na
UKC Ljubljana, na Kliničnem oddelku
za kirurške okužbe. Njegova glavna
dejavnost je bila zdravljenje in operiranje vseh vrst kil ter diagnosticiranje
in zdravljenje vseh vrst kroničnih ran,

kamor prištevamo tudi rane zaradi pritiska oziroma preležanine.
V društvih paraplegikov, ki niso navedena v tabeli, so predavanja že izvedli. V naslednji številki, ko bo s primarijem Trillerjem objavljen tudi intervju,
boste lahko prebrali, kako so potekala.

Društvo

Naslov

DP ljubljanske pokrajine

Dunajska 188, Ljubljana

15. 11. 2017

DP Podravja

Lackova 43, Maribor

18. 10. 2017

DP Koroške

Ronkova 6, Slovenj Gradec

DP severne Primorske

Rejčeva 5, Nova Gorica

DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja Šegova 119, Novo mesto
DP Prekmurja in Prlekije

Noršinska 14, Murska Sobota

Možni datumi

8. 11. 2017
14. 11. 2017
v dogovoru po 9. 1. 2018
11. 10. 2017

Z znanstvenim raziskovanjem
oskrbovanja ran smo se na oddelku za
kirurške okužbe v UKC Ljubljana začeli
ukvarjati leta 1992, je povedal prim. Ciril
Triller, še aktivni, a upokojeni specialist.
(Foto in vir: medicina-danes.si)

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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Jože Globokar | Pogovor o sodelovanju med zvezama

V ČRNI GORI SO PARAPLEGIKI
ZELO AKTIVNI
Zvezo paraplegikov Slovenije je 11. septembra 2017 obiskala predsednica Zveze paraplegikov Črne
Gore, Nataša Borović. S predsednikom ZPS Danetom Kastelicem sta razpravljala o sodelovanju med
zvezama na različnih področjih.

M

ed drugim sta govorila o
programih naše zveze in
o slovenskem ocenjevanju
telesnih okvar, dodatku za pomoč in
postrežbo, kar zelo zanima invalide v
Črni Gori. Še posebej sta spregovorila o
Zakonu o osebni asistenci, ki ga je slovenski parlament sprejel v letošnjem
letu. Borovićeva je predstavila tudi njihov projekt o Balkanski neodvisni mreži invalidskih organizacij, v katero so
včlanjene: Črna Gora, BiH, Srbija in Makedonija. Tu sta ocenila, da bi se Zveza
paraplegikov Slovenije lahko vključila
tudi kot zunanji neodvisni opazovalec,

ki bi lahko sodelujočim državam nanizala primere dobre prakse iz Slovenije
v predmetnem projektu. Dogovorila
sta se o nadaljnjem medsebojnem sodelovanju in to ne samo na področju
športa paraplegikov, ampak tudi v drugih podobnih programih. Predsednika
Kastelica je zaprosila za pomoč in svetovanje pri nekaterih njihovih projektih,
ki se nanašajo neposredno na para in
tetraplegike.
Borovićeva je bila prisotna tudi
na sestanku vodij ekip o pripravah
na novo sezono Regionalne lige NLB
Wheel v košarki na vozičkih. Pripomnila je, da imajo pri Zvezi paraplegikov
Črne Gore dve košarkarski ekipi, tretja
na jugu države pa je v ustanavljanju.
Njena želja pa je, da bi v prihodnje tudi

ekipa Črne Gore v košarki na vozičkih
lahko tekmovala v tej najmočnejši regionalni ligi šestih držav jugovzhodne
Evrope, ki jo vodi Zveza paraplegikov
Slovenije.

PO NESREČI
Ko postaneš para ali tetra,
od začetka vse ti gre na jetra.
Načrti so se izjalovili,
tebe so v voziček položili.
Vse se spremeni,
le čas naprej hiti.
Ti pa moraš od začetka,
čeprav ti gre na jetra.
Le kje so zdaj moči,
tvojih prejšnjih dni?
Te roka ne uboga,
noga je pretežka
in to ti zopet gre na jetra.
Le volja trmoglava,
hoče skozi zid,
čeprav se da naokoli prit`.
Na druge nič se ne zanašaj,
časa ne zapravljaj,
če vsak trenutek boš treniral,
boš veliko profitiral.
Nikdar ne boš sam svoj gospod,
Boš pa bolj komot.
In razbremenil boš jetra!
Jaka Kaučič
Član DP Podravja

Obiskala nas je predsednica Zveze paraplegikov Črne Gore. (Foto: Lutfi Abdullahu)
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Jože Globokar | Jubilejna sezona regionalne NLB Wheel Lige

V JUBILEJNI SEZONI 2017/2018 BO
TEKMOVALO SEDEM EKIP
Zveza paraplegikov Slovenije bo tudi v sezoni 2017/2018 organizirala
tekmovanje v Regionalni NLB Wheel ligi. Letošnja sezona bo jubilejna, že
deseta po vrsti, v organizaciji naše zveze. To bo hkrati tudi največje košarkarsko
tekmovanje v državah jugovzhodne Evrope.

P

riprave na novo sezono so se začele 11. septembra 2017 v prostorih zveze, ko so se na delovnem
posvetu zbrali predstavniki sodelujočih
ekip, delegat lige, delegator sodnikov
in predstavniki organizatorjev.
Po pozdravnem nagovoru predsednika Zveze paraplegikov Daneta Kastelica, ki je med drugim omenil pomen in vlogo mednarodne košarkarske
lige in zaželel uspešno delo v ligi, so
udeleženci prisluhnili poročilom: delegata lige, delegatorja sodnikov, vodje
lige in predstavnikov ekip za sezono
2016/2017. Po potrditvi poročil so sprejeli in potrdili tudi finančno poročilo, ki
prikazuje negativno poslovanje. Manjkajoča sredstva bodo pokrili iz drugih
virov.
V nadaljevanju posveta so usklajevali okvirni urnik in določili izvajalce
posamičnih kol. Pri vseh številnih športnih aktivnostih, ki jih skozi leto izvajajo
društva in zveze v državah, kjer tekmujejo ekipe tudi v regionalni ligi, je bila
uskladitev datumov izredno zahtevna.
Še posebej, ker posamična kola praviloma potekajo ob sobotah in nedeljah.
Dodatne težave je povzročal tudi način tekmovanja, ker bo v ligi nastopalo

sedem ekip. Odločili so se, da bo tekmovanje potekalo v dveh skupinah po
pravilih IWBF za ekipe s 14.5 igralnimi
točkami. V skupini A bodo tekmovale
Slovenija, KKI Zagreb, KIK Una Sana in
KKI Vrbas v skupini B pa Castelvecchio,
KIK Zmaj in RBB Flinkstones.
Beseda je tekla tudi o nakupu športne opreme za vse tekmovalce, nakupu
dveh košarkarskih vozičkov in višini kotizacije za sezono 2017/18. Kandidatke
za vozičke so: KKI Zagreb, RBB Flinkstones, Slovenija in KIK Una Sana.

V letošnji sezoni so nastop v ligi
potrdile: KKI Zagreb (Hrvaška), RBB Flinkstones Graz (Avstrija), Castelvecchio
Gradisca (Italija), KKI Vrbas (Bosna in
Hercegovina), KIK Una Sana (Bosna in
Hercegovina), KIK Zmaj (Bosna in Hercegovina), ZŠIS-POK (Slovenija).
Tudi v letošnji, jubilejni sezoni, bo
generalni pokrovitelj lige Nova ljubljanska banka, medijski Kosarka.si,
vodil pa jo bo vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije, Gregor Gračner.
Delegator sodnikov bo Žarko Tomšič.

Delovni posvet predstavnikov ekip in organizatorjev (Foto: Lutfi Abdullahu)

"Tek me je naučil, da je slediti strasti pomembnejše od strasti same. V
nekaj se globoko in z iskreno srčnostjo potopite - nenehno se izboljšujte,
nikdar ne odnehajte ... To je izpolnitev. To je uspeh."
Dean Karnazes
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Jože Globokar | Delovni sestanek s športniki atleti

ATLETIKO MORAMO POSTAVITI NA VIŠJI NIVO
Zveza paraplegikov Slovenije je v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski
komite 13. septembra 2017 v prostorih zveze pripravila delovni sestanek s športniki atleti. Z atleti, ki
imajo potencial, da bi v prihodnjem obdobju nastopali na najvišjih svetovnih tekmovanjih in se približali
vrhunskim rezultatom oz. medaljam. Zadnjo (srebrno) medaljo je na paraolimpijskih igrah v Pekingu leta
2008 osvojil atlet tetraplegik Jože Flere, štiri leta prej v Atenah pa Tatjana Majcen, ki je osvojila srebrno
in bronasto medaljo. Trenutno imamo samo enega atleta, ki se je na svetovnem prvenstvu v atletiki
uvrstil v finalni nastop. Sestanka se je udeležilo 12 atletinj in atletov.

K

ako bo z atletiko v prihodnje,
kako jo spraviti na višji nivo,
kako usposobiti atlete, ki bodo
sposobni posegati po najvišjih mestih,
je bilo osnovno vprašanje, ki ga je na
začetku postavil predsednik ZPS Dane
Kastelic. Omenil je našo atletsko ligo
in pripomnil, da iz množičnosti izhaja
tudi vrhunski šport.
Damijan Lazar, predsednik ZŠIS,
je poudaril, da je atletika specifičen
šport, ki zahteva motiviranost in veliko volje do tekmovanja. Atlet mora v
svojih nastopih uživati. Tudi šport invalidov postaja vse bolj profesionalen,
vse manj je razlik med neinvalidnimi in
invalidnimi športniki, zanimiv pa je tudi
za sponzorje. Dodal je, da imamo v
Sloveniji na področju športa zakonsko
podlago, predstavil pa je tudi kvalitetnejše življenje in ugodnosti vrhunskih
športnikov.
Janez Hudej, vodja atletike in
uspešen paraolimpijec, ki je na para-

olimpijskih igrah v Atlanti osvojil nehvaležno četrto mesto, postal evropski
prvak in rekorder v suvanju krogle, je
s projekcijo fotografij in video posnetki predstavil svojo bogato in dolgo
športno kariero, vse od začetka do
nastopov na najvišjih mednarodnih in
svetovnih tekmovanjih. Orisal je potek
dosedanjih tekmovanj in poudaril, da
so za doseganje vrhunskih rezultatov
potrebni: vztrajnost, garanje in marljivost. Pripomnil je, da smo po zadnji
Fleretovi medalji celo nekoliko zaspali
na lovorikah. Omenil je tudi nekatere
naše atlete, ki imajo vse potenciale, da
se s sistematičnim treningom in trdim
delom povzpnejo do vrhunskih športnikov. Janez je s tem prisotnim športnikom dal tudi psihično podporo.
Luka Cmok, trener slovenske
atletske reprezentance pri ZŠIS, je
predstavil strokovni pristop do želenih
ciljev. Po njegovem mnenju je treba
približno šest do sedem let, da atlet

Sestanka so se udeležili tudi predstavniki ZŠIS-POK. (Foto: Lutfi Abdullahu)

doseže svojo vrhunsko formo. Seveda
pod strokovnim vodstvom trenerja,
z rednim treningom in s predanostjo
športu, ki mora biti njegov prvi cilj.
Vsak športnik mora svoje cilje najprej
razčistiti pri sebi, trener ga lahko le
usmerja in posreduje svoje strokovno
znanje. Le reden in trd trening daje napredek! S projekcijo fotografij je predstavil tekmovalne stole, podrobnosti in
dimenzije, ki so na tekmovanjih strogo
določene. Tudi dimenzije vozičkov, na
katerih tekmujejo predvsem težje gibalno ovirani atleti.
Primož Jeralič, strokovni sodelavec ZŠIS, je predstavil pogoje za vstop
v reprezentanco. Potrebnih je 350 točk.
Omenil je še norme in klasifikacije na
mednarodnih tekmovanjih. Prve kvote
za nastop na POI bo mogoče doseči
na svetovnem prvenstvu drugo leto,
vendar jih (razen dveh) naši športniki
verjetno ne bodo dosegli. Mogoče pa
se motimo.

Gregor Gračner,
vodja športa pri ZPS in
moderator posveta,
od atletinj in atletov
do 30. septembra 2017
pričakuje odločitev in
potrditev za vstop v
slovensko reprezentanco
od vsakega športnika
posebej.
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Jože Globokar | Delovni posvet čebelarjev paraplegikov in tetraplegikov

PRIPRAVA PRIROČNIKA ZA ČEBELARJE NA VOZIČKIH
Čebelarska zveza in Zveza paraplegikov Slovenije sta 19. septembra 2017 v prostorih ČZS na Brdu
pri Lukovici pripravili prvi delovni posvet čebelarjev paraplegikov in tetraplegikov. Posveta, ki ga je
vodil svetovalec službe ČZS v čebelarstvu Aleš Bizovičar, so se ob prisotnosti predstavnikov obeh zvez
udeležili: predsednik Sekcije čebelarjev invalidov na vozičkih in drugih invalidov Ljubo Janežič, častni
predsednik in pobudnik ustanovitve združenja Andrej Sever in naši čebelarji Slavko Dunaj, Benjamin
Krč, Dušan Slana, Damijan Žerjav, Vinko Hren in Feliks Burger.

O

srednji in glavni namen delovnega posveta je imel tri pomembne točke:
–– vključevanje čim večjega števila
invalidov na vozičkih in tudi drugih invalidov čebelarjev v sekcijo;
–– tehnološka prilagoditev celotne
opreme za gibalno ovirane čebelarje;
–– oblikovanje delovne skupine, ki
bo za invalidne čebelarje pripravila kompleksen priročnik za delo s
čebelami.
V uvodu sta oba predsednika, Boštjan Noč (ČZS) in Dane Kastelic
(ZPS), poudarila pomen vključevanja
invalidnih čebelarjev v delo s čebelami,
ki se je s podpisom listine in ustanovitvijo sekcije začelo na pobudo čebelarja Andreja Severja v marcu 2017.
Spomnimo naj, da je listino podpisal
tudi prvi svetovni čebelar in predsednik Apimondie Philip Mcabe, ki je
s tem dal podporo gibanju čebelarjev
invalidov v delo s čebelami v svetovnem merilu. Ponosni smo, da se je to
gibanje rodilo prav v Sloveniji! To je bil
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Na delovnem posvetu v prostorih Čebelarske zveze Slovenije (Foto: Špela Šušteršič)

hkrati še en pomemben korak pri izenačevanju enakopravnosti pri vključevanju invalidov v družbene tokove.
Na posvetu so največ pozornosti
posvetili tehnološkemu razvoju, izdelavi in pridobitvi kompleksne prilagojene
opreme za gibalno ovirane čebelarje,
od arhitekturno urejenega in dostopnega čebelnjaka naprej. Naši inovativ-

ni čebelarji paraplegiki in tetraplegiki
so čebelarjenje prilagodili svojim potrebam in izdelali vrsto pripomočkov,
ki jih bodo dokumentirali in poslali koordinatorju Alešu Bizovičarju za skupno rešitev. Zanimivo je, da uporabljajo
tako z AŽ in LR nakladne panje. Eni in
drugi imajo določene pomanjkljivosti
oz. prednosti. Pomembno pa je, da
bomo z združenimi izkušnjami pridobili opremo, ki bo uporabna za vse vrste
invalidnosti čebelarjev. Zavedamo pa
se, da te tehnološke rešitve ne bodo
ravno poceni. Verjetno bo največji zalogaj predstavljala rešitev dostopnosti
panjev v dveh vrstah. Pri čebelarjenju
je zelo pomembna tudi svetloba. Nekateri naši čebelarji so to težavo rešili s
prozorno streho čebelnjaka.
Pri pripravi priročnika v slovenskem
in angleškem jeziku bosta sodelovali
obe zvezi, URI-Soča, pobudnik gibanja
Andrej Sever in čebelarji paraplegiki in
tetraplegiki.
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Stojan Rozman | 10. Festival drugačnosti

SKUPAJ ZA MIR: SPOŠTOVANJE, VARNOST
IN DOSTOJANSTVO ZA VSE!
S prvo prireditvijo – z otvoritvijo fotografske razstave »Svetloba knjige« dr. Evgena
Bavčarja, se je v petek, 8. septembra, v knjižnici K. Meška začel deseti Festival drugačnosti. Prireditev je
vodil Stojan Rozman, organizator festivala iz Društva paraplegikov Koroške, kulturni del pa je pripravil
trio flavt – Lara, Hana in Lana, pod vodstvom mentorice, gospe Beci Lavrinšek iz Glasbene šole Slovenj
Gradec.

OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE dr. EVGENA BAVČARJA
Predstavili so avtorja, njegovo delo,
njegov pogled na fotografiranje in o
fotografijah na tej razstavi. Dr. Evgen
Bavčar je slep filozof, esejist, publicist,
gostujoči profesor na številnih univerzah, borec za pravice slepih, konceptualni umetnik, fotograf, pisatelj, poet
ter prejemnik priznanja red za zasluge
Republike Slovenije leta 2004, odlikovanja red legije časti Republike Francije
in leta 2016 nagrade državljan Evrope
Evropskega parlamenta. Zase pravi, da
uporablja fotografijo, ni pa fotograf v
strogem smislu. Je konceptualni umetnik. Predstavljene fotografije posveča
pisavi, pisani besedi za tiste, ki jim je
bila odvzeta pravica do svobode vi-

denja črk. Nastale so iz zavesti videnja
črk, zato v središče svoje umetniške
fotografije postavlja Braillovo pisavo, ki
jo kot kulturno posebnost predstavlja
na umetniških fotografijah v črno-beli
tehniki. Nastale iz zavesti videnega in
vidnega izpričujejo lastno duhovno
pripoved in ne zgolj odsev realnega.
Nekaj fotografij je opremljenih s tehničnimi opisi in z Braillovimi izpisi le-teh.
Primer: Opis fotografije: Od desnega
spodnjega kota fotografije proti njeni
sredini sega roka od komolca navzdol.
Njena dlan je z rahlo pokrčenimi prsti
položena na desni del odprte knjige, natisnjene v dvignjeni pisavi. Knjiga se naha-

Prireditev je vodil Stojan Rozman. V ozadju pa so flavtistke Lara, Hana in Lana. (Foto: osebni
arhiv SR)

ja na sredini fotografije in je postavljena
pod kotom petinštirideset stopinj. Robove
knjige in dlan obrisujejo svetle krivulje.
Kot dopolnilo k spoznavanju pričujočih fotografij je ekipa Ustvarjalne
pisarne naredila odlitek roke dr. Evgena
Bavčarja. Položaj, v katerem je njegova
roka na večini izmed fotografij, ki prikazujejo roke in dlani, lahko zaznamo tudi
s tipom. Odlitek roke je postavljen na
list papirja z Braillovim izpisom. Postavitev se navezuje na motiv na fotografijah, ko se dopolnjujeta roka in knjiga
z dvignjenim tiskom. Za dojemanje
usmerjene svetlobe na fotografijah je v
postavitvi odlitek roke na listu z Braillovim izpisom osvetljen z lučko. Osvetlitev poskuša poudariti in približati tudi
sam naslov razstave »Svetloba knjige«.
Postavitev je namenjena vsem obiskovalcem. Hkrati je prilagoditev primerna
za dojemanje motivov roke in knjige
z Braillovo pisavo, za obiskovalce z
odvzetim vidom. Razstava je bila na
ogled do 25. septembra.

"Izbirajte knjige,
glasbo, filme in
tovariše, ki hranijo
vašega duha."
Louise L. Hay
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PREDAVANJE dr. EVGENA BAVČARJA
V knjižnici K. Meška smo 20. 9. prisluhnili predavanju dr. Evgena Bavčarja, na temo »Drugačnost«. Častnega
gosta so pozdravili župan Mestne
občine Slovenj Gradec Andrej Čas,
predsednik Medobčinskega združenja
slepih in slabovidnih Maribor Milan
Mugerle in organizator festivala Stojan Rozman. Predavanje je posvetil prijatelju s Koroške, Benu Zagerniku. V
izjemnem predavanju, ki ga je imenoval »Sanje popolnosti«, je predstavil več
»obrazov« drugačnosti, pogledov na
njo, vpliv in pomen za človečnost. Presenetil je tudi s podatkom, da imamo
Slovenci edini na svetu slepe ljudi, ki
berejo s spodnjo ustnico. Nekaj citatov,
poudarkov: »Slepota je oblika samote,
osamitve – odvzema svobode. Če ni
drugega, tudi nas ni – to je drugačnost.
Človek sam po sebi je luč.«
Pri tem je pohvalil tudi Festival
drugačnosti, njegova namen in cilj,
poudaril pomen za ljudi s posebnimi
potrebami in da naj vztraja v svojem
plemenitem poslanstvu.
Slepi so prosili, da bi z razstavo gostoval tudi v Mariboru. Občinstvo so
zanimali njegovi stiki s Slovenci v Franciji – z Muršičem, Globokarjem, s Pahorjem … V zahvalo smo mu podarili

energetsko svečo Medičarstva Perger
in takoj nam je začel predavati o luči,

svetlobi in energiji. To je bilo izredno
prijetno srečanje z velikim človekom.

Doktor Evgen Bavčar je slep filozof, esejist, publicist, gostujoči profesor na številnih
univerzah, borec za pravice slepih, konceptualni umetnik, fotograf, pisatelj, poet ter
prejemnik priznanja red za zasluge Republike Slovenije leta 2004, odlikovanja red legije časti
Republike Francije in leta 2016 nagrade državljan Evrope Evropskega parlamenta. (Foto:
arhiv SR)

BAZAR

št.

Vozilo so v uporabo predali vodje organizacij, sponzorjev in donatorjev, ki so zaslužni za
novo pridobitev. (Foto: arhiv SR)
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Dobro utečena priprava obeh festivalov in izredno lepo vreme sta bila
osnova, da sta letošnji 19. Mirovniški
festival in 10. Festival drugačnosti v petek, 22. 9., v centru mesta tako dobro
uspela.
Na bazarju se je predstavilo 40 nevladnih in humanitarnih organizacij,
društev, šol ter organizacij, ki skrbijo za
invalidne osebe in osebe s posebnimi
potrebami. Udeležence sta pozdravila
župan Slovenj Gradca Andrej Čas in organizator Festivala drugačnosti.
Nastopi na odru, delavnice, spremni dogodki obeh festivalov so bili
izvedeni pod skupnim naslovom Skupaj za mir: spoštovanje, varnost in
dostojanstvo za vse! Zabavno in poučno se je bilo sprehoditi po vseh stoj-

[
nicah v centru mesta, po atriju graščine
in galeriji. Paraplegiki smo predstavljali
uporabo invalidskega vozička, košarko
na vozičkih, sredstva za mobilnost in
psa pomočnika (društvo Slo-Canis izvaja šolanje takšnih psov); društvo gluhih je predstavilo osnove znakovnega
jezika in pripomočke za boljši sluh;
društvo diabetikov je merilo sladkor v
krvi; koronarno društvo pritisk; Fakulteta za elektrotehniko je demonstrirala
uporabnost robotskega električnega
invalidskega vozička, izvedli sta se na-
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gradni igri. Poučni del FD-ja na šolah
sta ta dan imela Društvo YHD in Zavod
Vozim. MKC je pripravil vrsto zabavnih
in poučnih delavnic. En del prizorišča je
bil namenjen evropskemu Tednu mobilnosti. Kulturni program se je prepletal z nastopi šol in invalidskih društev.
Od invalidskih društev so nastopile nepogrešljive ljudske pevke Lastovke, od
slepih harmonikar Benjamin Škrab in
kantavtor Aleksander Novak. Letos
sta prikaz risanja z usti kar na ulici izvajala tetraplegika Dragica Sušanj in

Željko Vertelj. V igri trojic v košarki na
invalidskih vozičkih med ekipo MOSG
in ekipo Društva paraplegikov Koroške
pa ni nihče štel točk. Bilo je bučno, pisano, informativno, živo … enkratno
medgeneracijsko druženje.
Ob 20. obletnici Društva paraplegikov Koroške pa smo v sklopu bazarja
pripravili slavnostno predajo kombiniranega vozila, ki bo služilo za prevoz
paraplegikov in tetraplegikov.

da naj že krenemo – verjetno boječ se
dežja, kakor koli že, vse je nekam vleklo.

saj smo bili zbrani invalidi vseh vrst:
paraplegiki, diabetiki, delovni invalidi, slabovidni, naglušni, »koronarci«,
osteoporoza, črevesne bolezni, osebe
z mentalno motnjo in različne vrste
koles: ležeča kolesa na ročni pogon,
priklopna kolesa (na invalidski voziček)
brez in z električnim pomožnim pogonom ali s priklopnim pogonom; ležeči
nožni pogon, kolo s pomožnim elektro
pogonom in »normalna« kolesa.
Na poti smo opazovali predvsem
naravo: kanjo, sokola postovko, kormorane, velike šoje ter srne in črno veverico. Pa vonjave – nekje je gozd dišal, kot
da je poln gob. Udeleženec se je utrujen umaknil v spremljevalni kombi. Preluknjano gumo so zapolnili s tesnilno
maso. Nazaj grede smo zavili v center
mesta, ki je zaprt za drugi promet – ne
za kolesa – ter pokukali na eko tržnico
in poligon skaterjev. In vreme je zdržalo, aleluja! Bilo pa je hladno. Prijetno
druženje smo zaključili z zelo okusno
»eko-bio« obaro in jabolčnikom iz Gostilne Plesnik v jedilnici Hostla Slovenj
Gradec. Vsi udeleženci so bili enakega
mnenja – še več udeležencev; ker je to
super in fajn zadeva, saj kolo povezuje!
Zaradi slabšega vremena in odsotnosti nekaterih akterjev so bile
določene prireditve v okviru festivala prestavljene na kasnejši termin, zato vam bomo o vseh ostalih
dogodkih poročali v decembrski
številki glasila. Hvala za razumevanje.

KOLO POVEZUJE
»Nedelja ni za počitek, ampak za
druženje,« so si rekli udeleženci 10. Fe-

Da kolo res povezuje, so dokazali s skupnim kolesarskim podvigom, na katerem so
sodelovali invalidi in bolniki z zelo različnimi diagnozami in raznolikim naborom vozil.
(Foto: arhiv SR)

stivala drugačnosti z naslovom »Kolo
povezuje«, ki se je odvijal 24. 9. dopoldne. Prireditev, ki je sodila tudi k Evropskemu tednu mobilnosti, saj je kvaliteta
in dostopnost le-te nam invalidom zelo
pomembna, smo izvedli »z zamikom«.
Ob nagovoru, navodilih za pot organizatorja dogodka in nagovoru evropske
poslanke in predsedniške kandidatke
Romane Tomc sta »pasala« brezplačni
čaj ali kavica, še bolj pa Dragičino pecivo. Saj ne vem, kdo je bolj priganjal,

Na začetku poti so me vprašali o relaciji
politika in našem neformalnem druženju. Ne, ne gre za medsebojno izkoriščanje v dobro, gre za trde in močne
zavezujoče besede in prava dejanja, ki
morajo stati za tem. Invalidi potrebujemo pravo prepoznavnost, slišnost za
naše prošnje in predloge. In tisti politik,
ki ima pogum in empatijo, bo to sprejel ter podprl. Maloštevilna kolona je na
»Štrekni« – kolesarski poti po Mislinjski
dolini – vzbudila kar nekaj pozornosti,
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Barbara Slaček | Izlet z Gold Wing motorji

MEJNI PREHOD »ČUNGA LUNGA«
Letošnji Parawing, pod sloganom »Ponovno v sedlu«, se je po letu premora ponovno zgodil v Pacugu.
Jože Planinc, predsednik kluba Gold Wing Slovenija, Samo Glavan in Jani Trdina so sprejeli »lahko«
odločitev, da nadaljujejo s PARAWing dogodkom tudi letos. Kot vsako leto je bil tudi tokrat glavni
pokrovitelj dogodka Združenje GOLD WING SLOVENIJA!

N

a vabilu, ki smo ga prejeli, je
bila s pomočjo iskalnika Google maps lepo zarisana trasa,
po kateri bi se naj peljali proti našemu
domu paraplegikov v Pineto, v sosednjo Hrvaško. A pot, po kateri smo pri-

šli do tja, ni bila niti približno taka. Bila
je mnogo lepša, boljša, neprometna in
z ravno dovolj ovinki in ravninami, da
smo prečudovite Gold Wing Honde
zaužili v vseh zmogljivostih.

Evo, točno štirinajst jih je! No, eden se je že odpeljal domov. (Foto: Barbara Slaček)

Vrsta lepotcev parkirana pred našim domom v Pineti (Foto: Barbara Slaček)
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Ko so motorji ob dogovorjeni uri
začeli hrumeti v Pacug, smo mi paraplegiki nervozno šteli, ali jih bo dovolj,
da bomo lahko uresničili vožnjo po začrtani trasi. In glej ga zlomka, prišlo je
štirinajst Gold Wingov za štirinajst vožnje željnih paraplegikov.
Ob spremljavi digitalne radijske
postaje Glasbeni radio, ki nadomešča
analogni program Radia Dur, in s polnimi trebuščki trojanskih krofov, ki so
jih »častili« motoristi, smo se iz Pacuga odpravili do koprske obvoznice in
naprej po stari cesti preko Rižane iskat
nek maloobmejni prehod, da se izognemo sobotni, dopustniški gneči na
cesti. Prehod Sočerga se je zdel logična
izbira, hkrati pa je to prehod, ki ga večina nas, če ne kar vsi, dobro poznamo.
Ampak, ne. Vodja poti Samo Glavan
se je v svojem stilu odločil, da malo
skrene s poti, kar je tudi storil. Pot nas
je tako vodila skozi dele Slovenije, za
katere smo si bili zelo enotni, da jih še
nihče od nas ni nikoli videl. In kar naenkrat smo se znašli na maloobmejnem
prehodu, se začudeno pogledovali in
ugotovili, da smo prav vsi prvič tam. Ko
je Mimi vprašala svojega voznika, kateri
prehod je to, ji je brez pomislekov rekel: »Čunga lunga«. V resnici smo bili
v Brezovici pri Gradinu. No, cariniki pa
le niso bili tako zelo »čunga lunga«. Ti
vestni javni uslužbenci so prav vsakega
potnika, kot velevajo zadnji predpisi,
preverili v sistemu. Čunga lunga gor ali
dol, ta prehod vam zelo priporočam, še
posebno, če se boste na pot odpravili
točno takrat kot vsi ostali. Lepa, prazna
cesta in kar naenkrat se znajdeš v Bujah
na Hrvaškem. No, to nam je bilo pa že
bolj znano.
Od Buj proti naši Pineti na obvezno
pivo. Saj ne! Pivo smo lahko spili kasne-

št.
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je, na povratku. Nam je pa zelo prijala
voda, saj smo šele, ko smo ugasnili jeklene konjičke, ugotovili, kako zelo vroče je na motorju.
Pa tudi temperature so bile peklenske. 35 stopinj smo namerili tisti dan. Še

dobro, da so nam iz Pacuga s kombijem dostavili vozičke, da smo se vsaj za
pol ure umaknili v senco na vrt bistroja,
popili nekaj osvežilnega, se olajšali in
ponovno osedlali motorje za povratek
nazaj. V upanju na neprometno cesto

Nasmeh na obrazu pove vse (Foto: Barbara Slaček)
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predvsem na državni meji smo se preko Umaga in Sečovelj vračali v domovino.
Ne smem pozabiti dejstva, da je PARAWing dobrodelni dogodek, saj vozniki Honda Gold Wing motorjev vsako
leto darujejo svoj čas, bencin in dobro
voljo (pa tudi nekaj mišic), da lahko paraplegiki ta dan zares uživamo. Tokrat
pa so člani kluba Gold Wing Slovenija
donirali tudi finančna sredstva, ki so
jih podarili Društvu paraplegikov Gorenjske za prilagoditev kombiniranega
vozila za prevoz članov. Velika zahvala
tudi za podarjene majice, ki smo jih
prejeli prav vsi, ki smo ta dan presedeli
na zadnjih sedežih Hond.
Za pomoč pri izvedbi tega edinstvenega dogodka se v imenu vseh
paraplegikov, Janija Trdine in Sama
Glavana iskreno zahvaljujem združenju
Gold Wing Slovenija, predsedniku kluba Jožetu Planincu ter Zvezi paraplegikov Slovenije.

11.9.2017 15:26:45
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Veronika Rot | Ozaveščevalna kampanja in tiskovna konferenca

PARKIRAJ izgovore DRUGAM
Raziskava o parkiranju na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide: več kot 60 odstotkov vozil je na teh
parkirnih mestih neupravičeno. Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je pod vodstvom doc.
dr. Aleša Bučarja Ručmana izvedla raziskavo o (ne)upravičenem parkiranju na mestih, rezerviranih za
invalide. Raziskava je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do
invalidov in parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Na podlagi izsledkov raziskave je Fakulteta za
varnostne vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa in Mestno
občino Ljubljana pripravila ozaveščevalno kampanjo, s katero partnerji želijo dolgoročno spreminjati
vedenje voznikov v Sloveniji.

U

gotovitve raziskave kažejo,
da so razmere, povezane z
neupravičenim parkiranjem
na parkirnih mestih, rezerviranih za
invalide, zaskrbljujoče in da uradna
statistika močno podcenjuje resnost
problema. V opazovanem času je bilo
na vseh parkirnih mestih, rezerviranih
za invalide, zabeleženih 608 parkiranih vozil, med njimi pa je bilo kar 63
odstotkov takšnih, ki niso imela
ustrezne invalidske karte. Na nekaterih parkirnih mestih, rezerviranih za
invalide, je odstotek neupravičeno parkiranih presegel celo 90 odstotkov.
Kršitelji so na invalidska mesta sicer najpogosteje parkirali v primerih, ko okoli

invalidskega parkirnega mesta ni bilo
prostih drugih (»običajnih«) parkirnih
mest (71 odstotkov), vendar je 20,5
odstotkov kršiteljev parkiralo na
to mesto tudi takrat, ko so bila v
neposredni bližini prosta od 1 do
3 parkirna mesta in 8,5 odstotkov
tudi takrat, ko je bilo prostih 4 in
več parkirnih mest. Raziskava je med
drugim definirala tudi tipični profil kršitelja: to je moški, star med 30 in 50 let,
ki vozi vozilo v vrednosti med 1.000 in
5.000 evri, na parkirnem mestu, rezerviranem za invalide, se zadrži do 15 minut, je sam v vozilu in ima slovensko registrsko tablico. »Študija je pokazala na
veliko pomanjkanje družbene zavesti in

solidarnosti v odnosu do invalidov. Izkazalo se je, da gre pri neupravičenem parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide, najpogosteje za nespoštovanje norm
v najširšem družbenem razredu. Ne drži
mit, da to počnejo samo vozniki najdražjih vozil, saj podatkih o ocenjeni vrednosti
vozil kažejo, da največ kršitev povzročijo
vozniki srednjega razreda, nadalje pa je iz
ocenjene starosti vozil mogoče videti, da
je vozni park kršiteljev preslikava voznega
parka v Sloveniji. Z drugimi besedami - ne
gre za aroganco ekonomske elite, ampak splošen družben problem,« je dejal
nosilec raziskave doc. dr. Aleš Bučar
Ručman iz Fakultete za varnostne vede
Univerze v Mariboru.

Ozaveščevalna kampanja bo nagovarjala problematiko parkiranja invalidov
Na osnovi raziskave so partnerji
projekta pripravili projekt, ki bo pod
sloganom »PARKIRAJ IZGOVORE
DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« sistematično obravnaval problematiko neupravičenega
parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Partnerji želijo s projektom izpostaviti zaskrbljujoče rezultate raziskave,
ki nakazujejo na nizko raven spoštovanja družbenih norm in pomanjkanje
temeljne solidarnosti do invalidov. Cilj
je ozaveščati o problematiki parkiranja
invalidov in s tem tudi vplivati na izboljšanje razmer v prometu in širši družbi.
Partnerji bodo pripravili aktivnosti, s
katerimi bodo nagovarjali različne ciljne skupine in prek njih skušali vplivati
na dolgoročno spreminjanje kulture
voznikov v Sloveniji.
Javna agencija RS za varnost pro16

Govorci na tiskovni konferenci so bili (z leve): Zoran Jankovič (Župan MOL), doc. dr. Aleš
Bučar Ručman (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru), Igor Velov (direktor
Javne agencije RS za varnost prometa), Damijan Lazar (predsednik ZŠIS – POK), Sašo Rink
(predsednik SOAKO) in Gal Jakič. (Foto: organizatorji kampanje)
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meta, ki z izvajanjem različnih ukrepov in stalnih aktivnosti na vseh področjih v Ljubljani poleg Mestnega redarstva
že spodbuja udeležence v prometu k delovanja. Mesto, urejeno po meri oseb MOL in Javnega podjetja Ljubljanska
odgovornejšemu
vedenju inopazovanja
spoštova- in
z oviranostmi,
mesto dostopno
za vse zbirali
parkirišča
tržnice
d. o. o. ukvarja tudi
Na osnovi predhodnega
dogajanja vje prometu
smo podatke
ob in
treh
različnih
nju
predpisov,
opozarja,
da
kršenje
tako
–
kar
Ljubljana
tudi
je
in
za
to
smo
prejeli
Svet
za
odpravljanje
arhitekturnih in
dnevih in v različnih vremenskih situacijah.
Na osnovipravil,
predhodnega
opazovanja in
v prometu
smo podatke
ob treh različnih
preprostih
kot je neupravičeno
večdogajanja
nagrad, med
drugim nagrado
Access zbirali
komunikacijskih
ovir Mestne občine
parkiranje
mestih, rezerviranih
City Award 2015 in posebno priznanje za Ljubljana (SOAKO), ki deluje kot župadnevih inna
v različnih
vremenskihzasituacijah.
 kaže
dan:napetek,
17. april
2015; opazovanje
med 14.00-18.00
oblačno,
dež, 14 stopinj,
invalide,
velik problem
vedenja
povečanje dostopnosti
prometa inuro;
z njim
novopršil
posvetovalno
telo. Sašo Rink,
 dan:
sobota,
18. april
2015; opazovanje
med 10.00-14.00;
celpa
dan deževalo,
4 stopinje,
v prometu.
»Parkirna
mesta,
označena
povezane infrastrukture,
od leta 2009
predsednik
Sveta, je povedal: »Kr dan:
petek, 17. april
2015;
opazovanje
med 14.00-18.00
uro; oblačno,
pršil
dež,
stopinj,
za invalide,
so namenjena
Če opazovanje
smo prejemniki
»Občina po
šitve23
kažejo
na14splošno
pomanjkanje
 dan:
torek, 21.samo
aprilnjim.
2015;
medlistine
14.00-18.00
uro;meri
sončno,
stopinj,

dan:
sobota,
18.
april
2015;
opazovanje
med
10.00-14.00;
cel
dan
deževalo,
4
stopinje,
so vozniki tako egoistični v razmerju do invalidov«. Pridružujemo se tudi kam- empatije in družbene zavesti o tem, da
teh ljudi
kršijo torek,
tako jasna,
in opazovanje
panji 'Parkiraj
izgovore
drugam' in
verjatovrstna
parkirna mesta niso sama sebi
 indan:
21. preprosta
april 2015;
med
14.00-18.00
uro;
sončno,
23 stopinj,
GLAVNE pravila,
UGOTOVITVE
enostavna
potem meRAZISKAVE
skrbi, kako mem, da bomo z njo dosegli še večji uči- namen in jih invalidi nujno potrebujejo
se ti vozniki vedejo na cesti. Zato vozniki, nek in tiste, ki neupravičeno parkirajo na za svoje dostojno gibanje v družbi. To ni
GLAVNE
UGOTOVITVE
ker
ne morete
prevzeti njihoveRAZISKAVE
invalidno- mestih, rezerviranih za invalide, opomnili zgolj simptom generalne ignorance pravil
sti, jim ne jemljite niti parkirišč,« je dodal na to, da s tem ovirajo tiste, ki že tako in v prometu, marveč v velikem delu posleMed vsemi
parkiranimi
voziliJavne
je bilo kar
(63
%) takšnih,jekidejal
nisožupan
imela nameščene
mag.
Igor Velov,
direktor
tako383
živijo
z oviranostjo,«
dica splošneustrezne
atomiziranosti družbe, v kaagencije
RSkartice
za varnost
prometa.
Mestne
Ljubljana,
Zoran teri je najpomembnejši posameznik sam,
invalidske
in 225
(37 %), takšnih,
ki so občine
invalidsko
kartico imeli.
Med vsemi parkiranimi vozili je bilo kar
383 (63 %) takšnih, ki niso imela nameščene
ustrezne
potrebe sočloveka
pa so, žal, mnogokrat
»V Ljubljani vseskozi izvajamo ukre- Janković.
invalidske
kartice
in
225
(37
%),
takšnih,
ki
so
invalidsko
kartico
imeli.
zapostavljene«.
pe, ki povečujejo dostopnost mesta, saj
Z obravnavano problematiko invaje to že vrsto let ena od naših prioritetnih lidov in ostalih oseb z oviranostmi se

Številne invalidske in druge organizacije podprle projekt
V projektu so dodano vrednost in ta “privilegij pripada invalidom”, ki pa ni le invalidnosti jim ne vzame nihče,« je še
potrebo po ozaveščanju prepoznale povezan s prestižem, ampak je povezan dodal Damijan Lazar, predsednik
tudi invalidske in druge organizacije, z lažjo in hitrejšo dostopnostjo do cilja. ZŠIS - POK.
ki delujejo na področju oseb z ovi- Invalid mora pri odprtih vratih svojega
ranostmi. Podporo projektu so tako avtomobila, preden se presede na invaže izrazile Zveza paraplegikov lidski voziček, le-tega predhodno sestaviti.
Slovenije, Zveza društev slepih Široko parkirišče za invalide ima le tako
in slabovidnih Slovenije, Zveza svojo uporabno vrednost, ki pa si jo drugi
Sonček – Zveza društev za cere- neinvalidi večkrat neupravičeno prilastijo,
bralno paralizo Slovenije, URI SOČA in Zveza za šport invalidov
Ugotovitve raziskave so pokazale, da je bilo
Slovenije - Paraolimpijski komite
med vsemi parkiranimi vozili kar 383 (63 %)
(ZŠIS – POK). »Parkiranje pred vrati je
takšnih, ki niso imela nameščene ustrezne
Med
bilo bistveno
(264 oz.
76in%)
žensk
(82ki oz
bilo
že kršitelji
od nekdajjeprestiž
in privilegijveč
po-moških
invalidske
kartice
225kot
(37 %),
takšnih,
so 24 %).
membnih oseb. Z razvojem družbe pa
invalidsko kartico imeli.

Med kršitelji je bilo bistveno več moških (264 oz. 76 %) kot žensk (82 oz 24 %).

Med kršitelji je bilo bistveno več moških (264 oz. 76 %) kot
žensk (82 oz. 24 %).
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Barbara Slaček | Pogovor s športno pedagoginjo na URI-Soča

REKREACIJSKA REHABILITACIJA IN
REHABILITACIJSKI ŠPORT NA URI-SOČA
Z mesecem majem 2017 se je na URI-Soča odprlo novo delovno mesto športnega pedagoga, ki ga
opravlja mag. Juta Ošlak Kranjc, profesorica športne vzgoje. Starejši se spominjajo, da je to delovno
mesto na URI-Soča pred mnogimi leti že bilo, vendar je žal po prezgodnji smrti profesorice športne
vzgoje, gospe Bože Cankar, zamrlo.

Juta Ošlak Kranjc (Foto: arhiv Zveze)

Kdo je Juta Ošlak Krajnc, kaj ste po poklicu, s čim ste se ukvarjali pred prihodom na
Sočo?
Sem profesorica športne vzgoje,
diplomirala sem na Fakulteti za šport
Univerze v Ljubljani z jadranja na deski, z
znanstvenim magisterijem pa sem magistrirala na Fakulteti za kineziologijo v
Zagrebu, ker so tam takrat imeli katedro
za vodne športe, med njimi tudi za jadranje na deski. Več let sem bila zunanja
sodelavka na Fakulteti za kineziologijo
v Zagrebu, kjer sem predavala in vodila
vaje jadranja na deski. Pet let sem delala v srednji šoli, na 1. gimnaziji v Mariboru, kasneje me je življenje prineslo
v Ljubljano, kjer sem bila zaposlena na
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani
na področju športne vzgoje kot predavateljica. Bolonjski študij je prinesel
spremembe študijskih programov, takrat se je naša fakulteta žal odločila za
18

ukinitev športne vzgoje za študente in
tako sem postala »tehnološki višek«. Na
tej točki sem se bila primorana znajti.
Zaposlila sem se v družinskem podjetju
in delala v svojem Centru vodnih športov v Portorožu, kjer sem imela v poletni
sezoni tudi do dvanajst zaposlenih. Od
meseca aprila do začetka oktobra smo
ponujali komercialne tečaje jadranja,
jadranja na deski, plavanja, izposojo plovil in organizacije »teambuildingov« za
podjetja. Nekako sem v tem našla svoj
cilj in istočasno tudi zaslužek. S tem sem
se ukvarjala šest let, dokler nisem zbolela. Rak dojke, kemoterapija in dodatno
zdravljenje so moje življenje postavili na
glavo. Nisem se predala. S pomočjo družine sem premagovala vsakodnevne
ovire in tako živim še danes. Z gibanjem,
s hojo, tekom, smučanjem in z vsakodnevnim obiskom fitnesa sem sama
sebi postavila terapijo, ki se je nadgradila z branjem knjig, reševanjem križank.
Držala sem se urnika, ki sem si ga sama
postavila, in vztrajala. Žal sem bila zaradi
bolezni primorana dejavnost v Portorožu opustiti in se osredotočiti na svoje
zdravljenje.
Po dveh letih bojevanja z boleznijo in s trenutno dobrim zdravstvenim
stanjem sem pričela aktivno delati na
področju osebnega trenerstva in hkrati
zasledila razpis na URI-Soča, kjer so iskali
športnega pedagoga.

Pa na osebnem nivoju?
Štajerka. Svoj široki E sem ohranila,
Mariborčanka, čeprav že 30 let živim in
delam v Ljubljani. Sem žena in mama
študenta medicine. Sem športnica, bivša »surferka«, državna reprezentantka v
jadranju na deski, učiteljica smučanja in
jadralka ter mestna kolesarka. Stara sem

petdeset let in nekaj, vso svojo tridesetletno strokovno pot sem prepletala
s svojimi osebnimi cilji, kar pomeni, da
sem na svoj poklic gledala kot na šport,
vendar vedno z vidika pedagoga. Tudi v
prostem času, ko sedim na obali, pristopim in svetujem.

Kaj je torej vaše delo?
Na Soči sem zaposlena kot športna
pedagoginja, moje naloge slonijo na
več nivojih, najprej so organizacija in
vodenje ter priprava programov rehabilitacijske rekreacije. Namenjena je tistim
pacientom, ki imajo dovoljenje zdravnika, da se lahko rekreacije udeležijo.
Druga pomembna naloga je vzpostaviti sistem in strategijo za nadaljnje
delo na področju rehabilitacijske rekreacije. Nezanemarljivo je tudi povezovanje z društvi, usmerjanje pacientov v
rekreacijo tudi doma. To pa pomeni, da
če vas v času rehabilitacije na URI-Soča
navdušim za določen šport, vam priskrbim še informacije, kje in kako boste
lahko tudi po zaključku rehabilitacije s
tem športom nadaljevali v domačem
okolju. Paciente usmerjam predvsem v
rekreativno dejavnost, kasneje se lahko
usmerijo tudi v tekmovalni šport. So pa
tudi izjeme, ko pacienti po rehabilitaciji
vstopijo direktno v vrhunski šport.
Če zelo poenostavim in posplošim,
je moje delo seznaniti, motivirati in organizirati vadbo za tiste paciente, ki
imajo zanjo dovoljenje zdravnika, in jim
pokazati možnost in pot, kaj bodo lahko
počeli, ko se bodo vrnili v domače okolje. To pa pomeni tudi, da jim poiščem
direktni kontakt in če izrazijo željo, tudi
pomagam, da pridejo v svojem okolju
do konkretnega izvajalca vadbe.
Zelo pomembno je, da se izvaja sku-
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pinska vadba, saj s tem vplivamo tudi
na socializacijo, druženje in pogledamo
tudi na lepšo stran življenja. Izhajam namreč iz sebe, preživela sem hudo bolezen in se sama sebi ne smilim, zato pacientov ne pomilujem, delam tukaj in zdaj
z osebami, ki potrebujejo pomoč zdaj,
strategija pa je usmerjena za naprej.

Ali je rekreativni, rehabilitacijski šport za
invalide zelo drugačen od športa, ki ste
ga posredovali zdravim? V čem je bistvena razlika, če sploh? Saj to je tisti razlog,
zaradi katerega so se na URI-Soča odločili
razpisati delovno mesto športnega pedagoga.
Pred pričetkom dela sem se pripravila. Vedela sem, da tukaj dolgo časa
ni bilo nikogar, ki bi bil odgovoren za
področje športa. Pred mano je pred
leti službovala, žal pokojna prof. Boža
Cankar. Tukaj sem dobre štiri mesece
in mislim, da je na inštitutu potreben
športni pedagog, da mora nekdo voditi področje športne rehabilitacije.
Osebno pa vidim v tem delu velik izziv.
Postaviti je potrebno sistem, povezati Fakulteto za šport, kar se trenutno
tudi dogaja. Pomembno se mi zdi, da
študenti, še posebno kineziologije, dobijo prvi kontakt tukaj, saj je ravno na
inštitutu skoncentrirano toliko različnih
invalidnosti in tragičnih osebnih zgodb
na enem mestu, da je to za enega
mladega kineziologa vsekakor dobra
praksa, ki jo bo lahko kasneje prenesel
v svoje poklicno življenje. S seznanjanjem, z usposabljanjem in izobraževanjem mladih kadrov delamo za bodočnost, saj rezultati tega, kar delamo, zdaj

še ne morejo biti vidni, ampak bodo
vidni šele čez nekaj časa.

Ali se lahko te rekreacije udeležujejo le
stacionirani pacienti?
Trenutno da. Na inštitutu je sedem
oddelkov, od teh sta dva, ki rahlo izstopata s specifiko pacientov. To sta otroški in mednarodni oddelek. Vseeno pa
je to sedem različnih oddelkov, ki predstavljajo najmanj sedem vrst invalidnosti, jaz pa sem ena. Torej poskušam ob
dnevih za rekreacijo združiti paciente
in izvajati skupinsko vadbo ter hkrati
ustvariti homogene pare znotraj skupine in individualno pristopiti do vsakega posameznika. V prvi vrsti so pri
teh pacientih pomembni seznanjanje
z različnimi panogami športa, socializacija, motiviranje, iskanje možnosti, s
čim se lahko kasneje ukvarjajo.

Kateri šport pa se vam zaenkrat zdi najbolj
primeren oziroma skupen vsem vrstam
invalidnosti, glede na to, da so pacienti
združeni?
Za začetek se mi je zdel nekako najbolj primeren namizni tenis, potem pa
sem začela zraven vključevati še druge
športne aktivnosti, različne igre z žogo.
Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da govorimo o športu invalidov in moje delo
je predvsem, da jih usmerjam v šport:
namizni tenis, streljanje z lokom, rekreativno plavanje. Pri plavanju moram še
posebej poudariti, da je to oblika rekreacije, ki jo v zgodnji fazi medicinske
rehabilitacije najbolj priporočam kot
eno od zelo dostopnih aktivnosti, ki
je, kar se tiče splošne telesne kondicije, primerna za vse, in je v Sloveniji tudi
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strokovno vodena.

Kaj se dogaja na teh urah rehabilitacijske
rekreacije?
Predvsem delam na tem, da so pacienti strokovno vodeni in usmerjeni v
vadbo, ki je za posameznika dostopna.
Če gre za tetraplegika, mu npr. na roko
privežemo lopar in poskusi igrati. Na
začetku po navadi ne bo uspel vračati
žogice, kasneje pa se bo navadil in naučil igrati s pravilnimi udarci ter hkrati
upoštevati pravila igre. Uspešnost posameznika pri igri dviguje samozavest
in vpliva na celostno pozitivno podobo. Ali bo pacient tudi doma igral npr.
namizni tenis, na tej točki še ne vemo,
upam pa, da ga bom uspela kam usmeriti. Če na primer prihaja iz Prekmurja,
se bom potrudila in preverila, kaj imajo
tam, in mu predlagala. Želela bi si, da bi
lahko s pacienti aktivneje izvajala zunanje vrste rekreacije, predvsem v smislu
mobilnosti (kolesarstvo). Pomembno se
mi zdi pacientu omogočiti gibanje, lahko je tudi veslanje, drsanje, jadranje …

V času zgodnje rehabilitacije sta pacientom skoraj bolj kot šport pomembna druženje, socializacija …
Ko s pacienti izvedem začetni intervju, vsi navajajo druženje kot prvo
komponento, ki jim je všeč, ki si jo želijo
in jo tudi pričakujejo. Pacienti najprej izkažejo voljo ali pa motivacijo, da se priključijo rekreacijski skupini in navadno
se za to odločijo tisti, ki so bili že pred
poškodbo aktivni, ki so bili že prej športniki in so v športu že prej videli neko
dodano vrednost svojega življenja. Ko
se enkrat priključijo skupini, so jim v
osnovi pomembni druženje, zabava,
spoznavanje novih ljudi, potem pride
na vrsto gibanje in šele na zadnjem
mestu je učenje športne discipline. Pacienti pa kot prednost rekreacije vidijo
tudi v tem, da jih zaposli, da se jim v
popoldanskem času nekaj dogaja.

Če se v program rehabilitacijske rekreacije
vključi oseba, ki je bila že pred nastankom
invalidnosti športnik, recimo, da je trenirala nek šport, ki v Sloveniji ni uveljavljen,
kakšen je postopek usmerjanja takega pacienta?
Vsi pacienti imajo vsako sredo možnost prihajati na predstavitve športnih dejavnosti. (Foto:
Barbara Slaček)

V vsakem primeru pacienta seznanim in napotim na Zvezo paraplegikov
ali Zvezo za šport invalidov. V Sloveniji
namreč zelo dobro funkcionira tekmo-
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valni sistem naših invalidskih organizacij, pri nas imamo zelo dobre vrhunske
športnike. Imamo pa podoben problem kot vse športne zveze v Sloveniji
– množičnost, ki je na področju invalidskega športa še težje dosegljiva. To
v praksi pomeni, da se invalidi in drugi
pri naboru vseh teh možnosti izgubijo.
Pacienta usmerimo v invalidsko organizacijo, ki ponuja vrsto rekreacije, ki jo
želi izvajati, od tam dalje pa žal ne moremo vedeti, ali so ga dobro motivirali
in usmerili. Ukvarjanje z rekreacijo in s
tekmovanjem je osebna odločitev.

Se kot del rekreacijske rehabilitacije izvajajo tudi športne aktivnosti, za katere je
potrebna uporaba bazena? Predvsem me
zanima, ali so v vodne aktivnosti lahko
vključeni tudi pacienti z oddelka po poškodbi hrbtenjače? Sprašujem zaradi inkontinence, ki je posledica take poškodbe.
Zagotovljena sta dva termina za izvajanje plavanja v bazenu, ki je namenjeno pacientom, ki dobijo dovoljenje,
da lahko gredo v bazen. Prilagajanje na
vodo, učenje novih tehnik plavanja in
hkrati prikaz vstopov in izstopov iz bazena so del vsebin, ki jih individualno
izvajamo.
Za paraplegike in tetraplegike smo
še posebej pridobili termin dveh šolskih ur za plavanje v bazenu. Pred časom je namreč program plavanja na
Soči izvajal dr. Boro Štrumbelj, ki je

skupaj s študenti Fakultete za šport,
smer kineziologija, izvajal plavanje za
paciente. V tem času se je v plavanje
vključil tudi naš paraplavalec Nino Batagelj.
S plavanjem smo na Soči začeli
v mesecu septembru in ga izvajam
sama. V povezavi s Fakulteto za šport se
bodo v bodoče priključili tudi študenti,
ki bodo usposobljeni za delo v telovadnici in bazenu. Zdravnika, primarij dr.
Rajmond Šavrin ali dr. Nataša Puzić,
odločita, ali je pacient primeren za tovrstno aktivnost.

za invalide v slovenskih šolah?

Kako odzivni za različne športe so pacienti
na našem oddelku (po poškodbi hrbtenjače)?

Kako je z napotki oziroma s prepovedmi na
Soči?

Težko bi posplošila. Tiste, ki zanima
šport, jih zanimajo vsi športi. Veliko pacientov samo opazuje, saj se je njihova
invalidna pot šele zares začela, radi pa
pridejo na predstavitve in samo gledajo.

Zadnja leta vse več invalidnih otrok ostaja
v domačem okolju, kjer obiskujejo redne
šole (osnovne, srednje), kar pomeni, da
so enakovredno vključeni v pouk. Ali lahko zanje velja enakovredno vključevanje
v športno vzgojo? Spomnim se, da je, vsaj
v času mojega šolanja, vsak, ki je imel
minimalno, morda celo komaj vidno invalidnost, veljal za fizično nezmožnega udeleževati se pri telovadbi. Kako je s športom

Vključenost naj bi veljala tudi na področju športa tako v srednji kot osnovni šoli. Zdravniško opravičilo bi moralo
imeti zapis – šport v mejah zmožnosti.
Problem postane, ko moramo otroka
oceniti in moje mnenje je, da imajo
moji kolegi na šolah dovolj strokovnega znanja, kljub temu da gre za posebne dosežke. Ena od možnosti bi bila
tudi, da otroci in dijaki sodelujejo, kjer
lahko, in so na koncu neocenjeni. Žal te
možnosti trenutno ni. Inkluzija na področju športa v šolah se še vzpostavlja.

Jaz dobim za vsakega pacienta
potrjen formular, na katerega pacientov zdravnik napiše njegove omejitve.
Zame je mnenje zdravnika edino merodajno navodilo za delo s pacientom.
Zdravnik nikoli ne napiše, kaj lahko pacient dela, niti ne napiše, česa ne sme,
ampak napiše, kaj je zanj na primer nevarno (padec brez opore, težave z ravnotežjem …). Recimo pri paraplegikih
in tetraplegikih ni težava to, da pacient
sedi, težava so lahko dodatni zapleti, to
pa mora zdravnik napisati. Vedno pa se
ob sprejemu novega pacienta pogovorim z zdravnikom, s pacientom opravim intervju v smislu, ali se je že prej
ukvarjal s športom, kaj si želi, kakšni so
njegovi cilji. Pri nekomu je morda lahko cilj samo druženje in vsemu temu
lahko prilagajam obliko in stopnjo vadbe. Seveda pa se poskušam o vsakem
pacientu pogovoriti s terapevtom, ki
njegovo rehabilitacijo tudi podrobno
spremlja.
Vedno pa je treba vzeti v ozir, da
gre pri mojem delu pretežno za odrasle osebe, ki imajo lahko še dodatne
bolezni, npr. sladkorno bolezen, povišan krvni tlak, rakava obolenja, slabo
srce ipd.

Kaj pa rehabilitacijska rekreacija na mednarodnem nivoju? Se že morda kažejo kakšne možnosti za sodelovanje URI-Soča s
katero drugo organizacijo v Evropi?

Juta Ošlak Kranjc zase pravi, da je ponosna Štajerka, bivša »surferka«, državna
reprezentantka v jadranju na deski, žena, mama študenta medicine in v prvi vrsti
pedagoginja. (Foto: delo.si)
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Verjamem, da člani Zveze paraplegikov zelo dobro poznajo rehabilitacijski center v Nottwilu v Švici. Šport kot
del rehabilitacije je tam zelo prisoten.
Sama v tem centru še nisem bila in
si zelo želim, da bi imela to možnost.
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Nam je bližje Avstrija, kjer sta v Gradcu
in v Bad Häringu na Tirolskem rehabilitacijska centra, kjer imajo v svojih
timih zaposlene tudi profesorje športne vzgoje, ki enakovredno delujejo v
zdravstvenem timu. Strokovno so podkovani tudi za aktivnosti v naravi. Paciente naučijo npr. teka na smučeh, smučanja in podobno. V Nemčiji je šport
del rehabilitacije, ki se masovno izvaja,
sicer izven rehabilitacijskih centrov, na
stroške zdravstvene zavarovalnice.

Srečali ste se že tudi s predstavniki invalidskih zvez.
V začetku meseca junija sem bila
lepo sprejeta na Zvezi paraplegikov v
Ljubljani. Predsednik Dane Kastelic
mi je zaželel dobrodošlico in uspešno
delo. Z Gregorjem Gračnerjem in
Janezom Učakarjem sem hitro našla
skupne točke sodelovanja, ki zajemajo
informiranje pacientov o športu, ki ga
izvajajo društva v Zvezi paraplegikov
Slovenije. Dogovorili smo se za skupne
predstavitve športov za paciente in jih
v poletnih mesecih že tudi izvedli. V sodelovanju z Zvezo za šport invalidov POK, zvezami, s klubi in posamezniki, ki
so člani POK, smo tudi že izvedli predstavitve športov in predstavitev osebne zgodbe športnika. S strani ZŠIS-POK
je koordinator Aleksej Dolinšek.

V društva Zveze paraplegikov je včlanjenih
tisoč in nekaj članov in velika večina se nas
v času rehabilitacije ni imela možnosti srečati s športom oz. vsaj ne z velikim naborom športnih panog, ker Soča tega takrat
ni izvajala. Šele po prihodu domov smo se
začeli vključevati v športne aktivnosti, kar
je bilo zelo pogojeno s tem, katera športna
panoga je bila v katerem društvu ali regiji bolj prisotna, če sploh. Ali bi bili vi kot
športna pedagoginja, kot motivatorka,
pripravljeni priti na srečanja naših članov,
se jim osebno predstaviti in jih povabiti v
šport?
Tega si močno želim. Moj prvi kontakt pri delu je bil gospod Jože Okoren, ki mi je zelo dobro predstavil šport
invalidov. Moj cilj je zagotavljati kontinuiranost izvajanja rekreacije na Uri-Soča tudi po odpustu domov. Izven URI-Soča se vključujejo regijska društva,
ki aktivno motivirajo novega člana.
Ugotovila sem, da društva potrebujejo
pomoč v smislu usposobljenega kadra

in tu vidim možnost, kjer bi lahko sodelovala. Vesela bi bila tudi predstavitve
svojega dela vsem društvenim referentom za šport.

Kje torej vidite sodelovanje?
Če bi se pokazalo zanimanje, je za
motivacijo in organizacijo česarkoli v
prvi vrsti najbolj pomembno, da z društvi in s posameznimi invalidi navežem
kontakt. Zelo se mi zdi pomembno, da
tudi na področju invalidskih športov
postavimo sistem, s katerim bomo še
dodatno usposobili kader, ki je sicer
že usposobljen za delo v športu, in ga
seznanili ter naučili dela z različnimi vrstam invalidnosti. Vodilo vseh športnih
pedagogov je nekoga nekaj naučiti,
mu aktivnost približati na varen način,
ga motivirati, da bo še prišel, da se bo
dobro in boljše počutil. Druga težava,
ki jo jaz vidim, pa je v dostopnosti.
Kakorkoli se na glas govori o inkluziji, v praksi večkrat te vključenosti ni. V
Ljubljani imamo na primer le en fitnes
center, ki je dostopen invalidom in v
katerem so tudi naprave, prijazne vozičkom. Čeprav gre za komercialne fitnes centre, nimajo urejenega dostopa
in sanitarij za invalide.

Omenili ste dodatno usposabljanje mladih
kadrov. Na kak način bi lahko URI-Soča sodelovala z na primer Fakulteto za šport in
Zvezo za šport invalidov - Paraolimpijski
komite?
Nosilec usposabljanja je Zveza za
šport invalidov, ki je odgovorna za programe in vsebine usposabljanja, in sodeluje s Fakulteto za šport in Uri-Soča.
Sem članica Zveze za šport invalidov Slovenije in članica strokovnega
sveta Paraolimpijskega komiteja. Eno
od področij delovanja strokovnega
sveta je tudi usposabljanje kadrov in tu
bi lahko sodelovala.

Bi morda pozvali izvajalce športnih dejavnosti, da pridejo in se predstavijo?
Seveda, to priložnost želim izkoristiti tudi zato, da pozovem vse, ki so zainteresirani, da na URI-Soča predstavijo
svojo športno dejavnost. Vsako sredo
imajo vsi pacienti možnost prihajati na
predstavitve športnih dejavnosti in zakaj ne bi izkoristili priložnosti za predstavitev. Kontaktirajte me, ne glede na
to, iz katerega dela Slovenije prihajate,
in z veseljem vam bomo omogočili
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predstavitev. Te predstavitve so pomembne tudi zato, da se pacientom
preko športa pokaže, da z nastankom
invalidnosti ni konec življenja, da osebe, ki predstavljajo šport, predstavijo
tudi svoje osebne zgodbe o življenju z
invalidnostjo.

Juto Ošlak Kranjc najdete
v stavbi Vijolica
(na hodniku šole hoje)
kabinet 113 ali e-naslovu
juta.oslak@ir-rs-si.
Vse informacije v zvezi z
izvajanjem rehabilitacijske
rekreacije so dostopne tudi
na spletni strani
http://www.ir-rs.si/.

»V URI-Soča se že dolga leta zavedamo pomena športnih aktivnosti
za ohranjanje zdravja in psihofizičnih
sposobnosti. Hkrati pa se tudi zavedamo, da je šport izjemna resocializacijska komponenta, zato ga je
smiselno vpeljevati že v zgodnjo fazo
rehabilitacije. Ker to zahteva načrtno
delo, smo se odločili, da zaposlimo
športnega pedagoga, čigar naloga je
motivirati in usmeriti paciente v športne aktivnosti že v času rehabilitacije.
Torej je glavni namen pokazati vsem
tistim, ki so zaradi bolezni, nesreče
ali katerih drugih dejavnikov telesno
ovirani ali so postali invalidi, da se je
možno in celo zaželeno, da se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi. Vsekakor pa bomo vse tiste, ki si želijo aktivno ukvarjati se s športom, usmerili
na Zvezo za šport invalidov, s katero
odlično sodelujemo, da skupaj poiščemo najboljše potenciale in šport,
ki bi posamezniku najbolje ustrezal.«
mag. Robert Cugelj,
generalni direktor URI-Soča
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Tomaž Velnar, dr. med., specialist nevrokirurgije | Klinika za nevrokirurgijo, UKC Ljubljana

ZLOMI DOLGIH KOSTI IN NJIHOVO ZDRAVLJENJE
Poškodbe lokomotornega aparata so pogost vzrok smrtnosti in obolevnosti. Celjenje kostnine je zapleten
proces, ki vključuje številne dejavnike. Cilj celjenja zloma je ponovna vzpostavitev funkcije kostnine. Na
potek celjenja vplivajo biološki dejavniki in mehanika organizma, kot so lokalne obremenitve kostnine
ob zlomu, velikost kostnih odlomkov in njihovi premiki v zlomu. Na mikroskopskem nivoju se celjenje
kaže z aktivnostjo kostnih celic: osteoblastov, osteocitov in osteoklastov, ki sodelujejo pri izgradnji in
pregrajevanju kostnine.

Z

lom je delna ali popolna prekinitev kontinuitete kostnega tkiva,
ki nastane zaradi delovanja sile
na kost, kadar ta prekorači elastičnost
kostnega tkiva. Če je kost normalne
gradnje, je zlom posledica delovanja
velike sile. Takšni so na primer travmatski ali poškodbeni zlomi. Kadar pa je
kost bolezensko spremenjena, lahko
zlom nastane že po delovanju manjše sile. To imenujemo patološki zlom,
kadar se kost zlomi na mestu, kjer se
sicer ne bi zlomila zaradi svoje trdnosti. Pri neposrednem delovanju sile na
kost navadno nastane zlom na mestu
delovanja sile, pri posrednem pa pride
do prenosa sile po kosti in do zloma na
mestu največje občutljivosti.
Zlome lahko klinično delimo na
zaprte in odprte. Če gre za povezavo
poškodovane kosti z zunanjostjo, je to

Spongiozna kost. Vidne so številne kostne
letvice, ki potekajo v različnih smereh in
se v primeru delovanja sile stisnejo. (Foto:
arhiv TV)
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odprti zlom, kjer so lahko pridružene
tudi poškodbe kože in ostalih mehkih
tkiv. Imenujemo jih tudi komplicirani
zlomi. Ker komunicirajo z zunanjostjo,
je nevarnost okužbe kosti velika.
Prelom kostnega tkiva je lahko različen. Nepopolna prekinitev povzroči
lomno poko ali fisuro. Pri popolni prekinitvi nastaneta dva ali več odlomkov. Ti
so med seboj lahko v stiku ali pa so razmaknjeni, saj sila, ki je delovala na kost,
povzroči premik odlomkov. Premik je
posledica neposredne poškodbe ali pa
se pojavi po delovanju sile zaradi slabe
imobilizacije zloma ali mišičnega vleka
kostnih odlomkov. Posledica premika
odlomkov je deformacija in skrajšava
kosti.
Učinek sile je odvisen tudi od sestave kosti. Tako se spongiozne kosti (Slika
1) (gobaste, luknjičaste, rahle strukture)

Kortikalna kost je kompaktna, trdna in v
primeru delovanja sile poči. (Foto: arhiv
TV)

zaradi delovanja sile stisnejo.
Nastane kompresivni zlom, ki npr.
stisne dve vretenci. Impaktirani zlomi
nastanejo zaradi delovanja sile, ki trši
del kosti potisne v mehkejšega. Oba
odlomka sta zato čvrsto zataknjena
med seboj. Kortikalna kost (Slika 2)
(trda in kompaktna) se lahko zlomi
spiralno ali prečno, odvisno od smeri
delovanja sile. Če je pri zlomu zaradi
neposredne sile nastalo več odlomkov,
je takšen zlom velikokrat združen s poškodbo mehkih tkiv.
Pomembna metabolna kostna
bolezen zaradi katere nastane veliko
zlomov, predvsem med starejšo populacijo, je osteoporoza. Zanjo je značilna porušena sestava kostnega tkiva
in zmanjšanje kostne jakosti in mase
kosti do takšne mere, da kost postane
krhka in lomljiva. Osteoporotična kost
se od normalne razlikuje po sestavi in
vsebnosti kostnih mineralov, kostne
trabekule se tanjšajo in izginjajo. Tako
je za zlom potrebna majhna zunanja
sila. Osteoporotični zlomi so trikrat pogostejši pri ženskah, pojavljajo pa se po
50. letu. Najpogostejši so zlomi koželjnice v zapestju, zlomi vretenc, zgornjega dela nadlahtnice in stegnenice.
Predvsem zlomi stegneničnega vratu
pripadajo skupini najpogostejših zlomov in zavzemajo skoraj polovico vseh
zlomov stegnenice pri starejših ljudeh.
Smrtnost, povezana z zlomi kolka, je v
prvem letu po poškodbi od 13 % do 30
%, po enem letu pa se preživetje izenači z ostalo populacijo za isto starostno
skupino.
Diagnozo zloma kosti postavimo
na osnovi anamneze in pregleda. Natančno moramo pregledati prizadete

št.
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okončine ali del telesa, njegov položaj,
stanje kože, drugih mehkih tkiv, obtoka in oživčenja pod prizadetim delom.
Med pregledom ločimo zanesljive in
nezanesljive znake zloma. Med prve
sodijo drgnjenje med odlomki, deformacija in patološka gibljivost, med
druge pa oteklina, bolečina in zmanjšana gibljivost prizadete okončine. Pri
sumu na zlom je obvezen del pregleda
rentgensko slikanje. Poškodovano kost

moramo prikazati v vsej dolžini, saj gre
lahko za zlom na več mestih, in v dveh
projekcijah. Včasih so za razjasnitev še
potrebne dodatne projekcije slikanja.
Zlome lahko zdravimo na dva
načina: konservativno, kjer z zaprto
uravnavo in zunanjo imobilizacijo (na
primer z mavcem) dosežemo dober
položaj kostnih odlomkov, in z operacijo, kjer zlom uravnamo, napravimo
notranjo imobilizacijo ter s tem dose-
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žemo med odlomki čim boljši anatomski položaj. V konservativni način spada tudi tako imenovano funkcionalno
zdravljenje. Tukaj zdravimo brez imobilizacije ali čas imobilizacije skrajšamo.
Cilj vsakega zdravljenja zlomov je najboljša anatomska uravnava odlomkov
in funkcionalno okrevanje, dosežemo
ga z uravnavo, zadržanjem odlomkov v
pravilni legi in z rehabilitacijo.

Saša Mlakar | EU kartica ugodnosti za invalide

NOVOSTI EU KARTICE UGODNOSTI ZA INVALIDE
Državni zbor je na svoji 31. redni seji dne 20. 6. 2017 soglasno sprejel novelo Zakona o izenačevanju
možnosti invalidov in 6. 7. 2017 še Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide, ki določata, kdo je
upravičenec EU kartice ugodnosti za invalide, kje kartico pridobiti in katere dokumente vlagatelj
potrebuje, ko poda vlogo. Tako je težko pričakovana EU kartica ugodnosti v mesecu juliju 2017 zaživela
in vsi upravičenci so lahko odšli na katerokoli upravno enoto v Sloveniji ter podali vlogo.

P

red tem je bila organizirana medijska promocija po
mnogih radijskih in televizijskih programih, časopisih, revijah in na spletu. Poleg tega se je 24. in 25. julija 2017 odvijala promocija EU kartice ugodnosti tudi po
šestih večjih slovenskih mestih: v Ljubljani, Kranju, Novem
mestu, Kopru, Mariboru in Murski Soboti. S to promocijo
smo skušali zaobjeti čim širše področje prepoznavnosti
ne le uporabnikom, temveč tudi ponudnikom komercialnih ugodnosti. Slednji so zelo pomembni, saj brez njih
ravno tako ne bi bilo kartice. Želimo si, da bi ponudniki
sami pristopili in ponudili čim več in čimbolj raznolike
ugodnosti ne glede na to, da je v osnovi kartica želela
ponuditi štiri osnovne komercialne ugodnosti, kot so promet, turizem, šport in prosti čas. Nekateri ponudniki so se
že odzvali na pobudo in ponudili svoje ugodnosti, ki so
izven te osnovne ponudbe.
Do sedaj je za EU kartico ugodnosti na upravnih enotah po Sloveniji zaprosilo že okoli 3.000 upravičencev in
številka z vsakim dnem narašča. Veseli nas, da je temu
tako, saj ima kartica dober namen in omogoča lažjo in
bolj ugodno mobilnost doma in po EU.
Žal ostalih sedem držav še ni zaključilo projekta in bo
na njih potrebno še malo počakati, ampak tudi one se bli-

žajo zaključku in potem upamo, da bo prišel še drugi krog
in bo k EU kartici pristopilo še več držav članic EU in kot
kaže njihov interes, bo temu res tako.
Vsak dan na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejmemo veliko vprašanj glede
upravičenosti in postopka pridobitve. Predlagamo, da si
ogledate spletno stran ministrstva:
www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/evropska_kartica_ugodnosti_za_invalide/
navodilo_za_izvajanje_postopka_za_izdajo_eu_
kartice_ugodnosti_za_invalide/, kjer je podrobno
opisano, kdo je upravičenec do kartice, kje in kako lahko
podajo svoje vloge za pridobitev le-te. Navodila so
zapisana v jasnem in enostavnem jeziku, tako da so vsem
razumljiva.
Ravno tako se dnevno srečujemo z vprašanji, kje lahko
upravičenci najdete ugodnosti. Komercialne ugodnosti
so na spletni strani: www.invalidska-kartica.si, lahko pa si
naložite tudi mobilno aplikacijo, ki je namenjena i-phonom in androidom. V primeru kakršnihkoli nejasnosti se
lahko obrnete na upravljalca, Nacionalni svet invalidskih
organizacij Slovenije, ki je sodeloval pri projektu kot partner projekta (info@nsios.si).
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DOBRO
IZBRAN
PRIPOMOČEK
OLAJŠA TEŽAVE OB INKONTINENCI
DOBRO
IZBRAN
PRIPOMOČEK
Poškodba hrbtenjače s seboj prinaša tudi inkontinenco, ki predstavlja eno večjih težav za invalide.
Stalna uporaba izdelkov, namenjenih uhajanju urina in blata, je tako neizbežna. Ker je kakovost življenja
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Btc Ljubljana • Vir • Litija • Maribor
Jesenice • Kranj • Idrija • Koper • Izola
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XS do XL
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Ob nakupu izdelkov s tem kuponom v Tosamini Beli štacunci podarimo 10 % popusta na celoten nakup nad 20 €. Kuponi,
boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene cene, darilne bone in medicinske
pripomočke na naročilnico, ki jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 31. 12. 2017.
PAR
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Jože Globokar

ZAKON O DODATKU K POKOJNINI
Državni zbor je 22. junija 2017 sprejel Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne športne dosežke. Do dodatka so upravičeni državljani
Slovenije, ki so v športu z izjemnimi dosežki prispevali k njenemu ugledu.
To so nosilci medalj z olimpijskih ali paraolimpijskih iger,
olimpijade gluhih, šahovske olimpijade in s svetovnih prvenstev v olimpijskih ali paraolimpijskih športih. Prav tako so do
dodatka upravičeni tudi dobitniki Bloudkove nagrade za življenjsko delo.

To je velik in pomemben korak pri izenačevanju razlik
med invalidnimi in neinvalidnimi športniki. Zveza paraplegikov Slovenije ima v svojih vrstah deset članov, ki so na paraolimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih osvojili odličja, med
njimi tudi prejemnika Bloudkove nagrade.

Andrej Hamler

VARSTVENI DODATEK SE VEČ NE VRAČA
Varstveni dodatek je namenjen upravičencem, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, in le-tem zagotavlja sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju, kot so npr. stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanja trajnih potrošnih dobrin in
ne za stroške za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb, kot sta na primer hrana in obleka.
Varstveni dodatek je namenjen osebam, ki si materialne
varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami
ne morejo vplivati. Uveljavljate ga na pristojnem centru za
socialno delo.
Znano je, da je bil velik del upravičencev zmeden glede
informacije o vračanju varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči. Z novelo Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, veljavnega od 1. februarja 2017, je te zmedenosti konec.
Ta namreč določa, da upravičencem do varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči ne bodo več vpisali zaznambe na nepremičnino, prav tako pa njihovim dedičem prejetih
sredstev ne bo treba vračati.

Pozorni morate biti samo na podatek, da oboje velja le, če vrednost
vaše nepremičnine (stanovanja, hiše), v kateri tudi bivate, ne presega višine 120.000 evrov. Tako ste upravičeni do varstvenega dodatka, ne da bi bila opravljena zaznamba na vašo nepremičnino oz. bi
bilo pridobljena sredstva, v obliki varstvenega dodatka, potrebno
vračati.
V kolikor ste lastnik nepremičnine, v kateri bivate, in je
vredna več kot 120.000 evrov ter izpolnjujete pogoje za pridobitev varstvenega dodatka, ste do le-tega upravičeni brez
zaznambe in vračila za obdobje do dveh let.
Za tiste, ki so varstveni dodatek in socialno pomoč prejemali od leta 2012 do 1. februarja 2017 (do novele zakona), pa
še velja, da jo morajo dediči vračati, razen če niso tudi sami
ogroženi.
Poglejmo še, kdo vse je lahko upravičen do varstvenega
dodatka. To je oseba, ki:
–– je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji,
–– je tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki
Sloveniji in s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,

–– lahko varstveni dodatek uveljavlja na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, in je:
–– trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali starejša od 63 let (ženska) oziroma od 65 let (moški) in ni
delovno aktivna (ni zaposlena) in je upravičena do denarne socialne pomoči oziroma bi lahko bila upravičena
do denarne socialne pomoči ali če njen dohodek oziroma lastni dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za
varstveni dodatek.
Kot trajno nezmožna za delo se šteje oseba, ki:
–– ima status invalida I. kategorije,
–– je invalidsko upokojena,
–– ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali ima mnenje invalidske
komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o trajni nezmožnosti za delo – invalidska komisija
izda mnenje na zahtevo osebe, ki uveljavlja pravico do
varstvenega dodatka in ki plača to mnenje invalidski
komisiji.
Pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka
se med drugim (dohodki in premoženje) preverja tudi, ali si
vlagatelj lahko zagotovi preživetje s pomočjo tistih, ki so ga
dolžni preživljati (npr. polnoletni otroci).
Do varstvenega dodatka je upravičena oseba, ki izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje in njen mesečni dohodek ne presega 484,97 evrov.
Podrobnejši opis najdete na spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/
varstveni_dodatek/
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Barbara Slaček in Jože Globokar | Zgodovina glasila Paraplegik

OD (DVAKRAT) PRVE DO STOPETDESETE
Z mislijo na povezovanje, združevanje in seznanjanje članov z vsebinami, ki so koristne, poučne in
zanimive, je leta 1969, mesec dni po ustanovitvi takratne Sekcije paraplegikov in tetraplegikov, izšla
prva številka glasila, ki je nosila ime Naše življenje. S to mislijo in z istim namenom nadaljujemo še danes,
oseminštirideset let po ustanovitvi organizacije, ko smo pripravili 19 številk glasila Naše življenje, 24
prilog v glasilu Iskra življenja in 150 številk glasila Paraplegik.

P

rva številka glasila, ki
se je, kot že zapisano, imenovala Naše
življenje, je izšla 1. maja leta
1969. Naslovnico zanjo je na
roke, s spretno kaligrafsko
pisavo napisal Zlatko Bernašek, natisnjena pa je bila
na sedemnajstih straneh. V
odbor za tisk, kot se je imenoval prvi uredniški odbor,
so bili imenovani: Heda
Ivnik, poverjena urednica
(glavna in odgovorna urednica) ter člana uredništva
Tatjana Šuštaršič in Ivan
Peršak. Heda Ivnik je ureNaslovno stran prve številke je
dila le prvo številko glasila,
na roke napisal Zlatko Bernašek.
ki je bila speta s kovinskimi
(Foto: uredništvo)
sponkami in natipkana s pisalnim strojem.
Naslednjih deset izdaj glasila (od 2. do 11. številke) je urejevala Tatjana Šuštaršič. Že druga izdaja je imela naslovni trši
ovitek z natisnjenim znakom sekcije. To naslovnico je oblikoval
Branko Rupnik.
Kot deveta številka je izšlo glasilo v jubilejni izdaji. Ob
pregledu te izdaje je bilo težko ugotoviti, zakaj je jubilejna,
na koncu se je izkazalo, da je glasilo izšlo ob drugi obletnici
obstoja organizacije. Ta izdaja je imela lep barvni ovitek, na katerem je bila barvna fotografija, vsebovala pa je tudi petnajst
sponzoriranih oglasov.
Dvanajsto izdajo glasila in prve priloge v Iskri življenja je že
urejala Marja Šerbela Rupnik, ki je v vlogi urednice ostala
do devetnajste številke. Od decembra leta 1974 smo prispevke
naše organizacije objavljali na šestih ali več straneh v skupnem
glasilu List društva invalidov Maribor. Takrat je upravni odbor
ZPS, odbor za tisk preimenoval v komisijo
za tisk in informiranje,
ki ji je predsednikoval
Jože Globokar, ki je
uredništvo prevzel že Nekaj časa smo svoje prispevke objavljali v glasilu društva invalidov Maribor
z dvajseto številko.
Iskra življenja. (Foto: uredništvo)
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Heda Ivnik je bila urednica
prve številke glasila Naše
življenje. (Foto: uredništvo)

Tatjana Šuštaršič, članica
uredništva in druga odgovorna urednica glasila (Foto:
uredništvo)

Marja Šerbela Rupnik: »Malo sem pregledovala stare številke,
ko je bila naša revija še ciklostirana. Urednikovanje je bilo tisti čas
res zelo preprosto; prispevke sem dobivala na dom, jih pretipkala
na pisalni stroj in poslala v Ljubljano na takratno Sekcijo paraplegikov in tetraplegikov. Imeli smo nekaj zelo pridnih dopisovalcev,
vendar je včasih kar
dolgo trajalo, da se je
nabralo člankov za eno
številko. Da bi bilo naše
glasilo res kvalitetno,
smo imeli občasno tudi
zunanje sodelavce in
strokovnjake. V mojem
obdobju je bil poleg
zdravnikov in strokovnih dopisovalcev tudi
novinar Evgen Jurič

št.

Marja Šerbela Rupnik
je uredila osem
izdaj glasila. (Foto:
uredništvo)

[
kot zunanji svetovalec.
Moje urednikovanje ni trajalo zelo dolgo. Bom pa za obuditev
spomina prepisala nekaj misli iz številke 12/13. Mislim, da so aktualne tudi v današnjem času, saj v naše vrste prihajajo novi, mladi
člani.
»Vsem bi rada povedala, dragi prijatelji, da naše življenje, kljub
temu da smo omejeni v gibanju, ni žalostno in še manj tragično.
Res smo prikrajšani za marsikaj, toda pomislite, koliko nam usoda
daruje po drugi strani … Mislim, da mora vsakdo izmed nas nositi
v sebi in s seboj doživetja, ki so ga osrečila …
Življenje je sestavljeno iz mnogih trenutkov, vsak trenutek pa
ima svojo vsebino.«

Številka 2 je že izražala
prepoznavnost organizacije.
(Foto: uredništvo)

Jubilejna deveta številka je
izšla ob drugi obletnici delovanja Sekcije paraplegikov. (Foto:
uredništvo)

Največji prelom je glasilo doživelo decembra 1980, ko je v
revijalni obliki kot samostojno glasilo Zveze paraplegikov Slovenije izšla prva številka z imenom PARAPLEGIK.
Paraplegika je sicer, s še vedno črno-belo vsebino v notranjosti glasila, krasil barvni ovitek, prva številka pa je štela 36

Prva številka glasila Paraplegik
je imela šestintrideset strani.
(Foto: uredništvo)

Jubilejna stota številka glasila
(Foto: uredništvo)
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strani. V uredniškem odboru so bili: glavni in odgovorni urednik Jože Globokar, člani pa Marja Šerbela Rupnik, Ljubo Bradeško, Janez Klemenc in Franci Žiberna.
Glasilo je tako obliko obdržalo vse do novembrske 67.
številke, ko so se odločili, da bo Paraplegik ob enaki velikosti,
vendar brez ovitka izhajal enkrat mesečno. Mesečni način izdajanja je »zdržal« le do majske številke naslednjega leta. Sledili
sta dve dvomesečni izdaji, nato pa so se vrnili na staro obliko z
barvnim ovitkom in trimesečno izdajo.
Jože Globokar: »Glasilo organizacije sem urejal 30 let. Pri naši
organizaciji smo informativni dejavnosti posvečali veliko pozornosti že od samega začetka. Sekcijo paraplegikov in tetraplegikov
smo ustanovili 16. aprila 1969, naslednji mesec pa že izdali prvo
številko glasila, ki smo ga poimenovali »Naše življenje«. Natisnjeno
je bilo v ciklostilni obliki na sedemnajstih straneh. In po tistih skromnih začetkih informiranja imamo danes bogato, pestro glasilo
revijalne oblike in prav tako bogato in ažurno spletno stran.
Moji začetki urejanja glasila segajo v leto 1974. Bilo je na seji
upravnega odbora v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov, ko še nismo imeli svojih prostorov. Takrat je Marja Šerbela
Rupnik, urednica ciklostilne oblike glasila Naše življenje, članom
UO povedala, da iz objektivnih razlogov nepreklicno zapušča
delo urednice. Spomnim se, da je nastala globoka tišina, saj nismo
vedeli, zakaj vestna Marja nenadoma odstopa. Predsednik Ivan
Peršak je gotovo vedel, drugi pa smo kasneje izvedeli, da je pred
Marjo materinstvo. No, v tistem trenutku nismo videli zamenjave
za njeno vestno in uspešno delo, vedeli pa smo, da je z izdajanjem
glasila treba nadaljevati. Po nekaj mučnih trenutkih se je Peršak
zazrl vame in rekel: »Globokar, ti boš urednik!« Po šoku sem našel vrsto izgovorov, od težke oblike tetraplegije, nemobilnosti, da
niti telefona nimam in ne vem, kaj še vse. Poleg tega bi moral ob
prispevkih poskrbeti tudi za fotografije. Ker je Marja v tistem času
že pripravljala gradivo za našo prilogo v glasilu »Iskra življenja«, h
kateremu smo se priključili v decembru in ga je izdajalo Društvo
invalidov Maribor, nismo imeli izbire in smo se dogovorili, da poskusim in uredim gradivo do konca. No, in ta poskusna doba je
trajala celih 30 let.
Začetek je bil zelo težak, saj sem imel doma samo star portabel pisalni stroj, na katerem sem s posebnim nastavkom za silo že
prej napisal kakšen prispevek v naše ciklostilno glasilo. Še danes
ne vem, kako mi je ob takih pogojih uspelo pridobiti in pripraviti
članke in fotografije za šest zadnjih strani Iskre življenja, ki je imelo
obliko časopisa. Člani upravnega odbora in nekateri dopisniki so
mi poslali prispevke po navadni pošti. Seveda so bili to večinoma
rokopisi, ki jih je bilo treba prepisati s pisalnim strojem z največjim
razmikom med vrsticami, da je lektor lahko vpisoval popravke. Si
predstavljate, koliko težav sem imel že z vstavljanjem papirja in koliko- krat sem kot tetraplegik z nestabilno roko udaril po sosednji
tipki? »Edigsa« nisem mogel uporabljati, obstajal pa je nekakšen
korekturni papirček, ki sem ga z velikim potrpljenjem le vstavil med
trak in papir ter napako popravil. Toda to je trajalo in trajalo …
Seveda smo kmalu kupili tudi fotoaparat, da smo dogodke lahko
ovekovečili.
Ko sem zbral in uredil članke, sem jih s fotografijami poslal po
pošti v Maribor. Po kakšnem tednu sem nazaj že dobil natisnjeno
vsebino, ki jo je bilo treba pregledati in označiti napake. Vedno jih
je bilo nekaj, saj so se tudi črkostavci v tiskarnah motili. Tudi ti po27
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pravki so mi zaradi tetraplegije povzročali precej preglavic. Besedilo je bilo natisnjeno na traku, podobnemu rolici toaletnega papirja. Razvil sem ga po celi mizi, počasi vlekel k sebi in s flomastrom
v ustih s pikicami označeval napake, ki jih je nato popravila žena.
Kako je potekalo tiskanje v tiskarnah, je za današnji čas s sodobno
računalniško tehnologijo tudi težko doumljivo. Ker eno glasilo ni
moglo imeti dveh urednikov, sem bil za naš del glasila imenovan
kot predsednik komisije za tisk.
Po ustanovitvi Zveze paraplegikov Slovenije v letu 1979 smo v
naslednjem letu začeli razmišljati o svojem samostojnem glasilu v
obliki revije. Po skrbnih pripravah je nova oblika glasila z naslovom
Paraplegik luč sveta ugledala v decembru 1980. Na barvni naslovnici je bil nov znak, ki ga je pripravil eden od ustanovnih članov
in slikar Branko Rupnik. Prva številka je imela 36 strani z barvnim
ovitkom in številne članke s črno- belimi fotografijami. Predsednik
ZPS je Paraplegiku ob začetku njegove poti med drugim napisal:
»Novo glasilo mora bogatiti naše življenje in delo ter nas spodbujati k aktivnostim, nam pomagati pri vključevanju v družbo, med
nami krepiti družbeno zavest, delavnost, samoupravne odnose,
tovarištvo, vzgajati mlade paraplegike, spodbujati k hitrejši rehabilitaciji, zaposlovanju ter biti mesto za izmenjavo medsebojnih
izkušenj in kritično ocenjevati delo naših organizacij. Članstvo
mora seznanjati o vseh prvinah, pridobitvah in novostih od rehabilitacije, ortopedskih pripomočkov do zakonodaje ter pravicah in
dolžnostih.«

Jože Globokar je takole tipkal po pisalnem stroju skoraj dvajset let.
(Foto: uredništvo)

Še vedno pa mi je največ preglavic povzročalo pisanje in prepisovanje člankov na pisalnem stroju, ki sem jih pisal skoraj 20 let,
in popravljanje napak. Res, da sem dobil električni pisalni stroj, ki
mi je precej olajšal delo, toda napake pri tipkanju so se še vedno
vrstile. Pri daljših rokopisih sta mi pomagali Darja in Tatjana, toda
če se je le dalo, sem jih sam prepisoval, ker sem številne napake
ob prepisovanju sproti popravljal. Nekateri članki so bili brez repa
in glave, toda bil sem vesel, da sem jih sploh dobil. No, v letu 1993
sem na zvezi dobil prvi računalnik, ki mi je pri urejanju člankov prinesel pravo revolucijo. Neverjetno je, kako je ta tehnologija hitro
napredovala. Pred petindvajsetimi leti sem članke še prepisoval na
pisalnem stroju, danes pa lahko v Google Chromu, v jezičku Orodja vklopim mikrofon in besedilo narekujem.
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V mojem času urednikovanja je glasilo prebrodilo kar nekaj viharnih obdobij, tako političnih kot gospodarskih. Dobili smo svojo
državo, tovariše preimenovali v gospode, tovarišice v gospe pa še
gospodične in gospodiče smo dobili. Soustvarjalci smo tem spremembam sicer sledili, vendar je bil vedno naš prvi in edini cilj – kar
najbolje informirati člane o celostnem delovanju organizacije in
pisati o tistih dogodkih, ki so bili zanimivi in koristni za naše bralce.
Urednikovanje sem želel zaključiti z jubilejno, 100. številko Paraplegika, vendar sem počakal do izteka mandata in ob 35-letnici
naše organizacije uredil še 101.
Moje delo je bilo zanimivo, pestro, naporno in odgovorno.
Toda prineslo mi je veliko zadovoljstva, samozavesti, občutka koristnosti in delovnih navad. Družil sem se s pomembnimi ljudmi in si
pridobil veliko prijateljev. Videl pa sem tudi veliko dežel. Po končanem urednikovanju glasila sem se posvetil urejanju spletne strani.
Najprej zvezine, nato pa še spletne strani Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine. Trudim se, da sta obe ažurno urejeni. To delo je
še bolj privlačno in dinamično, poleg ažurnosti pa pri oblikovanju
zahteva kar nekaj dodatnega znanja. Hvaležen sem svoji prepoznavni organizaciji, da sem lahko del njene zgodbe.«
Številko 102 je kot v. d. glavnega in odgovornega urednika uredil Dane Kastelic. Že pri naslednji številki pa je glasilo
dobilo imenovanega urednika, to je bil Jani Bevc. Svoje delo
je vestno opravljal eno leto, ko je decembra 2006 številko 108

Vesna Grbec je glasilo urejala
od 108. do 111. številke. (Foto:
uredništvo)

Tina Pavlovič je uvedla
kvartalno izhajanje glasila.
(Foto: uredništvo)

prevzela nova urednica Vesna Grbec. Vesna je z naslednjo
številko uvedla vidno spremembo naslovnice, vendar pa je
glasilo urejala le še do decembra 2007. Le tri številke so takrat
izšle v enaki podobi.
Ko je maja 2007 urednikovanje prevzela Tina Pavlovič, je
dobilo glasilo novo naslovno podobo.
Tina je glasilo urejala do številke 129. V času njenega urednikovanja je glasilo oblikovalo in tiskalo podjetje C-Vista iz Laškega. Še preden se je poslovila od urednikovanja, je uredniški
odbor izvedel obširen natečaj za novo obliko naslovnice glasila. V ta namen je bila ustanovljena komisija v sestavi Matej
Lavrinc (takratni oblikovalec glasila), Barbara Slaček in Jože

št.
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Sprememba naslovnice, ki
jo je uvedla Vesna. (Foto:
uredništvo)

Avtor naslovnice, ki jo
poznamo tudi danes, je Aleš
Magdič. (Foto: uredništvo)

Globokar. Natečaj je potekal od 1. oktobra 2011 do 20. februarja 2012. Avtor izbranega osnutka in nove naslovne podobe
glasila, ki jo s ponosom kaže še danes, pa je Aleš Magdič.
Že res, da je naslovnica tista, ki je svojo podobo obdržala,
je pa zato notranjost glasila vsebinsko odrasla, ko je s številko
130 urednikovanje prevzela Mirjam Kanalec. Mirjam je takrat
v svoji prvi kolumni urednice zapisala, da je v revijo želela vnesti malo svežine. Svežine ni bilo malo, saj je glasilo doživelo
pravi preporod in postalo visoko kakovostna, strokovna in prepoznavna revija tako med vami, člani, kot širše.

Mirjam je glasilo povzdignila
na visoko raven, tudi z uvedbo
spremembe oblike vsebine.
(Foto: uredništvo)

Mirjam Kanalec pravi, da je
rada urejala glasilo. (Foto:
Fotomorgana)

Mirjam je v svoje urednikovanje vnesla še spremembo pri
izvajalcu za obliko in tisk, ki jo je prevzelo podjetje Bori d. o. o.
iz Ljubljane. In kot je Mirjam zapisala v svoji zadnji kolumni urednice, se je od tega dela poslovila s težkim srcem, vendar pa
je zaradi obilice drugih obveznosti nečemu morala narediti konec. Tako je devet številk kasneje delo predala Barbari Slaček, ki
glasilo ureja še danes.
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Lansko leto je, ob otvoritvi Doma paraplegikov v
Pacugu, izšla tudi prva izredna izdaja glasila Paraplegik,
ki je bila v celoti namenjena
obnovitveni rehabilitaciji ter
gradnji in odprtju doma.
Danes glasilo izhaja v nakladi 2000 izvodov, od katerih
nekaj več kot polovico prejmejo člani, ostali izvodi pa so
naslovljeni na vse, za delovanje Zveze paraplegikov Slovenije in njenih društev pomembne osebe in institucije.
Edina posebna izdaja glasila
»Iz prvotnih sedemnajstih
je bila namenjena Domu
paraplegikov v Pacugu. (Foto:
strani, ki so bile natipkane na
uredništvo)
matrice na pisalnem stroju in
zmnožene v ciklostilni obliki,
je glasilo Paraplegik kot stalni
spremljevalec razvoja naše organizacije in glas paraplegikov in
tetraplegikov, preraslo v vsebinsko zelo obsežno revijo, ki na dvaindevetdesetih straneh bralcem ponuja kakovostne in uporabne
vsebine in tako bo tudi ostalo,« je za konec povedala še glavna
in odgovorna urednica Barbara Slaček.

"Tiskana knjiga ni zgolj predmet,
ki bi ga lahko definirali z
njegovimi fizičnimi lastnostmi,
ampak je komunikacijsko
sredstvo, ki je s svojim
specifičnim načinom hranjenja
in posredovanja vsebin
pomembno sooblikovalo našo
civilizacijo na način, ki se mu ne
bi bilo razumno odpovedati kar
čez noč."
Miha Kovač
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Franci Slivšek in Katja Gerdovič | Društvo paraplegikov Dolenjske,
Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
V Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja smo bili tudi čez
poletje aktivni in družabni. Vendar se sedaj vročina poslavlja, prihaja jesen
in z njo jesenske radosti, ki se jih prav tako veselimo.

Šegova 119
8102 NOVO MESTO
Spletna stran:
dpdbp.zveza-paraplegikov.com
E-pošta:
drustvo_paraplegikov2@t-2.net

NOVA PRIDOBITEV V DRUŠTVU
Maja smo v našem društvu, v prisotnosti številnih nacionalnih in lokalnih novinarjev ter nekaterih donatorjev, predstavili prilagojeno osebno vozilo Renault Kangoo za prevoz
invalida na vozičku, primerno za večje električne vozičke. V
zadnjem času je bilo vse več potreb po prevozu članov na
različne programske dejavnosti. Vozilo bo služilo predvsem
za potrebe po prevozih manjšega števila oseb, kar se večkrat
pojavlja, predvsem po Novem mestu. Veliko članov je namreč še vedno brez lastnega prevoza, le-tega pa ne morejo
koristiti niti v okviru svoje družine. Novo pridobitev društva
smo skupaj pozdravili številni prisotni člani, novinarji in gostje.

Naša nova pridobitev, prilagojeno osebno vozilo Renault Kangoo
(Foto: Franci Slivšek)

USTVARJALNI DAN IN ŠPORTNI PIKNIK

Naše pridne članice so zelo ustvarjalne. (Foto: Franci Slivšek)

Zbrani debatiramo o športu v prihodnosti. (Foto: Franci Slivšek)
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Še preden se je začelo vroče poletje, smo v društvu organizirali žensko ustvarjalno delavnico in športni piknik. Naše
pridne, vedno marljive članice, so ustvarjale prelepe obeske
za ključe, razne rožice, okrasne trakove in še in še … Medtem
ko so ženske ustvarjale, so se zbrali tudi starejši, mladi in bodoči športniki društva.
Vsi skupaj smo se zbrali v prostorih društva, kjer sta nas
lepo pozdravila naš predsednik Jože Okoren in športni referent Mirko Sintič. Najprej sta pohvalila in čestitala ekipi
košarkarjev, ki so zasedli tretje mesto aprila letos na državnem prvenstvu v košarki na vozičkih. Nato je sledila čestitka Tonetu Kancu za odlično drugo mesto na državnem
prvenstvu v kegljanju. Čestitke in pohvale so dobili tudi vsi

št.

Športni piknik se je zaključil pod našo uto. (Foto: Franci Slivšek)

[
ostali športniki, ki se udeležujejo tekmovanj in se trudijo po
svojih najboljših močeh.
Mirko nam je razložil, da bo zaradi prenizke udeležbe članov žal potrebno kakšno športno panogo opustiti in naše
športnike združiti v eno dejavnost, skupaj več trenirati, se
udeleževati tekmovanj in tako tudi zasedati boljša mesta.
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V društvo zavzeto vabimo tudi vse ostale člane, da se pridružijo športu ali kakšni drugi aktivnosti, saj športno udejstvovanje
pa tudi le preprosto druženje pripomoreta k zdravemu življenju
in aktivnemu preživljanju prostega časa.

Katja Gerdovič

OBNOVITVENA REHABILITACIJA V PACUGU
Julija smo se še z dvema članicama našega društva udeležile obnovitvene rehabilitacije v Domu paraplegikov v Pa-

cugu. Sama sem se je udeležila prvič in moram reči, da mi ni
žal. Ko smo prispeli v Pacug, nas je direktorica doma Jana
Rožaj skupaj z zaposlenimi zelo lepo sprejela. Prijazno nas
je pozdravila in nam zaželela dober dopust v domu. Potem
nam je tamkajšnji šofer kombija pomagal pri odnašanju prtljage v sobe. Ko smo se namestili, smo se začeli spoznavati
tudi z drugimi obiskovalci, ki so prišli na rehabilitacijo.
V naslednjih dneh je bilo na programu zelo veliko stvari: od obiska Portoroža, Kopra, Strunjana in še in še bi lahko
naštevala. Za dober program dejavnosti se moramo zahvaliti tamkajšnjima receptorki Vesni in animatorki Fabioli in pa
seveda šoferju Veljku. Kar se tiče terapij, moram povedati, da
sem zelo zadovoljna z izvedbo, saj je sedaj razlika pri mojem
počutju očitna. Druščina je bila super in upam, da se drugo
leto spet srečamo.

Nočna »uživancija« (Foto: Katja Gerdovič)

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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Razni dopisniki | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Počitnice smo preživeli in vračamo se polni energije, s prijetnimi
spomini na brezskrbno in vroče poletje. Preden pa smo si privoščili
oddih, smo se družili na vsakoletnem pikniku, slikarji so ustvarjali
na tradicionalni gorenjski likovni delavnici, prisluhnili smo zvokom
ansambla Svarun, se virtualno sprehodili po gorenjski prestolnici –
a kaj bi naštevali, vabimo, da si vtise preberete v prispevkih naših
dopisnikov.

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

Boris Šter

OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE IN KONCERT ANSAMBLA SVARUN PRI ŠTEROVIH V LEŠAH
Vsako leto pri Ani in Borisu Šteru, slikarju in članu DPG,
v Lešah pri Tržiču prirejajo ustvarjalne slikarske delavnice. In
bienalno tudi predstavijo dosežke, ki so nastali v teh dveh
letih. Petek, 23. junij 2017, je bil dan za predstavitev. Slikarji
se na Šterovi domačiji zbirajo skoraj vsak petek, od jeseni do
pomladi in še poleti. Srečujejo se paraplegik Boris Šter, dve
slabovidni slikarki Ana Šter in Meri Tišler ter dva dobro videča in stoječa Finca Ležaja in Boštjan Močnik. Vsak od
njih ustvarja v tehniki, ki mu najbolj ustreza. Tako ustvarjajo
v olju, akrilu, z ogljem, akvarel in pastel. V petek so postavili
slike na ogled in več kot štirideset obiskovalcev je imelo kaj

videti. V dveh prostorih so obesili natanko štirideset del. Za
glasbeno spremljavo je poskrbel kitarski ansambel Svarun.
Svoje znanje na kitari so izpopolnjevali na raznih konservatorijih v tujini, pri nas pa so študirali vsak na svoji fakulteti. Po
koncertu so se zadržali na druženju z umetniki in pogostitvi.
Boris in Ana pa bi se rada zahvalila vsem obiskovalcem in
vsem podpornikom, da so uresničili čudovit večer, ki se je
prevesil v noč. Posebna zahvala gre Branetu iz podjetja
Pelar iz Dupelj, ki je obdaroval razstavljavce in kitarski ansambel.

Anka Vesel

NA TRADICIONALNI GORENJSKI LIKOVNI DELAVNICI
Deževen dan državnosti je močno prikrojil načrte za že
dvanajsto likovno delavnico Društva paraplegikov Gorenjske. Idilične barve narave v okolici ribnika Žeje smo bili – v
nedeljo, 25. junija 2017, primorani zamenjati za prostore našega društva. Slikarji in rezbarji likovne sekcije Zveze paraplegikov in njihovi prijatelji so pod mentorskim vodstvom
Jožeta Potokarja - Cvrča ustvarjali v risbi s svinčnikom ter
olju in akrilu na platnu. Slike so razstavili pod nadstreškom
pred društvom in predstavili svoje delo mimoidočim. Zbrane sta nagovorila predsednik društva Peter Robnik in vodja
likovne sekcije ZPS Metod Zakotnik. Veseli smo, da nas je
s svojim obiskom presenetil kranjski likovni umetnik in grafik
Nejč Slapar. Za podporo se zahvaljujemo Javnemu skladu
za kulturne dejavnosti RS, Mestni občini Kranj in donatorjem
ter Baru Zamorček za jutranji prigrizek.

Ankina sončnica (Foto: arhiv DPG)

Jože Globokar

DVE RAZSTAVI NAŠIH SLIKARJEV
Slikarji Likovne sekcije ZPS in njihovi prijatelji, ki so na
delavnici, ki jo je organiziralo Društvo paraplegikov Gorenjske, ustvarjali ob dnevu državnosti, so 12. julija 2017 v Kranju
odprli dve razstavi, eno v Galeriji Bala, drugo pa v prostorih
Območnega stičišča kulturnih društev.
Po uvodnem nastopu harmonikarja Nejča Slaparja sta
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številne ljubitelje likovne umetnosti naših slikarjev pozdravila in nagovorila vodja območne izpostave JSKD Kranj, prof.
Vladimir Brlek, in vodja Galerije Bala, glasbenik Gregor
Grašič. Delo in ustvarjalnost razstavljavcev sta predstavila
predsednik Društva paraplegikov Gorenjske Peter Robnik ter podpredsednica in slikarka Anka Vesel. Razstavo v

št.

[

Odprtje likovne razstave v Galeriji Bala v Kranju (Foto: Andraž
Muljavec)

prostorih OSKD je s pohvalnimi in spodbudnimi besedami
odprla predsednica Mija Aleš, kulturni dogodek pa povezovala Slavica Okorn.
Na obeh razstavah so sodelovali: Anka Vesel, Ana in
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Na harmoniki je odprtje razstave pospremil Nejč Slapar. (Foto:
Andraž Muljavec)

Boris Šter, Benjamin Žnidaršič, Miran Jernejšek, Boštjan Močnik, Jože Potokar - Cvrčo in Metod Zakotnik.

Alenka Oblakovič

RIBE SO OSTALE NA SUHEM
V prvem julijskem petkovem popoldnevu je našemu UO
Društva paraplegikov Gorenjske (DPG) kljub malce nestanovitni vremenski napovedi le uspelo izpeljati letni piknik za
člane in članice ter njihove svojce, prijatelje in spremljevalce.
Vsi povabljeni veste, da naj bi se ta društveni piknik po prvotnem načrtu odvijal dva tedna prej, a nam jo je nebo takrat
pošteno zagodlo in nas hudo in močno obdarilo z nevihtami, zato je bil čas »piknikovanja« prestavljen za nedoločen
čas. Neusmiljena toča je tisti dan, ko je naša ljuba Slovenija
praznovala svoj 26. dan državnosti, marsikje precej oklestila
naravni pridelek na poljih in v sadovnjakih. »Smisel življenja
ni v čakanju, da se neurje poleže. Smisel življenja je, da se naučiš plesati v dežju.« Vem, da se je vsakdo med nami v življenju že večkrat, na različne načine in v mnogoterih pomenih,
srečal s plesom ali sprehodom v dežju, z begom ali obrambo

Za vsak slučaj, če bi bila nevihta, smo bili varno skriti pod streho.
(Foto: Andraž Muljavec)

oziroma bolj ali manj zanesljivim zavetjem pred njim ter s
soočenjem z njegovimi rušilnimi nalivi ali z nemočjo ubežati
njegovim hudim posledicam. Kot običajno vsi drugi, tudi gibalno ovirani ljudje ne bežimo pred življenjskimi nevihtami
brezsmiselno in brezglavo sem ter tja kot ovce brez pastirja.
Ampak, če gre za pristni, »mokri« deževni naliv, za nas »vozičkarje« ni boljše obrambe pred njim kot biti nekje v varnem,
predvsem suhem in toplem zavetju. Predstavljajte si, kako v
primeru našega sedenja na razmočenem travnatem nogometnem igrišču, bogatem z nalivi dežja, zgledajo »do vrh
glave usrana« blatna kolesa vozičkov pa mi na njih, več kot
100 % do kože premočeni ter s sveže pečenim mesom, namočenim kruhom in slastno zapečeno zelenjav'co v rokah.
To bi bilo smeha na naš gorenjski škrti račun.
Letos smo kraj prijetnega, »po domače narejenega in
prirejenega«, sproščenega druženja preselili iz »fusbal placa«
v Voklem v pravljično lepo, prijazno okolje treh ribnikov ob
vasi Žeje pri Naklem. Pri prvem ribniku, kjer lahko lovite postrvi, poteka komercialni ribolov, medtem ko se pri drugih
dveh odvija t. i. športni ribolov. Tam imajo tudi svoje travnato nogometno igrišče, na katerem so se ob koncu piknika
pomerili naši mlajši sorodniki s svojo mladežjo. Kar se tiče
mnenja mene in mojega dragega, lahko mirno izjavim, da
sva za to, da tudi v bodoče »piknikujemo« v prijetnem, romantičnem, za otroke in odrasle zelo primernem okolju ribnikov. Piknika se je udeležilo približno sedem desetnij (ena
se nam je »izgubila« neznano kje) zvestih, pridnih, veselih,
ustrežljivih, skratka najboljših ljudi.
Ja, očitno so nekateri bolj kot naši »pikniško« zagreti vnemi verjeli skoraj ves dan bolj ali manj grozečim črnim oblakom na nebu. Kljub manjši vmesni, rahlo deževni prekinitvi,
je piknik z vsemi dodatki več kot odlično uspel, v veliko ve-
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selje in še večje zadovoljstvo vseh prisotnih na njem. Naši
spremljevalci so se res vrhunsko potrudili, da je bilo vse (za
mesne gurmane in čiste vegane) zanesljivo najbolje pečeno
ter prijazno, dobrovoljno in z veseljem postreženo. Boris,
Joža in Borut sta odlično opravila vlogi tvojih »pek« namestnikov. Svoje vilice in lopatke sta tako hitro vihtela po žaru,
da naša zlata dekleta niso zmogla sproti odnašati spečenih
dobrot na mize. Nekaj »drobtinic« naših članov je bilo malo
preveč izbirčnih. Takim v bodoče predlagam, da že ob prijavi
povedo, napišejo, kaj (ne) smejo jesti ali piti. Za dobrobit in
dobro voljo vseh.
Kar se tiče naslova zapisa, moram povedati, da se tiste
ribe, ki smo jih mi pojedli na pikniku DPG v Žejah, še niso »rodile«, kaj šele drstile. Ob koncu zapisa o tem res prešernem,
ljubeznivem, pozitivnem dogodku, tako v čustvenemu kot
socialnem smislu, lahko le še navdušeno iz dna srca zakličem
vsem vam gorenjskim junakom/junakinjam: »Nasvidenje na
pikniku DPG 2018! Točna navodila sledijo prihodnje leto. Do
takrat mislite dobro. In bodite zase najboljši.«

Žar mojster Borut je spretno vihtel vilice in lopatko. (Foto: Andraž
Muljavec)

Alenka Oblakovič

GORENJSKE FRAJLE
Glede zadnjega srečanja veselih, ustvarjalnih in aktivno
firbčnih gorenjskih frajl, ki je potekalo v zadnjem junijskem
dopoldnevu, lahko iskreno in v dobronamernem smislu zapišem: »Naša mentorica Marija, Vašo upravičeno odsotnost
smo zelo »naravno zdravo« pametne ženske izkoristile 300 %
pa še mal'!« Z odlično pogostitvijo sta se tokrat izkazali članici Janja H. in Ivanka Š., ki sta v tistem času z nami praznovali svoj rojstni dan. Janja ga je imela ravno na tisti dan, zato
ji je med našo silno, strokovno, »na sebi 100 % preizkušeno«
debato o vseh mogočih zdravstvenih prigodah in bolezenskih nezgodah kar naprej živahno pojoče »cvilil« mobitel. Z
več kot mamljivo sladkim in ostrim čokoladnim likerjem se
je med nami zelo zadovoljno (zaradi naše silne firbčne in

kreativne vneme) izkazal tudi naš velecenjeni predsednik Peter, ki je prejšnji dan slavil svoja rojstni dan in god. To je kar
malo krivično, kajne, če ima človek v istem dnevu kar oba
praznika? Saj ne toliko za slavljenca kot za njegove bližnje,
ki potemtakem lahko le enkrat pijejo na njegov »račun«. Dekleti sta dobili v dar prelepa šopka rož, seveda iz rok našega
dragocenega Petra. On pa je iz rok vseh tam navzočih članov
in članic dobil v trajno uporabo Zippo vžigalnik. Bog vas živi,
naši dragi praznovalci! Bili ste več kot odlični gostitelji! Se priporočamo še za ponovitev naslednje leto. Pridružite se nam,
četudi ste šibkejšega spola! Pa čeprav mal' zamudite, se vam
to ne bo štelo v dohodnino.

Anka Vesel

VIRTUALNI SPREHOD PO KRANJU ANDRAŽA MULJAVCA IN OGLED DOKUMENTARNEGA FILMA KRANJ, MESTO NA SKALI
Naš član in fotograf Andraž Muljavec je bil med 3. in
6. junijem 2017 gost na konferenci IVRPA (International
Virtual Reality Photography Association) na Dunaju.
Srečanje fotografov z vsega sveta druži 360-stopinjska fotografija. Andraž je edini paraplegik, ki se ukvarja s tovrstno
umetnostjo. Na Dunaju je predstavil virtualni projekt
Sprehod po Kranju, ki obiskovalca virtualno vodi po kranjskih znamenitostih, prikazanih v 360-stopinjskem sferičnem

pogledu. Andraževo delo si lahko ogledate na www.fotomorgana.si.
V Prešernovem gledališču v Kranju je bila v četrtek, 25. 5.
2017, predpremiera dokumentarnega filma o zgodovini Kranja z naslovom »Kranj, mesto na skali«, režiserja Tonija Cahunka. V filmu so prikazane tudi številne fotografije Andraža
Muljavca. Vredno ogleda!

Alenka Oblakovič

ZAHVALA
Zahvaljujem se predsedniku DP Gorenjske Petru Robniku
ter našima zaposlenima Lili in Dejanu za resnično pristno
razumevanje in hitro reševanje moje težave – predrte zračnice na zadnjem kolesu električnega vozička. V tujini obstaja
rek: »Sreča je, ko nas priložnost (ovira, težava, preizkušnja) sreča
pripravljene.« Očitno se je tudi meni izkušnja zgodila ob pravem času in predvsem, že pred tem, na pravem mestu. Tisti
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dan sem neutrudno »brzela« z vozičkom po bližnji okolici.
Dopoldne sem obiskala društveno kolegico Ermino in njeno
osebno asistentko Katarino. Popoldne sva šla z Ivekom na
predmestno pokopališče »obiskat« moje pokojne sorodnike, znance, sosede. Ko sva se vračala, naju je ravno na avtobusnem postajališču ujela ploha, zato sva vsa zadovoljna
vedrila pod tamkajšnjo streho. Hvaležna, ker sva bila na su-

št.

[
hem. Po prihodu domov sem se še lep čas vozila z mojim
»konjičkom« sem ter tja, zvečer pa sva z Ivekom žalostna
ugotovila, da je njegovo zadnje kolo utrpelo »poškodbo«.
»Kaj pa zdaj?« sem se vprašala. Drugi dan sem najprej poklicala v Ortosano d. o. o. Trzin, kjer mi je prijazen ženski glas
povedal, da lahko pripeljem voziček na popravilo katerikoli
njihov delovni dan. Potem sem poklicala na sedež društva
našo ljubo, dragoceno Lili, po domače »društveno šoferko«
(poleg tega v DPG počne še veliko drugega dobrega, koristnega, neodložljivega) in jo prav milo prosila, če bi lahko »en
dan v bližnji prihodnosti« odpeljala moj »pohabljen« voziček
na popravilo v Trzin. Saj za silo imam res v uporabi, zaenkrat
še funkcionalen, star elektromotorni voziček izpred ducat let,
a je žal glede na moje, z leti precej spremenjene »anatomske« mere dokaj neudoben. Lili mi je z vso pripravljenostjo
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in toplino odgovorila, da bi po njeni volji to lahko storila
nemudoma, le da bi morala prej še Petra in Dejana (zlasti
zadnjega!!!) vprašati glede soglasja za akcijo. Vrla moška sta
bila takoj za stvar. In ne samo to, naš delovni »večosebni«
asistent ali voznik društvenega kombija Dejan se je več kot
očitno z veseljem pridružil Lili pri dobrodelni vožnji mojega
»konjička«. V roku pol ure je bil kombi že pred vrati mojega
doma in voziček varno parkiran v njem. Med njunim prvim
prihodom in zadnjim odhodom od doma, ko sta pripeljala
voziček nazaj, sta minili slabi dve uri. Več kot odlično! Še bolj
pa zelo pohvalno za vse tri glavne društvene »akterje« v tej,
zame življenjsko pomembni tehnični »predstavi«. Najlepša
hvala vsem trem zgoraj imenovanim za posluh, pozornost,
pomoč in sodelovanje.

»Prijatelji, na katere se lahko zaneseš, so resnično bogastvo življenja.«
Jerry Hall

Anka Vesel

ZAHVALA OB URADNEM PREVZEMU NOVEGA DRUŠTVENEGA
KOMBINIRANEGA VOZILA
V sredo, 27. septembra smo člani Društva paraplegikov
Gorenjske uradno prevzeli novo kombinirano vozilo.
Zaradi dotrajanosti starega kombiniranega vozila in neprimernosti za prevoz, zlasti najtežje gibalno oviranih članov,
smo stopili v akcijo in po večmesečnem trudu končno prevzeli novo kombinirano vozilo Citroen Jumper. Vozilo je zelo
pomembna pridobitev za Društvo, saj se potrebe po prevozih iz leta v leto večajo. Zlasti najtežje gibalno ovirani in tisti,
ki nimajo lastnega prevoza uporabljajo vozilo za prevoze na
dogodke, ki jih organizira Društvo ter za prevoze v različne
zdravstvene ustanove, podaljšano rehabilitacijo, servis invalidskih pripomočkov ipd.
Slavnostni prevzem je potekal pred sedežem Društva.
Predsednik Društva Peter Robnik je na kratko predstavil
delovanje našega Društva in se zahvalil predsedniku Zveze
paraplegikov Danetu Kastelicu za odobritev sredstev za investicije Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, županu MO Kranj Boštjanu Trillerju in direktorici Območne enote Kranj Zavarovalnice Triglav Janki
Planinc, ki so se odzvali na naše povabilo, ter ostalim donatorjem, predvsem županu Občine Cerklje na Gorenjskem
Francu Čebulju in članom Združenja Goldwing Slovenija,
ki so prisluhnili naši potrebi po novem in predvsem varnem
vozilu.
ISKRENA HVALA VSEM, ki ste pripomogli za udoben,
predvsem pa varen prevoz paraplegikov in tetraplegikov.
Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani Društva:
www.dpgkr.si

Slavnostna predaja kombiniranega vozila (Foto: Fotomorgana)

Direktorica Zavarovalnice Triglav OE Kranj, Janka Planinc je vsem
zaželela srečno vožnjo. (Foto: Fotomorgana)
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Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Kar nekaj let je, odkar smo delovno-bivalne prostore našega društva
preselili iz Fornač v Koper. Od takrat se člani društev iz cele Slovenije
radi zgrinjate k nam na Obalo, še posebno odkar so na Fornačah uredili
lepo promenado, ki se ponaša z urejeno in dostopno plažo pa tudi s
parkirnimi mesti tik pred vstopom v društvene prostore. Kako zgleda, si
preberite v nadaljevanju, pišemo pa tudi o piranskem EX-temporu.

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

ZAŽIVELA PROMENADA NA FORNAČAH
Občina Piran je že julija 2016, z dogodkom Mit ognja,
vode in zraka, tudi uradno odprla prenovljeni obalni pas Fornač, prav pred našimi prostori DPIK v Piranu. Prostor je prilagojen invalidom in bo odslej namenjen občankam in občanom ter gostom, željnim aktivnega oddiha in sproščenega
počitka z izjemnim pogledom na Piranski zaliv.
V okviru tega projekta je občina uredila del obale ob
morski biološki postaji in hkrati učinkovito povezala območje med Bernardinom in Piranom. Tlakovana promenada je
prijazna sprehajalcem, kolesarji so dobili svojo pot, z novimi
klančinami pa je dostop v neposredno bližino morja olajšala tudi gibalno oviranim in mamicam z otroškimi vozički. Za
vse, ki bodo prostor ob morju želeli izkoristiti za počivanje in
sončenje, so položili lesene ležalne površine, gostje Fornač
pa se bodo odslej lahko osvežili tudi na prenovljenih terasah
gostinskih lokalov.
»Nove Fornače smo zasnovali tako, da so dostopne vsem.
Zgradili smo jih tako trdno, da bodo ukrotile jezo Neptuna in uredili tako prijazno, da morje približajo tudi gibalno oviranim. Sicer
bodo v končni podobi zasijale šele čez nekaj let, ko bodo krošnje

V PIRANU JE ZAKLJUČEN 52. MEDNARODNI EX-TEMPORE
V Piranu se je 2. septembra 2017 s podelitvijo nagrad
sklenil 52. slikarski EX-tempore. Žirija je izbirala med 232 deli,
ki jih je po tednu dni ustvarjanja oddalo 254 udeležencev
iz šestih držav. Najvišjo nagrado v vrednosti 2.000 evrov je
prejela Ulla Žibert iz Ljubljane, za delo z naslovom Naše virtualno. Na EX- temporu so sodelovali tudi: Vojko Gašperut,
Benjamin Žnidaršič (uvrščena na razstavo v Monfort) in
Željko Vertelj.
Nagrajenka je žirijo prepričala z upodobitvijo krave in
njene sence, ki nas vabi k poglobljenemu razmisleku o
nujnosti novega, drugačnega odnosa z naravo. »V času
potrošniške krize zahodne civilizacije je ideja domače živali
za slikarski motiv lahko provokativna, saj vzbuja pomisleke
glede ekoloških vrednot v sodobni družbi,« je zapisala žirija.
Poleg nagrade grand prix, ki jo podeljujejo Obalne galerije Piran, so podelili še 22 drugih nagrad. Odkupno nagrado
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pravkar zasajenih pinij na nas vrgle prijetno senco, a je lepo
videti, da ste jih občani in gostje že sprejeli,« je na slovesnem
odprtju povedal župan Občine Piran, Peter Bossman, in se
zahvalil vsem, ki so sodelovali pri izvedbi tega projekta, za
katerega je občina odštela približno pol milijona evrov.

Dostopna in lepo urejena plaža pred društvenimi prostori na
Fornačah (Foto: RTVSlo.si)

za najboljše delo avtorja v starosti do 35 let je prejel Simon
Vovk za upodobitev prepleta vzorcev s tehnološkega sveta
in abstraktne krajine, ki po oceni žirije domišljeno povezuje
klasično slikarstvo z aktualnimi intermedijskimi problemi. Organizatorji so sporočili, da je ta nagrada v obliki samostojne
razstave v piranski galeriji Herman Pečarič. Velike odkupne
nagrade v vrednosti 1000 evrov, ki jih je podelilo več podjetij,
odvetniška pisarna ter piranska občina, so prejeli Dagmar
Breschan, Vianney Lefebvre, Ivan Jani Konec, Tereza
Pavlović, Milan Marin, Nataša Bezić, Barbara Kastelec
in Paride di Stefano. Žirija je izbrala 151 del za razstavi v
razstavišču Monfort v Portorožu in Mestni galeriji Piran. V
Portorožu si jih je bilo mogoče ogledati do 24. septembra, v
Piranu pa bodo na ogled še do 12. novembra.

št.
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Tokratno poletje je kar nekako spolzelo mimo nas. Očitno smo se
vsi skupaj skrili pred vročino in se razbežali na različne počitniške
destinacije. Še pred dopustom smo se dobili na rednem letnem
srečanju, zakonca Rupnik sta tudi letos organizirala likovno delavnico,
dopustovali smo v Semiču in še kje, obiskali smo nekaj naših članov,
za konec poletja pa še slavno fontano piva v Žalcu. Kljub poletju so
bili naši športniki dejavni na mednarodnih in domačih tekmah.

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

LETNO SREČANJE ČLANOV
Ribnik Lisjak je bil tudi letos prizorišče letnega srečanja
članov, ki se ga je kljub vročemu vremenu udeležilo veliko
članov in njihovih svojcev. Tradicionalno sta nas pričakala
dobra hrana in pijača ter še boljša družba. Tudi letos smo organizirali predstavitev izdelkov, ki so našim članom koristni.
Svojo ponudbo sta tokrat predstavili podjetji Abena (kozmetični izdelki) in Bauerfeind (invalidski vozički). Kot vsako leto,
so se tudi tokrat pomerili ribiči v divji ligi, kot ji sami pravijo.
Namesto metanja obročev smo tokrat organizirali tekmovanje v balinčkanju, kjer so v najbolj zanimivi ekipni tekmi
dneva ženske premagale moške. Za glasbeno spremljavo je
tokrat poskrbel Duo žur. Premierno pa se je predstavil tudi
društveni pevski kvintet »JOŽA POČAS«, ki nam je zapel nekaj pesmi. Ob koncu dneva je sledilo še eno pevsko presenečenje. Zapeli so nam namreč člani pevske skupine Eros, ki so
navdušili vse prisotne.

Skupina EROS je navdušila. (Foto: Peter Planinšek)

OBISKI NA DOMU
so sestavni del delovanja našega društva. Potem, ko smo
lansko leto obiskali večino naših članov, smo se letos odločili,
da obiščemo predvsem tiste, ki se nam že dolgo niso pridružili pri naših dejavnostih. Tako so Franc, Janez in Vinko
obiskali Zofijo Pungartnik in Hermino Jančič v domu
starejših v Slovenskih Konjicah, kjer prebivata, na domu pa
še Angelo Črnec.

Na obisku pri Hermini in Zofiji (Foto: arhiv DPJZŠ)

Vse tri so bile obiska zelo vesele. Predstavitev o tem, kaj
se dogaja v društvu oziroma, kaj se bo še zgodilo, je namreč najboljše slišati v živo. Obljubile so tudi, da se bodo
kakšnega od dogodkov poskusile udeležiti. Franc je obiskal
še Slavčota Božilova na Vranskem in se v živo prepričal o
uporabnosti njegovega novega dvigala, ki mu je precej olajšalo življenje.

Angela je bila obiska zelo vesela. (Foto: arhiv DPJZŠ)
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LETOVANJE V SEMIČU
Tudi letos se je pisana ekipa članov društva in njihovih
svojcev za nekaj dni odpravila v Belo krajino, v Dom paraplegikov v Semiču. Potem ko nas je pred dvema letoma vročina skoraj ugonobila, lansko leto pa smo pošteno zmrzovali,
smo letos ujeli prav prijetno toplo poletno vreme. Trije dnevi
so ob prijetni družbi, debati, družabnih igrah in še marsičem

ter seveda ob specialitetah z žara, v režiji našega kuharskega
mojstra Zokija, zelo hitro minili. Tudi tradicionalni vzpon do
železniške postaje je prišel na vrsto. Trije dnevi so kar prehitro
minili in tokratni udeleženci so si že za leto vnaprej rezervirali
čas za ponovni obisk Semiča.

TRADICIONALNO NA FORŠTU
Tudi letos sta Marja in Branko Rupnik na svoji domačiji
na Ljubnem ob Savinji organizirala likovno delavnico ob pod-

Župan Franjo Naraločnik je zaigral na kitaro. (Foto: Peter Planinšek)

pori Zveze paraplegikov Slovenije in Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske. Mentorstvo nad sodelujočimi slikarji je
prevzel slikar Jože Potokar - Cvrčo. Tudi tokrat so sodelovali
slikarji likovne sekcije pri ZPS: Metod Zakotnik, Boris Šter,
Branko Rupnik, Željko Vertelj in Benjamin Žnidaršič,
medtem ko sta Miran Jernejšek in Radovan Gros letos
rezbarila. Da je bilo bolj živahno, so poskrbeli številni okoliški otroci različnih starosti, ki so se udeležencem pridružili pri
ustvarjanju. Motivov jim res ni bilo težko najti, saj Rupnikovo
domačijo obkroža čudovita narava polna gora in gozdov ter
pogled na reko Savinjo. Za glasbeno točko je tokrat poskrbel
kar sam župan Občine Ljubno ob Savinji, ki je zaigral na kitaro in skupaj z udeleženci zapel nekaj narodnih slovenskih
pesmi. Organizatorja se še posebej zahvaljujeta vsem svojim
sosedom, ki so z jedačo in s pijačo poskrbeli, da nihče ni bil
lačen in žejen.

OBISKALI SMO ŽALEC IN PETROVČE
Za konec poletja smo se podali v samo osrčje našega društva, obiskali smo namreč Žalec in Petrovče, kjer smo spoznavali zgodovino hmeljarstva in pivovarstva v spodnji Savinjski
dolini. Prva naša postaja je bil EKO muzej hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu.
Prijazna vodička Barbara nas je popeljala skozi zgodovino pridelave hmelja. Vse skupaj se je začelo že davnega leta
1876, ko je prve sadike wurttemberškega hmelja v Slovenijo
prinesel Josip Bilger. Začetek pridelave savinjskega Goldinga,
ki je najbolj znana vrsta hmelja v Sloveniji, sega v leto 1886.
Skupaj s hmeljarstvom se je v Žalcu razvijalo tudi pivovarstvo.
Simon Kukec, ki je kupil manjšo Žužkovo pivovarno v Žalcu, jo
posodobil in ji kasneje priključil še danes delujočo pivovarno
v Laškem, je bil prvi pravi pivovar na tem območju. Žal je pivovarna v Žalcu pogorela. Včasih se je hmelj obiral ročno in v
času obiranja se je v Savinjsko dolino zgrnilo kar od 30 do 35
tisoč obiralcev. Kako je to potekalo v praksi, smo si ogledali
v dokumentarnem filmu iz leta 1968. Kako poteka danes, pa

Lepo število članov se nas je udeležilo izleta v EKO muzej. (Foto:
Peter Planinšek)
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smo si ob koncu v živo ogledali na kmetiji Jelen v Petrovčah,
kjer imajo letos 22 hektarjev površin namenjenih hmelju. Kot
nam je razložil gospodar kmetije, Bernard Jelen, obiranje
poteka strojno, saj stroj sam ločuje kosmulje hmelja od vrvice
in hmeljeve trte, nato gredo kosmulje v sušenje, ki traja 6 ur,
sledi pa še ohlajanje in po potrebi tudi vlaženje na pravo vlažnost, da hmelj obdrži svojo kompaktnost. Sledi še embalaža
v vreče in hmelj je pripravljen za prodajo.
Slovenija je peta največja pridelovalka hmelja na svetu,
izvozi pa kar 95 % vse pridelave. Kot vsi vemo, je hmelj ena
najpomembnejših sestavin piva. Za en hektoliter piva pa potrebujemo samo 20 dag hmelja. Ker smo o pivu tudi veliko
govorili, smo si vmes zanj vzeli čas in ga poskusili na verjetno
vsem znani fontani piva v Žalcu. Za 8 € dobiš kozarec s čipom,
s katerim lahko poskusiš 6 vrst piva, ki so trenutno na voljo v
fontani. Za nami je bilo zelo poučno popoldne, v katerem smo
izvedeli veliko novega in se spomnili, kako so mnogi izmed
nas nekoč obirali hmelj.

št.

Nam najljubši del izleta je bil ogled fontane piva v Žalcu. (Foto:
Peter Planinšek)
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ŠPORTNO POLETJE
Mesec junij je bil v znamenju atletske lige v atletiki pod
okriljem ZPS. Letos so se atletske ekipe pomerile v Novi Gorici, Novem mestu, Radljah ob Dravi in za zaključek še v Kopru.
Predvsem za prvo mesto je potekala ogorčena borba med
člani DP Koroške in ekipo našega društva. Korošci so namreč
dvakrat povedli, naši tekmovalci pa so jih uspeli dvakrat prehiteti, na našo srečo jim je to uspelo tudi na finalni tekmi v
Kopru. S tem so zopet postali ekipni državni prvaki v atletiki.
Je bila pa razlika med ekipama na koncu rekordno majhna, manj kot 17 točk. Celjani smo namreč osvojili skupno
18.446,26 točk, Korošci pa 18.429,62. Tretje mesto so osvojili
Ljubljančani, 13.695,54 točk.
Tekme v atletski ligi sta za dober trening izkoristila tudi
člana zmagovalne ekipe, Luka Plavčak in Henrik Plank, ki
sta Slovenijo predstavljala na svetovnem prvenstvu v atletiki

Zmagovalci atletske lige (Foto: arhiv DPJZŠ)

v Londonu med 12. in 23. julijem. V ekipi sta bila še trener
Luka Cmok in asistent Matic Zupanc. Prvenstva se je udeležilo 1056 tekmovalk in tekmovalcev iz stotih držav. Luka je
tekmoval v metu kija v skupini F51 in je z rezultatom 15,45
osvojil končno 11. mesto. Heno je nastopil v metu diska, skupina F52, in osvojil končno 8. mesto.
19. svetovnega prvenstva v ribolovu, ki je letos potekalo
v Srbiji, v mestu Kanjiža v Vojvodini, se je udeležil tudi član
našega društva, Rudi Centrih. Tekmoval je med ekipami in
posamezno. Ekipa Slovenije je tokrat osvojila 9. mesto, med
posamezniki je Rudi zasedel 21. mesto in s tem postal najvišje uvrščeni slovenski ribič.
Naj bo za tokrat dovolj, o tem, kaj smo počeli jeseni pa v
decembrski številki revije Paraplegik.

Atletska ekipa v Londonu (Foto: arhiv DPJZŠ)

PRODAJALNA MEDICINSKO
TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
Zložljivi in fiksni invalidski vozički

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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Barbara Kos | Zavod VOZIM

Z NOVIM ŠOLSKIM LETOM NOVI IZZIVI
Poletne počitnice smo člani »Akademije Še vedno vozim – vendar ne hodim« v prvi vrsti izkoristili za
počitek, naše misli pa so že bile usmerjene proti začetku novega šolskega leta in načrtovanju novih
zgodb.

N

e moremo si kaj, da se ne bi z nasmeškom na obrazu spominjali, da so naši predavatelji v šolskem letu
2016/17 kar 150-krat delili svoje zgodbe z več kot
11.000 mladimi iz cele Slovenije. Številke nas navdajajo s ponosom, a čutimo tudi metuljčke v trebuhu, kako v novem
šolskem letu zgodbe poškodovancev v prometu predati
enakemu, če ne večjemu številu mladih.
Z namenom, da samozavestno zakorakamo v novo
šolsko leto, novim izzivom naproti, smo se najprej lotili poglabljanja znanj, ki bodo osnova za kakovost in nadgradnjo
našega dela in naših zgodb. Novo šolsko leto namreč predstavlja priložnost predavateljem, da uvedejo v svoje delavnice »Še vedno vozim – vendar ne hodim« nove metode
in tehnike dela z mladimi, da se mladim pomen prometne
varnosti še bolj vtisne v podzavest. Na »Akademiji Še vedno
vozim« pa nova znanja niso vpijali samo obstoječi in bodoči predavatelji, ki so si hrbtenjačo poškodovali v prometnih
nesrečah, temveč tudi tisti, ki so poškodbo utrpeli ob skokih
v vodo. Oboji lahko namreč mladim predajo močno sporočilo o pomenu varnosti, pa naj bo to v prometu, ob skokih v
vodo ali drugje.

Delo v skupini na »Akademiji Še vedno vozim«. (Foto: arhiv Zavoda
VOZIM)

K pestrosti udeležencev »Akademije Še vedno Vozim«
je prispevala tudi udeleženka iz Bosne in Hercegovine, članica »Saveza udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije
paralize USK iz Velike Kladuše«, Almedina Čamdžić, krajše
Dina. To je bilo že njeno drugo spoznavanje delovanja Zavoda VOZIM in izvajanja delavnic »Še vedno vozim – vendar
40

ne hodim« za mlade. »Vzrok moje prometne nesreče je bila hitrost. Prehitro sem zapeljala v ovinek, zato me je zaneslo s ceste,
zapeljala sem na drugo stran cestišča in se zaletela v drevo. To
je razvidno iz policijskega poročila, jaz se nesreče ne spomnim,«
pove Dina. Dodaja še, da je v Slovenijo prišla, da izboljša veščine pripovedovanja, ker želi z mladimi deliti svojo zgodbo,
kar do sedaj še ni počela. »Dobila sem ogromno informacij,
nove prijatelje, veliko pozitivne energije in poguma.« Vsi mi, ki
smo imeli priložnost spoznati Dino, verjamemo, da bo pri
predajanju svoje zgodbe in ozaveščanju mladih v BiH izredno uspešna in jim bo uspela predati sporočilo o pomenu
varnosti v cestnem prometu in opozoriti na vzroke za nastanek prometnih nesreč.

Almedina Čamdžić - Dina
želi delavnice »Še vedno
vozim – vendar ne hodim«
prenesti v svoje okolje (BiH)
in z mladimi deliti svojo
izkušnjo v prometu. (Foto:
arhiv Zavoda VOZIM)

O tem, kako pomemba je vožnja v treznem stanju, pa je
David Razboršek raziskoval na izobraževanju pod okriljem
mednarodne organizacije Global Alliance of NGO`s for Road
Safety, v ZDA (Memphis, Tennessee). Izmed 190 prijavljenih
predstavnikov nevladnih organizacij iz 80 držav so za udeležbo na izobraževanju izbrali samo najboljših 14 predstavnikov, eden od teh je bil ravno David. Skupaj z ostalimi udeleženci so okrepili znanja in veščine govorništva, komunikacije,
vodenja projektov, strateškega načrtovanja za razvoj in izvajanje korakov, ki bodo pripomogli k izboljšanju prometne
varnosti v njihovih državah. Eden izmed teh korakov je bilo
tudi deljenje znanj, ki jih je osvojil v Ameriki, z udeleženci
»Akademije Še vedno vozim«.
Opremljeni z novimi znanji in načini dela gremo člani
Akademije »Še vedno vozim – vendar ne hodim« pogumno
naprej – delit naše zgodbe z mladimi, da se jim ne bi zgodila
nesreča in poškodba hrbtenjače, kot se je nam.

št.
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Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Čudovit literarni dogodek na poletni poetski popoldan v Črni na
Koroškem je omogočil vpogled v ustvarjanje invalidov. V Slovenj
Gradcu pa se je odvila športna prireditev, Memorial prof. Bojana
Hrovatina, tekmovanje v atletiki, ki je letos potekalo pod okriljem
našega društva. O tem pa več besed v športni rubriki.

P

loščad pred kulturnim domom v Črni na Koroškem je
zadnjo avgustovsko sredo še puhtela in zrak je bil še
prijetno topel – pravi za eden zadnjih poletnih popoldnevov to leto. Ob podpori Občine Črna je Društvo paraplegikov Koroške ponovno pripravilo poletni literarni dogodek,
s katerim se širšemu občinstvu predstavijo invalidi s svojimi
deli ter se tako širi spoznavanje kulture invalidov in potrjevanje njene kvalitete. Predstavila sta se Valter Čučkovič – slepi pesnik iz Maribora in članica Zveze paraplegikov Slovenije,
Darinka Slanovec. Valter je občinstvu najprej predstavil
sebe in svoja dosedanja dela. Njegove pesmi iz različnih obdobij, tudi še neobjavljene in še nikjer predstavljene, je brala
»v. d. žena« Darinka. Predstavil je pesmi, s katerimi podaja občutke na svojo slepoto in videnja svojih misli. Zanj je značilna
povezava dveh »močnih« besed v harmoničnem ritmu.
Velika dama v svetu haikuja v Sloveniji je Darinka Slanovec. Publiki je po kratki osebni predstavitvi podala tudi razlago pesniškega stila haikuja. Haiku skrajno zgoščeno prikazuje
trenutek iz narave, ki se povezuje z dogajanji v človekovi notranjosti. Prvi verz idealnega haikuja ponazarja osnovno podobo, ozračje, naznanitev čustva oz. misli; ta podoba se včasih logično, včasih presenetljivo dopolni z zadnjim verzom, v
osrednjem verzu pa je izraženo tisto, kar sproži, privede do
take dopolnitve. Poudarila je, da se sporočilo bere med vr-

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

sticami. Njen haiku je dobil letečo podlago in napolnil naša
ušesa ter sprožil občutek blaženosti z melodičnim kitarskim
ozadjem v izvedbi Dunje Vrhovnik. Dogodek je vodil organizator večera Stojan Rozman iz Društva paraplegikov
Koroške. Zahvalila se jim je tudi županja Romana Lesjak.
Občina Črna bo prireditve, ki obogatijo kulturno življenje občine, še naprej pomagala organizirati in izvesti – zato kmalu
nasvidenje.

Prijetno popoldne ob literarnih stvaritvah na ploščadi kulturnega
doma v Črni na Koroškem (Foto: arhiv SR)

NOVO PRILAGOJENO VOZILO
Društvo paraplegikov Koroške je ob svoji 20-letnici uspešno zaključilo akcijo »Premagajmo ovire« in v uporabo slavnostno predalo novo prilagojeno vozilo za prevoz paraplegikov. Ob tem dogodku so imeli govore predsednik Društva
paraplegikov Koroške Damjan Hovnik, predsednik Zveze
paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, župan Slovenj Gradca
Andrej Čas, županja Dravograda Marijana Cigala, predstavnik Lions kluba gospod Stojanovič in iz NLB d. d. gospod Adam. Prisotnim donatorjem smo podelili priložnostne
zahvale – izdelek steklarskega mojstra Matijaža Gostenčnika, čemur je sledil še slavnostni prerez traku.
Predaja vozila je potekala v sklopu 19. Mirovniškega festivala in 10. Festivala drugačnosti, in sicer v petek, 22. 9., v centru
Slovenj Gradca na vsakoletnem bazarju, kjer se je predstavilo
40 nevladnih in humanitarnih organizacij, društev, šol ter organizacij, ki skrbijo za invalidne osebe in osebe s posebnimi
potrebami.

V ozadju je parkirano naše novo vozilo za prevoz članov. Pa srečno
na poti! (Foto: arhiv SR)
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Razni dopisniki | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Čas dopustov in brezskrbnih počitnic je za nami, pred nami pa jesen z
novimi dogodki. Kljub temu pa v počitniškem času nismo samo lenarili,
zato se je nabralo kar nekaj zanimivih prispevkov, ki jih objavljamo v
jesenski številki.
Jože Globokar

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

SREČANJE IN OGLED ZANIMIVOSTI V OBČINI KOMENDA
Naše društvo je spomladansko srečanje članov tik pred
poletjem pripravilo 17. junija 2017 v občini Komenda. Krajevno središče občine Komenda je ime dobilo po manjši upravni enoti viteškega reda (commenda). V teh krajih so namreč
od leta 1223 pa vse do leta 1872 imeli posesti Malteški vitezi.
Med znamenitostmi občine smo si najprej ogledali Lončarjev muzej v Podborštu pri Komendi. V stari zidani hiši in štirih lesenih poslopjih smo spoznali kmečko življenje izpred
več desetletij. Janez Lončar in njegov sin Jani sta zbrala in
razstavila več kot 5.000 predmetov, ki so v preteklosti služili za
opravljanje kmečkih opravil. Eksponati predstavljajo in ohranjajo bogato dediščino, brez katere si naši zanamci sploh ne
bi znali predstavljati vsakdanjega življenja svojih prednikov.
V muzeju so tematsko predstavljene domače obrti z vsem
mogočim orodjem čevljarjev, mizarjev, tesarjev … Vse je zanimivo – od lončarstva z delavnico in okroglo pečjo za žganje lončevine, konjske opreme in kmečkih strojev, v katere so
bili vpreženi konji ali govedo do poljedelskih strojev. Poseben kotiček je namenjen gospodinjstvu in opremi domačije,
novejši pa že traktorjem in motorjem, ki so poganjali stroje.
V zbirki mopedov sta celo dva trikolesnika, ki so jih še pred
kratkim časom uporabljali paraplegiki. Ja, takrat, ko so ljudje
uporabljali ta orodja, so bili trdi časi. Bili pa so tudi lepi trenutki, ko so fantje ubrano zapeli na vasi ali pod okni deklet, otroci pa na topli krušni peči ob petrolejki poslušali pripovedke
svojih babic in dedkov. Pa je prišel čas modernizacije in nam
spremenil ter olajšal življenje. Pa ga je res olajšal?
V Podborštu smo obrnili jeklene konjičke in kombije in se
napotili do baročne romarske cerkve sv. Petra in cerkvenega

Bogato zbirko eksponatov nam je predstavil lastnik Janez Lončar.
(Foto: Tomaž Demšar)
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vrta v Komendi. V cerkvi smo lahko občudovali oltar in prižnico, ki sta med najlepšimi umetninami na Slovenskem. Načrte
za oltar je naredil slikar Franc Jelovšek, za kipe na prižnici
pa Jakob Lohar. Ogledali smo si tudi Banbinijeve slike iz
leta 1727, pod oltarjem pa je tudi počivališče relikvij rimskega
mučenca sv. Urbana. Polno zanimivosti ponuja tudi po načrtih Jožeta Plečnika obnovljen in delno preurejen cerkveni
trg. Krasijo ga: rimski kamen z delfinoma, Plečnikov spomenik žrtvam prve svetovne vojne, od leta 1995 pa tudi plošče
z napisi žrtev druge svetovne vojne iz komendske župnije.
Na trgu je tudi bronasti doprsni kip Petra Pavla Glavarja,
ki je še posebej zaznamoval kraj našega obiska. Bil je slovenski magister bogoslovja in modroslovja, gospodarstvenik in
mecen ter vnet čebelar. Leta 1752 je dal sezidati beneficiatsko hišo in vanjo namestil svojo bogato knjižnico, v kateri je
imel približno 2.000 knjig z najrazličnejših področij. Vse to
nam je v cerkvi obrazložil Ivan Hlade. Spomnili smo se tudi
našega dolgoletnega predsednika Ivana Pibernika, ki počiva na tamkajšnjem pokopališču in mu prižgali svečko. Polni
lepih vtisov in novih doživetij smo se nato odpravili pred gasilski dom na Križ, k osrednjemu prostoru spomladanskega
druženja. Čakalo nas je zabavno popoldne s pestrim razvedrilnim programom, ki ga je s pozdravnim nagovorom odprla predsednica društva Mirjam Kanalec. Dobrodošlico in
dobro počutje nam je v svojem kraju zaželela predsednica
Odbora za družbene dejavnosti Občine Komenda Viktorija
Drolec, nato nas je navdušila otroška folklorna skupina Avrikelj iz Komende, za njo pa še odlični mešani pevski zbor
Društva upokojencev Komenda. Po dobrotah z žara, ki jih

št.

Navdušila nas je prisrčna plesna skupina Avrikelj. (Foto: Tomaž
Demšar)
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tradicionalno pripravimo sami, postrežejo pa naše vrle osebne asistentke, smo uživali in sodelovali v razvedrilno-zabavnem programu. Eni so se pomerili v vrtnem kegljanju, drugi
v pikadu, vsi skupaj pa uživali v veselem druženju. Priprave
so bile ponovno na ramenih vsestranske Mojce Burger in
njenih sodelavcev, za dobro »muziko« pa je tudi tokrat poskrbel DJ Slavko. V pikadu je zmagala osebna asistentka Špela
Šebenik, v vrtnem kegljanju pa tetraplegik Tone Racman.
Že po tradiciji pa na srečanjih pripravimo meddruštveno tek-
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movanje v ribolovu. Tokrat so ribiško srečo v bajerju Lahovče
poleg domačih ribičev poskušali še ribiči paraplegiki iz DP
Prekmurja in Prlekije, DP Podravja, DP Istre in Krasa ter DP
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Na njihove vabe so prijeli le
krapi skromnih velikosti pod tisoč grami. Zmagal je Venčeslav Bezjak (MS), drugo mesto je osvojil Miran Jernejšek
(MB), tretje pa ribič organizatorjev Peter Kralj. Ribičem zmagovalcem je praktične nagrade podelila Viktorija Drolec.

Rok Bratovž

RAZLIČNOST JE ZAKON! – PROJEKT NAŠEGA DRUŠTVA
Malo pred zaključkom letošnjega šolskega leta smo bili
povabljeni v Osnovno šolo Notranjski odred Cerknica in v

Ljubiša Gajič je učencem podelil medalje. (Foto: arhiv DPLJ)

dve njihovi podružnični enoti – 11. maj Grahovo in Maksim
Gaspari Begunje. Sodelovali smo pri podelitvi priznanj in
medalj pri izvedbi programov Zlati sonček in Krpan.
Hkrati smo učencem na kratko predstavili poslanstvo
društva, športne panoge, v katerih naši športniki osvajajo
odlične rezultate tudi na največjih svetovnih tekmovanjih
športnikov invalidov. Zato so bili učenci še posebej navdušeni, ko so v rokah lahko držali zlato paraolimpijsko medaljo,
ki jim jo je ob tej priložnosti pokazala zlata paraolimpijska
strelka Veselka Pevec.
Med pogovorom smo učence opozorili tudi na vzroke, ki
so nas pripeljali na invalidski voziček, in njihove hude posledice, še posebej na skoke v preplitvo vodo, plezanje po drevesih in prometne nesreče. Prav prometne nesreče še vedno
zahtevajo prehud davek. Več kot ena tretjina naših članov je
namreč žrtev prometnih nesreč.
Program je sofinancirala Občina Cerknica in Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.

Jože Globokar

KOPALNI DNEVI V PACUGU
Naše društvo v poletni sezoni že kar nekaj let organizira tako imenovane kopalne dneve v Pacugu. Ko sta vreme
in voda v bazenu Doma paraplegikov Pacug primerna, je
»kopalni kombi« ob četrtkih rezerviran za prevoz članov na
kopanje.
Organiziranih je več načinov prevoza. Prvi četrtek kombi
pobira člane iz Zasavja in Ljubljane, drugi četrtek pa iz kočevske smeri in Ljubljane. Kombi izpred društvenih prostorov
odpelje ob 9. uri, iz Pacuga pa se vrača ob 18. uri. Vozi le, če
se prijavijo najmanj štirje člani. Kopalci za prevoz prispevajo
10 €, za hrano pa poskrbijo sami. Za 9,5 € si v domu lahko
naročijo kosilo, za 5,5 € pa samo glavno jed.
V četrtek, 20. julija 2017, je bilo v Pacugu v polno zasedenem domu kar pestro. Številnim članom, ki so bili na obnovitveni rehabilitaciji, so se pridružili še kopalci našega društva

in kopalci Društva paraplegikov Podravja. Nekateri so se po
dolgih letih ponovno srečali, zato je bilo kar veliko obujanja
spominov. Bil je lep in vroč poletni dan z rahlim vetrcem in s
prijetnim kopanjem v bazenu z morsko vodo.

Prijetna osvežitev v bazenu z morsko vodo (Foto: Barbara Slaček)

Jože Globokar

SOCIALNI POVERJENIKI SE SREČUJEJO S SVOJIMI »VAROVANCI«
V društvu imamo že kar nekaj let vpeljano mrežo tako
imenovanih socialnih poverjenikov. To so naši nekoliko mobilnejši člani, ki v svojem širšem okolju skrbijo za določeno
število članov. To pomeni, da jih obiskujejo ali kako druga-

če kontaktirajo, iz pogovorov pa izvedo, kakšno je njihovo
zdravstveno ali materialno stanje. Če se član znajde v stiski,
poverjenik to sporoči društvu, kjer stečejo ustrezni postopki.
Iz primera dobre prakse smo poverjenikom svetovali, da
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naj vsak izmed njih za svoje »varovance« pripravi srečanje,
kjer naj bi spregovorili o svojih morebitnih težavah, se družili, izmenjali izkušnje in se dobro imeli. Prvo tako srečanje
je pripravil Štefan Glavan v Ivančni Gorici, drugo Alenka
Tratnjek in Slavko Krajnc v Ljubljani, tretje pa 29. avgusta
2017 Mojca Burger v Rekreacijsko-informacijskem centru
Sava v Tomačevem. Več kot 20 se jih je zbralo v lepem naravnem in mirnem kotičku ob Savi, kjer je veliko igrišč in piknik
prostorov. Gostiteljica jim je pripravila dobrote na žaru in ob
lepem toplem popoldnevu postregla z osvežilnimi napitki.
Udeleženci teh druženj ugotavljajo, da so prijetna in tudi koristna, želijo pa si jih tudi v prihodnje.

Druženje v lepem naravnem okolju ob Savi (Foto: Veronika Kuzmič)

Vesna Peklar

SREČANJE S PREDSTAVNIKI DNEVNIIH CENTROV (DCA)
V prostorih DCA na Kunaverjevi v Ljubljani smo se 23. avgusta 2017 srečali z njihovimi predstavniki. Njihova strokovna

Predstavitev in poslanstvo dnevnih centrov (Foto: Vesna Peklar)

sodelavka Tadeja Rajk nas je lepo sprejela in s svojimi članicami predstavila vizijo in poslanstvo dnevnih centrov. Ob
sproščenem pogovoru nam je predstavila številne dejavnosti, ki jih izvajajo. Naj jih naštejem le nekaj: gibalne aktivnosti, sprostitvene dejavnosti, kulturo in umetnost, aktivnosti v
naravi, predavanja, različne jezikovne tečaje ipd. Po predstavitvi v dnevnem centru smo se člani in njihova poverjenika,
Slavko Kranjc in Alenka Tratnjek, zadržali ob prijetnem
druženju in pogovoru.
Namen predstavitve dnevnih centrov je spodbuditi člane k druženju in s tem ohranjanju vključenosti v družabno
dogajanje. Želimo si, da bi člani ostali aktivni in s tem dobili
vpogled v dnevne centre, ki s svojimi programi omogočajo
aktivno vključevanje v socialno okolje. Mogoče bo pa katerega člana kakšna njihova dejavnost ali delavnica pritegnila in
bo stkal nova poznanstva ter pridobil nova znanja in odkril
skrite talente.

Rok Bratovž

14. MEDNARODNI TABOR S TUJIMI PROSTOVOLJCI
Naše društvo je organizator tradicionalnih taborov s tujimi prostovoljci in člani pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Tudi letošnjega, že štirinajstega po vrsti, smo
pripravili v Semiču v idilični Beli krajini.
Na tokratni tabor, ki je potekal od 24. do 31. avgusta 2017,
so prišle: Eva iz Španije, Sija s Slovaške, Joanna s Poljske,
Julia s Finske, Dana iz Rusije in Suzana iz Srbije, ki so se
en teden družile in skrbele za dvanajst članov iz pokrajinskih
društev Zveze paraplegikov Slovenije. S
kupaj so si ogledali tradicionalno »Semiško ohcet« in druge prireditve ter se podali na izlet do Krupe. Sporazumevali
so se v angleščini, kar je bilo dobrodošlo za izpopolnjevanje
v tem svetovnem jeziku.
Vzdušje je bilo enkratno, žal pa za te resnično dobre in

Na taboru s tujimi prostovoljkami (Foto: arhiv DPLJ)

koristne tabore med našimi člani ni pretiranega zanimanja.
Tabor so podprli donatorji in Zveza paraplegikov Slovenije.

Jože Globokar

TRADICIONALNA PREDSTAVITEV NA LUPI
Med številnimi organizacijami se je 13. septembra 2017
tudi naše društvo predstavilo na tradicionalnem Festivalu
nevladnih organizacij LUPA, ki ga je tokrat že šestnajstič zapored pripravil Center za informiranje, sodelovanje in razvoj
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nevladnih organizacij. Na stojnici na Stritarjevi ulici v Ljubljani
smo poslanstvo in dejavnost društva predstavili s publikacijami in pripomočki za težje gibalno ovirane tetraplegike.
Sredi ulice so se obiskovalci lahko pomerili z našimi igralci v
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namiznem tenisu, slikanje z usti pa je demonstriral naš slikar
tetraplegik Željko Vertelj, ki je tudi štipendist Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.
Cilj festivala je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja, osveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu
nevladnih organizacij ter njihovih dosežkih. Na ta dan se nevladne organizacije širši javnosti prikažejo v vsej svoji raznolikosti. Odziv obiskovalcev je vsako leto večji, ogledajo pa si
lahko tudi različne spremljevalne prireditve. Na stojnicah, ki
so bile razporejene od Prešernovega trga preko Tromostovja
in po Stritarjevi do Mestne hiše, se je predstavilo skoraj 120
nevladnih organizacij.

Predstavitev na Lupi (Foto: Veronika Kuzmič)

KULTURA
Prva nagrada za haiku
Naša pesnica Darinka Slanovec je na 19. mednarodnem
natečaju za najboljše haikuje revije Apokalipsa ponovno
posegla po prvi nagradi. Nagrado je dobila za trivrstični haiku, Tih – sredi zrelega polja – mejnik. Prvo nagrado je za

haiku – Doma – moj kazalec obvisi – v praznem, prejela
tudi v letu 2011 na 13. natečaju, kjer se je za najboljši haiku
potegovalo 352 piscev, tretjo pa v letu 2007 za haiku – Leže v
travi – občudujem oblake – nad mojo vasjo.

Samostojna razstava našega slikarja
Naš slikar Željko Vertelj je pod okriljem
Založbe UNSU v avli Salusa v Ljubljani v juniju odprl enajsto samostojno razstavo. Opus
dvajsetih slik je imenoval »VALOVI POLETJA«.
Slikarja, ki je že od leta 1998 štipendist Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami, je ljubiteljem likovne umetnosti predstavil likovni kritik Jaka Racman.

Razstavljena dela slikarja Željka Vertlja (Foto: Fani Globokar)

Literarno umetniško popoldne
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je v sodelovanju z Domom Marije in Marte 11. septembra 2017 v Logatcu
pripravilo Literarno umetniško popoldne z 12. samostojno razstavo našega slikarja Željka Vertlja in recitalom poezije naših pesnic Darinke Slanovec in Marjetke Smrekar.
Kulturni dogodek v Jožefovi dvorani doma je z lepimi in izbranimi besedami ter smislom za umetnost povezovala naša
članica Nina Wabra Jakič. V uvodu je omenila, da gibalna
oviranost naših likovnikov in poetov ne predstavlja preprek,
nato pa k predstavitvi slikarja povabila umetnostno zgodovinarko in kritičarko Anamarijo Stibilj Šajn. O ustvarjalni poti
Željka Vertlja in njegovih razstavljenih delih je med drugim
dejala: »Željko se je že v mladosti navduševal za slikarstvo in se
zato po prometni nesreči, ko je postal tetraplegik, kmalu pridružil slikarjem Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Pod
mentorskim vodstvom Benjamina Krežeta, Rassa Causeviga
in Jožeta Potokarja je hitro napredoval in leta 1998 postal štipendist Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti
ali nogami. Željko Vertelj nadaljuje s krajinskim programom, slog
njegove interpretacije pa obuja spomin na zlato dobo slovenske
likovne umetnosti s konca 19. in začetka 20. stoletja, ko sta cvetela
realizem in impresionizem. Likovna poetika pa ga odpelje tudi v
smeri ekspresionizma. Dokazuje, da je izbrano motivno izhodišče neizpeta pesem, ki kljub močni inspirativni vlogi in plejadi del,
nastalih na tovrstno tematiko, vsakemu posamezniku še vedno

ponuja osebno poglobljeno likovno podoživljanje. Soočanje z
dvodimenzionalno slikovno površino za avtorja odpre tudi večni
problem oblikovanja globinskih razsežnosti prostora. V prostorsko iluzijo vstopa s premišljeno notranjo zgradbo kompozicij, s
posameznimi elementi stvarnosti, ki mu postanejo odličen optični prehod v prostorski plan, vlogo potovanja v neskončnost pa v
njegovih delih prevzema tudi svetloba. Narava, urbana krajina in
cvetlične kompozicije so najpogostejši motivi njegovega slikarskega repertoarja.«
V nadaljevanju Literarno umetniškega popoldneva je svoje pesmi iz zbirke »Sled angelov« prebirala pesnica Darinka
Slanovec, ki je poleg nagrade Mohorjeve družbe prejela tudi

Ljubitelji likovne umetnosti in poezije (Foto: Tomaž Demšar)
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dve prvi in eno tretjo nagrado za haikuje. Darinka predstavlja
izbrušenost verzov in prefinjenost čutenja čustev, skladatelj
prof. Milivoj Šurbek pa je uglasbil štiri njene pesmi. Je ena
izmed štirih avtorjev pesniške zbirke – Most na drugi breg
in ena izmed petih avtorjev slovensko-makedonske pesniške
zbirke – Nemirna misel.
Pesmi pokojne Marjetke Smrekar sta recitirali: Ana Feržan in Alenka Tratnjek. Marjetka se je v času pesnikovanja
opirala na upanje in vero, da bo po koncu življenja večna
pomlad. "Živeti, trpeti, ostati ...", ta njen verz zveni kot

geslo. Izdala je pesniški zbirki "V sonce večnosti" in "Tako
mi govori življenje" - je pa tudi soavtorica pesniške zbirke
štirih - "Most na drugi breg". Ljubiteljem likovne umetnosti in poezije pa se je predstavil tudi ljubiteljski pesnik Jože
Žakelj.
Uspešno Literarno umetniško popoldne z Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine je popestril in obogatil ženski pevski zbor Društva upokojencev in invalidov Logatec, slikar Željko Vertelj pa je predstavil tudi slikanje z usti.

ŠPORTNI UTRINKI
Batagelj in Čandrova predstavila paraplavanje
Naš plavalec tetraplegik Nino Batagelj in selektorica
slovenske plavalne reprezentance Jana Čander sta 23. junija
2017 v predavalnici in v bazenu Fakultete za šport predstavila
paraplavanje ter metodične postopke učenja in prilagoditve
plavanja za različne specifike invalidnosti. Predstavitvi, ki je
sodila tudi v sklop licenčnega seminarja za vaditelje plavanja

Plavalne zveze Slovenije, je prisluhnilo 50 trenerjev in učiteljev
plavanja s Portugalske, iz Romunije, Italije in Slovenije.
Jana in Nino sta zastopala Športno društvo Riba, ki je na
priporočilo ZŠIS-POK dobilo projekt Plavanje za vse – Erazmus+.

Povzeto po: dostopno.si

Batagelj na svetovnem prvenstvu v Mehiki

Nino (levo) si je prvo normo priplaval v Splitu. (Foto: arhiv ZŠIS)

Plavalec tetraplegik Nino Batagelj je za rep ujel še drugo normo, ki mu je omogočila nastop na svetovnem prvenstvu v plavanju za invalide v Mehiki. Prvo je osvojil že februarja na odprtem prvenstvu Hrvaške v Splitu. Za drugo se je
moral pa precej potruditi. Prvi poskus mu v Berlinu zaradi
smole z očali ni uspel, dosegel pa jo je na odprtem italijanskem prvenstvu v mestu Lodi. Svetovno prvenstvo bi moralo potekati med 30. septembrom in 6. oktobrom, vendar
je bilo zaradi potresa prestavljeno za nedoločen čas. V času
potresa so se tam nahajali tudi naši paraplavalci.
Nino Batagelj je za portal dostopno.si povedal, da potresnih sunkov niso zaznali: »Za nas so bili največja povezava
s potresom v hotelskem lobiju prižgani televizorji, kjer so ves čas
predvajali novice, ki razkrivajo tragične podobe. Na začetku se
nismo zavedali razsežnosti katastrofe, ki zdaj prihajajo na dan. V
športnem centru smo bili skupaj z Nemci, Argentinci ter Ukrajinci
in vsi smo mnenja, da je najpametneje prestaviti prvenstvo, tako
kot so se organizatorji tudi odločili.«

Naša ekipa atletov tretja
Med sedmimi ekipami, ki tekmujejo v atletski ligi pri
Zvezi paraplegikov Slovenije, je ekipa društva po štirih kolih osvojila zelo dobro tretje mesto. Prvi dve ekipi, ki sta se
izmenjavali v vodstvu, sta bili tokrat neulovljivi. Med njima
je bila najmanjša razlika doslej. Celjani so Korošce ugnali za
pičlih 16,64 točk, kar je zanemarljiva razlika. Naša ekipa je za
prvouvrščeno zaostala za 4.750,72 točk. Toda bronasta medalja tudi nekaj šteje.
Atletinja Namka Paratušič (Foto: arhiv ZPS)
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Naša kolesarja na rekreativnem maratonu
Med ročnimi kolesarji Kolesarske sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije, ki so 26. avgusta 2017 nastopili na 15.
rekreativnem maratonu Zelene doline, sta bila tudi parakolesarja Peter Cerar in Edo Ješe. Od starta v Arji vasi in cilja
v Logarski dolini sta prekolesarila 74 kilometrov. Enako dolga
pot ju je čakala tudi ob vrnitvi na cilj.
Naš uspešni ročni kolesar Peter Cerar na maratonu (Foto: Anka Vesel)

Jasmin Sabljaković

NAŠI ŠAHISTI NA MEDNARODNEM TURNIRJU
V vojvodinskem mestecu Titel je od 21. do 23. avgusta
2017 potekal ekipni mednarodni šahovski turnir, ki se ga
je letos prvič udeležila tudi ekipa našega društva. Turnir je

Barve društva so zastopali: Ljubiša Gajič, Jasmin Sabljaković in
Mateja Pučko. (Foto: arhiv društva)

pripravilo Društvo paraplegikov in tetraplegikov UPIK TISA,
poleg ekipe organizatorjev in Slovenije pa so se ga udeležile
tudi ekipe iz Federacije BiH (Zenica), Republike Srbske (Banja
Luka) in Distrikta (Brčko), ki vsako leto tekmujejo na mednarodnem turnirju v Ponikvah. V naši ekipi DP Ljubljana sta nastopila Ljubiša Gajić in Jasmin Sabljaković, pridružila pa
se jima je še Mateja Pučko, ker je morala po dogovoru z
organizatorjem v ekipi tekmovati tudi ženska šahistka. Žal v
društvu nimamo šahistke, ki bi zastopala naše barve.
Naša ekipa je premagala ekipo Distrikta in ekipo Federacije BiH, ki je osvojila prvo mesto na turnirju. Če bi naša ekipa
dobila le še eno zmago posamično, bi osvojila prvo mesto,
tako pa se je žal morala zadovoljiti s četrtim mestom. Naš
najboljši tekmovalec je bil Ljubiša Gajić, ki je dobil vse partije.
Končne uvrstitve: prvo mesto je osvojila ekipa Federacije BiH (7), drugo Pokrajina Vojvodina (7), tretje Republika
Srbska (6), četrto Slovenija (6), peto pa Distrikta (4).

Povzeto po: zsis.si

Uspešen nastop Lukežiča
Namiznoteniški igralec našega društva Bojan Lukežič
je uspešno nastopil v slovenski reprezentanci, ki se je v nemškem Bayreuthu udeležila odprtega prvenstva v namiznem
tenisu za športnike invalide. V ekipnem tekmovanju je v skupini tri, s soigralcem Primožem Kanclerjem, osvojil bronasto medaljo.

Lukežič in Kancler sta v nemčiji uspešno zastopala slovenske barve in
osvojila bronasto medaljo. (Foto: ZŠIS)

"Način gledanja na življenje bo v veliki meri določalo njegove rezultate."
Zig Ziglar
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Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Vroče poletje nam je tudi letos prineslo veliko druženja, športa, petja,
predvsem pa smeha in dobre volje. Kljub poletnim počitnicam smo bili
precej aktivni tudi čez poletje ter si za nagrado prislužili težko pričakovani
društveni izlet.

INTERESNE DEJAVNOSTI

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

Po Kekčevih poteh
Tako kot vsako leto smo tudi letos v Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije organizirali društveni izlet za člane.
V sredo, 28. junija, smo se v zgodnjih jutranjih urah odpravili
na pot proti Mojstrani, kjer nas je počakala vodička Ksenija
in nas popeljala po različnih zanimivih gorenjskih poteh.
Ker smo po nekaj urah vožnje že postali malce lačni, smo
si ob prihodu v Mojstrano najprej privoščili toplo malico in
kavo, nato pa se peš, ob spremljavi harmonikarja Antona,
odpravili do bližnjega Slovenskega planinskega muzeja. Preden smo vstopili v muzej in si podrobno ogledali zgodovino
planinstva pri nas, nas je vodička opomnila, zakaj je za nas
Slovence Triglav tako velikega pomena. Povedala je, da je
bilo v 18. stoletju moč zaznati veliko zanimanje tujih planincev in alpinistov za naše gore, kar je opazil tudi Jakob Aljaž.
Da ne bi Nemci prevzeli oblasti, je za 1 goldinar kupil vrh
Triglava. Tako je zagotovil, da je le-ta ostal v slovenskih rokah.
Na vrhu Triglava je dal postaviti stolp in ga poimenoval Aljažev stolp, kar je bil prvi slovenski napis na Triglavu.
Vas Mojstrana, ki leži ob izlivu Triglavske Bistrice v Savo
Dolinko, je rojstni kraj številnih znanih športnikov, kot so
smučarski skakalec Janez Polda, smučarja Jure Košir in
Alenka Dovžan ter športna plezalka Martina Čufar. Prav
tako pa je tukaj svoj prostor pod soncem dobil Slovenski planinski muzej, ki na nekaj m2 površine obiskovalcem ponuja

vpogled v preteklost in sedanjost planinarjenja na Slovenskem in v tujini.
Ob prihodu v muzej nas je tamkajšnja vodička Saša seznanila z nekaj osnovnimi geografskimi in zgodovinskimi
značilnosti kraja Mojstrana, nato pa nas povabila v dvorano,
kjer smo si na kratko ogledali film o slovenskih planinah in
planinstvu. Nato smo se lahko še sami sprehodili po muzeju
in občudovali razstavljene predmete s pestro zgodovinsko
pripovedjo ter zanimive fotografije iz preteklosti in obsežno
strokovno knjižnico.
Iz muzeja nas je pot vodila proti Severni triglavski steni v
dolino Vrata, ki velja za eno najbolj znanih dolin pri nas. Ustavili smo se pri slapu Peričnik, katerega posebnost je, da se
lahko pod njim sprehodimo in si ga ogledamo tudi od zadaj.
Med ogledom nam je vodička Ksenija povedala še anekdoto
o tem, zakaj je gams simbol teh krajev.
Pot smo nadaljevali proti Planici in Kranjski Gori. Nordijski
center Planica nudi obiskovalcem veliko zanimivih aktivnosti
tudi v poletnih dneh. V prekrasni dolini pod Poncami ima
vsak adrenalina željan priložnost, da se spusti nad velikanko
in poleti kot naši orli, se s sedežnico povzpne na vrh letalnice
in izkusi še veliko drugih zanimivih aktivnosti, ki jih ponuja
center. Ker nismo bili najbolj adrenalinsko razpoloženi, smo
zipline izpustili in raje z razgledne ploščadi občudovali ska-

Skupina radovednežev pripravljena na nove dogodivščine (Foto: Peter Gavez)
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kalnice in čudovito naravo, ki nas je obdajala. Med nalaganjem v kombije pa sta nas pozdravila še slovenska skakalca
Peter Prevc in Jurij Tepeš, ki sta v centru opravljala svoj
trening. Izlet smo zaključili s kosilom pri Lačnem Kekcu ter se
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zadovoljni in polni novega znanja, predvsem pa ponosni na
našo naravno dediščino in z njo povezane športnike, odpravili proti domu.

S petjem in glasbo predstavljali društvo v Kančevcih
Komorni pevski zbor DPPP je s petjem in z glasbo navduševal župljane Kančevcev. V nedeljo, 9. julija, so se pevci
mešanega pevskega zbora DPPP pod vodstvom Valerije
Šömen odpravili v Kančevce.
V cerkvi svetega Benedikta v Kančevcih so naši pevci po
nedeljski sveti maši pripravili koncert za tamkajšnje župljane.
Zapeli so venček domoljubnih pesmi ob spremljavi Valerije
Šömen na klaviaturah. Prav tako pa so zbrani lahko prisluhnili
solistom Dušanu Slani, Benjaminu Krču, Slavku Dunaju
in njegovemu vnuku Žigi Dunaju. Po končanem koncertu
jih je tamkajšnji pater Jurij Štravs povabil na majhno pogostitev in druženje v Dom duhovnosti. Za pomoč pri organizaciji in izvedbi koncerta so se pevci v imenu celotnega društva zahvalili patru Juriju in mu poklonili majhno pozornost,
ki ga bo spominjala na koncert naših članov v Kančevcih.

Komorni pevski zbor DPPP je prepeval stare domoljubne pesmi
pred polno cerkvijo v Kančevcih. (Foto: Janja Buzeti)

»Ulica žalostnih obrazov«

Dve uri smeha ob gledanju predstave Ulica žalostnih obrazov
(Foto: Branko Barič)

V mesecu avgustu smo si s člani ogledali predstavo Ulica
žalostnih obrazov, ki je potekala v čudovitem ambientu po-

letnega gledališča na prostem pred gradom Velika Nedelja
in cerkvijo sv. Trojice. Celotna predstava je bila odigrana v prleškem narečju, pripravilo jo je Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja, avtor besedila pa je Tonček Žumbar.
Osrednja oseba v zgodbi je starejša gospa Repinclova
Julčka, prijazna nasmejana ženička, ki pa jo morijo spomini
iz preteklosti, spomini na neuslišano mladostniško ljubezen,
Petra. Julčka, ki živi sama v prleški vasi, ima hčerko edinko,
ki živi v stanovanju v Mariboru. Ko se Julčka preseli k hčerki,
ima za nekaj časa mir pred mučnimi spomini, pridobi pa tudi
svojo družino in nove prijatelje. A ko se čez čas spet vrne
domov v Prlekijo, jo tam čaka presenečenje – njena mladostniška ljubezen Peter. A kljub njegovemu dvorjenju se na
koncu ne odloči zanj.
Ob napeti, v srce segajoči, a zabavni zgodbi, so se naši
člani izjemno zabavali in do- dobra nasmejali ter tako poskrbeli za svoje zdravje in dobro počutje. Saj veste, kako pravijo:
»Smeh je pol zdravja!«

Obisk sejma Agra v Gornji Radgoni
Naši čebelarji so nabirali nova znanja in izkušnje na 55.
tradicionalnem sejmu Agra v Gornji Radgoni. V soboto, 26.
avgusta, je svoja vrata ponovno odprl največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem, ki poteka že 55. leto zapovrstjo, letos pod geslom »Tradicionalno sveži«.
Na sejmu, ki je trajal od 26. do 31. avgusta, se je predstavilo preko 1.800 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica
letošnjega sejma je bila Kitajska. Med številnimi razstavljavci so imeli svoje stojnice tudi čebelarji iz Čebelarske zveze
Slovenije, Javne svetovalne službe v čebelarstvu, Vrtca Manka Golarja iz Gornje Radgone ter Čebelarske zveze društev
Pomurja. Na pobudo slednjih so se sejma udeležili tudi naši

člani čebelarji. Skupaj z ostalimi obiskovalci so na stojnicah
lahko pridobili zanimive informacije o čebelarstvu, si ogledali razstavo čebeljih pridelkov in panjev, preizkusili med,
vključen v sheme kakovosti ter medeno pecivo. Razstavljena
pa sta bila tudi paviljon čebelji svet in čebelnjak. Naši člani
so pomagali pri razdeljevanju informacijskega gradiva ter
se udeležili svečane razglasitve rezultatov in podelitve priznanj ocenjevanja medu z mednarodno oznako. Priznanja so
podeljevali predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan
Noč, predsednik Apimondie Philip McCabe ter minister za
kmetijstvo in okolje Dejan Židan. Na sejmu je bila še posebej izpostavljena pobuda Slovenije za razglasitev svetovne-
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ga dne čebel, svojo podporo pa so lahko obiskovalci izrazili
tudi s podpisom pobude. Predstavljena pa je bila knjiga z
naslovom Brez čebel ne bo življenja, ki je delo treh avtorjev,
in v kateri je združeno znanje številnih strokovnjakov in znan-

stvenikov s področja čebelarstva ter priznanih čebelarjev in
drugih. Naši čebelarji so tako izkoristili priložnost in z obiskom
sejma pridobili nova znanja, izmenjali izkušnje, predvsem pa
nedeljsko popoldne preživeli v družbi številnih čebelarjev.

Dan brez avtomobila pod geslom »Združimo moči – delimo si prevoz«
Invalidske organizacije, ki delujemo v Mestni občini Murska Sobota, smo združile moči ob Dnevu brez avtomobila.
Slovenija spada med države, za katere je značilna visoka stopnja osebnih avtomobilov glede na prebivalca. Vse
več ljudi se namreč odloča, da zadovoljijo svoje potrebe po
prevozu z nakupom lastnega osebnega avtomobila. Kar pa
posledično vpliva na povečanje škodljivih emisij CO2, ki onesnažujejo okolje in posredno tudi škodijo našemu zdravju.

Združili smo moči in prispevali svoj delček k spodbujanju deljenega
prevoza. Tako smo se vsi skupaj na prireditev ob Dnevu brez
avtomobila pripeljali z društvenim kombijem. (Foto: Janja Buzeti)

Spodbujanje ljudi, da se pogosteje odločajo za uporabo javnega prevoza, ima torej za vse nas in naše naslednje rodove
velik pomen.
Da bi čim bolj spodbujali k uporabi javnih prevozov in
drugih alternativnih oblik prevoza, s katerimi bi zmanjšali dodajanje dodatnih količin CO2 v ozračje, je letošnji Dan brez
avtomobila potekal pod sloganom Združimo moči, delimo
si prevoz. Tako kot vsako leto, smo se invalidske organizaci-

je tudi letos združile in na najrazličnejše načine predstavljale alternativne oblike prevoza. V petek, 15. septembra, smo
se vsi skupaj z društvenim kombiniranim vozilom odpravili
na Trg kulture v Mursko Soboto, kjer so naše članice Aktiva
žena predstavile svoje izdelke, društvo pa se je predstavilo
tudi s petjem. Skupaj s člani Medobčinskega društva slepih
in slabovidnih so pod mentorstvom Valerije Šömen pripravili venček otroških pesmi. Pri petju so jim pomagali otroci
iz okoliških vrtcev. Ker pa smo še vedno vsi prevzeti nad našimi odličnimi, nepremagljivimi košarkarji, smo v tem duhu
tudi mi za vsakega obiskovalca naše stojnice pripravili koš
in košarkarsko žogo. A naša košarka je bila malo drugačna;
potekala je sede, iz vozička. Pri našem metanju na koš se obiskovalci niso potegovali za zlato medaljo, so se pa odlično
zabavali in na ta način spoznali, da tudi življenje na vozičku
teče dalje in je za povrh vsega lahko tudi zelo zabavno in
športno aktivno.
Posebnost letošnjega Dneva brez avtomobila je bila tudi
poskusna vožnja z invalidskim vozičkom s Sobočancem –
mestnim avtobusom. Javni prevoz je pri nas za osebe na vozičku še vedno v veliki meri nedosegljiv. MOMS kot »občina
po meri invalida« se zato trudi, da bi odpravila ta problem
in omogočila koriščenje mestnega prevoza vsem občanom,
še posebej ranljivim skupinam, kot so osebe s posebnimi
potrebami, ki nemalokrat ostanejo doma, za zaprtimi vrati,
ker nimajo ustreznega vozila za prevoz. Z vožnjo z mestnim
avtobusom tako želijo ne samo odpraviti ovire glede mobilnosti, ampak na ta način spodbuditi tudi večjo vključenost
v socialno okolje posameznika. Če si delimo prevoz še z nekom, pa je pot veliko bolj zanimiva in zabavna.
Poleg vožnje s Sobočancem so potekale še vožnje s kolesi, skiroji in z vlakcem, športne aktivnosti in zabavni program
srednješolcev, za najmlajše pa še gledališka predstava Dino
in čarobni Todi. Dogodek, na katerem smo sodelovali tako
mladi kot mladi po duši, se je zaključil s »Sočno vilico«, ki je
tudi tokrat ponujala številne kulinarične dobrote.

ŠPORT
18. festival športne rekreacije invalidnih oseb v Prelogu
3. junija se je v rekreacijskem centru Prelog na Hrvaškem
odvijal 18. tradicionalni festival športne rekreacije za invalidne osebe, ki ga je organiziralo »Društvo osoba s tjelesnim
invaliditetom Međimurske županije« in Međimurska zveza
športne rekreacije.

Na 18. festivalu športne rekreacije invalidnih oseb v Prelogu na
Hrvaškem so naši člani osvojili dve zlati medalji. (Foto: Branko Barič)
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Festival je potekal pod geslom »Šport za sve«, kar je
pomenilo, da je bilo srečanje namenjeno vsem invalidnim
osebam Republike Hrvaške, kot vsako leto pa smo vabilo
prejeli tudi mi in se srečanja z veseljem udeležili. Po slavnostni otvoritvi 18. festivala športne rekreacije invalidnih oseb,
ki sta ga s svojimi pozdravnimi nagovori otvorili namestnica
župana občine Čakovec gospa Sandra Herman, univ. spec.
oec. in predsednica »Društva osoba s tjelesnim invaliditetom
Međimurske županije« Miljenka Radović, mag. iur., so se
tekmovalci, med katerimi so bili tudi člani našega društva,
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preizkusili v različnih športnih disciplinah, kot so kartanje, pikado, vrtno kegljanje, šah, namizni tenis, vožnja z vozički, met
obročev ter met žogice v koš. Po končanem tekmovalnem
delu je sledila razglasitev rezultatov in podelitev medalj ter
pokala za najboljšo ekipo tega srečanja.
Ob prijetnem druženju in v športnem duhu je naša ekipa
DPPP osvojila dve zlati medalji, in sicer v kategorijah met žogice na koš in vožnja z vozički, ob koncu srečanja pa prejela
še zahvalo za udeležbo.

Tradicionalno mednarodno srečanje v znamenju lokostrelstva
V mesecu juniju smo v Društvu paraplegikov Prekmurja
in Prlekije organizirali že tradicionalno športno-rekreacijsko
srečanje, na katerem so sodelovali člani regijskih društev ZPS
ter »Društev distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i
ostalih tjelesnih invalida« iz Čakovca in Varaždina.

Tradicionalno mednarodno srečanje je potekalo v znamenju
lokostrelstva pod mentorstvom Benjamina Krča. (Foto: Branko
Barič)

Glede na temperature lahko zapišemo, da je poletje preskočilo pomlad in nam že veselo trka na vrata. S poletjem pa
pride tudi čas piknikov ter veliko druženja na prostem. Tudi
v Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije smo se odločili, da se bomo družili, zato smo v mesecu juniju organizirali
srečanje, ki je potekalo v znamenju športa. Tekmovalo se je
namreč v treh športnih disciplinah, med katerimi je bila osrednja panoga lokostrelstvo. Poleg lokostrelstva so se mladi in
mladi po duši pomerili še v pikadu in vrtnem kegljanju. Tekmovalcem se je pridružilo še toplo sonce, ki je poskrbelo za

veliko energije in dobre volje.
Mednarodno srečanje, ki je pri nas že tradicionalno, je s
pozdravnim nagovorom otvoril predsednik društva Stanko Novak ter vsem skupaj zaželel dobrodošlico in veliko
uspeha pri posameznih športnih disciplinah na srečanju.
Zbrane sta pozdravila še športni referent Franc Borovnjak
ter podpredsednik društva Andrej Gorza. Nato so pričeli s
tekmovanjem. Kot že zapisano, je bila osrednja panoga lokostrelstvo, vsak tekmovalec pa se je pomeril še v pikadu in
vrtnem kegljanju. Po končanem tekmovalnem delu je sledila
razglasitev rezultatov in podelitev medalj najboljšim športnikom v posameznih disciplinah.
Najboljša lokostrelka je bila Hermina Namestnik iz DP
Podravja, ki je s 66 točkami za las premagala domačinki Jožico Krč (65 točk) in Marijo Cigler (59 točk). V moški konkurenci pa je z 88 točkami prvo mesto osvojil Vlado Vabec
iz Čakovca, sledila sta mu Anton Simonič iz Murske Sobote
(80 točk) in Jožef Franc, prav tako domačin (73 točk).
V kategoriji vrtno kegljanje ženske so medalje osvojile
Marta Janežič (MS) zlato, Melanija Krčmar (ČK) srebrno
in Marija Kerec (MB) bronasto medaljo, v moški konkurenci pa Dragutin Mustak (ČK) zlato medaljo, Slavko Dunaj
(MS) srebrno in Marijan Mumlek (VŽ) bronasto.
V pikadu je v ženski konkurenci 1. mesto osvojila Monika
Biber (ČK), 2. mesto Manuela Ferbežar (MS) in 3. mesto
Ljuba Vurušić (VŽ). V moški konkurenci pa so slavili Dušan
Slana (MS) 1. mesto, Andrej Gorza (MS) 2. mesto in Franc
Pinter (MB) 3. mesto.
Medalje je podeljeval predsednik društva Stanko Novak,
ki se je ob koncu vsem skupaj zahvalil za tako številno udeležbo in jim zaželel varno pot domov. Sledila je še majhna
pogostitev in druženje ob prijetni glasbi do poznega popoldneva.

Lokostrelstvo kot tekmovalna disciplina ali zgolj rekreacijska dejavnost?
Na pobudo gospe Jute Ošlak Kranjc so naši člani predstavili lokostrelstvo na Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča v Ljubljani ter v okviru 14. mednarodne akcije »Dan
brez vozička« v Slovenski Bistrici.
Lokostrelstvo postaja disciplina, ki se je v društvu poslužuje vedno več športa željnih članic in članov. Da bi bili nji-

hovi rezultati čim boljši, se vsak teden srečujejo na sedežu
društva, kjer izvajajo treninge, kako zadeti puščico v najmanjši krogec na tarči, ki prinaša 10 točk. Tokrat pa so se odločili,
da bodo svoje znanje delili tudi z drugimi, zato so se najprej
odpravili v Ljubljano na Univerzitetni rehabilitacijski inštitut
Soča, nato pa se udeležili še 14. mednarodne akcije »Dan
brez vozička«.
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Da bi čim več udeležencev obeh predstavitev seznanili s
to zanimivo športno disciplino, je ekipa pripravila zanimivo
prezentacijo lokostrelstva, osnovno opremo in uporabo le-te, jim pokazala tehnike streljanja z lokom ter jih seznanila
z lokostrelskimi pravili. Benjamin Krč je povedal, da je pri
lokostrelstvu zelo pomembna tudi lastna varnost in varnost
ostalih udeležencev, saj je ob neupoštevanju le-te lahko lokostrelstvo precej nevaren šport. Poleg navadnega loka pa
so pripravili tudi predstavitev streljanja s profesionalnim lokom.
Predstavitev lokostrelstva je na URI-SOČA vodila gospa
Juta Ošlak Kranjc, profesorica športne vzgoje, katere želja je
uvesti lokostrelstvo v reden program na URI-SOČA. Njen cilj
je prav tako čim bolj približati zavest o enakosti invalidov in
preostale populacije ter razvijati nove športne panoge, ki jih
bodo pacienti lahko izvajali med samo rehabilitacijo na URI-SOČA, kakor tudi po zaključeni rehabilitaciji v posameznih
društvih. Tako je pozvala nekaj udeležencev predstavitve, da
se še sami preizkusijo v lokostrelstvu. Pri tem so sodelovali
tako pacienti kot zdravniki. Ob koncu pa sta še Benjamin in
Jožica Krč vsem prisotnim predstavila ples na vozičku.
Predstavitev v Slovenski Bistrici pa je potekala v okviru 14.

Predstavitev lokostrelstva na URI-SOČA (Foto: Branko Barič)

mednarodne akcije pod geslom »Dan brez vozička«. Dogodek so organizirali Društvo paraplegikov Podravja, Društvo
paraplegikov jugozahodne Štajerske in Mednarodna zveza
društev IAHD Adriatic, ob podpori Občine Slovenska Bistrica,
Zavoda za šport Slovenska Bistrica ter Zveze paraplegikov
Slovenije.

Društveno tekmovanje v ribolovu
Naši ribiči so organizirali 2. in 3. kolo društvenega tekmovanja v ribolovu, ki sta potekali na Roškarovem ribniku v La-

Zmagovalec na tokratnem ribiškem društvenem tekmovanju in
njegov najtežji ulov (Foto: Branko Barič)

stomercih ter na ribniku Ploj v Smolincih. V zgodnjih jutranjih
urah so se ribiči DPPP zbrali na 2. kolu društvene lige v ribolovu. Po žrebu štartnih številk so pričeli s tekmovanjem, ki je
trajalo štiri ure. Po končanem tekmovalnem delu so stehtali
ulov, ribe pa vrnili nazaj v ribnik. Najtežjo mrežo je imel tudi
tokrat Slavko Dunaj. Njegov ulov je tehtal 21.480 gramov.
Na drugem mestu je bil Franc Borovnjak s 5.140 gramov
težkim ulovom, tretjeuvrščeni je bil Silvester Križanič, ki je
ulovil za 3.980 gramov rib.
V mesecu juliju pa je potekalo še 3. kolo društvene lige v
ribolovu. Tokrat na ribniku Ploj v Smolincih. Udeležilo se ga
je 8 članov, med katerimi je imel najtežjo mrežo kdo drug kot
Slavko Dunaj. Njegov ulov je tehtal 13.060 gramov. S 6.120
grami težko mrežo je bil drugouvrščeni Venčeslav Bezjak,
tretje mesto pa je zasedel Bojan Ciman s 4.860 gramov težkim ulovom. Po končanem tekmovanju so se tekmovalci in
njihovi spremljevalci okrepčali v tamkajšnjem gostišču. Vsem
tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate in jim želimo
dober ulov tudi v prihodnje.

24. Tradicionalni avto moto rally 2017
»Dober voznik je tisti, ki je na cesti dober tovariš.«
V Murski Soboti je v soboto, 16. septembra 2017, potekal
že 24. tradicionalni Avto moto rally, pod geslom »Vse za varnost v prometu«. Gre za edinstven dogodek v Sloveniji, ki
ga skupaj z našim društvom organizirajo še Zveza šoferjev in
avtomehanikov Murska Sobota ter Občina Moravske Toplice.
Pred začetkom tekmovanja je zbrane pozdravil podpredsednik Zveze šoferjev in avtomehanikov Franc Glažar in
jim zaželel veliko uspeha, predvsem pa varno vožnjo tudi v
prihodnje. Nato se je 26 voznikov na Prometno varnostnem
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centru Španik pomerilo v spretnostni vožnji, kjer so morali
uspešno prepeljati pet ovir ter nadaljevati vožnjo po začrtani
trasi, s ciljem v Sebeborcih, kjer so preizkusili še svoje teoretično znanje o cestno prometnih predpisih. Celotno dogajanje je povezoval športni novinar Murskega vala, Tonček
Gider.
Ko se je tekmovalni del zaključil, sta sledili še razglasitev
rezultatov in podelitev medalj, ki sta jo izvedla predsednik
ZŠAM Franc Čarni, v imenu občine Moravske Toplice pa
Franc Marič. Župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač
se letošnjega relija žal ni mogel udeležiti. Pred podelitvijo je

št.
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vse zbrane v imenu Zveze paraplegikov Slovenije pozdravil
predsednik Dane Kastelic in se jim zahvalil za njihovo udeležbo. Posebno zahvalo je namenil gostom iz tujine (BiH), ki
se omenjenega tekmovanja redno udeležujejo. S svojim nagovorom je želel vse skupaj opozoriti, da so ne glede na to,
da jih je življenje prikovalo na invalidski voziček, še vedno redni udeleženci v prometu in da jih je večina na vozičku ravno
zaradi prometnih nesreč, zato je mnenja, da je zelo koristno,
da se takšnega tekmovanja udeležujemo v čim večjem številu. Upa, da se bo dogodek v naslednjih letih še bolj razvil.
Ob koncu se je zahvalil vsem, ki so na takšen ali drugačen
način prispevali k organizaciji 24. tradicionalnega Avto moto
rallyja. Pozdravnim nagovorom sta se pridružila še Franc Marič v imenu Občine Moravske Toplice in Franc Čarni v imenu
ZŠAM, ki je zaključil svoj nagovor z besedami: »Dober voznik
je tisti, ki je na cesti dober tovariš.« Nato je sledil kratki kulturni program, v katerem je nastopil pevski zbor Marjetice, ki
deluje v okviru kulturnega društva Moravske Toplice.
V kategoriji motornih koles s prikolico (tetraplegiki) je medaljo za prvo mesto prejel Franc Ekart, v kategoriji osebnih
avtomobilov – paraplegiki pa Bojan Ciman. Drugouvrščeni
je bil Jožef Franc, tretjeuvrščeni pa Franc Borovnjak. Vsi
trije so člani našega društva. V kategoriji osebnih avtomobilov – tetraplegiki je prvo mesto osvojil Klavdij Leban iz DP
severne Primorske, drugo mesto pa je pripadlo domačemu
članu Alojzu Velnerju. V ženski konkurenci je bila najboljša
Anica Radej iz DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Zmagovalci letošnjega 24. Avto moto rallyja 2017 (Foto: Branko
Barič)

Tekmovali so še v kategoriji osebnih avtomobilov, mlajših
od 30 let, v kateri je slavil Ludvik Hari. Na drugem mestu je
bil lanskoletni zmagovalec Štefan Žibrik, na tretjem mestu
pa Vinko Benko. V kategoriji osebni avtomobili – veterani
je prvo mesto zasedel Jožef Bobovec, drugouvrščeni je bil
Franc Horvat in na tretjem mestu Štefan Ružič.
Avto moto rally je edinstven dogodek v Sloveniji, zato
smo zelo veseli, da se ga naši člani redno udeležujejo. Prav
tako nam je v veselje, da nas s svojo udeležbo počastijo tudi
paraplegiki iz Bosne in Hercegovine. Upamo pa, da se bo v
prihodnje povečalo tudi število članov ostalih regijskih društev ZPS.
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Aleksander Grum in Klavdij Leban | Društvo paraplegikov
severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Med poletnimi meseci v društvenem dogajanju zavlada zatišje, ob
letošnjih vročinskih valovih pa smo še bolj kot običajno razmišljali le o
kakšni prijetni senci. In o hladnem pivu.

V

vročih poletnih dneh se je društveno dogajanje vrtelo predvsem okoli bolj počitniško obarvanih dejavnosti. Hladili smo se v letnih bazenih v bližnjih krajih,
nekajkrat pa smo se odpeljali tudi do Pacuga; tak kopalni dan
smo organizirali tudi posebej za naše člane iz bolj oddaljenih idrijskih in cerkniških koncev. Društvena prikolica je na
letovanje v Ankaran privabila dovolj interesentov, da se je
izkazala za rentabilno. Predlogi, da bi jo jeseni skušali prodati,
trenutno niso več na dnevnem redu ... Ne le na morju, lepo
smo se imeli tudi v bolj alpskem okolju – o tem v nadaljevanju piše Klavdij.

Rejčeva 5
5000 NOVA GORICA
Spletna stran:
drustvo-go-para.si
E-pošta:
drustvo.paraplegikov@siol.net

S septembrom se
počasi lotevamo že
ustaljenih dejavnosti pa
tudi novih podvigov.
Za začetek smo se odločili poskrbeti za nekoliko boljšo prepoznavnost društva in se lotili oblikovanja zgibanke, panoja
in podobnih »reklamnih« pripomočkov. Prvič se bomo tako
olepšani predstavili že v sklopu evropskega tedna mobilnosti.

Klavdij Leban

NAMESTO IZLETA PIKNIK OB SOČI
Že kar tradicionalno je naše društvo vsako poletje priredilo enodnevni izlet, ki pa je v zadnjih letih zbujal vse manj
in manj zanimanja. Zaradi slabe udeležbe – lani so se prijavili
samo trije člani – smo se letos namesto izleta odločili organizirati piknik.
V soboto, 24. junija, smo se torej odpravili na Tolminsko.
Zbrali smo se ob čebelnjaku na vikend posestvu našega člana Klavdija, pod vasjo Gaberje. Kljub napovedani vročini je
bila udeležba dobra – samo ena odpoved izmed vseh prijavljenih! Po pozdravnem govoru predsednika Mateja ter
okrepčilni dišeči kavici smo pričeli z neuradnim treningom v
lokostrelstvu, s katerim nas je pobliže seznanil lokostrelski inštruktor Marjan Podržaj. Lok in puščice so v roke vzeli tudi
naši težje gibalno ovirani tetraplegiki! Da slučajno ne bi kdo

V prijetni senci in v dobri družbi (Foto: Klavdij Leban)
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omagal še pred uradnim delom tekmovanja, smo se podprli
z dobrim in zelo okusnim divjačinskim golažem, ki nam ga je
pripravil Tigro, član moto kluba Soča.
Inštruktor Marjan je v nas vzbudil tekmovalni duh in
že so puščice letele v tarčo. No, tu in tam je katera zatavala
tudi mimo nje, a je bilo vse pod nadzorom in nismo nikogar
ogrožali. Mirna roka in ostro oko sta zmago prinesla Zdravku Klobučarju, ki je nastreljal kar 68 točk. Da lokostrelstvo
ni le domena moških, je dokazala Zorica Razboršek in se
z 58 točkami uvrstila na drugo mesto. Nekoliko manj natančen je bil naš predsednik Matej, ki se je z 51 točkami moral
zadovoljiti s tretjim mestom, ki pa tudi ni zanemarljivo, saj so
tovrstne uvrstitve okronane z bronastim odličjem.
Nekateri člani so se preizkusili še v streljanju z zračno pu-

št.

Junaki lokostrelskega tekmovanja (Foto: Matej Boltar)
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ško. Tudi tukaj se je odlično izkazal Zdravko Klobučar – navsezadnje je bil pred svojo poškodbo tudi zelo dober »jager«.
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Sončen dan v Gaberjah je v prijetni družbi in ob pestrem
dogajanju minil skoraj prehitro. Le nekaj najbolj vzdržljivih je
ob prelepi Soči vztrajalo do večernih ur.

Klavdij Leban

POČITNIKOVANJE V PRIKOLICI
Društvena počitniška prikolica, nameščena v kampu v
Ankaranu, je bila v letošnji sezoni po dolgem času spet dobro izkoriščena – malo po zaslugi vročega poletja pa tudi
kot rezultat truda skrbnika prikolice Klavdija. Tudi finančno se

Prikolica čaka na zimo in goste v naslednji sezoni. (Foto: Klavdij
Leban)

je sezona zaključila uspešno in prikolica društvu ni prinesla
izgube.
Nekoliko manj ugodna je statistika uporabnikov prikolice;
še vedno bi si želeli več zanimanja s strani članov društva
in njihovih svojcev. Termine, ki jih niso rezervirali člani, smo
ponujali zunanjim gostom, kar pa nekako ni pravi namen prikolice – namenjena je predvsem članom društva.
Že zdaj apeliramo na naše člane, naj se naslednje leto prijavijo v večjem številu in izkoristijo dane možnosti. Ponudba
je vse prej kot zanemarljiva: prikolica za šest oseb je oddaljena 25 m od invalidskega WC, tušev in pomivalnice posode.
Manj kot 100 m je do plaže in prav tako manj kot 100 m do
zunanjega bazena z dvigalom za invalidne osebe. Tudi wellness center z ogrevano morsko vodo, ki je brezplačen v aprilu, maju, septembru in oktobru, je od prikolice oddaljen le
100 m. V bližini so igrala za otroke, zunanje mize za namizni
tenis, teniško igrišče, mini golf, bovling dvorana, restavracija,
bar in trgovina ... skratka vse in še več za lepe poletne počitnice!
Škoda, ker je tu že jesen.

V prijetnem okolju turističnega naselja Term Čatež so vam na voljo
štiri apartmajske hiške (dve pritlični in dve mansardni), ki so prilagojene
gibalno oviranim uporabnikom.

V SEZONI

IZVEN
SEZONE ŽE
OD

ŽE OD

36 €/DAN

52 €/DAN

Rezervirajte si svoj termin s spletno aplikacijo na:
zveza-paraplegikov.si/turizem_rezervacije/

Informacije vsak delovnik med 9. in 13. uro.
info@zveza-paraplegikov.si
janko.zupan@zveza-paraplegikov.com
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803
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Miran Jernejšek in Barbara Slaček | Društvo paraplegikov
Podravja

S TOTEGA EKA
Poletni meseci so zaključeni in prihaja »štajersko« obdobje. Grozdje
smo obrali, zdaj čakamo samo še Martina, da iz njega naredi vino.
Tokratne letine se res veselimo, sicer z grenkim priokusom pozebe, ki
nam je zagodla v aprilu, a je bilo poletje le radodarnejše s soncem.
Pridite v novembru in poskusite, kako se je izšlo. Otroci so sedli v šolske
klopi, golažijada je pod streho in življenje se počasi vrača v utečene
tire. Aja, nenazadnje, a za MARIBORČANE skoraj najpomembnejše:
Maribor je v Ligi prvakov!

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

Miran Jernejšek

V SONČNI PINETI
Skupina paraplegikov, ki vedno prva letuje v Pineti, jo je
tudi tokrat obiskala prva. To je že kar jubilejno, 10. leto, odkar organiziramo letovanje v taki obliki. Skupino v glavnem
sestavljata štajerska in dolenjska naveza. Večinoma je enaka,
včasih pa se ji pridruži še kak član, ki ostane skupini zvest ali
pa tudi ne. Tudi tokrat smo bili prav vsi veselo razpoloženi in
se že veselili ponovnega srečanja. Že kar nekaj let nas spremlja čudovito vreme, kar še posebej dvigne dobro razpoloženje. Tokrat smo se v Pineti razveselili novih kompaktnih
miz. Tudi dom je bil lepo urejen in pripravljen na bivanje.
Našo članico so nekoliko prestrašile čebele, ki so se naselile
na podstrešju in skozi režo v zidu prihajale v njeno sobo. Težave je rešil domačin, izkušen čebelar, ki jih je ulovil v pravi
čebelji dom (panj). Čebele je odnesel, nam pa pustil sladki
med v pogačah in z njim smo se z veseljem sladkali vso izmeno, nekaj pa ga je ostalo tudi za naslednjo skupino. V Pineti smo živeli zelo aktivno, tako da o kakšnem dolgčasu ni
bilo govora. Letovalci smo vstali zelo hitro in prva naloga je
bilo jutranje razgibavanje. Potem pa je sledil dober zajtrk. Po
zajtrku smo se razgubili vsak po svoje, večina pa se nas je podala proti Novigradu, mi rečemo, da gremo v mesto. Seveda
smo to pot opravili z vozički, nekateri pa z vse bolj popularnimi skuterji. V mestu smo se najraje zadrževali na tržnici, kjer
imamo starega znanca, ki je v teh letih postal naš prijatelj.
Obiskali smo še kakšno slaščičarno, imeli smo tudi zagrizene
igralce na srečo, ki redno obiskujejo prostore lota, iz katerih
pridejo včasih kislih obrazov, včasih pa do ušes nasmejani.
Ob vrnitvi v Pineto smo se obvezno ustavili v senci ob trgovini Vito, kjer smo se malo ohladili in se okrepčali s sladoledom
ali kakšnim Ožujskim, kajti čakala nas je še vožnja v klanec, ki
je najtežji del poti do našega doma. Kljub dokaj naporni poti
smo bili vsi nasmejani in zadovoljni. Kmalu je sledilo kosilo,
ki ga je medtem pripravila naša kuharica. Moram omeniti, da
ji pri pripravi kosila radi priskočimo na pomoč vsi letovalci
(čiščenje solate, lupljenje krompirja ali čebule in podobno).
Po kosilu je sledil počitek. Nekateri so ga izkoristili dobesedno s popoldanskim dremežem, drugi pa so se odpravili na
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plavanje ali sončenje na plažo. Ob večerji so potekale razne
debate o preživetem delu in raznih dogodkih dneva. Po njej
so se nekateri odpravili na sprehod, nekaj pa se jih je lotilo raznih družabnih iger, kot so tarok, človek ne jezi se, šah itd. Ob
teh igrah je vedno veliko zabave in smeha. Ker je bilo v tem
času na TV veliko nogometa, je sledil še ogled kake tekme in
nato zaslužen počitek. V juniju so dnevi najdaljši, zato je noč
krajša. Pineta je naše priljubljeno letovišče in kljub temu da
so namesto narave okoli nas nastali razni objekti, je v našem
domu in okolici še vedno lepo in zato se v Pineto radi vračamo. Letos moram pohvaliti tudi našega oskrbnika doma,
ki je vse težave rešil pravočasno in sproti ter nam omogočil
še bolj prijetno bivanje. Seveda bi v domu bilo potrebno še
veliko postoriti, toda moramo biti zadovoljni s tem, kar imamo. Zelo sem bil razočaran, ko sem odprl knjigo vtisov. Videl
sem, da je za menoj le še en letovalec nekaj napisal (in še ta
se ni podpisal), ostali pa nič. Torej nima nihče nobenih pripomb, ki jih poslušam na raznih srečanjih paraplegikov. Po
natančnejšem pregledu knjige vtisov sem tudi opazil, da jo
je nekdo uporabil za likovno vadnico. Ta bi se lahko pridružil
likovni skupini, ki je prihajala za nami in ni vrag, da mu ne bi

št.

Prva skupina v Pineti 2017 (Foto: arhiv MJ)

[
odstopili nekaj likovnega materiala, da bi se lahko izživljal.
Kar prehitro so minili dnevi, namenjeni našemu letovanju.
Odpraviti se je bilo treba proti domu in slovo je bilo kar ne-
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kam žalostno, čeprav so bili obrazi nasmejani. Komaj čakam
naslednje leto, saj smo se dogovorili, da se znova dobimo v
Pineti, če nam bo le zdravje služilo.

Barbara Slaček

INDIJANSKI TABOR
Sklenili smo dogovor, da bomo v juniju 2018 izvedli indijanski tabor za otroke drugih dveh triad osnovne šole Sveta
trojica. Da smo »prepričali« vodstvo šole, za kaj je to dobro
in celo pomembno, pa smo že v juniju, torej leto pred dogodkom, morali preizkusiti, kako nam gre, kaj je še potrebno
izpiliti in kaj vse lahko dejansko izvedemo, da bo za otroke
poučno in predvsem, da jim bo ostalo v lepem spominu.
Tako smo se zadnji dan junija in prve dni v juliju zbrali v našem Paracentru Osek na delavnici, ki smo jo poimenovali
Indijanski tabor. In res smo bili pravi Indijanci s perjanicami,
poglavarjem, čisto pristnim indijanskim tipijem, še bolj pristno glasbo in seveda z ognjem.
Tri dni smo pripravljali program, ki ga bomo izvedli naslednje leto, nagruntali smo vse: od hrane, do orožja, oblačil,
običajev, pesmi in plesa, da o indijanskih imenih in izdelavi

totema ter lesenega jedilnega pribora sploh ne govorim.
Nič ni ostalo izvzeto. Vse smo pridno in sproti zapisovali in
zadnji dan predstavili predstavnici OŠ Sveta trojica, Nataliji
Novak, ki je pedagoginja na omenjeni šoli, ter vsem članom
našega društva, ki so se želeli udeležiti zaključne indijanske
zabave. Zbralo se nas je lepo število in mož ene naših članic,
Drago Kavnik, ki je tudi alpinistični inštruktor, nam je pripravil pravo plezalno avanturo. Kljub temu da so alpinistični
športi, še posebej plezanje, za paraplegike precej nedosegljiva aktivnost, nam je s predstavitvijo te panoge in s slikovitim
pripovedovanjem o svojih in ženinih plezalnih izkušnjah približal to zvrst športa. Da je bila mera polna, nam je pokazal
vso opremo, ki jo alpinist potrebuje, še posebej pa je navdušil in iz marsikoga izvabil vznemirjenje in »okus po jaz bi
tudi«, ko je iz starih vreč in torb vlekel na dan vrvi, anorake,

Kurišče nam je služilo za peko
slastne večerje. (Foto: Franci
Žiberna)

S pomočjo pridnih sovaščanov je bil tipi hitro postavljen. (Foto:
Barbara Slaček)

Drago Kavnik nam je na
slikovit način približal svojo
strast – alpinizem. (Foto:
Barbara Slaček)

dereze in ostalo opremo, na katero ga vežejo prav posebni
spomini. Da ju je z ženo združil prav alpinizem, s katerimi derezami je premagal kakšen vrh in podobno. Res doživeto! Za
nameček pa je za najmlajše pokazal še nekaj pravih trikov z
uporabo klinov in vrvi.
V juniju torej izpeljemo pravi indijanski tabor za male Indijančke, se že zelo veselimo!
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Barbara Slaček

KOPALNI DAN ŠTEVILKA 1
Šest sonca željnih članov društva je naš voznik Peter že v
zgodnjih jutranjih urah »naložil« v nov kombi, s katerim smo
se odpravili proti Domu paraplegikov v Pacug. Obetal se je
lep kopalni dan, ki na koncu res ni razočaral. V Pacugu so bili
prav ta dan tudi člani iz Ljubljane in Nove Gorice, da je bila
mera polna, pa je Dom paraplegikov pokal po šivih zapolnjen z gosti obnovitvene rehabilitacije. Res nas je bilo veliko.
Srečali smo stare prijatelje, sklenili nova poznanstva, se
veliko kopali in sončili, po kosilu pa prijetno utrujeni krenili
proti Podcerkvi, kjer nas je čakal Benjamin Žnidaršič, ki nas
je gostil v svojem hostlu. Prespali smo v razkošnem apartmaju, ki je prav lepo dostopen in opremljen z dvema primernima kopalnicama.
Naslednje jutro smo si ogledali park gradu Snežnik, skozi
katerega zgodovino nas je popeljala vodička Janja, kasneje
pa smo se odpravili na izvir Obrha na žago, kjer je Beno izvajal likovno delavnico gline, slikarstva in kiparstva. Preizkusili smo se tudi v lončarstvu. Ni tako enostavno, kot zgleda.
Miran Jernejšek

Srečno na pot (Foto: Peter Gavez)

Trebuščke smo si podkrepili kar na žagi, saj je Beno prejšnjo
noč skuhal okusen segedin golaž, pa tudi dobrot z žara ni
manjkalo. Tovrstni dvodnevni izlet smo izvedli prvič in zagotovo ne zadnjič.

KOPALNI DAN ŠTEVILKA 2
Druga skupina kopalcev Društva paraplegikov Podravja
je v Pacugu preživela čudovit dan, prav tako pa tudi naslednjega. Že zgodaj zjutraj se je skupina kopalcev odpravila
proti naši Obali na kopalni dan. Malo nas je pokapljalo že po
poti, toda ko smo prispeli tja, se je vreme že uredilo. Sonce je
sijalo vse do našega odhoda iz Pacuga, kjer smo se okopali
v čudovitem bazenu in imeli kosilo. Samo kosilo je bilo še
kar okusno, postrežba pa obupna. Ko smo mislili, da je kosilo
že zdavnaj končano, sem opomnil natakarico za sladico, ki je
bila postrežena komaj uro po kosilu. Potem smo se odpravili proti Notranjski, v Loško dolino. Vseskozi nas je spremljal
močan naliv, gorovje Nanos se sploh ni videlo, saj je bilo vso
v megli. Ko pa smo prispeli v Podcerkev do Bena, je zopet
posijalo sonce.
Tako je potekalo naše potovanje v prijetnem hladu. V
Podcerkvi nas je pričakal Beno in nam razkazal galerijo in hostel. Pri Benu smo si sami pripravili večerjo, ki je ob prijetnem
kramljanju trajala pozno v noč. Prespali smo v hostlu, toda
spanja je bilo bolj malo, saj je bila noč, kolikor je je ostalo,
bolj kratka. Po zajtrku, ki smo si ga prav tako pripravili sami,
smo se odpravili proti gradu Snežnik, kjer smo imeli čudovit
voden ogled okolice gradu, kjer smo si ogledali zanimivosti
parka in poslušali zanimive zgodbe, ki nam jih je vodička razlagala v domačem narečju.
Mimogrede smo si ogledali še Benovo žago, ki je stara
preko sto let, in še vedno služi svojemu namenu. Po ogledu
smo se vrnili v Podcerkev, kjer smo imeli kosilo, potem smo

Janja nas je popeljala v prečudovit svet gradu Snežnik. (Foto: arhiv
DPP)

se poslovili od Bena in se odpravili proti domu. Spotoma
smo se ustavili ob čudovitem Blovškem jezeru, ki ga krasijo
lesene skulpture in igrala, narejena iz masivnega hrastovega
lesa.
Po krajšem postanku smo se podali po zanimivi poti proti Velikim Laščam. Občudovali smo čudovito naravo in kmalu
prispeli v Ljubljano in se po prenatrpani avtocesti srečno vrnili domov. V imenu skupine se vodstvu Društva paraplegikov Podravja lepo zahvaljujemo, da nam je omogočilo dva
čudovita dneva. Vse udeležence prav lepo pozdravljam in
upam, da bomo izlet kmalu ponovili v enaki sestavi.

Miran Jernejšek

GOLAŽIJADA OSEK 2017
Sredi septembra smo in nič kaj lepa jesen se ne kaže.
Oblaki so nizko nad nami in pogosto spustijo svojo mokro
vsebino na razmočena tla. Toda to ne ustavi članov DP Po-
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dravja, da ne bi izvedli tradicionalne 18. golažijade v Paracentru Osek. K sreči imamo streho, ki nam omogoča izvedbo
dogodka v vsakem vremenu. Ko sem z malo zamude prispel
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sestavljali še domačin Srečko iz Oseka in naša zvesta spremljevalka Karolina. Ocenjevali smo videz, gostoto in pa seveda, kar je po mojem mnenju najpomembnejše, okus, ki je
prevesil tehtnico.
Komisija je sestavila nekakšno tabelo, po kateri smo ocenjevali s točkami in jih na koncu sešteli. Pokazali so se naslednji rezultati:

Zmagovalci 18. golažijade 2017 (Foto: Peter Gavez)

v Osek, je v okolici že prijetno dišalo. Kar presenečen sem
bil, saj je gorel ogenj kar pod osmimi kotli oz. pod devetimi,
kajti naš predsednik Alfred je izven konkurence kuhal velik
lonec pasulja. Ker se jedi uradno reče srbski pasulj, kar nisem
mogel, da ne bi pomislil, kaj čaka naše odlične košarkarje naslednji dan. Sedaj že vem, kako se je končalo, čeprav sem to
vedel že veliko prej. Bravo naši!!!
Vzdušje v Oseku je bilo zelo prijetno, vsi so bili dobre
volje in nasmejanih obrazov. Le tisti, ki so vzeli golažijado in
tekmovanje zares, so bili smrtno resni in nemo opazovali, kaj
se dogaja v loncih. Tudi v notranjosti doma se je nekaj dogajalo. V naši kmečki peči je gorel ogenj, peč, ki jo je že zgodaj
zjutraj zakuril naš hišnik Maks, je že bila pripravljena za peko
pečenic, ki so še ostale od kolin. Torej se ni bilo treba bati, da
bi kdo iz Oseka odšel lačen.
Prišlo je najtežje delo. Treba je bilo oceniti in izbrati najboljši golaž. Tudi sam sem se znašel v tej komisiji in moram
reči, da slabega golaža ni bilo, zato je bila odločitev o najboljšem golažu zelo težka. Noben od članov komisije ni vedel,
čigav je golaž. Strogo ocenjevalno komisijo so poleg mene

8. mesto kotel št. 3 – Celjski fantje s kapitanom Štefom,
7. mesto kotel št. 8 – Ali in Maja,
6. mesto kotel št. 5 – družina Slaček,
5. mesto kotel št. 7 – Brane in kompanija,
4. mesto kotel št. 6 – MM Ormega,
3. mesto kotel št. 2 – Ibro in lepotice iz Ljubljane,
2. mesto kotel št. 1 – družina Peterlin iz Goriških brd
(sodelovala je prvič),
1. mesto kotel št. 4 – Stare koke iz Ljubljane.
Prve tri ekipe so prejele lepo nagrado, ročno izdelane kuhalnice, ki jih je izdelal in podaril naš rezbar in pesnik Jaka
Kaučič. Kuhalnice je pričel izdelovati že na likovni delavnici,
ki je na začetku avgusta potekala v Oseku. Po ocenjevanju in
razglasitvi zmagovalcev se je začela slastna pojedina. Obiskalo nas je tudi nekaj udeležencev Avto rallyja, ki so se vračali iz Murske Sobote. Obe prireditvi sta se dogajali isti dan,
zato smo kar pogrešal prekmurski lonec. Druženje se je še
nadaljevalo (jaz sem proti večeru zapustil kraj dogajanja), ne
vem pa, kako dolgo. Upam, da so se veselili naprej in se imeli
lepo do pozne noči.
Srečanje na golažijadi je vedno prijetno, saj se ga udeležijo skoraj vse regije in le ob takih trenutkih se srečamo in
vidimo s starimi ali se seznanimo z novimi paraplegiki, česar
se prav vsi veselimo.

Miran Jernejšek

LIKOVNA DELAVNICA OSEK 2017
Kakor je že v navadi, je Društvo paraplegikov Podravja
tudi letos organiziralo likovno delavnico v Paracentru Osek.
Delavnica se vsako leto odvija prvi vikend v avgustu. Pričnemo že v četrtek, tako da traja štiri dni. Tokrat je delavnico
vodil likovni mentor Jože Potokar - Cvrčo. Pričakovali smo
malo večjo udeležbo, saj dopuščamo, da se umetniki delavnice udeležijo vse štiri dni ali pa vsaj en dan. Pričakovali smo
obisk iz Ljubljane, Celja in Kopra, toda tokrat se niso odzvali.
Slišal sem, da so se sami umetniki želeli delavnice udeležiti,
vendar jim njihovi predsedniki ne dajo na razpolago prevoza
(kombija). Nekateri člani likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov so tudi že kar v letih ali pa so tetraplegiki in ne morejo
več sami voziti avtomobila (npr. Branko Rupnik, Željko
Vertelj, Jožica Ameršek, Zlatko Bernašek itd.). Mar je
za predsednike naših društev kultura res tako nepomembna? Vsa društva prirejajo vsaj eno enodnevno delavnico v
letu. Delavnice so tudi dobro obiskane. Kako bi se določeni
predsedniki počutili, če bi imeli takšne delavnice brez obiskov umetnikov. Toda tudi, če zasedba na delavnici ni ne

Rezbarja pri svojem delu (Foto: arhiv DPP)

vem kako številčna, je lahko takšna delavnica prijetna in še
bolj ustvarjalna. Tako nas je bilo na delavnici prisotnih le pet
umetnikov, od tega trije domači. Naša najbolj zvesta slikarka
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Ana Šter z Gorenjske se nam je tudi tokrat pridružila, prav
tako slikarka Tina Pavlovič iz Ljubljane, ki je na delavnici sodelovala prvič. Naš vodilni rezbar Rado se je tokrat podal v
slikarske vode in ustvaril všečno, abstraktno sliko. Rezbar Jakob je pridno brusil in pripravljal nagrade (kuhalnice) za letošnjo golažijado. Naši slikarki sta bili zelo delovni in sta ustvarili prelepe slike. Tudi sam sem se prepustil slikanju in plod
tega je ena slika, ena pa je še v nastajanju. V času delavnice
so imeli ribiči Društva paraplegikov Podravja tudi društven
preizkus v lovljenju s plovcem. Tekmovali so ob bližnjem ribniku in se kasneje pridružili slikarjem na skupnem kosilu v
Paracentru Osek. Tako so si lahko ogledali delo slikarjev in
z njimi tudi prijetno pokramljali. Delavnico sta obiskala tudi
podpredsednik društva Boris Klep in predstavnica gorenjske regije Jovita Jeglič. Da sta bila delo in vzdušje na delavnici še bolj uspešna, je poskrbela kuharica Ivanka, zvesti
spremljevalki Jelka in Nežka pa sta pridno skrbeli, da v tej
vročini ni bil nihče žejen. Delavnico sta redno spremljala tudi

predsednik društva Alfred Lasetzky in hišnik Maks. Vedno
se je kaj dogajalo. Obiskala sta nas tudi sosed Drago Tacl in
njegova prijateljica. Potekali so tudi redni pogovori o tem in
onem, tako da je dan minil, kot bi mignil.
Ker večerna svetloba za slikanje ni najbolj primerna, smo
si večer zapolnili z igranjem taroka. Tudi tukaj je bilo zelo
napeto. Občasno so se slišale sočne zasavske kletvice, ki jih
dobro obvlada naš mentor, ki je več let delal kot rudar. Nepozaben je bil tudi čudovit hihihi njegove žene, ko ji je uspela
dobro odigrana igra. Tudi sam sem imel kakšne komentarje,
le naša Anka je pri taroku smrtno resna.
Naslednji večer smo ugotovili, da tarok dobro obvlada
tudi druga slikarka Tina, ki je najprej ugotovila, da tarok igra
bolj slabo, pokazalo pa se je drugače. Ker vse, kar je lepo,
hitro mine, je bilo tako tudi z našim druženjem. Prišla je nedelja, ko je bilo treba Osek zapustiti. Po prisrčnem slovesu
smo si prisotni obljubili, da se v Oseku dobimo tudi naslednje leto, če bomo le zdravi pa čeprav samo v enaki zasedbi.

Miran Jernejšek

KEGLJAČI DRUŠTVA PARAPLEGIKOV PODRAVJA KORISTILI NAGRADO
Kegljači Zveze paraplegikov Slovenije smo v sezoni
2016/2017 nastopali pod pokroviteljstvom Doma paraplegikov Pacug. Ta je zmagovalno ekipo nagradil z eno nočitvijo
pri njih. To sezono smo prvo mesto osvojili kegljači Društva
paraplegikov Podravja in posledično tudi nagrado. Z direktorico doma Jano Rožaj smo se dogovorili, da bomo to
nagrado koristili enkrat v septembru. Tako smo se kegljači
DP Podravja skupaj odpravili v Pacug 6. septembra. Vodstvo
DPP nam je za nagrado za prvo mesto v kegljanju sponzoriralo prevoz s kombijem. Naj omenim, da vsi naši kegljači
nimajo lastnega prevoza. Prišlo je do manjšega zapleta, kajti
naš šofer je bil ravno na dopustu. Naš predsednik Alfred Lasetzky nam je našel nadomestnega voznika, ki nas je varno
popeljal do doma in nazaj. Šofer Stanko nam je na vsakem
koraku brez nerganja priskočil na pomoč, vseskozi je bil dobre volje in stresal razne šale, zvečer pa nas je presenetil z
lepim petjem.

Zmagovalna kegljaška ekipa v sezoni 2016/17 (Foto: arhiv društva)

Ko smo prišli v Pacug, smo doživeli prisrčen sprejem in
se najprej nastanili po sobah. Prvič sem bil v eni izmed sob v
novem delu doma. Moram reči, da sem bil presenečen nad
njeno urejenostjo. Soba s kopalnico in vsem ostalim zasluži
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vse pohvale, ravno nasprotno tistemu, kar sem slišal do zdaj.
Rad bi videl domovanje tistih, ki kritizirajo nastanitev v domu.
Tudi hrana ni tako slaba. Verjamem, da nismo navajeni teh
okusov in začimb (primorskih). Toda če nisi preveč izbirčen,
tudi lačen ne moreš biti. Žal nam je odpadlo kopanje, saj je
bilo vreme bolj kislo. Zvečer smo si pripravili skromen piknik
na prijetni lokaciji v gozdičku ob domu. Tu smo se malo pogovorili o kegljanju, v glavnem pa smo se zabavali in tudi
zapeli. Da petje ni bilo tako slabo, sklepam po tem, da se ni
pritožil niti sosed, še manj pa kdo iz našega doma.
Proti 11. uri zvečer smo se odpravili na zaslužen počitek,
saj je bil dan kar naporen, čeprav je prehitro minil. Naslednji
dan smo se nameravali odpraviti v Novigrad proti Pineti, kajti
nekaj naših kegljačev Pinete še ni videlo. Izjemno neugodno
vreme, močni nalivi in še močnejši veter so nam preprečili ta
izlet, zato smo se raje odpravili proti domu. Poslovili smo se
od vodstva doma, za prijaznost direktorice pa moram izreči
vse pohvale.
Upam, da bo Dom paraplegikov Pacug še sponzor kegljačev in da se bo v naslednji sezoni nagrada še podvojila
(dve nočitvi ali vikend paket). Seveda pa verjamem in upam,
da bomo zopet zmagali kegljači DP Podravja. Naša avantura
in prijetna dva dneva so hitro minili. Domov smo se vračali
v neprijetnem vremenu. Kljub temu smo bili dobre volje in
zadovoljni. Upam, da se bo naslednje leto ponovilo ali bo še
kak dodatek.
Na koncu se za dva prijetna dneva zahvaljujem vsem, ki
so kakorkoli pripomogli k temu dogodku. Najprej vodstvu
Doma paraplegikov Pacug, še posebej direktorici Jani Rožaj,
DP Podravja, še posebej predsedniku, šoferju Stanku za vso
pomoč ter samim članom kegljačem, ki se trudijo, da se je ta
dogodek sploh zgodil in pa na koncu vsem našim spremljevalkam, brez katerih bi »tanko piskali«.
Vsem želim lep kegljaški pozdrav in veliko kegljanja v bodoče.
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ATLETIKA
Jože Globokar | 48. Memorial prof. Bojana Hrovatina

MEMORIAL Z MEDNARODNO UDELEŽBO IN DRŽAVNIM
PRVENSTVOM
Za nami je že 48. tekmovanje v spomin na pionirja slovenskega invalidskega športa, prof. Bojana
Hrovatina, ki z mednarodno udeležbo dobiva vse večje razsežnosti. Slovenskim atletom, ki so se
pomerili na 26. državnem prvenstvu, so se 9. septembra 2017 na atletskem stadionu v Slovenj Gradcu
pridružili tudi atleti s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in Makedonije. Naše največje
atletsko tekmovanje je v organizaciji Zveze paraplegikov in Zveze za šport invalidov Slovenije ter
pokroviteljstvom Mestne občine Slovenj Gradec odlično pripravilo Društvo paraplegikov Koroške.
Nastopilo je 74 atletinj in atletov iz pokrajinskih društev ZPS in omenjenih držav. Tokrat ni bilo atletov iz
DP Istre in Krasa. Za pravilen in nemoten potek tekmovanja je pod vodstvom Majde Areh Novak skrbelo
18 sodnikov iz Združenja atletskih sodnikov Slovenije.

P

o pozdravnih nagovorih predsednika društva gostiteljev DP
Koroške, Damjana Hovnika,
predstavnika ZŠIS-POK, Primoža Jeraliča, in predsednika Zveze paraplegikov Slovenije, Daneta Kastelica, je
uvod v atletske boje naznanila Zdravljica.
Atleti so se najprej pomerili v trobojih (met kopja/kija, diska in suvanje
krogle). Športniki paraplegiki so za
doseganje boljših rezultatov uporabljali posebne tekmovalne stole, ki so
nekoliko višji od vozičkov. Tudi letošnje tekmovanje je potekalo na šestih
tekmovališčih hkrati, tekmovalci pa s
presedanjem niso izgubljali časa, menjavali so le orodja. Pri metih so imeli
na voljo tri poskusne mete in tri v konkurenci, sodniki pa so na tekmovalni
list vpisali najboljši izmerjeni rezultat.
Glede na višino poškodbe atleti v trobojih tekmujejo v skupinah F51–F57, v
vožnjah pa v skupinah T51–T54. Skupine, kjer je nastopalo manjše število
tekmovalcev, so združili v eno.
Po trobojih v metih so atleti nastopili v hitrostnih vožnjah na 100, 200 in
400 metrov s specialnimi vozički, na
memorialni vožnji na 100 metrov, posvečeni prof. Bojanu Hrovatinu, pa
s standardnimi vozički in vožnji na 800
metrov, ki jo posvečamo našemu veli-

kemu prijatelju in športnemu novinarju
Henriku Übeleisu. Henrik je bil prisoten na vseh naših večjih tekmovanjih,
ima pa tudi velike zasluge za promocijo našega športa.
Ekipe držav nekdanje Jugoslavije so
se pomerile tudi na meddržavnem tekmovanju v četveroboju. Za uvrstitve so
šteli najboljši rezultati štirih tekmovalcev iz štirih disciplin: met kopja in diska,
suvanje krogle in vožnja na 100 metrov.
Največ točk je osvojila ekipa Slovenije
(7.854,47), pokal za drugo mesto je
osvojila Črna Gora (6.687,414), za tretje
pa Srbija (5.988,94). Četrta je bila Makedonija (5.571,57), peta BiH (4.324,52)
s tremi tekmovalci, šesta pa Hrvaška

(1.664,54), kjer je nastopila samo ena
atletinja. Za vnos podatkov in računalniški izračun sta skrbela Marina Hudej
in vodja tekmovanja Janez Hudej.
Ob razglasitvi rezultatov se je športnikom za nastope in športno tekmovanje zahvalil vodja športa pri ZPS,
Gregor Gračner, nagovoril pa jih je
tudi župan Mestne občine Slovenj
Gradec, Andrej Čas. Dobrodošlico je
zaželel vsem tekmovalcem, še posebej
pa atletom iz držav nekdanje Jugoslavije. Čestital jim je za dosežene rezultate,
nato pa s predsednikom ZPS Danetom
Kastelicem podelil pokale in medalje.

Predsednik ZPS obkrožen z najboljšimi atleti iz republik nekdanje skupne države (Foto: Lutfi
Abdullahu)
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Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec, je športnikom
zaželel dobrodošlico na Koroškem. (Foto: Lutfi Abdullahu)

Kako mlade veterane imamo, kajne? (Foto: Lutfi Abdullahu)

Največ medalj je osvojila ekipa celjskega društva (Foto: arhiv
DPJZŠ)

Memorialna vožnja naših mož na 100 metrov (Foto: Lutfi
Abdullahu)

REZULTATI 48. ATLETSKEGA TEKMOVANJA:
ŽENSKE – TROBOJ METI
Skupina F51
1. LJ PETRA MEŽNAR 	
2. LJ MIRJAM KANALEC 	

751,38
404,41

Skupina F52, F53

Skupina F54

Skupina T51–T54 (standardni vozički)

1. SRB DRAŽENKO MITROVIĆ	 2.235,45
2. CE JANEZ HUDEJ 	 1.779,13
3. SRB GORAN NIKOLIČ 	 1.683,44

1. CE ALEŠ POVŠE 		 1.475,39
2. NM ŽIGA VINETIČ 	 1.430,00
3. MB ZDENKO LILEK 
1.228,23

Skupina F55, F56

ŽENSKE – 100 m
MEMORIALNA VOŽNJA
Skupina T51–T54

1. MS MARTA JANEŽIČ 	 1.705,31
2. BiH SUMBILA SMAJLOVIĆ 	 1.557,42
3. LJ NAMKA PARATUŠIČ 	 1.411,97

1. SG DAMJAN REK 
1.703,86
2. MK SENAD HUSIĆ 	 1.563,64
3. LJ GREGOR GRAČNER 	 1.529,94

Skupina F54, F55

SKUPINA VETERANI

1. HRV JELENA VUKOVIĆ 	 1.664,54
2. MK ELENA DAVIDOVSKA 	 1.152,30
3. LJ BRANKA PETRAK
 1.068,30

MOŠKI – TROBOJ METI
Skupina F51

1. CE RADOSAV MATIČ 	 1.549,32
2. KR METOD ZAKOTNIK 	 1.161,75
3. MB MIRAN JERNEJŠEK 	 1.102,40

TROBOJ VOŽNJE – ŽENSKE
Skupina T51–T54 (mešano)

1. LJ BRANKA PETRAK 	
2. MB NATAŠA GODEC 	
3. SG IVANA GORNIK 	

MOŠKI – 100 m
MEMORIALNA VOŽNJA
Skupina T51–T54

985,35
597,42

1. NM ŽIGA VINETIČ
2. LJ GREGOR GRAČNER	
3. CE NEJC STAKNE		

Skupina F52, F53

TROBOJ VOŽNJE – MOŠKI
Skupina T51–T54 (formule)

1. CE HENRIK PLANK 	 2.102,77
2. MK GOCE MINOVSKI 	 1.898,93
3. SG ZDRAVKO GRILC
 1.406,18

1. CE JANEZ HUDEJ 	 1.965,29
2. SG BORIS ŽIBERT 	 1.954,67
3. SG MITJA BREG 	
1.694,26

1. SG BORIS ŽIBERT 3:08.20
2. CE JANEZ HUDEJ 3:12.40	
3. SG MITJA BREG 3:28.40 	

1. SG BRANKO ERJAVEC 	 1.124,51
2. GO VLADIMIR PETERLIN 	 1.012,53
3. CE LUKA PLAVČAK 	 1.010,84
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1. LJ BRANKA PETRAK 	
2. MB NATAŠA GODEC 	

496,76
490,61
448,83

560,91
538,74
518,25

MOŠKI – 800 m
V SPOMIN HENRIKU ÜBELEISU

št.
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Jože Globokar | Atletska liga ZPS

CELJSKI ATLETI ZMAGALI Z MINIMALNO RAZLIKO
Atletinje in atleti pokrajinskih društev so 21. junija 2017 s četrtim krogom zaključili ekipno ligaško
tekmovanje za sezono 2017. Sklepno tekmovanje je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije in
s sodelovanjem sodnikov Atletskega kluba Koper pripravilo Društvo paraplegikov Istre in Krasa.
Zmagovalni pokal je že devetnajstič osvojila ekipa DP Celje, tokrat z minimalno razliko 16.64 točk. Za
ligaško zmago je prejela tudi prehodni pokal ZPS.

A

tletsko ligaško tekmovanje je s prvim krogom v Novi
Gorici prvič pripravilo Društvo paraplegikov severne Primorske in si prislužilo vse čestitke. Pri izvedbi
tekmovanja je sodelovala ekipa sodnikov Atletskega kluba
Nova Gorica, 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, povedla je koroška ekipa.
Drugi krog je na atletskem stadionu Portoval v Novem
mestu pripravilo Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, vodila pa sodniška ekipa iz Atletskega kluba
Krka Novo mesto. Razmere na tekmovališču so bile zelo dobre, najboljše rezultate pa je dosegel Henrik Plank, ki je v
treh disciplinah prejel največ točk. Tekmovanja se je udeležilo pet ekip, vodstvo je prevzela ekipa DP Celje.
V tretjem krogu je pet ekip tekmovalo na atletskem stadionu v Radljah ob Dravi, v sodelovanju sodniške službe s koroškega Atletskega kluba Radlje ob Dravi pa ga je pripravilo
Društvo paraplegikov Koroške. V nekoliko hladnem vremenu je po najboljših rezultatih ponovno posegel celjski atlet
Henrik Plank, ki je v treh disciplinah prejel največ točk. Kljub
temu so Korošci s prvega mesta na lestvici spodrinili Celjane.
Četrti, sklepni krog je tudi tokrat po tradiciji potekal na
atletskem stadionu Bonifika v Kopru. Tekmovanje so vodili
sodniki Atletskega kluba Koper, kljub nekoliko višjim temperaturam pa so bile razmere za tekmovanje zelo dobre.
Najboljši rezultat je ponovno dosegel Henrik Plank. Odličen

Vodja atletike Janez Hudej, predstavniki ekip in vodja športa
Gregor Gračner (Foto: Dean Horvat)

rezultat mu je uspel v metu kopja (17.02 m), ki mu je prinesel kar 916,04 točk. Verjetno so te točke odločale o prvem
mestu letošnjega ekipnega ligaškega tekmovanja in doslej
najmanjši razliki seštevka točk vseh štirih krogov. Z zelo dobrimi nastopi so se v zadnjem krogu izkazali tudi nekateri
mlajši tekmovalci.
Na ligaških tekmovanjih je za vnos številnih podatkov
skrbela Marina Hudej, za vodenje in izračun rezultatov pa
tekmovalec in vodja atletike pri ZPS Janez Hudej. Vsa tekmovanja so potekala v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije.
Ob razglasitvi rezultatov je vodja športa Gregor Gračner čestital atletom za dosežene rezultate, organizatorjem
posamičnih krogov za dobro organizacijo in izvedbo, nato
pa podelil pokale. Prejele so jih prve tri ekipe, ekipa DP Celje
pa tudi prehodni pokal Zveze paraplegikov Slovenije.
Končni rezultati:
1. mesto DP JZŠ
2. mesto DP K 		
3. mesto DP LP
4. mesto DP PP
5. mesto DP DBKP
6. mesto DP SP
7. mesto DP IK

(18.446,26)
(18.429,62)
(13.695,54)
(11.068,49)
(6.134,18)
(4.083,46)
(2.840,29)

V Radljah ob Dravi so Korošci uspeli za kratek čas s prvega mesta
izpodriniti Celjane. (Foto: arhiv ZPS)
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Janez Hudej in Jože Globokar | Klasifikacije športnikov atletov

KLASIFICIRALI SO 23 ŠPORTNIKOV ATLETOV
V Laškem je v maju 2017 potekala klasifikacija športnikov invalidov, ki tekmujejo v atletiki. Klasifikacije je
ob prisotnosti Janeza Hudeja in prevajalke Ivane Gornik izvajala klasifikatorka iz Avstrije Evelyn Schmied
Wadda. Priprave za izvedbo klasifikacije je s pomočjo Zveze za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski
komite organiziral vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije, Gregor Gračner.

Z

a klasifikacijo smo se odločili na pobudo tekmovalcev
in vodij atletike pri posameznih društvih paraplegikov. Eden od vzrokov za izvedbo je bil tudi velik pritisk
tekmovalcev zaradi znižanja njihove tekmovalne skupine, ki
smo jim jo določili na podlagi diagnoze in višine poškodbe.
Določitev tekmovalnih skupin velja, tako kot za košarko, le za
tekmovanja v Sloveniji. Za mednarodna tekmovanja pridobijo tekmovalci mednarodno klasifikacijo na prvem mednarodnem nastopu v okviru mednarodnega paraolimpijskega
komiteja.
S klasifikacijo smo hoteli ugotoviti pravo tekmovalno
skupino, v kateri lahko posameznik tekmuje v atletiki. To je
pomembno predvsem za tekmovalce, ki imajo večje tekmovalne ambicije, da lahko svoje rezultate primerjajo s svetovnimi. S tem ne bo več prihajalo do nesporazumov glede
tekmovalne skupine posameznikov.

Sama klasifikacija je potekala tako, da smo klasifikatorki
najprej predstavili tekmovalca, sledil je ogled medicinske
dokumentacije in nazadnje ocenitev tekmovalca glede na
to, katere skupine mišic so pri posamezniku aktivne oz. niso
paralizirane. Pri sedmih tekmovalcih bo potrebna ponovna
klasifikacija čez približno dve leti, ker obstaja možnost izboljšave fizičnega oziroma zdravstvenega stanja. Pri enem
tekmovalcu pa je potrebna še tehnična klasifikacija oziroma
ogled na tekmovanju.
V dveh dneh je bilo ocenjenih 23 tekmovalcev. Vsakemu udeležencu klasifikacije je klasifikatorka zaželela obilo
športnih uspehov in jih poskušala maksimalno motivirati za
nadaljevanje športne kariere. Ugotovila je, da imajo posamezniki zelo slabo razvite tiste trebušne in hrbtne mišice, ki niso
paralizirane.
Evelyn je bila nad številom udeležencev zelo prijetno
presenečena. Ko smo ji predstavili način delovanja Zveze
paraplegikov Slovenije in sistem tekmovanja (lige v različnih športnih panogah), je dejala, da je to edinstveni primer
v Evropi in da lahko v njeni državi o tem samo sanjajo. Zato
bi bilo škoda, da bi tak sistem vključevanja paraplegikov v
športno-rekreativno dejavnost onemogočili.
Z izvedbo klasifikacije smo v smislu kvalitete izvajanja
športno-rekreativne dejavnosti v atletiki storili korak naprej.
Z določitvami tekmovalnih skupin bomo nadaljevali tudi v
prihodnje. Cilj vseh aktivnosti v atletiki je jasen: iz množice
športnikov v pokrajinskih društvih Zveze paraplegikov Slovenije ponovno pridobiti tekmovalca, ki se bo boril za najvišja
mesta na svetovnih prvenstvih in paraolimpijskih igrah.

Klasifikacije v Laškem (Foto: arhiv ZPS)

Jože Globokar

NA SVETOVNEM PRVENSTVU PLANK 8., PLAVČAK 11.
V Londonu je od 14. do 23. julija 2017 potekalo 9. svetovno prvenstvo v atletiki za športnike invalide.
Nastopila sta tudi atleta iz Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske. Henrik Plank je v metu diska z daljavo 14.88
osvojil osmo mesto, Luka Plavčak v metu kija (15.46) pa enajsto. Svetovni prvak v metu diska je z novim rekordom (23.88)
postal Brazilec Rocha, v metu kija pa Srb Dimitrijević (31.99).
Plank z nastopom ni bil najbolj zadovoljen, toda 8. mesto na svetu ni slab rezultat. Tudi debitant v mednarodni konkurenci
Plavčak je sposoben doseči boljši rezultat, saj mu na treningu uspevajo meti preko 17 metrov. Naša atleta je v Londonu
spremljal trener Luka Cmok.
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SABLJANJE
mag. Juta Ošlak Kranjc, prof. švz., Matjaž Fleischman, prof. švz. | Sabljanje na invalidskih vozičkih

NOVA ŠPORTNA DISCIPLINA – SABLJANJE
V torek, 13. junija 2017, je v telovadnici Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča potekala
predstavitev sabljanja na vozičkih. Akcijo sta pripravila prof. Matjaž Fleischman iz Sabljaškega kluba
Olimpija in mag. Juta Ošlak Kranjc iz URI-Soča. Predstavljeno je bilo sabljanje s sabljo in udeleženci
so se lahko preizkusili med sabo v floretu. Odziv je bil fantastičen. V sklopu nadaljevanja akcije je SK
Olimpija posodila del opreme za sabljanje URI-Soča, ki se uporablja v popoldanskem času v okviru
športnih dejavnosti na URI-Soča.

S

abljanje na vozičkih je odlična vaja za izboljšanje fizičnih sposobnosti, kot so: gibljivost, fine motorične sposobnosti in ravnotežje. Tempo sabljanja v vozičkih je
hiter in intenziven. Sabljači se morajo nagibati naprej in nazaj
s svojim trupom, da se izognejo zadetkom ali pa da dosežejo hiter zadetek nasprotniku. Na ta način omogočijo dovolj
aerobne vadbe za izboljšanje kardiovaskularnega sistema ter
anaerobične vadbe za povečanje mišične moči v rokah in
trupu. Tehnično gibanje roke spodbuja fino motoriko roke s
koordinacijo med roko in očesom.
Sabljanje je prav tako izredno orodje za miselno vadbo.
Velikokrat se ga imenuje tudi igra fizičnega šaha. Vsaka borba je mešanica strategije in sposobnosti. Odločilni faktor pri
sabljanju je sposobnost nekonvencionalnega razmišljanja in
iskanja rešitev v hitro spreminjajočih se situacijah. Zahteva
močno povezavo med umom in telesom, kjer um vedno
išče naslednje možnosti premikanja. Vsaka borba med dvema sabljačema je predstava med vzrokom in učinkom. Vsak
gib povzroči odgovor pri nasprotniku in njihov gib izzove
odgovor v tebi. Odločitve morajo biti sprejete hitro in s ciljem pretentati nasprotnika. Sabljanje absolutno povečuje

Na levi je sabljač Gregor Škrel. (Foto: Andrej Zajec)

fokus in koncentracijo kot tudi moč opazovanja. Razvija samozavest in disciplino. Um je nenehno na delu in gradi svoje
odločitve ter s tem veščino. Gradnja teh veščin lahko izboljša
posameznikov nastop tudi na drugih področjih njegovega
življenja. Presojanje in predvidevanje situacije ter gradnja intuicije bodo pomagali v socialnih krogih ter na delovnem
mestu.
Raziskave v številnih študijah so pokazale, da ljudje s poškodbo hrbtenice ali drugimi pogoji, ki omejujejo gibanje,
pridobivajo na emocionalni komponenti preko vadbe, rekreacije in s sodelovanjem v športu. Sodelovanje v športu, kjer
vadijo skupaj invalidi in telesno sposobni športniki, značilno
vpliva na zmanjšanje depresije, tesnobe in stresa.
Sabljanje uči posameznika kontrolirati svoje emocije,
dviguje samozaupanje ter spodbuja zdravo mero rivalstva
in tekmovalnosti. Impulzivne in vzkipljive ljudi prisili, da se
zberejo, sramežljive in zadržane, da prevzemajo tveganje, ki
ga drugače ne bi. Je zelo kreativen šport, ki omogoča razvoj
osebnosti.

Vsak gib povzroči odgovor pri nasprotniku in njihov gib izzove
odgovor v tebi. (Foto: Andrej Zajec)
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ATV
Marija Krebs in Ivan Gaberšek | Zbor ATV motoristov

ATV MOTORISTI TOKRAT PO KOROŠKI
Zadnji vikend v avgustu je potekal naš drugi letošnji moto zbor ATV sekcije pri Zvezi paraplegikov
Slovenije, četrti po vrsti nove generacije. Zbrali smo se v petek, ob osmih zvečer na Paškem Kozjaku
v osnovni šoli, ki žal ne služi več svojemu namenu (premalo učencev). Kozjak je stičišče štirih občin:
Mislinja, Velenje, Vitanje in Dobrna.

P

o končani namestitvi so naši želodci že klicali po hrani.
Golaž je bil že pripravljen, Alenka je še na hitro skuhala
polento in že smo se spravili k večerji. Pred počitkom
smo se poveselili in seznanili z načrtom vožnje, ki nas je čakala naslednji dan.
Po obilnem zajtrku smo se ob deveti uri podali dogodivščinam naproti. Preko Slovenj Gradca, kjer smo napolnili rezervoarje jeklenih konjičkov, nas je pot vodila preko Sel
mimo Poštarskega doma (malo težji odsek) na Uršljo goro.
Po predhodnem dogovoru nam je upravnica na gori odprla
zapornico in že smo drveli proti vrhu, ki je visok 1699 metrov.
Po kratkotrajnem postanku in okrepčilu smo se ob odhodu
zahvalili prijazni upravnici Sonji, da nam je omogočila vožnjo
na vrh z našimi ATV motorji.
Nadaljevali smo proti Najevski lipi, ki privablja tudi slovenske politike. Ob najstarejši lipi na Slovenskem smo tudi
mi malo poklepetali in modrovali.
Nadaljevali smo proti Črni na Koroškem, kjer se je rodila
naša najbolj trofejna alpska smučarka Tina Maze. Načrtovana pot bi nas morala voditi pri Žerjavu na makadamsko pot
ob obrobju Uršlje gore proti Slovenj Gradcu. Ob precejšnji
utrujenosti in prašenju izpod koles, smo se dogovorili, da nadaljujemo po asfaltni cesti preko Raven do Slovenj Gradca,
kjer je bil predviden čas za počitek in kosilo.

Zbrani pred Najevsko lipo z največjim obsegom debla v Sloveniji, ki
je nekoč znašal 11,24 metra. Po propadu dela starega oboda debla
njen obseg meri 10,70 m. (Foto: arhiv zveze)
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Spet smo dregnili jeklene konjičke, da so zabrneli proti
Kopam na Pohorju. Ob prihodu na vrh je bilo tako prijetno
osvežilno hladno ozračje, da so nekateri kar popadali na tla
in se hladili od celodnevne pripeke, ki nas je spremljala čez
dan. En voznik ima črno piko (K. J.), saj je kar pobegnil nazaj
v tabor na Kozjak. Dejal je, da je preveč utrujen še za eno
težko turo. Po kratkem poležavanju smo tudi mi, po dobri uri
vožnje, prispeli v tabor. Seveda je bilo proti koncu malo bolj
adrenalinsko (pravi užitek). Ob prihodu smo bili vsi željni tuširanja, da smo si sprali to prašno prevleko s sebe. Po tuširanju
smo bili kar kašen kilogram lažji. Čakala nas je piknik večerja,
ki sta jo pripravila Marija in nečak Vinko. Manjkali so nam
člani, ki obvladajo harmoniko, da bi malo zadonele domače
viže, ki bi popestrile naše prepevanje.
Zjutraj smo se prebudili polni energije, v pričakovanju
novih dogodivščin. Spet nas je pričakalo lepo sončno jutro.
Med potjo na Roglo smo v Mislinji videli lepo urejene smučarske skakalnice, kjer trenirajo bodoči Prevci. Ob prihodu
na Roglo smo se podali naprej proti Koči na Pesku in umetnemu jezeru pri vlečnici Mašin žaga. Tam smo si privoščili
počitek z malico in zaključnim klepetom. Preživela sva prečudovit vikend z dobrimi prijatelji. Hvala Vam. Se vidimo na
prihodnjem petem srečanju pri Jordanu na Goriškem .
Tokratno organizacijo sta izpeljala Ivan Gaberšek in naš
Grega.

Uršlja gora ali Plešivec je najvzhodnejši karavanški vrh, ki leži med
Slovenj Gradcem in Črno na Koroškem. Tudi ta vrh smo osvojili.
(Foto: arhiv zveze)
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SUP
Nino Batagelj | Supanje

SUP – ENKRATNA ZABAVA ZA VSE
Ko sem se s prijateljem vračal nazaj iz First wake parka, ki je do lani omogočal adrenalinsko deskanje na
vodi v okolici Brežic, sva razmišljala, kako bi lahko mi sami izdelali sedež za deskanje na vodi. Po nekaj
kilometrih vožnje je že bil v moji glavi skiciran načrt. Bil je preprost – kolega mi skupaj zbije nekakšen
lesen podstavek, na katerega bi se pritrdil sedež monoskija. Preprosto, kajne? Naslednji dan je bilo že
vse sestavljeno in ni bilo druge možnosti, kot da se odpravimo v Brežice izdelek testirat.

N

a pogled je vse delovalo odlično in fantje smo bili polni
navdušenja, kako je stvar preprosta. To je trajalo, dokler me niso zvezanega na desko potopili skoraj na dno
bajerja, na katerem je bil postavljen
sistem za deskanje na vodi. Celodnevni trud ni bil poplačan in prav vsi smo
potrto zrli čez mirno gladino bajerja.
Spoznali smo, da naš enostavni načrt ni
najboljši. Prišel je večer in vedeli smo,
da se oprema ne bo pospravila sama.
Imeli smo veliko število vodnih rekvizitov, od »surf« deske do navadnih kosov
stiropora in otroških rokavčkov in kmalu se nam je posvetila ideja! Če že na
wake desko ne paše tale izum, ga lahko
100 % pritrdimo na SUP – veliko desko,
ki je namenjena stoječemu veslanju.
Takoj naslednji dan smo skupaj z
Jernejem iz SUP Čatež postavili sedež
na eno izmed njegovih desk, pritrdili smo jo kar s transportnim pasom z
ragljo (po domače z navadno gurtno)
in zadeva je bila neverjetno enostavno
sestavljena v roku nekaj minut. Testi na
vodi so bili odlični – deska je stabilna,
sedež udoben in ni bilo druge možnosti, kot da čez nekaj dni veslamo tudi
po reki. Najprej Krka nato Sava, Ljubljanica, Soča … Sistem deluje in kar je najbolje – sedež in iz lesa zbit podstavek
lahko postavim in z gurtnami pritrdim
na katerikoli SUP.
Ljudje obvodnih mest so že od
nekdaj stali na dolgih lesenih kanujih,
drevakih ali samo bolj plovnih deskah,
da so se lahko premikali po vodi. Čeprav naj bi se to dogajalo po celem
svetu, za izvor supanja veljajo Havaji,
kjer se je razvil kot šport in rekreacija.

Havajski sestavek za SUP je Ku Hoe He’e
Nalu – stati, veslati, deskati, val, kar je
tudi precej natančen opis tega športa,
samo ime SUP pa je angleška kratica za
Stand Up Paddling – stoječe veslanje.
Pod okriljem evropskega projekta
»Občuti svobodo vode«, ki ga izvaja
Občina Brežice z mrežo partnerskih
organizacij, je lani Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, z ekipo
SUP Čatež, ki se s supanjem sicer ukvarja že vrsto let, pričela razvijati uporabniško izkušnjo tudi za invalide. Ekipa je
pripravljena eksperimentirati, zato so
kmalu po mojih uspešnih začetkih supanje razširili tudi med ljudi z drugačnimi ovirami – ne samo gibalnimi, tudi s
senzornimi in z mentalnimi. Deskati se
da in tudi varno izvajati kar iz invalidskega vozička, ki je z enostavnim gnezdom pritrjen na SUP desko, obiščejo jih

tudi iz VDC Krško in izkušnja zabavnega
preživljanja časa na in ob vodi je tu.
Osebno mi SUP prinese svobodo
in zopet sem lahko brezskrbno v naravi. Za premikanje po vodi uporabljam
isti pripomoček kot cela družba in smo
popolnoma izenačeni. Kljub temu da
kot tetraplegik nisem zmožen oprijeti
vesla, si ga s posebnimi rokavicami pritrdim v dlani in zabava se lahko začne.
Za mano je že kar lepo število preživetih ur na rekah po Sloveniji, SUP pa
je tudi popolna popestritev morskega
dopusta. Po pravici povedano si med
skiciranjem sedeža nisem predstavljal,
da bo namenjen temu športu in sosledje dogodkov je prineslo popolnoma nov šport, ki je lahko enostavna
rekreacija ali pa samo enkratna zabava
za vse.

»… sedež in iz lesa zbit podstavek lahko postavim in z gurtnami pritrdim na katerikoli SUP!«
(Foto: delo.si)
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RIBIČIJA
Jože Globokar | Ribiči sklenili tekmovanje v letošnji sezoni

PRVAK RIBIŠKE LIGE JE EKIPA DP CELJE
S petim krogom, ki ga je 15. septembra 2017 ob ribniku Ploj v Smolincih pripravilo Društvo paraplegikov
Podravja, so ribiči paraplegiki in tetraplegiki v letošnji ribiški ligi sklenili tekmovanje. Sezono 2017 so s
prvim krogom odprli ob ribniku Brdinje na Koroškem, drugi krog so ob ribniku Gradišče posvetili prvemu
predsedniku zveze Ivanu Peršaku, tretji krog je potekal v Radečah, četrti pa v spomin Vladu Čurčiju ob
ribniku Prilozje v Beli krajini. V ribiški ligi Zveze paraplegikov Slovenije je tekmovalo sedem ekip.

V

letošnji sezoni je naslov ligaškega prvaka osvojila ekipa ribičev DP Celje (45.00 točk – 118.607,00 g),
pokal za drugo mesto je prejela DP Maribor (46.00
točk – 90.776,00 g), za tretje pa DP Murska Sobota (52.50

točk – 73.301,00 g). Na četrto mesto se je uvrstila ekipa DP
Slovenj Gradec (53.50 točk – 67.616,00 g), na peto DP Novo
mesto (74.00 točk – 35.066,00 g), na šesto DP Koper (79
točk – 45.051,00 g), na sedmo pa DP Ljubljana (89.50 točk –
15.924,00 g).
V posamični konkurenci je največ ribiškega znanja pokazal naš najboljši ribič Rudi Centrih – CE (67.139,00 g), drugo
mesto je osvojil Zdravko Grilc (19.162,00 g), tretje pa Boštjan Javernik (25.034,00 g), oba iz ekipe DP Slovenj Gradec.
Ob razglasitvi rezultatov je ribičem paraplegikom in tetraplegikom v pozdravnem nagovoru čestital predsednik
organizatorja zaključnega kroga Alfred Lasetzky, pokale
pa je podelil vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije,
Gregor Gračner.

Najboljše ekipe v letošnji sezoni (Foto: Peter Gavez)

NAŠI STRELCI V OSIJEKU ODLIČNI
V hrvaškem mestu Osijek je od 22. do 26. septembra 2017
potekal svetovni pokal v parastrelstvu, po skoraj polletnem
tekmovalnem odmoru je nastopila tudi slovenska strelska
reprezentanca. Pod vodstvom trenerke Polone Sladič in
pomočnika Aleša Kosmača so tekmovali: Veselka Pevec,
Franc Pinter, Franček G. Tiršek in Damjan Pavlin.
Že drugi dan tekmovanja so naši strelci prišli do medalj. V
ekipni tekmi z zračno puško stoje v disciplini R4, v kategoriji
SH2, je naša ekipa v postavi Veselka Pevec, Franček Gorazd
Tiršek in Damjan Pavlin osvojila prvo mesto. Premagala je
strelski reprezentanci iz Srbije in Irana. V posamični konkurenci
sta se v finale uvrstila Tiršek in Pevčeva. Tiršek je streljal zelo
dobro (251,5) in z malenkostnim zaostankom osvojil srebrno
odličje, Pevčeva je zasedla šesto mesto. Zmagal je Južnokorejec Lee (251,8), tretji je bil Srb Ristić (230,2).
Povzeto po: ZŠIS-POK

68

št.

Naša reprezentanca v Osijeku do brona. (Foto: ZŠIS)

[

ŠPORT

]

ROČNI KOLESARJI
Anka Vesel | Rekreativni maraton Zelene doline

LOGARSKA DOLINA JE ŠE VEDNO ZELENA DOLINA
Zadnja sobota v avgustu je bila tudi v koledarju ročnih kolesarjev rezervirana za 15. rekreativni maraton
Zelene doline. Vedno me hkrati jezita in zabavata zbiranje prijav in organizacija. In vedno se na koncu
vsaj enemu od nas kaj zalomi. Takšni pač smo.

T

okrat se je prvi opogumil Peter s
pobudo, da se na izhodišče tudi
vračamo. Pridružila sta se Gregor
in Edo. S startom iz Arje vasi je do cilja v
Logarski dolini, po začrtani trasi organizatorjev, 72 kilometrov. Do Ljubnega ob
Savinji je trasa bolj ali manj ravninska, od
tam pa se trasa neprestano vzpenja, v
zadnjih kilometrih pa se vozi že v čisto
pravi klanec.
Z Matejem sva bila dogovorjena,
da se dobiva na Ljubnem ob Savinji.
No, tokrat se je Mateju »nekaj zalomilo«,
zato sem ostala sama. Jutranjo nejevoljo
je pregnalo sonce, glasba v avtu na poti
do tja pa je strla še zadnje zrno moje
nesamozavestnosti. Na startu so organizatorji že delili startne številke in pakete
dobrodošlice, kolesarji pa pridno pripravljali svoja kolesa.
Odpeljala sem se malo pred načrtovanim uradnim startom 32-kilometr-

ske trase, z mislijo na vse »višince«, ki jih
moram premagati do cilja. Ni šlo slabo.
Tudi klanec ni bil prehud, zato sem lahko kljub vročini in naporu uživala v neokrnjeni naravi in razgledih na okoliške
hribe.
Na cilju me je pri Domu planincev v
Logarski dolini pričakalo dobro vzdušje
in glasna glasba. Na fante nisem čakala
predolgo. Teren v okolici doma sicer ni
primeren za invalidske vozičke, zato je
gibanje precej omejeno. V veliko pomoč nam je bil Ciril, ki je na cilj pripeljal tudi vozičke. S carskim pražencem
in energetskimi napitki smo si povrnili
moči za vrnitev. Nazaj je pa »itak letelo«.
Ročno kolesarsko sekcijo ZPS smo
zastopali Peter Cerar, Gregor Habe,
Edo Ješe in Anka Vesel. Za transport
in asistenco pri invalidskih vozičkih je
poskrbelo DP jugozahodne Štajerske –
hvala!

Anka in Gregor pred ciljem v Logarski
dolini (Foto: Anka Vesel)

DOM PARAPLEGIKOV V SEMIČU – BELA KRAJINA
Med belokranjskimi goricami se nahaja Dom paraplegikov, ki je primeren za
družinski oddih, zaključene družbe ter šolske in podobne ekskurzije.

V domu je sedemnajst ležišč, trije sanitarni prostori,
opremljena kuhinja in dnevni prostor s TV-jem.
Na voljo vam je tudi zunanji prostor z žarom.

Informacije vsak delovnik med 7. in 15. uro.
info@zveza-paraplegikov.si
ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803

69

[

ŠPORT

]

ŠPORT V URI-SOČA
Jože Globokar | Predstavitev športa v URI-SOČA

V URI-SOČA IMAJO PONOVNO ŠPORTNO PEDAGOGINJO
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS-SOČA ima od letošnjega maja po dolgih letih ponovno zaposleno
športno pedagoginjo. To je mag. Juta Ošlak Kranjc, prof. športne vzgoje, njena prvenstvena naloga pa
je pacientom in svojcem predstaviti različne športe in možnosti, s katerimi se bodo že v času medicinske
rehabilitacije lahko ukvarjali. Ošlakova je v tem času v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije in
Zvezo za šport invalidov Slovenije -Paraolimpijski komite pacientom, svojcem in sodelavcem predstavila
kar nekaj športnih panog – sabljanje, jadranje, košarko, lokostrelstvo, sedečo odbojko, boccio, stoječe
veslanje (SUP), parakolesarjenje, namizni tenis in streljanje.
Športniki pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije so predstavili:

SABLJANJE
Kot prvo športno panogo je športna pedagoginja mag.
Juta Ošlak Kranjc pacientom, svojcem in sodelavcem predstavila sabljanje. K predstavitvi je 13. junija 2017 povabila prof.
Matjaža Fleischmana iz Sabljaškega kluba Olimpija in sabljača iz Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, Gregorja
Škrlja.
Za sabljanje med našimi paraplegiki in verjetno tudi med
drugimi invalidi ni prav velikega zanimanja. Vseeno pa imamo
v naših vrstah sabljača Gregorja Škrlja, ki nastopa na domačih
prvenstvih in tudi mednarodnih tekmovanjih. V letu 2016 je
postal prvi državni prvak.

Predstavitev sabljanja na invalidskih vozičkih (Foto: Uri-Soča)

KOŠARKA
Košarko sta 20. junija v veliki telovadnici predstavila košarkarja Gregor Gračner in Janez Učakar. Vodja športa pri ZPS
je številnim pacientom razložil vse o košarki na invalidskih vozičkih. Omenil je, da je bila košarka naša prva kolektivna igra in
da smo jo paraplegiki igrali že pred petdesetimi leti, torej še
pred ustanovitvijo organizacije. Povedal je, da imamo košarkarsko ligo in da je naša zveza tudi organizator mednarodne
lige, v kateri tekmuje osem ekip iz šestih držav. Po obrazložitvi
pravil sta košarkarja praktično pokazala igro košarke na vozičkih, z meti na koš pa so se preizkusili tudi pacienti.

Lokostrelstvo
Lokostrelstvo, ki je najbolj razvito v Društvu paraplegikov
Prekmurja in Prlekije, sta 27. junija predstavila predstavnika
društva Ladislav Kepe in Benjamin Krč. Paciente in druge
udeležence sta najprej seznanila z osnovami in opremo lokostrelstva, nato pa streljanje z lokom tudi praktično pokazala.
Krč je pripomnil, da je pri lokostrelstvu zelo pomembna tudi
lastna varnost in varnost drugih udeležencev, saj je ob neupoštevanju le-te lahko lokostrelstvo precej nevaren šport. Poleg
navadnega loka pa sta prekmurska lokostrelca pripravila tudi
predstavitev streljanja s profesionalnim lokom. V lokostrelstvu
so se preizkusili tudi pacienti in zaposleni.
Benjamin Krč je razložil, kako se ravna z lokom. (Foto: Uri-Soča)
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BOCCIA
Tudi boccia je paraolimpijski šport, ki so ga 5. julija v telovadnici predstavili: igralca Jakob Škantelj (tetraplegik iz DP
ljubljanske pokrajine) in Boris Šmigoc ter trenerka Barbara
Zabukovec. V tej športni panogi, ki jo imenujemo tudi dvoransko balinanje, tekmujejo težje gibalno ovirani invalidi, med
njimi tudi naši člani tetraplegiki. Primeren prostor za igranje
je dvorana, igrišče pa mora biti dolgo 12 in široko 6 metrov.
Za igro se uporabljajo usnjene žoge (boccie) različnih barv.
Polnjene so s posebnim peskom in so nekoliko lažje od običajnih. Prilagojene so umetni podlagi igrišča in športu težje
gibalno oviranih športnikov invalidov. Tekmovalci nastopajo v
štirih različnih klasifikacijah: BC1, BC2, BC3 in BC4. Na mednarodnih tekmovanjih lahko športniki tekmujejo posamično vsak
v svoji klasifikaciji, lahko pa tudi v parih ali ekipah s po tremi
igralci. Sorazmerno z načinom tekmovanja pa ima vsak igralec
na voljo tudi določeno število bocc, v posamičnih konkurencah šest rdečih ali modrih žog, ko tekmuje v parih tri, v ekipah
pa seveda le dve. Najtežje gibalno ovirani igralci pri metu in

usmerjanju žoge uporabljajo pripomoček, podoben toboganu. Pri tem imajo pomočnika. Ob predstavitvi se je zbralo
veliko pacientov (otrok in odraslih), ki so se tudi preizkusili v tej
zanimivi športni panogi.

Reprezentant Jakob Škantelj je predstavil igranje boccie. (Foto:
Uri-Soča)

STOJEČE VESLANJE – SUPANJE
V okviru rehabilitacijske rekreacije je supanje s športno
pedagoginjo mag. Juto Ošlak Kranjc 3. avgusta pacientom
predstavil tetraplegik in plavalec Nino Batagelj, ki ima s tovrstnim vodnim športom že kar nekaj izkušenj. V telovadnici
so imeli napihljivi SUP (Stand Up Paddling), Nino pa je pacientom povedal vse o lepotah in koristih te, vse bolj popularne
rekreacije. V osnovi je SUP namenjen veslanju stoje, lahko pa
veslamo tudi kleče ali sede. Torej tudi invalidi na vozičkih. Stoje veslamo z dolgim veslom, sede pa z veslom kot pri kajaku.
Nino pri veslanju sedi v enakem sedežu, kot ga imajo smučarji
paraplegiki. Veslanje je primerno skoraj za vse, ki znajo plavati
in želijo ponovno izkusiti radosti vode in plutja po rekah, morjih in jezerih.

Tudi med invalidi vse bolj priljubljena rekreacija (Foto: Uri-Soča)

PARAKOLESARSTVO
Parakolesarjenje ali ročno kolesarjenje sta pacientom 9. avgusta predstavila Primož Jeralič in trener Aleksej Dolinšek.
Povedala sta, da je ročno kolesarjenje tudi med paraplegiki in
tetraplegiki v zadnjih letih zelo priljubljeno in dokaj razširjeno.
Naši ročni kolesarji se udeležujejo različnih kolesarskih prireditev in maratonov. Med njimi tudi legendarnega maratona Franja, Jeralič pa je nastopil tudi na zadnjih paraolimpijskih igrah
v Riu de Janeiru. Ročni kolesarji iz pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije so v letu 2015 pripravili akcijo »Zavrtimo Slovenijo« in v petih etapah prekolesarili Slovenijo od
Kopra, Ljubljane, Kranja, Celja do Lendave. Z denarjem, ki so
ga v akciji zbirali, so kupili sodobno ročno kolo in ga poklonili URI-Soča za vadbo in promocijo tega rekreacijskega športa
med invalidi. Ročno kolesarjenje pa je tudi izredno primerno
za družinske kolesarske izlete po naši lepi deželi.
Predstavitev pa je po naključju sovpadla z obiskom kolesarke, dr. Helge Elisabeth Breimaier, ki se vsako leto z ležečim kolesom sama odpravi iz avstrijskega Gradca v Portorož.
Zaradi obolenja z multiplo sklerozo na krajše razdalje uporablja bergle, z ležečim kolesom pa se poda tudi na dolge ko-

Paraolimpijec Primož Jeralič je predstavil parakolesarjenje. (Foto:
Uri-Soča)

lesarske ture. Prenočuje v kampih, pri znancih ali v hotelih. Ob
predstavitvi je predstavila svojo osebno zgodbo in kolo, ki ji
omogoča mobilnost in normalno vključenost v življenje.
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NAMIZNI TENIS
Med invalidi priljubljeno igro, ki je tudi paraolimpijska disciplina, sta 16. avgusta demonstrirala paraplegik in paraolimpijec Bojan Lukežič in tetraplegik Ljubiša Gajič iz Društva
paraplegikov ljubljanske pokrajine.
Pacienti so z zanimanjem prisluhnili njunim osebnim
zgodbam in predstavitvi hitre in dinamične igre, ki je primerna
skoraj za vse paciente na medicinski rehabilitaciji. Namizni tenis je tudi del športne aktivnosti pri rehabilitacijski rekreaciji na
URI-Soča. Seveda so pacienti tudi zaigrali z našima reprezentantoma, odzivi in doživetja ob igri s tako dobrima igralcema
pa so bili še nekaj časa glavna tema na hodnikih.
Namizni tenis je šport, ki je zaslužen, da je v samostojni
Sloveniji prvič zadonela paraolimpijska Zdravljica. Priborila jo
je članica Društva paraplegikov Gorenjske Mateja Pintar v

STRELJANJE Z ZRAČNIM OROŽJEM
Streljanje z zračnim orožjem so 23. avgusta pacientom v
veliki telovadnici predstavili: trenerka strelcev invalidov Polona Sladič in paraolimpijca Veselka Pevec ter Franc Pinter
- Ančo. Predstavitev je med pacienti in zaposlenimi pritegnila
izjemno zanimanje. Zlata Veselka Pevec z zadnjih paraolimpijskih iger v Riu de Janeiru in Franc Pinter, sedemkratni udeleženec paraolimpijskih iger in dobitnik štirih paraolimpijskih
kolajn, sta prisotne navdušila s svojo karizmo in z osebno
zgodbo, iz katere sta zgradila zavidljivo športno kariero. Prav
tako tudi njuna trenerka Polona Sladič, ki se je s svojimi varovanci udeležila že šestih paraolimpijad. Vsi prisotni so se lahko
tudi preizkusili v streljanju z zračno puško in spoznali, da gre za
izjemno zanimivo in zahtevno športno panogo.
Streljanje je šport, v katerem imamo med paraplegiki in
tetraplegiki odlične strelce, ki tekmujejo v strelski ligi Zveze paraplegikov Slovenije, trije vrhunski strelci pa osvajajo medalje
tudi na največjih svetovnih tekmovanjih.

letu 2004 na paraolimpijskih igrah v Atenah. Čez štiri leta pa je
v Pekingu osvojila še bronasto odličje.

Ljubiša Gajič (zadaj) kljub tetraplegiji odlično vihti lopar. (Foto:
Uri-Soča)

Svetovni prvak in paraolimpijec Franc Pinter daje napotke. (Foto:
Uri-Soča)

PLESALCI SO SE PREDSTAVILI V URI-SOČA
Plesalci plesnega kluba Zebra, v katerem plešejo tudi člani
nekaterih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije,
so 6. septembra 2017 v URI-Soča predstavili ples na invalidskih vozičkih. Predstavitev je s plesalci reprezentanti ZŠIS-POK
pripravil trener Andrej Novotny, s soplesalkami Alenko
Plemelj, Anjo Jeršan in Dejo Petrovič Kuclar pa so na
vozičkih zaplesali: Nina Wabra Jakič, Ines Golobič, Amir
Alibabič in Janez Učakar. Valček so zaplesali vsi skupaj.
Predstavitev je povezovala športna pedagoginja v URI-Soča, mag. Juta Ošlak Kranjc.

Tudi plesali smo. (Foto: Uri-Soča)

PREDSTAVITEV PARAPLAVANJA V URI-SOČA
V sklopu predstavitev športov in športnikov v URI-Soča je
13. septembra 2017 Nino Batagelj iz DP ljubljanske pokrajine
predstavil paraplavanje. Čeprav je vodni šport predstavljal v
telovadnici in ne v bazenu, se je predstavitve udeležilo veliko
število pacientov in zaposlenih. S projekcijo fotografij in video
Pri predstavitvi so sodelovali (z leve): Juta Ošlak Kranjc, plavalec Nino
Batagelj in kajtar Jernej Privšek.
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posnetkov je predstavil svojo osebno zgodbo s pozitivnim
pogledom na življenje.
Nino je po poškodbi s plavanjem pričel pred osmimi leti v
bazenu URI-Soča in rekreativno plaval vsa leta. Zadnji dve leti
s trenerko Jano Čander iz ZŠIS-POK redno trenira in tekmuje
tudi na mednarodnih tekmovanjih. Priplaval si je tudi potrebni
normi za nastop na svetovnem prvenstvu v Mehiki.

]
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V URI-Soča so z mesecem septembrom plavanje po mnogih letih ponovno vključili v program rehabilitacije. Izvaja ga
športna pedagoginja, mag. Juta Ošlak Kranjc, s ciljem prilagajanja na vodo, nove pogoje plovnosti in učenja tehnike
plavanja. S tem si bodo pacienti pridobili tudi veliko izkušenj,
ki jim bodo koristile, če se bodo želeli vključiti v plavanje v domačem okolju. Plavanja se je udeležil tudi pacient z oddelka za
paraplegijo in tetraplegijo.

Pri Zvezi paraplegikov Slovenije se od ustanovitve naprej zavedamo pomena športa paraplegikov in tetraplegikov za
ohranjanje zdravja. Podatki namreč kažejo, da tisti naši člani, ki se rekreativno ali tekmovalno ukvarjajo s športom, živijo bolj
zdravo in kvalitetnejše življenje. Zato podpiramo in pozdravljamo odločitev URI-Soča o zaposlitvi vaditelja športa. Vsaj za
paraplegike in tetraplegike lahko trdimo, da je športna aktivnost pomembna že v času medicinske rehabilitacije. To je že
pred pol stoletja dokazal pionir invalidskega športa v Sloveniji, prof. Bojan Hrovatin.

Barbara Slaček | 14. Dan brez vozička

TOKRAT V SLOVENSKI BISTRICI
14. tradicionalni Dan brez vozička se je letos dogajal na letnem kopališču v Slovenski Bistrici, saj je
v začetku poletja na dan pricurljala novica, da bo konjiški bazen zaradi obnove to sezono zaprt.
Organizatorji srečanja so zato hitro zavihali rokave in poiskali novo, primerno lokacijo.

T

okratni dogodek ni bil drugačen le zaradi lokacije,
ampak je ravno zaradi lokacije organizacija deloma
pripadla Društvu paraplegikov Podravja, ki je skupaj
z Mednarodno zvezo društev IAHD Adriatic in ob podpori
Občine Slovenska Bistrica, Zavoda za šport Slovenska Bistrica
in Zveze paraplegikov Slovenije na bistriški bazen pripeljalo
vsega 35 potapljanja željnih, tudi prijateljev s sosednje Hrvaške. Da pa se niso samo potapljali, so invalidi potapljači, predstavniki IAHD Adriatic demonstrirali discipline tekmovanja v
športnem potapljanju za invalide, ki je ravno letos postalo
tudi uradna športna disciplina. Pomerili so se tudi v pod-

Letos smo se potapljanja željni zbrali v Slovenski Bistrici kjer smo
prvič preizkusili igrati podvodni hokej. (Foto: IAHD Adriatic)

vodnem hokeju, ki je prav tako letošnja novost. V napetem
podvodnem boju je Slovenija s 3 : 1 ugnala Hrvaško. Za vse
tiste, ki se niso želeli namočiti v prijetni vodi, saj je v začetku
srečanja vreme rahlo kazalo zobe, so pripravili demonstracijo lokostrelstva, ki sta jo izvedla člana Društva paraplegikov
Prekmurja in Prlekije. Tako so tudi nekateri potapljači prvikrat
izkusili nekaj drugačnega.
Dogajanje je pospremil tudi župan Občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar, ki si je z zanimanjem ogledal posnetke
z nekaterih naših prejšnjih potepanj po svetu in fotografije
tokratnih podvodnih športnih aktivnosti, ki so se v ozadju
vrtele na platnu.
Bistriško kopališče je pogojno dostopno tako pri vhodu
kot v sanitarijah, zato smo paraplegiki sami priskrbeli primerno klančino za vstop in pripeljali dodaten invalidski voziček,
če kateremu obiskovalcu njegov ne bi zvozil skozi podboje
sanitarij.
Tako se je porodila ideja, da bi v prihodnjih letih srečanje
pripeljali še v druge kraje, na druga letna kopališča, in tudi na
tak način sporočali, da smo gibalno ovirani invalidi enakovredni in aktivni člani družbe in morda poskrbeli za dostopnost
katerega od slovenskih javnih letnih kopališč.
Tudi v očeh sedme sile smo bili lepo sprejeti, saj so se
kamere in novinarji izmenjevali dobro uro in o dogodku pripravili kar nekaj prispevkov.
Enega takih si lahko ogledate na povezavi:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174482360
(peta minuta prispevka).
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THERMANA LAŠKO

Masaža … Najstarejša in najprijetnejša pot do zdravja
Masaža je najbrž najstarejša in najpreprostejša oblika zdravljenja ter tudi eden od najlažjih načinov za pridobivanje in
ohranjanje trdnega zdravja. Ima zelo bogato in več tisoč let staro zgodovino, skozi katero so jo uporabljale prav vse kulture. Prvi
zapisi o masaži so nastali v času kitajskega cesarja Huang-Tija
(okrog leta 2700 p. n. š.), sicer pa je masaža kot oblika preprečevanja in zdravljenja različnih težav, bolezni in poškodb pogosto
omenjena tudi v indijski, starogrški, egipčanski in rimski literaturi.

ne izvaja) pri vseh vnetjih, kožnih boleznih, oteklinah, svežih ranah, zlomih kosti, tumorjih, bolečinah in krčih v mišicah.
Osnovno delovanje masaže lahko razdelimo na dve komponenti: na fizično, ki ugodno vpliva na kožo, mišice, živčevje,
presnovo, krvni obtok, limfni sistem in sklepe, ter na psihično, ki
predstavlja sprostitev uma in duha.

Informacije: 03 423 2045 / wellness-spa@thermana.si
Avtor teksta: Polona Rozoničnik, dipl. fizioterapevtka
Lektorirala: Maša Pliberšek

Masaža je dotik, vrednost dotika pa je neizmerna
Dotik nam pomeni nekaj tako naravnega, da bi brez njega
hitro postali depresivni in razdražljivi. Občutek dotika je najbrž
naše najbolj prvotno občutenje. Čeprav dotik potrebujemo vsi,
saj nam daje občutek varnosti in topline, smo pri medsebojnem
dotikanju žal še vedno precej obotavljivi. In ravno masaža je tista, ki tabuje ukinja, ljudem pa omogoča neovirano sprejemanje dotika.
Masaža temeljito učinkuje na zdravje človeka. Osnovno delovanje masaže lahko razdelimo na dve komponenti: na fizično,
ki ugodno vpliva na kožo, mišice, živčevje, presnovo, krvni obtok, limfni sistem in sklepe, ter na psihično, ki predstavlja sprostitev uma in duha.
Za učinkovitost masaže je ključnega pomena poznavanje
indikacij in kontraindikacij. Masaža je kontraindicirana (se torej

Kakšni so učinki masaže
–– Izboljša stanje kože.
–– Zelo ugodno vpliva na vezivna tkiva ter mišični in skeletni
sistem.
–– Vpliva na živčni sistem in zmanjšuje bolečino.
–– Ugodno vpliva na kardiovaskularni sistem.
–– Izboljšuje limfni pretok.
–– Blagodejno vpliva na človeški imunski sistem.
–– Upočasni frekvenco dihanja.
–– Vpliva na prebavila – zmanjšuje napihnjenost.
–– Pripomore k boljšemu delovanju ledvic.
–– Deluje prečiščevalno.

OBNOVITVENA
REHABILITACIJA V
ZDRAVILIŠČU LAŠKO
oktobru nudimo
V septembru in
KI POPUST.
20 % PROMOCIJS

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA
Fizioterapevtska obravnava je individualna
manualna terapija, namenjena izboljšanju
funkcije mišično - skeletnega sistema. Terapevt
s pomočjo določenih testov ugotovi, katera
struktura je prizadeta, določi cilje obravnave in
ustrezno terapijo.

Cena 50 minutne
fizioterapevtske
obravnave je 47 €
in 30 minutne
fizioterapevtske
obravnave 35 €.

št.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
03 7345 150 | fizioterapija.info@thermana.si
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Jože Globokar

DVOJEC LUKEŽIČ-KANCLER DO BRONA
Slovenska namiznoteniška reprezentanca v postavi: Andreja Dolinar, Barbara Meglič, Bojan Lukežič, Ljubiša Gajič,
Primož Kancler in Luka Trtnik se je od 13. do 18. junija 2017 v Bayreuthu udeležila odprtega prvenstva Nemčije v namiznem tenisu.
Navdušil je dvojec Lukežič-Kancler, saj se je v ekipnih bojih v skupini tri zavihtel do bronastega odličja. Za nastop v finalu
pa sta naša igralca morala priznati premoč Ukrajincema (1 : 2). V posamični konkurenci se je najbolje izkazala Dolinarjeva, ki
se je v svoji skupini po porazu za polfinale z Brazilko (3 : 1) uvrstila na mesto od pet do osem. Lukežič je bil 12., Kancler 17.,
Megličeva in Gajič pa sta izpadla že v predtekmovanju. Trener Darko Kojadinović je povedal, da ima ekipa še nekaj rezerve.

Jože Globokar

ODLIČNA PROMOCIJA KOŠARKE NA VOZIČKIH
V Ljubljani je 18. in 19. avgusta 2017 v organizaciji Košarkarske zveze Slovenije in Extrem d. o. o. potekal izredno močan
mednarodni košarkarski turnir 3 X 3. Turnir sodi v okvir svetovne Fibine serije.
Organizatorja sta med svetovno elito košarke 3 X 3 povabila tudi košarkarje na vozičkih, za kar zaslužita posebno zahvalo.
To je bila namreč izredna priložnost za promocijo košarke na invalidskih vozičkih. Naši košarkarji so pod vodstvom selektorja
Žige Kobaševiča odigrali tri tekme, po sistemu vsak z vsakim. Posamezna tekma je trajala sedem minut. Kot slovenska reprezentanca so v treh ekipah na Kongresnem trgu nastopili:
–– prva ekipa: Simon Gračnar (c), Janez Učakar in Enis Musič
–– druga ekipa: Tone Zakrajšek (c), Marino Popovič in Gregor Gračner
–– tretja ekipa: Milan Slapničar (c), Jovita Jeglič, Aleš Povše in Boštjan Ceglar
Tekme je vodil sodnik Nedžad Budimlić.

Jana Rožaj

TENIŠKI VIKEND V PORTOROŽU
V Portorožu je 16. in 17. septembra potekal tradicionalni teniški turnir mešanih dvojic. Nastopili so tenisači pokrajinskih
društev Zveze paraplegikov Slovenije in Thermane Laško d. d.. Drugi letošnji teniški dogodek v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije in Doma paraplegikov Pacug je minil v sproščenem vzdušju, kar pa ne izključuje borbenih in »fer« iger.
Igralci so se tokrat potili v »balonu«, saj je bilo vreme precej nestabilno – velika mešanica sonca in dežja. Po celodnevnem
igranju so dvojice dosegle naslednje rezultate: prvo mesto Sašo in Damjana, drugo Zdravko in Uroš, tretje Mojca in Jana,
četrto pa Peter in Primož.
Po končanem tekmovanju so se tenisačice in tenisači zadržali v prijetnem in veselem druženju in si izmenjali izkušnje.
Hvala vsem igralcem in navijačem za udeležbo.

Povzeto po dostopno.si

POTRES V MEXICU
Mehiški Ciudad de Mexico bi moral med 30. septembrom in 6. oktobrom gostiti svetovni prvenstvi za paraplavalce in
paradvigalce uteži. Vendar pa je Mehiko 19. septembra stresel močan potres, ki je po zadnjih podatkih zahteval
najmanj 233 smrtnih žrtev. Potres z magnitudo 7,1 je povzročil precejšnjo paniko med prebivalci 20-milijonske
prestolnice Cuidad de Mexico.
Po sestanku z lokalnim organizacijskim komitejem so se odločili prvenstvi prestaviti. Na tekmovanjih naj bi sodelovalo
približno 1400 posameznikov. Omenjena prestavitev prvenstev je prva v zgodovini Mednarodnega paraolimpijskega komiteja, nadomestni termin in prizorišče še nista znana. Svetovnega prvenstva v paraplavanju bi se morala udeležiti tudi plavalca
Darko Đurić in Nino Batagelj, ki sta bila v času potresa s trenerjem Alenom Kramarjem in maserjem Dejanom Kičinom
na višinskih pripravah v pripravljalnem centru LaLoma v mestu San Luis Potosi, 450 kilometrov od epicentra potresa. Kot so
sporočili, je z njimi vse v redu in so že na varnem doma.
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Jože Globokar | Razstava Željka Vertlja

11 SAMOSTOJNIH IN 40 SKUPINSKIH RAZSTAV
Založba UNSU je 29. junija 2017 v avli Salusa v Ljubljani pripravila 11. samostojno razstavo našega
slikarja Željka Vertlja, ki je tudi član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Na
stenah avle slikar razstavlja opus »VALOVI POLETJA«, v katerem je več kot dvajset novejših del.

S

likarja in njegova dela je ob
otvoritvi predstavil likovni kritik
in dober poznavalec naših slikarjev, Jaka Racman. Med drugim je
poudaril: »Od prvih začetkov slikarskih
potez razvidno slikarjevo hotenje po
realno prepričljivi in obenem pravljično lirični naravi ustvarjenih podob, je v
več kot dvajsetih letih (odkar je štipendist VDMFK) dvignil svoj likovni jezik
na raven, ko že zmore presegati shematičnost. V dozdevni lahkotnosti gibkih linij in voljni mehkobi vzvalovanih
kretenj čopiča ustvarja podobe sveta,
ki so več kot prepričljiv vtis odseva trenutka in resnične podobe narave. Svoje
intimno doživeto videnje naslikanega
avtor hkrati odpira navzven kot poziv,
da bi tudi ostali (lahko) uvideli, kar je
v brenčeči bežnosti sodobnega utripa
bivanja vsakdanjosti očem nevidno in
kar ostaja, vsem na očeh, najbolj skrito.
Njegove slike dobijo s tako poudarjeno
simbolno razsežnostjo presežno vre-

dnost in značaj metafore. Povsod na
razstavi je med slikami slutiti, da je v
nepremičnem motivu zastal dih in da
je v prizore neprisiljeno vnesena vseobjemajoča brezmejnost, ki je za slikarja
in gledalca pomirjujoča in navdihujoča obenem.
Avtorjev likovni izraz tudi na pričujoči razstavi odlikuje barvna skladnost,
uglašena na prav določene tonske
akorde in obogatena, gledano celostno v okvirih dosedanjega opusa. Če je
doslej ubiral razmeroma konservativno udobje toplih, zemeljskih tonov, se
presenetljivo sveže in suvereno prikaže
tudi v veščem usklajevanju odtenkov
modro zelene, oranžne in rožnate ter z
navdušujočo lahkotno sinjino markantnih kadrov nekaterih svojih morskih
slik.«
V nadaljevanju kulturnega dogodka je slikarja in številne ljubitelje likovne umetnosti nagovorila predstavnica

družbe Salus, Katarina Ivančič, in ob
kratki predstavitvi gostitelja pripomnila, da je pestra tematska razstava dobra
in primerna popotnica v prihajajoče
poletje.
Ustvarjalno in življenjsko okolje
Željka Vertlja, ki živi in ustvarja v Domu
starejših občanov v Kočevju, je predstavila direktorica doma Lidija Vardijan Žagar in odprla razstavo. Kulturni dogodek je popestril in obogatil
temperamentni trio Evforija – Urška
Jeraj (violina, vokal), Šemsudin Džopa
- Dino (kitara) in Jure Bergant (kontrabas).

Željko Vertelj se je rodil 26. julija
1959 in je član Društva paraplegikov
ljubljanske pokrajine. Svoja mlada
leta je preživljal v vasi Črni potok
pri Kočevju. Spomni se, da je že
kot otrok in osnovnošolec rad risal,
vendar po končani osnovni šoli za
ta hobi ni bilo več časa. No, časa pa
je bilo na pretek, ko je po prometni
nesreči leta 1993 postal tetraplegik.
Po končani rehabilitaciji je odšel v
Dom starejših občanov v Kočevju in
nekaj časa ni vedel kaj naj bi počel
sam s seboj. Poskusil je s slikanjem.
Najprej z risbo, vendar mu ni šlo
najbolje, saj v prstih ni bilo ne prijema ne pravega občutka. Slišal je,
da nekateri tetraplegiki rišejo z usti,
zato se je priključil slikarjem Likovne
sekcije Zveze paraplegikov Slovenije. Že po prvih poskusih je spoznal,
da ni pomembno s čim držiš čopič,
temveč kaj znaš.

Slikarja je predstavil Jaka Racman, dogodek pa obogatil trio Evforija. (Foto: Istvan Andras Oravecz)
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Jože Globokar | Premierna predstavitev knjige

BREZ ČEBEL NE BO ŽIVLJENJA
Na sejmu Agra v Gornji Radgoni je bila ob paviljonu Čebelji svet 27. avgusta 2017 premierna predstavitev knjige Brez čebel ne bo življenja. Avtorji: dr. Peter Kozmus, Boštjan Noč, Karolina Vrtačnik in 66
avtorjev iz 32 držav v nekakšni poljudni enciklopediji na več kot 350 straneh objavljajo tako rekoč vse
znanje o pomenu čebele.

M

ed njimi pobudnik združevanja
čebelarjev na invalidskih vozičkih in drugih invalidov, čebelar
Andrej Sever, in čebelarka s Hrvaške
Jadranka Luketa, v svojih sestavkih
pišeta o čebelarjenju in vključevanju čebelarjev invalidov v delo s čebelami.
Na predstavitvi knjige so bili tudi

naši čebelarji: predsednik Čebelarske
sekcije Ljubo Janežič, častni predsednik Andrej Sever, Beno Krč, Slavko
Dunaj in Dušan Slana. Ob lepem in
prisrčnem sprejemu Čebelarske zveze
društev Pomurja so se srečali, družili in
izmenjavali izkušnje z znanimi čebelarji,
kot so: predsednik Apimondie Phillip

Naši čebelarji z medeno kraljico (Foto: arhiv Andrej Sever)

McCabe, predsednik ČZS Boštjan
Noč, znani vzrejevalec matic Jože Tretjak, dr. Stanko Kapun iz Kmetijske
gozdarske zbornice Slovenije, znani
čebelar Štefan Šemen, medena kraljica
Mateja Šoštarič in drugi.
Ob tej priložnosti je predsednik Čebelarske sekcije Ljubo Janežič pobudniku združevanja čebelarjev na invalidskih
vozičkih Andreju Severju predstavil čebelarjenje paraplegikov in tetraplegikov
v Prekmurju. Obiskala sta sedež Društva
paraplegikov Prekmurja in Prlekije, kjer
že uspešno čebelarijo s šestimi družinami, v načrtu pa imajo tudi gradnjo
čebelnjaka. Ljubo je gostu pokazal tudi
svoj čebelnjak in kot zanimivost naj zapišemo, da so čebele na dveh panjih naredile dve bradi v obliki srca. Za vsakega
po eno. Kdo bi vedel, mogoče pa je v
tem tudi nekaj simbolike. Vidno presenečen ob predstavitvi našega čebelarjenja v Prekmurju in Prlekiji je Andrej
predsedniku sekcije poklonil lesorez
znamenitega belokranjskega petelinjega boja.

LIKOVNA KOLONIJA »ISTRSKA OBALA«
Člani Likovne sekcije ZPS so se med 7. in 16. junijem zbrali v Domu paraplegikov v Pineti. Pod mentorskim vodstvom
slikarja Rassa Causeviga so ustvarjali v različnih slikarskih tehnikah. Na likovni koloniji »Istrska obala« so se izpopolnjevali v akrilu in olju na platnu, pastelu in svinčniku. Svoja dela so razstavili na terasi doma. Mimoidoči so si z zanimanjem
ogledovali njihovo ustvarjanje. Posebna pozornost je bila namenjena slikarjem, ki slikajo z usti, in so tudi člani Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Zlasti otroci so se z
veseljem preizkusili v slikanju z usti. Likovne kolonije so se udeležili: Dragica Sušanj, Anka Vesel, Klavdij Leban, Lučka Kocjančič, Miran Jernejšek, Boris in Ana Šter, Damjan Rogelj,
Ljudmila Turk, Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič, Tina
Pavlovič, Tina Šerko, Veronika in Anja Starič ter vodja sekcije Metod Zakotnik. Za dobro počutje slikarjev so poskrbele:
Ivanka Jernejšek, Jelka Bauman in Jana Hribar. Pogrešali
smo prijateljice in prijatelje, ki se kolonije niso mogli udeležiti.
Kolonijo je s sofinanciranjem JSKD organizirala Zveza
paraplegikov Slovenije.
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Jože Globokar | Naši pesnici prva nagrada za haiku

Darinka Slanovec za haiku prejela dve prvi in
eno tretjo nagrado
Pesnica Darinka Slanovec je po šestih letih na 19. mednarodnem natečaju za najboljše haikuje revije
Apokalipsa ponovno posegla po prvi nagradi. V pisanju haikujev je nase opozorila že na 9. natečaju
v letu 2007, ko je prejela tretjo nagrado.

O

njenem trivrstičnem haikuju,
»Tih – sredi zrelega polja
– mejnik.«, je strokovna komisija v sestavi Edin Saračević, Silva
Trstenjak in Alenka Zorman v obrazložitvi med drugim zapisala: »Splošno
znana je Aškerčeva balada Mejnik. Pesnik
v njej govori o goljufivem prestavljanju
mejnika in s tem meje. Tako dejanje naj
ne bi človeku dalo miru niti na onem svetu ... V zgodovini je bilo veliko vojn, ki so
se začele zaradi nasilnega, enostranskega
premikanja (meddržavnih, medetničnih,
med-stanovskih ...) meja«.
Mejnik v nagrajenem haikuju je tih,
kar simbolizira umirjenost in tišino. Je
na svojem mestu, prav tako so verje-

tno urejeni medčloveški, medsosedski odnosi. Lastniki zemlje so ljudje, ki
so »na svojem mestu«. Usmerjeni so
k opravljanju svojega dela, skrbijo za
svoje dobro in za dobro skupnosti. Vse
našteto podkrepi »zrelo polje«, ki simbolizira dovršitev procesov tako v naravi kakor tudi v družbi. Haiku pa odpira
tudi širši pojem meje. Kje je meja med
naravo (poljem) in človekovo dejavnostjo (pesticidi, umetna gnojila ...)? Katere so tiste meje, ki jih niti za ceno lastnega življenja ne bi smeli prestopiti?
Kakšne miselne, jezikovne meje omejujejo naš pogled na svet, na druge,
na samega sebe? Zrelo polje je naravni mejnik med letnimi časi, ko se leto
preveša v čas umirjenosti,
tišine in s tem v trenutke za
spremembo, umik in poglabljanje vase. PrvonagraVPRAŠANJE
jeni haiku zato bralec lahko
doživi še na ožji, povsem
V roki tehtam
osebni ravni v človekovem
jabolko
življenju. »Zrelo polje« so
zadržane, smrtne želje srednja oziroma poznejša
leta, v katerih se človeku
edini sad drevesa
pogosto dogajajo različne
v ozadju zimskega vrta.
prelomnice zunaj njega
Me bo nasitilo?
in v njem samem ali/in v
sobivanju z drugimi (doloMi bo zavdalo?
čena starost, prenehanje
Kdo ugrizne s slastjo v trpko negotovost?
dejavnosti, spoznanje, razodetje, razočaranje, nesreKdo tvega
ča, bolezen, razveza, smrt
svojo pesem,
bližnjih ...), zaradi katerih
nedotaknjeno od usode?
postane »tih« tudi v umetniškem ustvarjanju.

Pesnica Darinka Slanovec (Foto: arhiv ZPS)

Drugo nagrado je prejel haiku »Neskončna plaža – vse zgodbe bosih
nog – jemlje morje.«, hrvaškega avtorja Borisa Nazanskyga, tretje pa lep
haiku slovenskega avtorja Dimitrija
Škrka, »Pod vaško lipo – Bog razpet
med dve poti – odložen kovček.«
Na 19. natečaju za najboljši haiku je bila
udeležba precej manjša kot v preteklih
letih. Sodelovalo je 74 avtoric in avtorjev iz trinajstih držav: Avstralije, Črne
Gore, Francije, Hrvaške, Indije, Izraela,
Japonske, Makedonije, Nove Zelandije,
Romunije, Srbije, ZDA in Slovenije. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad
je bila 17. junija 2017 v idilični vasici Pliskovica na Krasu.

"Darinka Slanovec,
iz samostojne pesniške zbirke Sled angelov."
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Jože Globokar | Otvoritev razstave

RAZSTAVA IZ ZAPUŠČINE SILVA MEHLETA IN
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je 6. septembra 2017 v prostorih Info točke 65 + v Ljubljani
pripravilo posthumno razstavo del iz zapuščine slikarja Silva Mehleta in razstavo fotografij naših
fotografov. Ljubiteljem likovne in fotografske umetnosti je poslanstvo društva in socialne programe
predstavila predsednica Mirjam Kanalec in se Mestni občini Ljubljana zahvalila za vsestransko podporo.

Z

a tem je moderator in likovni
kritik Jaka Racman predstavil
življenjski in likovni ciklus našega slikarja Silva Mehleta. Silvo je že v
mladosti ustvarjal stripe in se spogledoval z umetnostjo. Po izredno hudi
poškodbi se je kmalu pridružil slikarjem, ki delujejo v okviru Likovne sekcije
pri Zvezi paraplegikov Slovenije, in pod
mentorskim usmerjanjem zelo hitro
napredoval. Že po dobrem letu je postal štipendist elitnega Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami, kasneje pa se s hitro vzpenjajočo se kvaliteto in razvitim umetniškim čutom povzpel do pridruženega

člana. Zagon, optimizem, radovednost
in trmasta vztrajnost so mu pomagali
premagovati velike omejitve izjemno
hude gibalne oviranosti. Slikanje z usti
mu je predstavljalo edino možnost likovnega snovanja, kjer je skoraj le z gibi
ustnic snoval svoje umetniške vizije.
Iz umetnikove zapuščine so na razstavi izbrana dela iz različnih obdobij
ustvarjanja, kar kaže avtorjevo vzpenjajočo slogovno rast; konstanten, predirni čut za realno podajanje ter hkrati raziskovalni nemir nepredvidljive menjave
likovnih pristopov. Pomembno je opozoriti na motivno bogastvo znotraj njegovega opusa. Silvo Mehle je namreč

Podžupan MOL Aleš Čerin je odprl razstavo. (Foto: Lutfi Abdullahu)

zgodaj in uspešno zavojeval izzive, ki
jih slikarju postavljajo figura, krajina, arhitektura ter njihov medsebojni odnos
na likovnem polju in v prostoru.
Razstava fotografij – VIRTUALNA
RESNIČNOST – je plod in razvoj projekta, ki je nastal na foto delavnici v Murski
Soboti v letu 2016. Tam so člani Fotografske sekcije, ki jo vodi član našega
društva, fotograf in novinar Dejan
Mijovič, eksperimentirali s projekcijo
na obraze udeležencev. Fotografije, ki
so nastale v tem času, pa predstavljajo
odsev občutij in položajev posameznikov v današnji družbi. Avtorji razstavljenih fotografij so: Zarja Kovačič Hren,
Mojca Burger, Mirjam Kanalec in
Darko Bajželj.
Kulturni dogodek je popestrila in
obogatila violinistka Anja Šoštarič,
razstavo pa je odprl podžupan MOL
Aleš Čerin. Ob tem je poudaril dobro sodelovanje z našim društvom in
dodal, da bo občina tudi v prihodnje
podpirala gibalno ovirane občane in
njihovo dejavnost na kulturnem področju. Ob tej priložnosti smo se ženi
pokojnega umetnika, Heleni Mehle,
z drobnim cvetom zahvalili za vse trenutke, ko mu je stala ob strani in mu
pomagala pri njegovem ustvarjanju. V
vsako potezo s čopičem je vtkana tudi
njena pomoč.

"Nihče še se ni dvignil iz pepela, kdor ni šel zmagovito
skozi ogenj trpljenja."
Mahatma Gandhi
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Jože Globokar | Likovna delavnica pri Rupnikovih na Forštu

SLIKARSKO IZOBRAŽEVANJE Z VESELIM DRUŽENJEM
Marja in Branko Rupnik sta 27. julija 2017 na svoji domačiji na Forštu na Ljubnem ob Savinji pripravila
tradicionalno slikarsko delavnico. V prelepem okolju ob pogledu na smučarsko skakalnico, kjer potekajo
tekme v svetovnem pokalu za ženske, so svoje slikarsko znanje nadgrajevali slikarji Likovne in rezbarske
sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije.

P

od mentorskim vodstvom slikarja Jožeta Potokarja - Cvrča
so dela v olju na platnu, akrilu
in risbi ustvarjali: Benjamin Žnidaršič in Željko Vertelj, ki slikata z usti,
in sta člana Mednarodnega združenja
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, slikarji Boris Šter, Metod Zakotnik in
gostitelj Branko Rupnik. Rezbarila sta
Miran Jernejšek in Radovan Gros,
pridružila pa sta se jim še slikarja Boštjan Močnik iz Tržiča in Emil Škrbec iz
Trbovelj. Že po tradiciji pa se vsako leto
slikarjem pridružijo tudi bližnji otroci
različnih starosti in v akrilni tehniki poskušajo ustvariti svoja začetna slikarska
dela. Slikar Branko Rupnik ima v svojih
prostorih lepo galerijo, v kateri so razstavljeni tudi njegovi portreti naših slikarjev. Tokrat je bila stena v prehodu, ki
povezuje dvorišče z vrtom, namenjena
razstavi treh, ki so žal že pokojni. Avtor
je pod njimi napisal: »Ni jih več, a so še
med nami!«

Udeležence je po zaključku slikarske delavnice nagovoril župan Občine
Ljubno ob Savinji, Franjo Naraločnik,
in hkrati poskrbel za veselo razpoloženje. Zaigral je na kitaro in skupaj smo
zapeli nekaj lepih slovenskih, predvsem
starejših narodnih pesmi. Ja, likovna
delavnica pri Rupnikovih je nekaj več.

Portreti slikarja Branka Rupnika (Foto: Leo Kočevar)

Slikar Benjamin Žnidaršič – v ozadju smučarska skakalnica (Foto: Peter
Planinšek)
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Slikarsko izobraževanje se prevesi v veselo druženje, kjer ne manjka pesmi in
sladkih dobrot sosedovih gospodinj in
prijateljic gostiteljev. Tokratno srečanje
je podprlo društvo Naš kraj, s predsednikom Radenkom Tešanovićem.

Gostitelja, župan in mentor (Foto: Leo Kočevar)

št.
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Benjamin Žnidaršič | Slikarska delavnica v Kampu Adria v Ankaranu

JUBILEJNA DELAVNICA V ANARANU
V sredo 27. septembra 2017 smo se v Kampu Adria v Ankaranu, Jadranska cesta 25, na vsakoletni likovni
delavnici, ki jo organizira Društvo paraplegikov Istre in Krasa, v sodelovanju z Zvezo paraplegikov
Slovenije, Zavodom Ars Viva in Občino Ankaran zbrali slikarji iz cele Slovenije. Tokrat je bila to deseta
jubilejna ustvarjalna delavnica.

Z

bralo se je 29 slikarjev in spremljevalcev, ki so ustvarjali pod mentorskim vodstvom Rajka Čauševiča.
Ob tem smo ob bazenu pripravili pregledno razstavo likovnih del, ki so v popoldanskih urah privabili naključne
obiskovalce. V pogovoru s slikarji so lahko spoznali, kako se
slika z usti in tudi poskusili to tehniko.

Delavnice in tečaji za invalide in druge slikarje v ankaranskem kampu so namenjeni vsem, ki slutijo ali že vedo, da jim
slikarsko ustvarjanje prinaša srečo in veselje. Na zadnji poletni celodnevni slikarski delavnici nismo stremeli za proizvodnjo nečesa koristnega, uporabnega, vnovčljivega ali hvale
vrednega. Skozi kroženje čopiča po kupčku barve na paleti in
skozi udarne, plahe, občutene in premišljene poteze na platnu se skušamo podajati v polje neznanega. Pod strokovnim
vodstvom mentorja poteka dialog vsakega posameznega
udeleženca slikarskih delavnic s sliko oz. risbo, igrivo, a hkrati
globoko zares. V strokovno vodenih tečajih risanja in slikanja
se učimo svojih misli, občutkov, želje razširjati v abstraktni in
hkrati duhovni prostor. To je v sliko in v risbo. S sliko ali risbo
imamo tako priložnost javno spregovoriti na likovni način.

MEDNARODNA RAZSTAVA SLIKARJEV VDMFK

V ospredju Željko in Dragica lovita zadnje letošnje, tople sončne žarke in
ustvarjata (Foto: Zavod Ars Viva)

V Galeriji sv. Barbare v Idriji so 1. septembra 2017 slikarji
Slikarske sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije odprli jesenski ciklus razstav z mednarodno razstavo slikarjev članov
VDMFK. Razstavljali so slikarji, ki slikajo z usti: polnopravna
člana Vojko Gašperut in Benjamin Žnidaršič ter štipendisti Tina Pavlovič, Dragica Sušanj, Željko Vertelj, Roman Gruntar, tuja slikarja Itzhak Adir iz Izraela in Stjepan
Perkovič s Hrvaške in žal pokojni, pridruženi član Silvo
Mehle. Slikarje in njihova dela je ob odprtju razstave predstavila likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, razstava je
bila odprta do 16. septembra 2017.

Kar nekaj naših slikarjev je prišlo ustvarjati v Ankaran, drugi so se prišli
nastavljati sončnim žarkom. (Foto: Zavod Ars Viva)
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Igor Plohl | Osveščanje otrok in mladostnikov v šolskem letu 2016/2017

Z ROGIJEM SE JE SREČALO 2000 BRALCEV
V minulem šolskem letu 2016/2017 sem opravil 27 predstavitev svojih knjig po vrtcih ter osnovnih šolah in
drugod po Sloveniji. Z levom Rogijem se je tako srečalo približno 2000 otrok, mladostnikov in odraslih.
Na žalost sem moral nekaj predstavitev zaradi bolezni ali prezasedenosti tudi odpovedati.

P

rvo predstavitev sem opravil v
Domu upokojencev Slovenska
Bistrica. Povabili so me na pobudo stanovalcev, ki so prebrali knjigo
Ne domišljaj si! Za učence višje stopnje
osnovne šole, srednješolce in odrasle imam pripravljeno multimedijsko
predstavitev, Moja zgodba ali kako sem
začel pisati knjige. Starostniki so z veseljem prisluhnili pripovedi in se kljub
številnim življenjskim izkušnjam čudili
nad informacijami, da lahko paraplegiki kolesarimo, se potapljamo, vozimo
štirikolesnik in celo smučamo. Predstavitve vedno prilagodim publiki, saj je še
posebej pri otrocih potrebno podajati
informacije na zanimiv in pedagoško
ustrezen način. Najbolj zahtevna publika so otroci v vrtcih in na nižji stopnji
osnovne šole, saj hitro pokažejo, če jih
predstavitev ne zanima.
V zadnjem tednu oktobra so me

knjige. Posvetili smo se predvsem težavam, ki jih prinaša življenje na invalidskem vozičku. Govorili smo tudi o
pomenu osveščanja ljudi o posledicah
poškodbe hrbtenjače in mojem literarnem ustvarjanju ter nastopih po šolah.
Posnetek oddaje je na voljo na spletni
strani radia.
Zelo me veseli, ko izvem, da so v
kakšni šoli ali vrtcu pripravili dramatizacijo zgodbe o levu Rogiju. Navadno
gre za otroške predstave, ki nastanejo
pod pedagoškim vodstvom. Tokrat se
je dramatizacije lotila odrasla lutkovna
skupina Sovice iz Lovrenca na Pohorju,
ki jo sestavljajo vzgojiteljice in učiteljice. Skupina me je povabila, da skupaj
pripravimo predstavitev za otroke in
njihove starše. Tako smo konec oktobra nastopili v Kulturnem domu Jožeta
Petruna v Lovrencu na Pohorju. V prvem delu so si otroci ogledali lutkovno

Lutkovna skupina Sovice – predstava Lev Rogi (Foto: nn)

povabili na radio Slovenske gorice, kjer
sem nastopil v oddaji Pod zvezdami.
Pogovor sta vodila voditelja Romana Drumlič in Maks Kurbus. Oba
sta prebrala vse moje avtobiografske
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predstavo o levu Rogiju, nato je sledila
moja predstavitev, v kateri sem govoril predvsem o vsem tistem, kar imava
z Rogijem skupnega. Kulturni večer je
odlično uspel, saj me je čez nekaj dni

klicala ravnateljica OŠ Lovrenc na Pohorju in mi predlagala, da s Sovicami
nastopimo še enkrat, tokrat za učence
in učitelje OŠ. Dva nastopa, enega za
nižjo in drugega za višjo stopnjo, smo
izvedli v aprilu 2017. Predstavitvi so si
ogledali tudi mnogi starši.
Zadnja leta kot zunanji izvajalec
sodelujem tudi z RRA (Regionalno razvojno agencijo) Koroške, saj za udeležence programov Podjetno v svet
podjetništva pripravljam motivacijsko
delavnico. V njej predstavljam svojo
življenjsko zgodbo s poudarkom na
posledicah, ki jih prinese poškodba
hrbtenjače. V drugem delu predstavim
svoja književna dela in način, kako sem
osmislil življenje na invalidskem vozičku. Odzivi mladih podjetnikov so dobri,
saj mi pogosto pripovedujejo, da je
bilo moje predavanje med najbolj zanimivimi in nepozabnimi. Moja zgodba
je lahko za marsikoga od udeležencev
delavnice motivacija na njihovi poslovni in življenjski poti.
Med najbolj prisrčnimi so predstavitve v vrtcih. V zadnjem šolskem letu
sem obiskal vrtce Benedikt, Stročja
vas, Polhov Gradec, Rače, Leskovec in
Gorišnica. V Benedikt so me povabili
ob slovenskem kulturnem prazniku.
Pridružil se nam je tudi župan, ki je z
zanimanjem prisluhnil moji pripovedi.
Otroci so slikanici Lev Rogi in Lev Rogi
najde srečo spoznali že pred mojim
prihodom, saj so vzgojiteljice zanje
pripravile daljši projekt o drugačnosti
in strpnosti. V Benediktu so leva Rogija spoznale prav vse skupine otrok, od
tistih čisto majhnih do tistih, ki bodo
v prihodnjem šolskem letu postali prvošolčki. Vzgojiteljice so mi ponosno
pokazale številne ilustracije junaka na
invalidskem vozičku, ki so krasile prav
vsa oglasna mesta na hodnikih vrtca.
Čeprav je slikanica Lev Rogi najde srečo

št.
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namenjena predvsem učencem druge
triade OŠ, jo z veseljem vzamejo v roke
tudi otroci in vzgojiteljice v vrtcih. K
temu gotovo pripomorejo tudi odlične
ilustracije Urške Stropnik Šonc.
Še posebej so se potrudili tudi v
vrtcu Leskovec, kjer so me prosili, da
predstavim slikanico Lev Rogi najde
srečo in otrokom podelim priznanja ob
koncu predšolske bralne značke. Skromno kulturno dvorano so vzgojiteljice
slavnostno okrasile in vsakemu izmed
otrok podarile slikanico. Sam sem za
otroke prispeval zloženko Ko Rogi postane Igor. Vrtec deluje v okviru OŠ dr.
Jožeta Pučnika Črešnjevec.
Omeniti velja tudi vrtec Stročja vas.
Lev Rogi je eno izmed skupin otrok v
vrtcu spremljal skozi celotno šolsko
leto, saj so ga spoznavali v projektu Samoevalvacija, kjer je eden izmed ciljev

Z otroki vrtca Benedikt (Foto: Sabina Bratuša)

Na OŠ Kapela (Foto: Alenka Kozar)

razvijanje porajajoče se pismenosti.
Tokrat so mi otroci predstavili svoja likovna dela in podoživljanja ob zgodbi
leva Rogija. Povedali so, da jim je najbolj ostal v spominu prizor, ko lev Rogi
pade z lestve in se hudo poškoduje. V
nadaljevanju sem na kratko predstavil
svojo zgodbo. Srečanje je bilo za otroke posebna izkušnja tudi zaradi tega,
ker so neposredno spoznali osebo na
invalidskem vozičku. Za mnoge je bilo
to prvič. S tem so krepili vrednote, kot
so strpnost, pomen prijateljstva, zdravje in sreča.
Zadnja leta me pogosto vabijo na
prireditve ob zaključku bralne značke.
Tako sem ob tej priložnosti nastopal na
OŠ Duplek, Kapela, Gornja Radgona in
Ribnica na Pohorju. Ob koncu bralne
značke navadno nastopam pred celotno šolo, zato so predstavitve v kultur-
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nih domovih ali telovadnicah. Nekatere šole se odločijo za en nastop, druge
želijo posebej predstavitev za nižjo in
višjo stopnjo. Na žalost opažam, da se
število bralcev od prvega do devetega
razreda močno zmanjšuje. Na nekaterih šolah imajo med devetošolci zgolj
peščico zlatih bralcev (učenci, ki so
osvojili bralno značko v vseh razredih).
Predstavitve so med učenci in učitelji
dobro sprejete. Slednjim je še posebej
všeč vzgojni moment, ki ga podajam.
Otroci pa navadno pohvalijo video
prispevke in drugo gradivo, ki dokazuje, da se lahko invalidi ukvarjamo s
številnimi športi in opravljamo mnoge
poklice.
Zelo me veseli tudi, da na nekaterih
šolah učitelji organizirajo projekte, s katerimi mlade seznanjajo z drugačnostjo
oz. invalidnostjo in pri tem uporabljajo
slikanico Lev Rogi najde srečo. V letošnjem šolskem letu so to bile, poleg že
omenjenih, OŠ Hoče, Ruše, Toneta Čufarja Maribor, Gorišnica in bolnišnična
šola, ki deluje na Pediatrični kliniki UKC
Maribor in je enota OŠ Bojana Ilicha.
Izpostavil bom OŠ Toneta Čufarja, kjer
so spomladi izvedli projekt Noč branja.
Posvetili so ga invalidnosti in sprejemanju drugačnosti. Takšni projekti so po
mojih izkušnjah med mladimi izjemno
priljubljeni. Učenci na šoli preživijo noč,
ki je primarno namenjena branju. Poleg tega učitelji pripravijo mnoge dejavnosti, povabijo zanimive goste in
poskrbijo za dobro vzdušje. Tega dne
v službi dlje ostanejo tudi kuharji, saj
otroci v šoli dobijo večerjo in ponekod zajtrk. Takšni projekti med mladimi krepijo zavest o pomenu branja in
šolam prinašajo dodano vrednost na
področju doseganja učnih in vzgojnih
ciljev. Po drugi strani pa pomenijo tudi
veliko dodatnega dela za vzgojitelje in
učitelje.
Ob koncu velja omeniti, da sem
začel po šolah in drugod predstavljati
tudi svojo zadnjo knjigo Pustolovščine
v Prlekiji, ki edina nima avtobiografskega značaja. Vesel sem, da so povratne
informacije o knjigi od mladih pa tudi
od nekoliko starejših bralcev spodbudne. Pustolovščine v Prlekiji sem predstavljal v Knjižnici Lenart, OŠ Gornja
Radgona in v Vetrinjskem dvoru (klub
Wetrinsky).
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[ DOMPARAPLEGIKOV ]
Jana Rožaj | Dom paraplegikov Pacug

DOLGA SEZONA V PACUGU
Z obratovanjem Doma paraplegikov tudi letos počasi prihajamo h
koncu. Letos smo bili odprti od 15. marca, zaprli bomo 30. 11. 2017.
Ja, prav ste razumeli, še vedno smo odprti, članom zveze nudimo
nočitev z zajtrkom že za 29 € na osebo, veseli bomo vašega obiska.

N

o, kakor zapisano, gre letošnja
sezona počasi h koncu, zelo
smo zadovoljni z odzivom naših gostov in prav tem bi se zaposleni
Doma Paraplegikov radi zahvalili za
ustvarjeno prijetno vzdušje in aktivno
sodelovanje pri programu animacije,
ki smo ga letos izvajali. Veliko smo skupaj ustvarjali, sadili, sejali, lakirali in celo
slikali z našimi slikarji. Našim gostom

smo v vsakem terminu skušali približati
potapljanje in jim s tečajem ABC potapljanja obrazložili in praktično pokazali, kako poteka potop. Brez vas ne bi
bilo možno ustvarjati in se lepo imeti.
Letos smo na novo uvedli »Žar večer«,
tako da smo vsak četrtek pekli na oglju,
v soncu ali dežju. Ogledali smo si več
predstav, ki so bile v Avditoriju Portorož
ali na stadionu tenis igrišč Marine Por-

(z leve) Maša in Vesna (Foto: Jana Rožaj)

Fabiola je skrbela, da vam ni bilo dolgčas.
(Foto: Jana Rožaj)

Naša Savina (Foto: Jana Rožaj)

Veljko je skrbel za nasmeške na vaših obrazih.
(Foto: Jana Rožaj)
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torož. Obiskali smo večino dogodkov,
ki so se tekom poletja dogajali na Obali: Rumena noč v Kopru, Ribiški praznik
v Izoli, Portoroške noči, nazadnje pa še
Pomorski krst v Piranu. Vsaka skupina
se je potepala po obalnih mestih in zaledju, v kolikor so cestne razmere dopustile, so zašli tudi do Pinete.
Ekipo doma so letos predstavljali:
Veljko, Fabiola in Vesna, ki so skrbeli,
da so bili naši gostje med svojim bivanjem pri nas polno zaposleni. V fizioterapiji so goste »mučili« Jan, Ivana,
Teja, Justina in Duška. Na recepciji
ste lahko opazili Mašo, ki je skrbela, da
nikomur ni nič manjkalo in izpolnjevala še tako zahtevne želje. Kavo so vam
letos kuhali Maja, Jan, Karin, Taja in
Liam, ki so tesno sodelovali z zaledjem
v kuhinji, kjer sta se izmenjevali kuharici
Dolores in Petra. Ne smemo pozabiti
na čistočo, s katero sta obsedeni Savina in Mihaela. Negovalca Dragana
že vsi poznate tri leta, so bili pa novi
trije reševalci iz vode: Vid, Miha in Miloš. Vsi vam mahamo v pozdrav!

št.

(z leve) Jan, Duška, Teja (Foto: Jana Rožaj)

[

DOMPARAPLEGIKOV

]

Letos smo pri nas v soorganizaciji
pripravili kar nekaj dogodkov, začeli
smo maja z Evropskim kongresom –
ESCIF, k nam so se vrnili zelo priljubljeni
Gold Wing Slovenija, igralci tenisa so
uživali na vikend tenisu v Portorožu kar
dvakrat ter kolesarji, ki so se udeležili
koprskega kolesarskega maratona.
No, toliko iz Pacuga, kmalu gremo
na krajši počitek, potem se pa takoj
začenjajo priprave na novo sezono z
upanjem, da se nam boste ponovno
pridružili.
Dom se bo počasi začel pripravljati na zimsko spanje, vi pa ste do konca meseca novembra še vedno
vabljeni, da nas obiščete. (Foto: Jana Rožaj)

PROGEO VOZIČKI
Meseca julija smo imeli v Domu paraplegikov predstavitev vozičkov s strani predstavnikov podjetja Progeo s. r. l. iz Italije.
Na ogled in testiranje so nam pripeljali več modelov in nam obrazložili prednosti Progeo vozičkov. Le-te prodajamo v Sloveniji
ekskluzivno v Domu paraplegikov. V kolikor boste v bodoče potrebovali nov voziček, vas vabimo, da si jih na sedežu Zveze
paraplegikov Slovenije v Ljubljani ogledate in testirate. V IZI programu, ki deluje v sklopu Doma paraplegikov, vam lahko ponudimo servise vaših vozičkov tudi preko naročilnice, ki jo pridobite pri vašem osebnem zdravniku ali specialistu. Preko ZZZS
koncesije lahko pri nas naročite vse vam potrebne medicinske pripomočke.
Pri IZI lahko naročite tudi sedežne blazine za voziček, kopalniško opremo ali ročne komande za upravljanje
vozila. Za kakršnakoli druga strokovna vprašanja ali pomoč vam je na voljo Žiga, na tel: 041 653 640.
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Benjamin Žnidaršič | MOS – AKTIVNI TURIZEM ZA GIBALNO OVIRANE

ZAVOD ARS VIVA FINALIST SNOVALEC 2017 IN
SEJALEC 2017
V torek, 12. septembra 2017, je Celje z odprtjem jubilejnega 50. sejma MOS za šest dni postalo
poslovno stičišče slovenskih in tujih podjetnikov, obrtnikov pa tudi politikov. Na sejmu, kjer se je letos
predstavilo 1478 razstavljavcev, od tega direktno 883 iz 30 držav, je uradno odprl slovenski premier,
dr. Miro Cerar. V okviru sejemskih aktivnosti se je prek STO (Slovenske turistične organizacije) predstavil
Zavod Ars Viva, finalist Snovalec 2017 in Sejalec 2017, z novim turističnim produktom, Aktivnim turizmom
za gibalno ovirane osebe.

N

a predstavitvi je bilo poudarjeno, da ne obstajajo enotni mednarodni standardi za kriterij dostopnosti. Prvi
zametki dostopnega turizma so povezani z zdravilišči
in predvsem z rehabilitacijo invalidnih oseb, ne pa toliko s turistično ponudbo za invalide. Glavni skupini kriterijev sta fizična
dostopnost in dostopnost do informacij. Slovenija je po svoji dostopnosti prijazna za invalide. V zadnjih letih so bile vse
nove javne zgradbe in drugi večji poslovni in turistični objekti
zgrajeni s posluhom za ljudi z gibalnimi težavami. Vendar smo
prepričani, da je potrebno narediti še več.
Dostopni turizem zajema gibalno in senzorno ovirane,
osebe z intelektualnimi in psihičnimi ovirami, tiste, ki potujete
z otroki v otroških vozičkih, starostnike ter osebe, ki jim je turizem težje dostopen iz drugih zdravstvenih razlogov (diabetes,
alergije, itd.).
Posebej smo se dotaknili kolesarjenja za invalide. V ležečem svetu obstaja veliko možnosti za vse, ki bi želeli kolesariti, pa vam zdravstvene razmere otežujejo ali onemogočajo
uporabo klasičnih koles. Predvsem v svetu triciklov obstajajo
številne rešitve tako za tiste, ki imate zgolj težave z ravnotež-

Na predstavitvi so sodelovali: Urša Telič Miler (direktorica Zavoda Ars Viva),
Anka Vesel (Zveza paraplegikov Slovenije), Benjamin Žnidaršič (ustanovitelj
Zavoda Ars Viva) in Peter Osterveršnik (direktor podjetja TOBI d. o. o.). (Foto:
arhiv BŽ)

jem kot za vse z različnimi stopnjami invalidnosti. Kolesarijo
lahko tudi tetraplegiki. Izpostavili so, da je varnost v cestnem
prometu na tem področju še precej nedorečena.

Lutfi Abdullahu | Skupinska obnovitvena rehabilitacija

LETOŠNJA OBNOVITVENA REHABILITACIJA V PACUGU
Obnovitvena rehabilitacija je za paraplegike in tetraplegike izrednega pomena, saj tako ohranjamo
svoje telo v dobri kondiciji, obnovimo in utrdimo pa si tudi svoje psihofizične zmogljivosti. Naše telo pa
posledično postane bolj odporno na različna obolenja.

Z

veza paraplegikov Slovenije je tudi v letošnjem letu
organizator skupinske obnovitvene rehabilitacije
(SOR) za osebe s poškodbo hrbtenjače. Izvaja se v
Domu paraplegikov v Pacugu ter v štirih najbolj obiskanih zdraviliščih in termah – Zdravilišču Laško, Termah
3000, Moravskih Toplicah in Termah Zreče.
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Dom paraplegikov je drugo leto zapored odprl vrata s
polno zmogljivostjo, SOR pa bo v štirinajst in sedemnajstdnevnih terminih trajala do konca oktobra.
Udeleženci lahko v sodobno opremljenih prostorih fizioterapije in hidroterapije izbirajo med različnimi terapijami

št.

[ IZŽIVLJENJA ]
(razgibavanje, terapije z laserjem in ultrazvokom, presoterapija, terapevtska masaža, Hubbardova banja in neomejeno
plavanje v bazenu z morsko vodo). Udeleženci na priporočilo zdravnika izberejo tiste terapije, za katere menijo, da jim
bodo najbolj koristile.
Gostje bivajo v klimatiziranih in sodobno opremljenih
sobah s TV-sprejemnikom, z internetom in s prilagojenimi
sanitarijami. Opremljene so z različnimi tehničnimi pripomočki (stropno dvigalo, sobno dvigalo, tuširni stol, toaletni
stol, trapez, držala …).
Osebje doma se zelo trudi, da bi se gostje dobro počutili
in da se v prostem času ne bi dolgočasili. Za prostočasne
aktivnosti za stare in mlade v popoldanskem času poskrbi
moderatorka Fabiola. Udeleženci izdelujejo nakit, rišejo in
igrajo različne družabne igre.
Organizirani so tudi dnevni in večerni izleti s kombijem
po obalnih mestih (Portorož, Piran, Strunjan, Izola, Koper). V
vsaki skupini pa enkrat na teden priredijo tudi živo glasbo. Na

željo gostov pa jih prijazni voznik Veljko pelje tudi v kino na
prostem v Izolo in Piran. Poskrbljeno je tudi za športne navdušence, saj se lahko pomerijo v namiznem tenisu, pikadu,
na igrišču pa lahko zaigrajo tudi košarko. Kdor si zaželi nove
pričeske, si lahko naroči frizerja, prav tako tudi pedikerja.

Skupna jutranja telovadba (Foto: Urša Prešeren)

Darja Cigoj | Na počitnicah v Beli krajini

VROČ POLETNI DAN V SEMIČU
V senci starega oreha je rahel vetrič edino, kar je v gibanju, poleg tu in tam kakšnega avtomobila, ki
zdrsne mimo. Sonce pripeka na zemljo, kot bi hotelo pokazati vso svojo moč. Pod njegovo pripeko se
zdi, kot da vse ječi, sleherno živo bitje. Ne pohlevne želje ne molitev za dež ne pomagajo. Po pokrajini
posejane skale belo žarijo med požgano travo in izčrpanimi drevesi, ki še komaj držijo svoje krošnje pri
življenju. Suša. Že od aprila ni bilo veliko dežja.

S

emiški trg s čudovitimi starimi hišami, s cerkvijo ob obzidju in z mestno hišo je, kot bi izumrl. Tišina. Nikjer nikogar. Sonce pripeka. Nikjer niti psa niti muce, le rože na
oknih. Pokrajina trpi žejo.
Na večer, ko zadonijo zvonovi v cerkvenem zvoniku, se
predramita gostilnica in slaščičarna. Možje gasijo žejo. Otroci in ženske se hladijo s sladoledom. Slaščica, ki vsaj za kratek
čas pričara zadovoljstvo na od vročine utrujene obraze. Hvala bogu za sladoledarje. V polnem cvetu so le oleandri pred
slaščičarno, ki jih lastnik skrbno zaliva vsako jutro in cvetje na
balkonih, gankih in oknih. Hiše daleč naokoli so, kolikor se le
da, z žaluzijami in polkni, zaščitene pred pripeko. Ko že zdavnaj
zaide sonce, ko se mrčes umakne, se odpro vrata in okna hiš, a
že zgodaj zjutraj se zopet zapro.
Skoraj v hladu noči moški pijejo prvo jutranjo kavico, potem pa odbrzijo v bližnje kraje v službo. In kraj zopet potone
v tišino vročega dne. Tu in tam so kakšna gospodinja z nakupovalno torbo v roki na poti v trgovino, v senci dreves kakšen
starček in iz vrtca glasovi otrok. Kot bi se življenje ustavilo. Čutiti je utrujenost in skrb za pridelke in preživetje. Kot da je mati
narava pozabila na pridne in skrbne Belokranjce. Bog jim daj
dež in dobro letino.

Mi pa se v nedeljo poslavljamo, vračamo se domov z enotedenskih počitnic. Nič posebnega, a lepo je bilo. Malenkosti naredijo življenje lepše, če si skromen in odprt za druge.
Nasvidenje Bela krajina, deželica dobre kapljice, prečudovitih
naravnih lepot. Nasvidenje Semič in ljudje pridnih rok ter odprtih src!
Pa drugo leto spet! Upam.
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ZAHVALA
Spoštovane bralke in bralci Paraplegika,
tudi v tokratni številki se Vsem, ki ste
prispevali prostovoljne prispevke preko
položnice, ki spremlja vsako izdajo
glasila, v imenu Zveze paraplegikov
Slovenije najlepše zahvaljujem in Vam
zagotavljam, da bomo vsa podarjena
sredstva racionalno porabili za
informiranje in izboljšanje kvalitete
življenja naših članic in članov.
Vaši dobroti se priporočamo tudi v
prihodnje in prosimo za razumevanje.
Hvala!
Dane Kastelic, predsednik Zveze
paraplegikov Slovenije

Zveza paraplegikov Slovenije ima
vzpostavljen in ustrezno vzdrževan
sistem, ki izpolnjuje zahteve
dokumenta
NVO – standard kakovosti 2008.
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UMRLI
Stanislav POLOVIČ
član DP ljubljanske
pokrajine
rojen 8. 11. 1951

Kata SAVINC

članica DP ljubljanske
pokrajine
rojena 29. 8. 1944

Marjeta VALJAVEC
članica DP Gorenjske
rojena 12. 10. 1947

Zvezdan BELIĆ

član DP Istre in Krasa
rojen 24. 3. 1949

Franci KLADNIK

član DP Istre in Krasa
rojen 19. 11. 1955

Srečko ŠILAK

član DP Podravja
rojen 28. 4. 1964

Marija GRUBAR

članica DP Dolenjske Bele
krajine in Posavja
rojena 25. 2. 1959

Katerikrat začutim,
kako iztezaš roko k meni
od drugod.
In toplina,
ki je bila samo tvoja,
je za kratek dragocen trenutek
spet z menoj.

[ ČESTITKE, OGLASI ]

OGLASI
ELEKTRIČNO KOLO
Prodaja se električno kolo za
invalidski voziček.
Kolo je lepo ohranjeno, baterija je stara 4 mesece.
Cena: 2.000,00 €
Kontakt: 041 549 167, Pino

KUHINJA PRILAGOJENA INVALIDOM
Odlično ohranjena, niti 2 leti stara kuhinja s prilagojenim pultom, omaricami, pomivalnim koritom in pipo,
Indesit steklo-keramično kuhalno ploščo in napo.
Cena po dogovoru.
Kontakt: morana19@gmail.com.

KOLO NA ROČNI POGON
Po zelo ugodni ceni prodam kolo na ročni pogon,
rdeče barve. Kolo ima 10 prestav in se lahko prilagodi
velikosti kolesarja.
Cena kolesa znaša 520 EUR.
Za več informacij lahko pokličete na tel: 040 777 394.
IŠČEMO PLESALCE ZA PLES
NA INVALIDSKIH VOZIČKIH
Na zvezo se je obrnila Sara Štirn, stara 23 let, ki se
zadnja štiri leta ukvarja s plesom na vozičkih (standardni in latinsko ameriški plesi), pred tem pa je vrsto let
tekmovala v modernih tekmovalnih plesih. Ker v vseh
letih, odkar je pri Plesnem klubu Zebra (Ljubljana),
primanjkuje predvsem moških plesalcev, sprašuje, če
kdo pozna koga, ki bi ga zanimal njihov trening oz.
ples. Sama si želi tekmovati še naprej in se truditi za
uspehe.
Soplesalci, pridružite se!

Čestitamo Nives, Bogdanu in Lani Kronovšek
ob rojstvu dvojčkov Aleksa in Lukasa.

Otroški jok in smeh po hiši bo donel,
kako bi človek pri vsem tem ne bil vesel.

Čestitamo k dvojni sreči!
DP jugozahodne Štajerske in
Zveza paraplegikov Slovenije
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KRIPLOMANIJA – ŽIVLJENJE ENEGA X-PLEGIKA
ŠPIK v 2.0
Ko sem bil v Soči, so mamo spraševali: »A je kaj boljše z njim?«
»Ne«, je rekla mama, »nesreča ni nič pomagala, še vedno je Čuden!«
Da spomnimo:
»… Tam je alesinkluzive. Plačaš pa s kartico – zdravstveno. Ampak s tem se še nisi rešo Žal, kajti vse sobe imajo krasen razgled. Kam? Ja, na Žale. In tak jih vsaki dan gledaš, kak jih nosijo – srečneži!? Ti se pa moraš sam
poganjat …«
No, pol po nekaj mesecih ježevih muk te spustijo – Back
to Life – in če imaš več sreče kot pameti, greš celo – Peš. Stil
»hoje« ti je sicer nikakvi, ampak imaš pa ga – svoj STIL. Pri
meni je to blo tak: po levi nogi sem imel napeljano vodo,
vrečko, saj veste inkotinenca, in po desni nogi elektro stimulacije, da te malo »stimulirajo«. In veste kaj, mene je blo strah.
Kaj če pride do kratkega stika, pri seksu recimo. Saj razumete,
voda – elektrika in v najbolj važnem momentu, tebe strese.
In kaj maš pol? Sigurno dvojčice, Karmen Elektro in Arielo –
morsko deklico. Ja, ni se za špilat, no. Pol sem si dal sfrizirat
bergle, saj veste, čip Tunning, da bi bil hitrejši, pa so mi jih
spizdli oni paraolimpijci za na tek na 100 metrov. Niti svojim
ne moreš več zaupati.
Sem slišal, da bojo zdaj celo uvedli vinjete za vozičke, imeli
bomo svoj pas na avtocesti – prehitevalni. Samo ne vem, če
ni to samo poskus, da se nas znebijo, saj veste, hitrost ubija,
ZPIZ pa nima denarja. To bo tak kot v Angliji, kjer bojo zdaj
poskusno uvedli promet po desni strani – še niste slišali. Ja,
od torka dalje prvo tovornjaki, pol pa če se bo obneslo – še
ostali.
In tak se pol odpraviš na morje,
drviš po prehitevalnem – JAZ in angleški tovornjakarji – in si tam. Sonce, morje, lepa dekleta in rokavčki.
Ja, rokavčki, ker plavanje ni več moja
paradna disciplina. In ko lepo čofotam v morju, v plitvini, prirokavčka
do mene 5-letni mulo, ki je bil tam
s kolonijo, in me vpraša: »Stlic, s kile
skupine pa si ti?« Jaz ga pogledam
in mu rečem: »S Slončekov«. Pa pravi
mali nazaj: »Ja, vidim stlic, samo po
stilu plavanja bi leko, da so ze clkjeni.« Apropo crkjeni, eno leto, ko je
prijatelj kuhal pasulj, ki je bil mimogrede povedano fenomenalen, je
bila seveda posledica tega skupinsko prdenje v morju. In ko so Čehi to
vidli, so vsi masovno odleteli v turistično agencijo in začeli: »Co to oni
imajo, a mi nemamo!« »A što to oni
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imaju?« pitaju na agenciji. »Ma oni imaju mehurčiče, džakuzi.«
Mogoče je to tudi edini pravi razlog, zakaj ni več rib v morju
– Čehi. Zadnjič mi je en reko, da sem navaden češki peder, a
sem mu takoj reko: »Čeh pa že nisem.« Sicer pa je paraplegikom biti težko peder, saj cel dan sedijo na riti in je zasedena.
Kar je pa spet dobra zaščita pred »analnimi invazijami«.
Kot vam je mogoče znano, invalidi ne plačamo turistične
takse. Kar pa je seveda treba dokazati z ustreznimi potrdili o
invalidnosti. Saj veste, ker dosti ljudi izkorišča to »ugodnost«
za poceni dopust. Nek receptor me je lani zagnjavil, da če
nimam izkaznice, plačam turistično takso. In tak sedim pred
njim na vozeku in ga vprašam: »Čuj ti, pa kaj ti jaz ličim na
Batmana na dopustu, al kaj?« No, ja, mogoče je moj vozek
zamenjal za batmobil, ker je slišal moje turbo prdenje od prej.
Smo pa mi biciklisti sigurno višja kasta – Elita na toti Zemlji.
Stalno se vozimo, vsi ostali pa hodijo peš. Nikoli ne čakamo
v vrsti, vedno imamo prednost, nikoli ti ne rečejo: »Tam se
malo vsedite in počakajte.« Halo, saj že sedim, čako pa ne
bom, ker sem Elita. Največji in najboljši parkplaci so vedno rezervirani za nas. Je pa ta skrb za nas
včasih že moteča. Najhujše je, ko te
dobijo v liftu stare omike, pobegnit
nimaš kam, ko sledi vprašanje vseh
vprašanj: »Ja, kaj se je pa vam zgodlo?« In ko ji bi najrajši reko: »Ja, kaj te
pa briga!«, sama odgovori: »A prometna, ne?« Haleluja, samo prikimaš
in žalostno pogledaš v tla. A nekatere se ne dajo: »Ja, kak se pa je zgodlo?« »Gospa, z 200 kilometri na uro
sem prileto v hišo!« »Ježešna Marija,
to pa je blo hudo!« »Niti ne gospa,
tote nove hiše imajo demit fasado in
se kar odbiješ od nje.« »Ste pa meli
srečo, ja, zakaj pa ste pol na vozeku?«
»Ja, zato, ker se SPLAČA!«

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


(Donald Trump)
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[ NAGRADNA KRIŽANKA ]
Albin Rožman

Rešitev kviza iz 149. številke:
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LJUBEZEN BREZ POLJUBOV
JE KOT KRUH BREZ SOLI
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Pri vsaki številki so navedeni 3 odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pri njem, nadomestite povsod v liku
tisto številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.

Pri vsaki številki so navedeni 3 odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pri
njem,1. nadomestite
Vse črke v13.liku,
vodoravno, dajo
Kaj jebrane
šen?
7. tisto
Kdo ještevilko.
napisal 1. slovensko
Kateri pesnik nipovsod
umrl medv
2. liku
slovnico?
svetovno
vojno?
V
- nalezljiva kožna bolezen
slovenski pregovor.
F
- Miran Jarc
I
- France Balantič
E
Anton Vodnik
Kateri -pesnik
ni umrl

med2.2. Katera
svetovno
vojno?
beseda je napisana
- Miran pravilno?
Jarc
A
- Francetrauma
Balantič
N - poudarek
- Anton
Ž
- Vodnik
menopauza
3. Katera
rekaje
se ne izliva v Črno
Katera
beseda
morje?
napisana
pravilno?
C
- Dneper
I
Volga
- trauma
P
- Dnester

T
I
6.K

8.
D
CM
J

U
L9.
E
V
7.G

- Adam Bohorič
- Primož Trubar
- Ljudevit Gaj
Katera
vojna

se je
končala
z Vestfalskim
Medenina je zmes:
mirom?
- bakra in kositra
in cinka
-- bakra
Krimska
- bakra in magnezija
- stoletna
-Kaj
tridesetletna
ni irs?

G

- priimek slovenskega
pisatelja
- domače ime vrtne rastline

14.
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Kje je najvišji slap?
opere Ekvinokcij?
- v Južni Afriki
- v Venezueli
S - Marjan Kozina
- na Norveškem

1.
slovensko slovnico?
je morje
najgloblje?
-Kje
Adam
Bohorič
- v Atlantskem oceanu
-- vPrimož
Trubar
Tihem oceanu
Indijskem oceanu
-- vLjudevit
Gaj

D
A
U

- rdečkasto rjavi vol
- užitna goba
Kdo
- mestoje
nanapisal
Češkem

T10.
- poudarek
O
- menopauza
4. Kateri je 4. če je nominativ 1.? I Č
Z
- genitiv
KZ
S
- dativ
Katera
B
- reka
akuzativse ne
11. Katere znamenitosti niso
8. Medenina
je zmes:
izliva v Črno morje?
postavili ob odprtju
svetovne
razstave?
5.
Katera
tkanina
ni
volnena?
D - bakra in kositra
- Dneper
L
- Eifflovega stolpa
H - loden
MČ -- Atomiuma
bakra in cinka
- Volga
T
- gabarden
A - barhant
J O -- Slavoloka
bakra inzmage
magnezija
- Dnester
6.

Katera vojna se je končala z

Kateri je
4. če jemirom?
Vestfalskim
C
- Krimska
nominativ
1.?
U - stoletna
- genitiv
L
- tridesetletna
- dativ
- akuzativ

R

15.

F - Slavko Osterc
Š -stavbe
Marij
Kogoj
Arhitekt
Slovenskega

parlamenta je:
- Vinko Glanz
13. Ravnikar
Kaj je šen?
- Edvard
V Mihevc
- nalezljiva kožna
- Edo

bolezen
R - priimek slovenskega
Štukatura je:
pisatelja
- vrsta likovne
umetnosti
- vrsta
G glasbe
- domače ime vrtne rastlin

16.
J
M
A - roman Slovenskega pisatelja
17.
O
Z
T

12. Kdo je skladatelj opere
Kaj
ni irs?
Ekvinokcij?
Kozina rjavi vol
-- Marjan
rdečkasto
- Slavko Osterc
-- Marij
užitna
goba
Kogoj

9.
ES
VFŠ
G

12. Kdo je skladatelj

- mesto na Češkem

10. Kje je morje najgloblje?

Kje je najvišji slap?
Kaj14.
ni tarantela?
- vrsta
U pajka
- v Južni Afriki
- jed iz mesa
Ž - v Venezueli
- južnoitalijanski ples
H

- na Norveškem

15. Arhitekt stavbe
Slovenskega
parlamenta je:
D - Vinko Glanz
A - Edvard Ravnikar
91
U - Edo Mihevc

AVTOR:

ROČNO
ORODJE
ZA ŽETEV

TIP FRANC.

OZNAKA ZA
OSEBNEGA
TERITORIAVTOMOBILA
ALNO
ZNAMKE
OBRAMBO
CITROEN

18. ČRKA
SLOVENSKE
ABECEDE

ŠUMNIK

ŽIVILSKA
INDUSTRIJA
V
KAMNIKU

OBČINA IN
NASELJE NA
DRAVSKEM
POLJU
RISANA
ZGODBA Z
BESEDILOM

CIGAN

PODSTREŠJE
(NAR.)
KRAJ PRI G.
RADGONI

SIMBOL ZA
FOSFOR

21. ČRKA
SLOVENSKE
ABECEDE

TONA
MESTO V
MAKEDO NIJI

AMPER

AVTO. OZ.
ZA TURČIJO__
ALEŠ
BEBLER

MEJNI PAS
MED KOPNIM

IN MORJEM

FR. PIONIR
FILMA
EMILE
(1857-1938)
OPICA Z
DOLGIM
GOBCEM IN
KRATKIM
REPOM

MERILNA URA

SIMBOL ZA
ŽVEPLO

V ŠPORTU
DEL KOPNA
OBDAN Z VODO

GL. MESTO
BABILONIJE
OSTANEK
GORENJA

EGIPČANSKI
BOG
MESECA IN
MODROSTI

GRŠKA
ČRKA
ROBERT
NOVAK
ZAČIMBNA
RASTLINA,
ZELIŠČE
KALIJ

KDOR
OTEPA
SNOPE

VRHUNSKI
SLOVENSKI
ŠPORTNIKINVALID
- HENRIK

UKAZ,
POVELJE
(ZAST.)
NEKDANJI
SLOVENSKI
JUDOIST
- FRANC

POSADKA,
MOŠTVO

21. ČRKA
SLOVENSKE
ABECEDE

SAMO, ZGOLJ

KISIK

PISEC
LJUBEZENSKIH PESMI

KRATICA ZA
ORGANIZAC.
DRŽAV
IZVOZNIC
NAFTE

AMERICIJ
FINSKI PREMIER, VÄINÖ
(1881—1966)

OTOK
V
ALEUTIH

RIMSKA
1

DALJŠE
ČASOVNO
OBDOBJE,
VEK

STADION
V
BEOGRADU

DUŠIK

DEKLE
(EKSPR.)

SIMON
OGRIN

VEZNIK

NATRIJ

POLMER

NAJ. VRH V
POSAVSKEM
HRIBOVJU

ČEŠ. SKLADA-

TELJ, KAREL
BOLESLAV

KALIJ
ŽENSKA, KI
JE RODILA
OTROKA

REKA V
ETIOPIJI

EGIPČANSKI
BOG UMETNIKOV IN
ROKODELCEV

MESTO V
NIGERIJI

RAZPORED
ODGOVOR ŠOLSKIH UR
NA
JAZ
KONTRO
(LAT.)

DEL
KOLESARSKE
DIRKE

KRSTNA
UPRIZORITEV
FILMA

AVTONOMNA KITAJSKA
POKRAJINA Z
GL. MESTOM
LHASA

NATEGOVANJE, VLEČENJE

VRANJI
SAMEC

(KNJIŽ.)

18. ČRKA
SLO. ABEC.

JOULE

OKRASNO
DREVO ALI
GRM IZ DRUŽINE MIMOZ

MAKEDONSKO
KOLO

KILOAMPER

JIRAK
češki skladatelj
in dirigent
Pravilno geslo pošljite
do 15.- novembra
2017 po pošti
na naslov: - Karel Boleslav, (1891-1972).
Zveza paraplegikovOČKO
Slovenije,
Štihova
14,
p.
p.
5714,
1000
Ljubljana
ali na e-naslov:Bistrice
info@zveza-paraplegikov.si.
- nekdanji slovenski judoist
iz Slovenske
- Franc.
OTEPAČ - kdor otepa snope.

za potice.
• JIRAK - češki skladatelj in dirigent - Karel Boleslav, (1891-1972).
- nekdanji
slovenski
judoist
Slovenske
Bistrice - Franc.
• OČKO
STARŠE - občina v RS. Leži na SV delu Dravskega
polja,
središče
občine
je iznaselje
Starše.
Nagrajenci 149. številke:
OTEPAČ - kdor otepa snope.
•
TANNER
finski
politik, premier - Väinö (1881-1966).
1. ZAKOVŠEK Ljubica,
Blažičeva -13,
1126 Ljubljana
• PEHTRAN - začimbna rastlina, zelišče za potice.
REŠITEV IZ ŠT. 149:PEHTRAN
DP CELJE THERMANA,
DRŽAVNI
PRVAKI.
- začimbna
rastlina,
zelišče

2. MRAK Marija, Prešernova 44, 1410 Zagorje ob Savi
3. MAGDIČ Marija, Ložič 22, Hotiza, 9220 Lendava

•
•

STARŠE - občina v RS. Leži na SV delu Dravskega polja, središče
občine je naselje Starše.
TANNER - finski politik, premier - Väinö (1881-1966).

