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Obnovitvena rehabilitacija v letu 2018 v Domu paraplegikov Pacug

Janja Buzeti

Čebelarska zveza Slovenije želi skupaj z Zvezo paraplegikov Slovenije postaviti učni čebelnjak z osmimi panji, ki
bo prilagojen za delo invalidnih oseb na invalidskem vozičku ter postavljen pri murskosoboškem društvu. K takšni
odločitvi je botrovala lažje dostopna (nižinska) pokrajina, polna medenih polj, ki so odlična za pašo čebel.

Petra Medved

RTV Slovenija, ki je s svojim poslanstvom kot edini medij v Sloveniji zavezana k ustvarjanju vsebin za najširšo
publiko, med drugim tudi vsebin za invalide, je tako tudi v praksi poskrbela za fizično dostopnost do prostorov
Radia Slovenija. Ostale stavbe v okviru RTV Slovenija imajo namreč zaradi poznejše letnice izgradnje že urejene
dostope za invalide.

Barbara Poženel

Da bi bil dogodek na voljo na čim več lokacijah, letos v ospredje postavljajo aplikacijo Wings for Life World Run.
S pomočjo aplikacije lahko vi in vaši prijatelji sodelujete, kjerkoli že ste, lovi pa vas virtualno zasledovalno vozilo.
Tako bodo po vsem svetu potekali organizirani teki v okviru aplikacije. Na ta način boste hkrati tekmovali z vsemi
drugimi na svetu in vaša razdalja se bo upoštevala na globalni razvrstitveni lestvici. V Sloveniji sta trasi določeni
v Ljubljani in Mariboru.

Borut Sever, univ. dipl. iur.,

Državni zbor je 20. februarja potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim ureja pravico do pomoči pri nakupu letne vinjete 2B za velike družine in invalide
(zakon je stopil v veljavo 15 dni po objavi v Uradnem listu RS).

Drago Perko in Jože Globokar

Zveza paraplegikov Slovenije je v soorganizaciji z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite pripravila že 10. smučarski kamp za smučarje paraplegike in tetraplegike. Kamp je od 23. do 25. januarja 2018 potekal
na smučiščih Rogle, udeležilo pa se ga je več kot dvajset smučarjev in smučark. Na svojih in sposojenih monoskijih
avstrijskega proizvajalca Praschberger so prve dni trenirali, zadnji dan pa v veleslalomu tudi tekmovali. Sodelovali
in pomagali so študenti tretjega letnika delovne terapije Zdravstvene fakultete v Ljubljani in njihova predavateljica mag. Alenka Plemelj.

Veronika Rot

Paraolimpijski ogenj je v Pjongčangu v Južni Koreji gorel med 9. in 18. marcem 2018. Med 570-imi športniki iz
48-ih držav vsega sveta je imela Slovenija enega predstavnika: sedemnajstletnega paraalpskega smučarja Jerneja
Slivnika. Mladi slovenski smučar je nastopil na dveh tekmah.

Jana Rožaj

Tudi letos bomo članom Zveze paraplegikov Slovenije nudili možnost, da se pri nas okrepijo na Skupinski obnovitveni rehabilitaciji (SOR). SOR bo potekal v devetih terminih, v dveh 14- dnevnih terminih (3. in 9.) bomo našim
SOR gostom tudi nudili možnost 100 % nege brez doplačila. Ker vemo, da si počasi že planirate vaš SOR, si lahko
pogledate, kako smo letos razporedili termine in si izberete tistega, ki vam najbolj ustreza.

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

Spoštovane članice in člani ter
ostali bralci Paraplegika!
Čeprav brez politike ni nobenega dogodka in nas spremlja skozi vse prizme našega družbenega življenja,
je to materija, ki po svoji definiciji ni slaba. Se pa lahko sfiži, če se prične uporabljati za kakšne pritlehne cilje.
Zagotovo pa je škodljivo, če se dnevna politika prične vmešavati v nevladni sektor.

K

ot se je to zgodilo v fundaciji FIHO,
kjer sta se dva člana s političnim
pedigrejem povzpela na vodstveni funkciji v fundaciji. Res je, da ne prihajata iz vrst »establišmenta« strank, ampak iz lokalnih političnih struktur, kar je
v določeni meri še bolj zaskrbljujoče, saj
očitno njun vpliv ne seže niti do zvonca
vhodnih vrat posamezne stranke. Ker v
nasprotnem bi bila fundacija v razcvetu,
tako pa posluje zelo nestabilno. Kaj pa
ta tu bluzi, se mogoče sprašujete? Da,
dragi moji bralci, tudi sam sem se vprašal,
vendar je vzrok tega pisanja, da je fundacija FIHO pod njuno taktirko v vedno
slabšem finančnem položaju, organizacije prejemamo (marec) le še 90 % od odobrenih sredstev za izvajanje posebnih socialnih programov v letu 2018. In to samo
dobra pol leta, odkar so nekateri svetniki
FIHO iz humanitarnih vrst ugotovili, da
bi po njihovem bilo bolje sodelovati s
predstavniki, ki jih je imenovala Vlada RS
kot s predstavniki invalidov. Fundacija
je v svojem bistvu v službi invalidskih in
humanitarnih organizacij! Škoda za uporabnike posebnih socialnih programov
je storjena, organizacije, ki imamo več
kot 50 ljudi zaposlenih za izvajanje programov, smo v zelo težkem položaju. Ali
naj linearno na prihodek FIHO znižamo
plače že tako slabo plačanim delavcem,
ki so na »minimalcu«? Organizacije
drugih sredstev iz razpisov občin in
države še ne pričakujemo do polletja.
Moje mnenje je, da bi do take situacije
na FIHO ne prišlo, če bi se vodstvo zavedalo svojega poslanstva! Kot prvo bi
se moralo vodstvo FIHO z Ministrstvom
za finance dogovoriti, da bi se država
odrekla davku ob nakupu srečke, ki je bil
uveden z zakonom ob nastopu krize, s
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tem bi se avtomatično povečal pritok iz
naslova koncesijskih dajatev. In ker tega
niso bili sposobni storiti, bremena nosimo vsi ostali v verigi navzdol. Zlobneži
sicer natolcujejo, da se bodo sorazmerno
znižale tudi plače na FIHO, no mogoče so
pa res tako odgovorni, da delijo usodo z
drugimi uporabniki.
Ker je bil tudi program, v katerem je sofinancirano izdajanje našega glasila Paraplegik, s strani FIHO slabše ovrednoten,
bo uredništvo tudi v tem segmentu pripravilo nekaj racionalnih rešitev, zato sam
s svojim pisanjem ne želim kratiti pisane
besede ostalim dopisnikom. Upam pa,
da moja kritična beseda do FIHO ne bo
povod, da našega glasila v prihodnje
sploh ne bodo financirali. Temu bi se pa
že lahko reklo kaj neprimernega, a ne?
Konec maja se bo pričela obnovitvena
rehabilitacija, letos bo ponudba štirih destinacij kot v letu 2017. Kot vam je že precej
znano, bo tudi letos eden izmed izvajalcev
obnovitvene rehabilitacije Dom paraplegikov v Pacugu, ki se lahko edini ponaša
s popolno prilagojenostjo za invalidski
voziček in edini kraj, kjer se boste lahko

kopali v bazenu z morsko vodo, kar pa v
sedanjih razmerah tudi nekaj pomeni,
glede na vedno bolj onesnaženo morje v
Piranskem zalivu. Kljub pestri izbiri lepo vabljeni v Pacug, vodstvo doma zagotavlja,
da Vam ne bo žal!
Spoštovane članice in člani, iskreno
vam čestitam ob dnevu slovenskih
paraplegikov, (16. april). Želim si, da
bi bili sami v okviru društev in zveze
vzor, navdih in opora novo sprejetim članom, katere usoda pripelje
v naše vrste. Lansko leto se nam je
pridružilo 47 novih članov. Postanimo jim prijatelji in sodelavci pri njihovem premagovanju začetniških
težav na poti vključevanja v našo
skupno organizacijo in domače
okolje, iz katerega so bili iztrgani v
času medicinske rehabilitacije.
Vsem, ki praznujete, ob prihajajočih
praznikih želim vesele, življenja
polne in blagoslovljene velikonočne
praznike.
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Uredništvo | Statistika delovanja Zveze paraplegikov Slovenije v letu 2017

LETO 2017 PO USTALJENIH TIRNICAH
V zadnji številki glasila v letu 2017 smo hvalili leto, ki se je izteklo, ne da bi slutili, da bomo že v mesecu marcu
novega leta tarnali nad slabim poslovanjem naše fundacije. Kako se bo leto zaključilo je zaenkrat še zapisano
v zvezdah, kako pa smo poslovali in delovali v preteklem letu pa si preberite v kratkem statističnem povzetku

N

a dan 31. 12. 2017 je bilo v
članice ZPS včlanjenih 1050
oseb, 11 več, kot v letu 2016.

Število članov v Društvih paraplegikov

V letu 2017 se je v društva včlanilo 47
novih članov, umrlo je 31 članov, 1 član
je bil izpisan. Povprečna starost članov je
bila 55,23 let, kar je krepko nad sloven-

skim povprečjem (po zadnjih podatkih
Statističnega urada RS je bila leta 2017
povprečna starost prebivalstva 43,1 let).
V letu 2017 je bila najnižja povprečna

starost članov v DPK (47 let). Starost
članov DPLP 57 let, DPPP ter DPIK 56 let,
DPP in DPJZŠ 55 let, DPG in DPSP 54 let
ter DP DBKP 53 let.

Statistični podatki so navedeni v odstotkih, izračun pa temelji na vsoti sredstev, ki jih je Zveza porabila za izvajanje posebnih socialnih
programov (2.111.958,19 €)
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Janja Buzeti in Jože Globokar | Učni čebelnjak za invalide

PRVI NA SVETU Z UČNIM ČEBELNJAKOM ZA
INVALIDE NA VOZIČKIH
V soboto, 24. februarja 2018, je v Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije potekal sestanek delovne skupine
o lažjem vključevanju invalidov v čebelarstvo ter o postavitvi učnega čebelnjaka, sklicatelj katerega je bila
Čebelarska zveza Slovenije. ČZS želi skupaj z Zvezo paraplegikov Slovenije postaviti učni čebelnjak z osmimi
panji, ki bo prilagojen za delo invalidnih oseb na invalidskem vozičku ter postavljen pri murskosoboškem društvu.
K takšni odločitvi je botrovala lažje dostopna (nižinska) pokrajina, polna medenih polj, ki so odlična za pašo
čebel.
Čebelarska zveza in Zveza paraplegikov Slovenije pa sta 28. februarja 2018 v prostorih ZPS pripravili posvet
delovne skupine za lažje vključevanje invalidov na vozičkih in tudi drugih invalidov v čebelarstvo.

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA POSTAVITEV UČNEGA ČEBELNJAKA
Nad izbiro lokacije so navdušeni
tudi v društvu, predvsem pa jim je v
ponos, da bodo lahko soustvarjali
nov, tako pomemben mejnik v svetu
čebelarstva, saj takšen čebelnjak, ki bi
ga lahko upravljali invalidi na invalidskem vozičku, še ni postavljen nikjer
na svetu.
Veseli smo bili tudi obiska ministra
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana, ki se je
udeležil sestanka skupaj z županom
MOMS, dr. Aleksandrom Jevškom,
predsednikom Zveze paraplegikov
Slovenije Danetom Kastelicem,
predsednikom Društva paraplegikov
Prekmurja in Prlekije Stankom Novakom, predsednikom Čebelarske
zveze Slovenije Boštjanom Nočem,
podpredsednikom ČZS Janezom
Vencljem, predsednikom Čebelarske
zveze društev Pomurja Jankom
Rožmanom, pobudnikom projekta
Andrejem Severjem ter predsednikom Sekcije čebelarjev na ZPS
Ljubom Janežičem. Sestanek je povezoval Aleš Bozovičar, predstavnik
javne svetovalne službe v čebelarstvu.
Poleg dokončnega dogovora o lokaciji čebelnjaka so na sestanku preučili
tudi osnutek načrta čebelnjaka, ki sta
ga pripravila arhitekta, prof. Borut
Juvanec in Matjaž Planinc u. d. i.
a., ter podali dopolnitve in pripombe,
ki se bodo upoštevale pri obliko6

vanju končne verzije načrta, ki ga bo
potrdila ZPS na naslednjem srečanju.
Prav tako so se dogovorili, da bo
MOMS prevzela komunalno ureditev
čebelnjaka, upravitelj čebelnjaka bo
Zveza paraplegikov Slovenije, medtem ko bo Čebelarska zveza društev

Pomurja v vlogi strokovnega svetovalca. Slavnostna otvoritev čebelnjaka bo
potekala okrog 20. maja, ki je priznan
za svetovni dan čebel, saj ga je na
pobudo Slovenije v lanskem decembru soglasno razglasila Generalna
skupščina OZN.

Skupina mož, ki bo postavila nov mejnik v svetu čebelarstva invalidov.
(Foto: Branko Barič)
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POSVET O VKLJUČEVANJU PARAPLEGIKOV V ČEBELARSTVO
V skupini, ki jo sestavljajo predstavniki obeh zvez, čebelarji paraplegiki in
tetraplegiki, dva arhitekta in pobudnik
združevanja čebelarjev na invalidskih
vozičkih, ing. Andrej Sever, so govorili
o postavitvi učnega čebelnjaka in osnutku Priročnika za usposabljanje invalidov v čebelarstvu.

pa zahteva tudi velika dodatna denarna sredstva in bo ostala kot nadgradnja celotnega projekta. Skupina se je
posvetila tudi predstavitvi osnutka
Priročnika za usposabljanje inva-

lidov v čebelarstvo. Aleš Bozovičar,
iz javne svetovalne službe pri ČZS, ki
je vodil posvet, je predstavil kazalo
priročnika, izšel pa naj bi v letošnji
jeseni.

Osnutek načrta je v sodelovanju z
našim arhitektom Matjažem Planincem pripravil arhitekt prof. Borut
Juvanec, predvideva pa postavitev

Skica učnega čebelnjaka (Foto: arhiv zveze)

pravega slovenskega čebelnjaka
z opečnato kritino, ki je svetovna
posebnost. Čebelnjak je namreč v
konstrukciji prilagojen današnjim
sodobnim razmeram, v kompoziciji
pa značilnostim pravega slovenskega čebelnjaka, ki nosi izrazit pečata
strogega reda. Meril bo 382 x 312 cm.
Naši izkušeni čebelarji na invalidskih
vozičkih so ob razgrnitvi in dopolnitvi
načrta dali številne pripombe in predloge, ki jih bosta arhitekta upoštevala
v končni verziji načrta. Med drugim so
pripomnili, da je zaradi čebelarjenja na
invalidskih vozičkih nekoliko premajhen. Ob tem je predsednik Čebelarske
zveze Slovenije Boštjan Noč odločno
poudaril, da mora učni čebelnjak ustrezati standardom, ki sta jih v načrtih
predvidela arhitekta in funkcionalnosti, za katere jamči Zveza paraplegikov
Slovenije.
K učnemu čebelnjaku sodi tudi
točilnica, ki v načrtu ni predvidena. Ta

7

[

MREŽENJE

]

Petra Medved | Nova dvižna ploščad na Radiu Slovenija

RADIO SLOVENIJA ŠE NAPREJ DOSTOPEN
Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc, direktor Radia Slovenija Miha Lampreht in predsednik Programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide Stane Padežnik so slovesno predali
svojemu namenu dvižno ploščad za invalide.

R

TV Slovenija, ki je s svojim poslanstvom kot edini medij v Sloveniji
zavezana k ustvarjanju vsebin
za najširšo publiko, med drugim tudi
vsebin za invalide, je tako tudi v praksi
poskrbela za fizično dostopnost do
prostorov Radia Slovenija. Ostale stavbe
v okviru RTV Slovenija imajo namreč
zaradi poznejše letnice izgradnje že urejene dostope za invalide.
Prejšnja dvižna ploščad za invalide na
radijski recepciji je bila zaradi okvare in
premajhne nosilnosti potrebna predelave oz. zamenjave. Model je bil
tehnično zastarel, namenjen le invalidskim vozičkom na ročni pogon, želja
uporabnikov pa je bila predvsem večja
nosilnost, kar pomeni električni invalidski voziček skupaj z eno osebo. Nosilnost

Slavnostne predaje dvižne ploščadi svojemu namenu so se udeležili predstavniki različnih
invalidskih organizacij. (Foto: Darja Slokan in Ana Pivk)

novega dvigala je 300 kg oz. ena oseba
na invalidskem vozičku
Za upravljanje z dvigalom so se oz.
se bodo usposobili receptorji, gasilci in
nekateri programski ustvarjalci, ki ustvarjajo vsebine za invalide.

Prvi uradni preizkus dvižne ploščadi je pripadel Ivu Jakovljeviču.
(Foto: Darja Slokan in Ana Pivk)
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Programske vsebine vse bolj
dostopne
Ozaveščanje družbe o pravicah in
potrebah ljudi z različnimi oblikami invalidnosti je, kot že omenjeno, del poslanstva RTV Slovenija. Teme, ki zadevajo
življenje invalidov v najširšem pomenu,
so v radijskih, televizijskih in spletnih vsebinah vedno bolj zastopane.
Prvi program Radia Slovenija predvaja redno tedensko oddajo Med štirimi
stenami, v kateri so gostje osebe z invalidnostjo in s posebnimi potrebami
ter strokovnjaki s tega področja. Oblikujejo jo novinarji z visokimi etičnimi
standardi in z občutkom do invalidov
in oseb s posebnimi potrebami ter do
njihovih težav. Še več, na Radiu Slovenija
dnevno spremljamo aktualne dogodke,
povezane z invalidsko problematiko in v
njih poročamo v informativnih oddajah.
Zato so invalidi gosti tudi drugih oddaj:
Studio ob 17-ih, Nedeljska reportaža,
Razkošje v glavi, Nočni obisk, Svetovalni
servis, Dobro jutro, otroci, Gymnasium in
druge.
Skrbimo, da so v programu zastopane vse invalidske organizacije, dobro
sodelujemo z različnimi društvi, ustanovami in s posamezniki. Za naše delo na
področju invalidskih vsebin smo prejeli
tudi pisne pohvale nekaterih invalidskih
organizacij.
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Ana Vojnović Zorman, MMC RTV Slo | Dostop invalidov na celjski Železniški postaji

BO ŽELEZNIŠKA POSTAJA RES DOSTOPNA?
Direkcija za infrastrukturo zagotavlja, da bodo pri obnovi železniške postaje v Celju zgradili tri dvigala in
tako omogočili lažji dostop do peronov.

I

z nevladne organizacije Za Mesto
Po Dveh, kjer budno spremljajo aktivnosti države na področju prenove
železniške infrastrukture so opozorili,
da na Celjski železniški postaji, kjer trenutno potekajo zaključna gradbena
dela, ni videti, da bodo zgradili dvigala,
ki bi invalidom, družinam z vozički in
starejšim, ki težko uporabljajo stopnice,
omogočila dostop do peronov. "Lepo
je videti, da se je država odločila obnoviti odsek železniške proge Zidani most
- Celje. Projekt vreden 282,4 milijonov
evrov vključuje tudi prenovo železniške
postaje Celje ter postajališč Laško in
Zidani Most. Zdaj žalostno ugotavljamo,
da v Celju niso predvideli dvigal do peronov, zato se sprašujemo, kako to, da
se v 282,4 milijonskem projektu ni našlo
denarja, da bi zgradil tudi dvigalo, ki je
tisti minimalni standard dostopa ljudi
do železniške postaje," je povedal Blaž
Lokar iz nevladne organizacije Za Mesto Po Dveh, kjer med drugim zagovarjajo večjo dostopnost javnega prometa.
Problem nedostopnosti Slovenskih
železnic v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij (NSIOS) spremljajo že
leta je povedal Goran Kustura iz NSIOS. Na Slovenskih železnicah večletnih
opozoril NSIOS niso želeli komentirati.
Pomočnik direktorja Slovenskih železnic
Miloš Rovšnik pa je pojasnil, da so korak v smeri večje dostopnosti invalidom
naredili s tem, ko so obdržali brezplačen
prevoz spremljevalcev invalidov na
vlakih. »Tu smo naredili korak naprej, vse
drugo pa je stvar investicij, ki jih država
pravkar izvaja. Celjska železniška postaja
bo v kratkem končana in potem bomo
tudi v praksi videli kako zadeva funkcionira,« je povedal Rovšnik.
Po prenovi bo dostop
omogočen vsem
Dejan Jurkovič z Direkcije za infrastrukturo je zagotovil, da bodo na

železniški postaji Celje zgradili dvigalo
s katerim se bodo lahko tako mamice
z vozički, invalidi z invalidskimi vozički,
kot tudi osebe, ki težko hodijo vozili do
peronov: "Prav tako bomo postajo opremili s taktilnimi oznakami z braillovo
pisavo in upoštevali zakonodajo, kajti če tega ne bomo naredili, ne bomo
dobili obratovalnega dovoljenje. Je pa
treba vedeti, da je Celje v tem trenutku
še gradbišče." Kot so naknadno pisno
sporočili predvidevajo, da bodo zgradili
tri dvigala za dostop do peronov, kar bo
omogočilo dostop ne le gibalno oviranim osebam, temveč tudi družinam
z vozički in starejšim osebam, ki težko
hodijo po stopnicah. Ne bodo pa s tem
rešili težav z nedostopnostjo samih vla-

kov. "Na glavnem železniškem križu, kjer
prepeljemo največje število potnikov,
imamo že 15 let vlake Siemens Desiro,
ki so primerni za prevoz invalidov. V primeru drugih vlakov si pomagamo z dvigali za vstop invalidov. Gre za to, da se
v mednarodnem železniškem prometu
pojavljajo tudi vlaki iz tujine. Mi zato
urejamo zadeve na podoben način, kot
so urejene v drugih državah in bodo veliko bolje urejene po končanem investicijskem ciklusu v infrastrukturo,« je še
zagotovil Rovšnik. Slovenske železnice
so sicer v postopku nabave 25 novih
vlakov, ki so po besedah Jurkoviča vsi
primerni tudi za osebe na invalidskem
vozičku.

Peroni na celjski Železniški postaji so sicer »dostopni« vendar zelo nevarni.
(Foto: wikimedia.org)
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Peti dobrodelni tek Wings for Life World Run

PRIPELJITE DOBRODELNI TEK WINGS FOR LIFE
WORLD RUN V VAŠE MESTO!
6. maja 2018 bo na deset tisoče ljudi po vsem svetu že peto leto zapored teklo, poganjalo invalidske
vozičke in hodilo v okviru teka Wings for Life World Run in s tem podpiralo iskanje zdravila za poškodbo
hrbtenjače. Letos ste organizator teka lahko tudi vi!

Z

udeležbo na globalnem teku ali
doniranjem fundaciji Wings for Life
zagotavljate, da se še naprej izvajajo obetavne raziskave, ki bi lahko spremenile prihodnost poškodb hrbtenjače.
Ena takih je raziskava uporabe izvornih
celic za povezovanje prekinjenega dela v
poškodovani hrbtenjači, ki jo v Kaliforniji
vodi Steven Ceto.
Z ekipo je injiciral živčne izvorne celice
v hrbtenjačo podgane s paraplegijo, skupaj s proteinom, ki je tvoril mreži podobno strukturo, na katero so se pritrdile izvorne celice in tvorile na desetine tisočev
novih povezav. Ceto je prepričan, da so
izvorne celice prihodnost obravnave
pacientov s poškodbo hrbtenjače, vendar bo potrebnih še vsaj pet let, preden
se bodo lahko uporabile. “Izvorne celice
imajo potencial, da ustvarijo optimalno
okolje za regenerativni proces zdravljenja
in znova vzpostavijo povezanost živčnih
celic. Delujejo pri skoraj vseh poškodbah
hrbtenjače, celo pri kroničnih in popolnoma paraliziranih pacientih.”
Hkrati v Londonu prof. Marios Papadopoulos in dr. Samira Saadoun na
Univerzitetni kliniki St George’s raziskujeta, kako bi z nadzorovanjem pritiska
na poškodovano hrbtenjačo ohranili
telesne funkcije pacientov. Po poškodbi
namreč zaradi pritiska na hrbtenjačo
odmre še več živčnih celic in pacienti
izgubijo nadzor nad dodatnimi telesnimi
funkcijami. „Nekateri pacienti, ki bi imeli
popolno paralizo, bolnišnico zapustijo z
delno paralizo. Pri drugih bomo stopnjo
paralize lahko zmanjšali za enega ali več
segmentov. Nedvomno je velika razlika,
ali lahko premikaš svoje prste ali ne,” pojasnjuje Papadopoulos. Njun cilj je, da v
10

naslednjih petih letih postavita nov mejnik na področju negovanja pacientov
s poškodbo hrbtenjače – tudi z vašo
pomočjo.
Kako lahko vi pomagate pri iskanju
zdravila?
Raziskave financira neprofitna fundacija
Wings for Life s pomočjo startnin in
donacij v okviru teka Wings for Life World
Run. Več ljudi kot sodeluje na teku, več
sredstev je zbranih, bliže je zdravilo. Od
leta 2014 je do sedaj na teku sodelovalo
več kot 435.000 udeležencev. S startninami in donacijami je bilo skupaj zbranih že
20,6 milijonov EUR sredstev. Letos želijo
organizatorji teka zbrati še več, zato so se
odločili za spremembo.
Tek bo potekal samo na 11 uradnih
lokacijah, vsepovsod drugje pa bo moč
sodelovati s pomočjo mobilne aplikacije Wings for Life World Run, s čimer
bo tekmovanje dostopno širši množici
ljudi. Aplikacija namreč omogoča, da
je prav vsak, ne glede na to, kje se bo 6.
maja nahajal, del globalnega gibanja. V
okviru aplikacije si lahko namreč izberete
lastno traso in tekmujete sami ali pa se
pridružite enemu od organiziranih tekov
z aplikacijo. Lovilo vas bo virtualno zasledovalno vozilo, tekmovali boste hkrati s
celim svetom, vaša dosežena razdalja pa
se bo upoštevala na globalni razvrstitveni
lestvici. Aplikacijo si lahko brezplačno
prenesete prek Google Play ali iTunes,
za sodelovanje na teku pa je seveda
potrebno poravnati startnino.
V Sloveniji bosta potekala dva uradna
organizirana teka z aplikacijo, več informacij pa bo kmalu razkritih na spletni
strani. Če želite, pa lahko globalni do-

brodelni tek pripeljete tudi v vaše mesto.
Kako?
Enostavno! Najprej določite lokacijo.
Poiščite startno točko, na kateri se lahko
sestanejo tekmovalci, in začrtajte 4-6 km
dolgo krožno traso v varnem okolju, brez
prometnih in drugih nevarnosti. Odločite
se lahko za park, območje za pešce,
pohodniško pot sredi neokrnjene narave. Ko imate vse pripravljeno, obiščite
spletno stran oar.wingsforlifeworldrun.
com in pričnite uporabljati orodje “Organized App Run Manager”, ki vam bo
pri organizaciji teka v veliko pomoč, saj
med drugim nudi tudi program za izdelavo plakata, slik, sporočil za javnost itd.
Vaš organizirani tek z aplikacijo bo viden
v aplikaciji in na spletni strani.
S sodelovanjem na teku Wings for
Life World Run in z doniranjem fundaciji Wings for Life dajete upanje na
tisoče ljudem po vsem svetu. Naredimo poškodbe hrbtenjače ozdravljive!
Za več informacij obiščite uradno spletno stran teka www.wingsforlifeworldrun.
com.

Hvala ker tečete za nas! (Foto: Samo Vidic za
Wings for Life World Run 2017)
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Borut Sever, univ. dipl. iur., Pravna služba NSIOS | Letna vinjeta 2B 2018

POMOČI ZA INVALIDE PRI NAKUPU LETNE VINJETE 2B
Državni zbor je 20. februarja potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih, ki med drugim ureja pravico do pomoči pri nakupu letne vinjete 2B za velike družine in
invalide (zakon je stopil v veljavo 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

N

ovela v svojem 15. členu določa
za invalide in invalidske organizacije, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu pravico do
oprostitve plačila letne dajatve, pomoč
pri nakupu letne vinjete 2B.
Upravičenci tako izhajajo iz Zakona o
dajatvah za motorna vozila, ki v svojem
9. členu navaja, da se oprostitev plačila
letne dajatve lahko uveljavi za osebna
vozila z motorjem moči do vključno
150 kW ter za osebna vozila, prirejena
za prevoz oseb na invalidskem vozičku
brez omejitve moči, pod pogojem, da se
vozila uporabljajo za prevoz:
− oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna
invalidnost ter oseb, pri katerih je zaradi
izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena
najmanj 60 % telesna okvara ali 60 %
vojna invalidnost;

− oseb, ki so popolnoma izgubile vid na
obeh očesih;
− oseb z zmerno, težjo ali težko duševno
ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim
je priznana invalidnost po predpisih o
družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb;
− otrok, ki potrebujejo posebno nego in
varstvo do 18. leta starosti oziroma do
26. leta starosti, če se šolajo.
Zakon o dajatvah za motorna vozila
določa tudi, da se oprostitev plačila
letne dajatve za invalidske organizacije
uveljavlja na podlagi potrdila o statusu
invalidske organizacije in da invalidska
organizacija lahko uveljavlja oprostitev
za več osebnih vozil, ki se uporabljajo za
prevoz navedenih oseb in so registrirana na invalidsko organizacijo.
Določba velja za drugi cestninski razred B (vozila z višino nad prvo osjo večjo
ali enako od 1,3 metra). Novela Zakona
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določa, da je invalid za vozilo,

ki se razvršča v drugi cestninski razred
B, v primeru nakupa letne vinjete za to
vozilo upravičen do enkratne pomoči v
višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je
določena za drugi cestninski razred A.
O pomoči pri nakupu letne vinjete 2B
za leto 2018 bodo odločali Centri za socialno delo.
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Daniel Globokar, dr. med, specialist FRM | 29. dnevi rehabilitacijske medicine URI-Soča

DOLOČANJE CILJEV V REHABILITACIJI
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča in Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, vsakoletno organizirata dvodnevni program predavanj.
Tematika letošnjih 29. dnevov rehabilitacijske medicine je bila določanje ciljev v rehabilitaciji.

U

vodni predavanji je izvedla
gostujoča profesorica Diane
Playford, Velika Britanija, Univerza Warwick. Predavanji sta imeli
naslov “Purposes and mechanisms of
goal planning in rehabilitation” (Namen in mehanizmi določanja ciljev v
rehabilitaciji) in “Goal setting in rehabilitation, a view into current practice”
(Določanje ciljev v rehabilitaciji, trenutna praksa).
V prispevkih so slovenski strokovnjaki predstavili teoretična izhodišča
in praktične izkušnje določanja ciljev v
rehabilitaciji. S predavanji so sodelovali zdravniki specialisti fizikalne in rehabilitacijske medicine, ostali člani rehabilitacijskih timov rehabilitacijskih
oddelkov in ambulantnega dela URISoča, Centra za poklicno rehabilitacijo
URI-Soča ter kolegi zdravniki iz UKC
Ljubljana, UKC Maribor in SB Celje.
Določanje ciljev je definirano kot
proces razpravljanja in pogajanja, pri
katerem pacient in rehabilitacijski
strokovnjaki iščejo ključne prioritete
za posameznika in se dogovorijo, do
katere ravni izvedbe bo pacient moral obvladati določene dejavnosti v
določenem časovnem okviru. Obstaja
pa le nekaj dokazov slabe kakovosti,
ki kažejo, da določanje ciljev lahko
izboljša izide rehabilitacije, vendar le
pri samoučinkovitosti, ne pa tudi pri
telesnem funkcioniranju. Postavljanje
ciljev zahteva tudi precej časa in naporov. Preden rehabilitacijski strokovnjaki določijo cilje, je potrebno natančno
vedeti, zakaj delamo tako, ker bo to
vplivalo na to, kako cilje določamo in
tudi na naš pristop k temu. Poglavitni sklopi ciljev v rehabilitaciji so priprava pacienta na odpust iz bolnišnice,
obravnava okvar, izboljšanje dejavnosti in sodelovanja ter dolgoročni cilji.
Da se še naprej izboljšuje in vzdržuje
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dobra kakovost življenja, morajo ljudje
z zmanjšanimi zmožnostmi razvijati samoučinkovitost okoli njihove
zmanjšane zmožnosti ter dosegati
cilje, ki so sorazmerni njihovim vrednotam. Seveda se cilji v realnosti skozi
življenje nenehno spreminjajo, skozi
cilje realiziramo motive in vrednote
višje ravni, ki jih lahko integriramo v
hierarhično strukturo.
Pri pregledu dostopne literature
o praksi postavljanja ciljev v rehabilitaciji so najpogosteje uporabljani
Vprašalnik o življenjskih ciljih (angl. Life
Goals Questionnaire), Kanadski test izvajanja dejavnosti, Lestvica doseganja
ciljev, Določanje ciljev – načrtovanje
ukrepov (angl. Goal Setting-Action
Planning Framework) in Mapiranje
metaforičnega opredeljevanja (angl.
Metaphoric Identify Mapping).
Hierarhično so rehabilitacijski cilji
razporejeni po času in po konceptualni ravni, na kateri se nanašajo na
bolnikove telesne funkcije oz. okvare
le-teh, dejavnosti, sodelovanje v
življenjskih okoliščinah in blagostanje.
Mednarodna klasifikacija funkcioniranja in zmanjšane zmožnosti (MKF)
v svojem pojmovnem okviru zajemajo
ta interaktivni proces in opise situacij
glede na človeško funkcioniranje in
njegove omejitve. Informacije, pridobljene pri določanju profila funkcioniranja posameznika, s pomočjo MKF
olajšajo proces določanja rehabilitacijskih ciljev, načrtovanja in izbiranja rehabilitacijskih postopkov ter merjenja
izidov zdravljenja oziroma rehabilitacije. Pri določanju rehabilitacijskih ciljev
so doslej MKF uporabili predvsem kot
okvir za organizacijo podatkov o rehabilitacijskih ciljih, opisovanje profila
funkcioniranja bolnika, pripomoček
za določanje rehabilitacijskih ciljev
s postopkom Talking Mats ali kot

orodje za razvoj novega pristopa pri
določanju ciljev.
Cilji v poklicni in zaposlitveni rehabilitaciji ne morejo biti vezani samo
neposredno na zaposlitev, ampak
naj bi sledili tudi izboljševanju kakovosti življenja rehabilitantov. Rezultati analiz vprašalnikov kakovosti
življenja kažejo, da tudi rehabilitanti
v slovenskih pogojih delovanja zaznavajo izboljšave na drugih področjih
kakovosti življenja, ne le na področju
zaposlovanja. Zelo dobri so rezultati
napredka na področjih odločanja o
sebi in čustvenega blagostanja.
V izbor in oblikovanje ciljev je
vključen bolnik, njegovi bližnji in rehabilitacijski tim, ki bolniku pomagajo pri
okrevanju in izboljšanju funkcioniranja
in vključevanja v ožje in širše socialno
okolje. Ocenjevanje uspešnosti pri
doseganju ciljev je še vedno velik izziv.
Ena od možnosti za učinkovito ocenjevanje vseh izbranih ciljev je Lestvica
doseganja ciljev (angl. Goal Attainent
Scaling, GAS).
V zaključku lahko ocenimo, da je
določanje ciljev v sodobni rehabilitacijski praksi postalo obveza, obenem pa
ostaja tudi velik izziv.
Kogarkoli bolj podrobno zanima
opisana tematika, si lahko prispevke
prebere v Zborniku predavanj, supplement 1, Rehabilitacija, letnik XVII,
2018, dosegljivo v knjižnici URI-Soča.
Pokojni velikan slovenskega alpinizma Nejc Zaplotnik je zapisal znano
misel, da je pot pomembnejša od cilja,
v rehabilitacijski medicini pa nam cilji
osmišljajo pot.
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ABENA-HELPY d. o. o.

INKONTINENČNI DERMATITIS
ID je poškodba kože, ki nastane kot posledica izpostavljenosti urinu ali blatu. Pogosto se pojavlja pri osebah z različnimi oblikami inkontinence. Tipičen ID prepoznamo kot vzdraženo in vneto kožo. Če z zdravljenjem
ne pričnemo pravočasno, lahko pride do poškodb in infekcij. Pri osebah z urinsko inkontinenco je tveganje
dvakrat večje, pri tistih s fekalno inkontinenco pa celo petkrat večje.
Vzroki za nastanek ID: fekalna/urinska
inkontinenca, izločanje tekočega blata,
izsušena koža, oslabljen kislinski plašč,
slabše senzorične lastnosti, vpliv drugih
diagnoz.

Tveganje za nastanek ID se poveča:
- zaradi neredne menjave pripomočkov
za inkontinenco ter ob neustreznem
čiščenju;
- ob uporabi neprimernih pripomočkov
za inkontinenco, ki ne omogočajo
zračenja kože, zadržujejo vlago in toploto
na površini kože, kar vodi k infekcijam;
- zaradi agresivnega čiščenja z grobimi

materiali ali ob pogostem umivanju z
vodo in milom, ki načenja povrhnjico,
povzroča trenje ter poškodbe;
- zaradi prekomernih nanosov zaščitnih
krem in mazil, ki zmanjšajo vpojne lastnosti pripomočkov.

Preprečevanje ID:
- obvladovanje inkontinence: prepoznavanje, diagnoza in zdravljenje vzrokov
(okužbe sečil, zaprtja, diuretiki itd.);
- sistematično čiščenje in nega ter vzpostavitev naravnih zaščitnih funkcij kože.

nenco močno vpliva na pojav ID. Pomembno je, da izdelki ne vsebujejo lateksa, so
beljeni s kisikovimi spojinami, predvsem
pa, da omogočajo koži, da »diha«. Ustrezno zračena in osušena koža preprečuje
nastanek mikroklime, ugodne za razvoj
bakterij, ter poškodb zaradi trenja na stiku
s pripomočkom.
V kolikor želite več informacij s področja
nege in oskrbe ID, vam bomo na telefonski številki: 01 530 47 70 ali na
info@abena-helpi.si z veseljem pomagali.

Tudi zgradba pripomočkov za inkonti-
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Drago Perko in Jože Globokar | Slovesna obeležitev jubilejnega smučarskega kampa

ŠPORTNEMU DOGODKU SO VELIKO POZORNOST
POSVETILI TUDI MEDIJI
Zveza paraplegikov Slovenije je v soorganizaciji z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
pripravila že 10. smučarski kamp za smučarje paraplegike in tetraplegike. Kamp je od 23. do 25. januarja
2018 potekal na smučiščih Rogle, udeležilo pa se ga je več kot dvajset smučarjev in smučark. Na svojih in
sposojenih monoskijih avstrijskega proizvajalca Praschberger so prve dni trenirali, zadnji dan pa v veleslalomu tudi tekmovali. Sodelovali in pomagali so študenti tretjega letnika delovne terapije Zdravstvene fakultete
v Ljubljani in njihova predavateljica mag. Alenka Plemelj.

Jubilejni smučarski kamp na Rogli (Foto: Miran Merslavič)

P

rvo mesto med smučarji v
monoskijih in prehodni pokal
je po pričakovanjih osvojil naš
najboljši smučar, ki je nastopil tudi na
letošnjih paraolimpijskih igrah, Jernej
Slivnik (54,09). Na druge stopničke
se je s časom 60,39 povzpel nekdanji
paraolimpijec Gal Jakič, na tretje pa
Gregor Gračner (66,09). Sodelovala
sta tudi Zdravko Lakič s Hrvaške,
ki je z rezultatom 74,46 osvojil osmo
mesto in Vangel Trkljanov iz Makedonije.
Med smučarji spremljevalci in prostovoljci je ciljno črto najhitreje prevozil
Rajko Brus (58,9), druga je bila Man-
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V veleslalomu je prepričljivo zmagal Jernej
Slivnik. (Foto: Tomaž Bukovec)

ca Vida (63,37), tretji pa Bojan Bratina (68,33). Prehodni pokal in medalje
je smučarjem v monoskijih podelila mag. Alenka Plemelj, smučarjem
spremljevalcem in prostovoljcem pa
Gregor Gračner.
Za merjenje in izračun rezultatov
je skrbel Smučarski klub Unior, za
organizacijo in izvedbo kampa pa
vodja športa pri ZPS Gregor Gračner,
Alenka Plemelj, Nika Šuc, Peter
Osterveršnik in Gal Jakič.
Ob jubileju je organizator pripravil
slovesnost, kjer so se ozrli v preteklost, podelili priložnostna priznanja ter
smelo pogledali v prihodnost.

[

]

VSREDIŠČU

jetnik Peter Osterveršnik, Nika Šuc, naj
prostovoljka Brigita Jevšenak ter mag.
Alenka Plemelj, predavateljica na Zdravstveni fakulteti, ki je pripravila zanimiv
pregled dosedanjih smučarskih aktivnosti.
Priznanja je podeljeval Dane Kastelic,
predsednik ZPS.

BOGAT KULTURNO-UMETNIŠKI
PROGRAM
Udeleženci 10. kampa na Rogli in ostali vabljeni na prireditev (Foto: Drago Perko)

PRED NOVIMI IZZIVI

HVALEŽNI ZA PRILOŽNOST

»Za nami je deseti smučarski kamp, ki
ga je organizirala Zveza paraplegikov
Slovenije. Veseli in ponosni smo, ker smo
imeli na slovesnosti eminentne goste:
predsednika ZŠIS-POK Damijana Lazarja, predsednika ZPS Daneta Kastelica in prodekanjo Zdravstvene fakultete v
Ljubljani, dr. Darjo Rugelj. S ponosom se
oziramo na zadnjih deset let, ko smo več
kot petdesetim paraplegikom in tetraplegikom omogočili preizkus smučanja v
monoskiju in uživanja na belih strminah. V
prihodnjih letih pa je pred nami še nekaj
organizacijskih izzivov,« je povedal vodja
kampa Gregor Gračner.

»ZŠIS podpira kamp za paraplegike
in tetraplegike, saj menimo, da je zelo
pomemben za razvoj smučarskega
športa. Na enem mestu nudi možnost
invalidom, da se preizkusijo v monoskiju,
hkrati pa kamp omogoča tudi integracijo
invalidov v družbo,« je nekaj besed kampu namenil Damijan Lazar, predsednik
ZŠIS-POK.

ŠPORT POVEZUJE

Zbrane je pozdravila dr. Darja Rugelj,
prodekanja Zdravstvene fakultete v Ljubljani in se v imenu inštitucije zahvalila
za priložnost in možnost, ki jo v praksi
na kampu dobijo študenti Oddelka za
delovno terapijo. Študenti prostovoljno
že deset let sodelujejo pri izvedbi tabora
v smučanju za paraplegike in tetraplegike.

Delo kampa in udejstvovanje je pohvalil
predsednik ZPS Dane Kastelic. »Veliko naredimo za šport, saj vemo, kaj šport daje.
Še naprej si bomo prizadevali za to. Vesel sem, ker ima kamp tudi mednarodno
udeležbo, s tem pa ZPS izpolnjuje še eno
od svojih poslanstev: tkanje vezi in prijateljstev,« je dejal Kastelic.

Nekdanji aktivni smučar Gal Jakič pa je
razmišljal takole: »Vesel sem, ker je vse več
smučark in smučarjev, ki se udeležujejo
kampa. Letos je z nami tudi nekaj vrhunskih smučarjev iz drugih panog. Mislim, da
imamo s tem kampom ob podpori ZPS
in ZŠIS-POK izvrstno platformo za razvoj
panoge in mladih smučark ter smučarjev.«

Jubilejni športni dogodek je popestril
poseben video, kjer so si zbrani lahko
ogledali nekaj utrinkov minulih desetih
let. Pečat večeru je dal tudi umetniški program: zapel je koroški kantavtor Milan
Kamnik, s plesno točko so se predstavili
plesalke in plesalci PK Zebra: Sara Štirn,
Nino Batagelj, Nastija Fijolič, Alenka
Plemelj in Janez Učakar. Zbrane pa je
prek avdio sporočila pozdravila tudi pevka
Ditka, ki je bila svoj čas tudi sama prostovoljka na teh kampih. Študentje delovne
terapije pa so na humoren način demonstrirali presedanje iz vozička v monoski.

PO USPEŠNIH DESETIH LETIH

Dobitniki priznanj (z leve): Gal Jakič, sestra
Brigite Jevšenak, Damijan Lazar (ZŠIS-POK),
Dane Kastelic (podeljevalec priznanj ZPS),
dr. Darja Rugelj (Zdravstvena fakulteta),
Jernej Slivnik (Foto: Drago Perko)

Ob tem mejniku se je Zveza paraplegikov Slovenije spomnila tudi partnerjev,
ki so pomagali, da je kamp danes tako
uspešen. Priznanje za pomoč pri izvedbi
in podporo (organizacijo in promocijo)
so prejeli Zveza za šport invalidov – Paraolimpijski komite, Zdravstvena fakulteta
Univerze v Ljubljani, Oddelek za delovno
terapijo, paraolimpijec Gal Jakič, pod-

Prestavitev presedanja iz vozička v monoski
so skozi igro predstavili študentje delovne
terapije. (Foto: Drago Perko)
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Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Leto 2018 se je pričelo! V društvu že potekajo razni sestanki in delanje
načrtov za tekoče leto, da bomo čim bolj razveselili članice in člane
društva ter jim popestrili marsikateri dan.

PREVENTIVA V DRUŠTVU
Ugotavljamo, da je eden najbolj obiskanih dogodkov v društvu preventivni
pregled, ki ga izvajata prim. Tatjana Erjavec, dr. med., specialist internist in diplomirana višja medicinska sestra Branka
Vipavec, obe iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS Soča.
V lanskem letu, konec novembra, nas
je bilo na pregledu okoli petdeset, med
nami kar nekaj novih članov, ki so bili prvič
v naši sredini. V pozdravnem uvodu nam
je zdravnica podala nekaj navodil in smernic za zdravo življenje, v drugem delu pa
je potekal pregled krvnega tlaka, sladkorja
in holesterola. Večina udeležencev je bila
s svojimi rezultati zadovoljna, nekatere pa
je opozorila, na katerem področju morajo
še posebej skrbeti za svoje zdravje. Ob
zaključku sta obe izrazili zadovoljstvo,
kajti rezultati pregleda sploh niso bili po-

razni. Obe strokovnjakinji imata na tem
področju ogromno izkušenj, saj je to njuno vsakodnevno delo.
Sledilo je še družabno srečanje, ob
pogovoru tudi medsebojne izmenjave
izkušenj, spoznavanje novih članov in

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

njihovih potreb. Želimo si čim več takih
in podobnih dogodkov, saj je preventiva
veliko boljša kot kurativa.

Zbrani v prostorih društva (Foto: Franci Slivšek)

LIKOVNA RAZSTAVA IN SPREJEM ŽUPANA MO NOVO MESTO
V decembru smo imeli v prostorih
društva otvoritev četrte samostojne likovne razstave članice Jožice
Ameršek, ki jo je spremljal pester
kulturni program. Likovna razstava
je bila na voljo za ogled do konca
meseca januarja. Jožica se udeležuje
slikarskih kolonij, kjer ustvarjajo, si
izmenjavajo izkušnje in s pomočjo
mentorja nadgrajujejo svoje znanje.
Ustvarja različne motive, najraje v
tehniki olje na platnu.
Istočasno smo v čast mednarodnemu dnevu prostovoljstva in mednarodnemu dnevu invalidov sprejeli in gostili župana Mestne občine
Novo mesto, Gregorja Macedonija,
prostovoljce, ki svoj čas namenjajo
tej plemeniti dejavnosti ter nekatere predstavnike invalidskih in hu16

manitarnih organizacij s sedežem v
Novem mestu. Župan se je v svojem
nagovoru zahvalil prostovoljcem
za njihov neprecenljivi prispevek k
življenju v občini. Poudaril je predvsem njihov doprinos pri osebah, ki so
te pomoči najbolj potrebne. Osrednja
govornica na prireditvi je bila Rožca
Šonc, predsednica Društva upokojencev Novo mesto.
Udeleženci dogodka so si z zanimanjem ogledali razstavo Jožice
Ameršek in podali ugodno oceno na
videne umetnije. Tovrstna srečanja so
izjemno pomembna, saj se s spoznavanjem predstavnikov posameznih
organizacij krepi tudi medsebojno sodelovanje, kar pa se razvije v
vsesplošno korist. Naša skupna prizadevanja so pripeljala do točke, da

postaja Novo mesto čedalje bolj mesto, ki je prijazno tudi invalidom.

Jožica Ameršek, v ozadju njena razstava
(Foto: Franci Slivšek)
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PREDNOVOLETNO SREČANJE
Tradicionalno decembrsko prednovoletno srečanje smo imeli v Gostilni Pugelj v Ždinji vasi. Lokacija nam
vsem ustreza, parkirnega prostora je
dovolj, urejen je dostop po klančini,
urejene so sanitarije, privabi nas predvsem dobra hrana in prijazno osebje
lokala s šefico na čelu. Srečanja se je
udeležilo lepo število članov s svojci
in nekateri naši stalni sodelavci. Namen srečanja je druženje, spoznavanje in topel pozdrav članom, ki so
prvič med nami. Žal nesreča nikoli ne
počiva in tako vsako leto prinese nove
članice ali člane, ki jih z odprtimi rokami sprejmemo in jim želimo v največji
meri pomagati.
Ob tej priložnosti je prišlo podjetje
Pesjak d. o. o. in nam predstavilo
komande za ročno upravljanje osebnega vozila. Razdelili so nam vizitke
in brošure ter ponudili svetovanje ob
morebitnih vprašanjih o predelavi avtomobila.
Za popestritev vzdušja je z glasbo
in s petjem poskrbela Bernarda
Zorko – hvala ti! Uživali smo ob točki
novomeških dijakov in študentov s
skupino Akapela. Predstavili so nam
nekaj čudovitih črnskih duhovnih pesmi, prevedenih v slovenski jezik. Nato
sta nekaj veselih zaigrala še Alex na
kitari in Maks na harmoniki. Za še bolj

Prednovoletno srečanje (Foto: Franci Slivšek)

pozitivno vzdušje pa je ob zaključku
poskrbel razigrani Nejc na klaviaturah.

S svojci, prijatelji in sodelavci smo
preživeli prijeten zaključek leta.

Novomeški dijaki in študenti s skupino AKAPELA (Foto: Franci Slivšek)

PREDAVANJE ŠPORT IN REKREACIJA
Konec lanskega leta smo v prostorih društva organizirali predavanje
o pomenu športa in rekreacije, ki ga je
izvedla Jana Čander, prof. šp. vzgoje,
strokovna sodelavka Zveze za šport

invalidov Slovenije – Paraolimpijski
komite.
Jana nam je povedala, da je gibanje
eden od temeljnih elementov razvoja
in je del rekreacije. Rekreacija pomeni

dejavno preživljanje časa na način, ki
osvežuje človeško telo in duha. Ker
je življenje na večini območjih sveta
čedalje bolj sedeče, se je potreba po
rekreaciji povečala. Zato tudi poznamo
različne oblike rekreacije.
Razložila je, da se z rekreacijo lahko ukvarja vsakdo, s tem se razvijajo njegove
zmožnosti, krepi se samopodoba ter
izboljšujejo psihofizične sposobnosti.
Najbolj obiskani rekreativni programi
so splošna telovadba, plavanje, odbojka sede, boccia – dvoransko balinanje,
namizni tenis, ples, kegljanje, fitnes ter
hoja in tek v naravi.

Članice in člani pozorno sledijo usmeritvam in pozitivnim učinkom rekreativno-športne dejavnosti
za invalide, ob predstavitvi predavateljice Jane Čander, prof. šp. vzgoje. (Foto: Franci Slivšek)
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Alenka Oblakovič, Andraž Muljavec in Jože Globokar
| Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
V prednovoletnem času smo se člani društva družili na tradicionalnem novoletnem srečanju, najmlajše pa je razveselil obisk dedka Mraza. Članice društva
redno ustvarjajo in klepetajo v društvenih prostorih. V društvu pa je po navadi
živahno tudi v času uradnih ur. Športniki se pripravljajo in nabirajo kondicijo za
bodoče izzive. Nekaj utrinkov z naših druženj si lahko pričarate iz prispevkov
naših dopisnikov.

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

Alenka Oblakovič

ŽELIM, ŽELIM
»Ura odbije polnoč in staro leto
že mine.
Novo podarja sveže izkušnje, uspehe,
spomine.
In nove poti navdihov, steze ljubezni so
že odprte,
za upanje, srečo ter nove načrte!«
Zgoraj izpisani naslov se sicer nanaša
na nam sprva skritega, kasneje tekom
slavnostnega praznovanja pa več kot
odkritega, prikupnega, ljubeznivega
gosta. Natančno preberite moj članek in
tako boste zlahka ugotovili, za koga gre.
Naše društvo je v soboto, 16. decembra 2017, za svoje člane, naše svojce,
prijatelje in druge goste organiziralo novoletno praznovanje v hotelu Marinšek
v Naklem. Kot sem vam že v prejšnji
številki Paraplegika napovedala, vam
tokrat čisto zares pa malo za hec dajem
v branje svoje vtise z najbolj veselega,
prazničnega, poskočnega dogodka v
letu, ki ga (po vzoru vseh ostalih društev,
ki so vključena v ZPS) prijetno, prešerno,
pogumno, zanesenjaško, vihravo, kot bi
na tekmah slovenskih reprezentanc na
vso moč vihteli navijaško zastavo, že vrsto
desetletij organizira DPG. Prijaznemu vabilu se nas je odzvala približno stotnija
mladih po srcu in letih, ki smo z velikim
navdušenjem, skupaj z nastopajočimi
poskrbeli za veselo, zabavno, prijetno
in fletno vzdušje, z ogromno mero dobre volje, sočnih želja in poskočnega
ter počasnega, čutnega plesa. Za več
18

kot najboljšo glasbeno spremljavo je
tudi tokrat poskrbela skupina Tonija
Tuhinskega. Le-ta je postala neuradno
že kar naš novoletni društveni bend, ki
pa je tokrat, namesto nekdanje mikavne
temnolase pevke, imela novega člana
(res fejst poba) s čudovitim žlahtnim,
žametnim glasom, ki nas je vse močno
prevzel. Vsaka mu hvala in čast ali kapo
dol pred tako velikim, bogatim talentom. Upam, da ga bomo tudi v prihodnje še imeli priložnost slišati. Na tem
mestu vam iskreno povem, da sem
več kot zadovoljna z aktivnim delovanjem našega društva, za kar gre velika zahvala in hkrati pohvala članom
Upravnega odbora. Že na zadnjem
srečanju zelo ustvarjalnih, ponosnih,
svobodomiselnih frajl (beri kreativno
srečanje ženske sekcije) v preteklem

letu, 30. 11. 2017, nam je predsednik
Peter predal zelo zaupno informacijo,
da bomo vesele frajle in vse druge pripadnice najboljšega spola, v primeru, da
bomo na novoletno praznovanje prišle
prezgodaj ali vsaj »do cajta«, nagrajene
s skrivnim gostom. Lani je bila v tej vlogi
simpatična, prikupna in sočutna Saša
Lendero. Vas zanima kakšno prijetno
presenečenje sta nam tokrat pripravila
Lilijina jezičnost in Petrova prijaznost,
srčnost in odločnost? Posebej za nas je
na začetku praznovanja v skoraj enournem nastopu žlahtno zapel in še bolj
sočno zavriskal odlični Dejan Vunjak,
sin pokojnega Brendija. Mladenič na pogled, glasovno, značajsko pa tudi s posameznimi kretnjami dejansko spominja
na svojega očeta. Le njegovega znamenitega klobuka še ne nosi.

Zabavali smo se do zgodnjih jutranjih ur. (Foto: Andraž Muljavec)

[
Že tako visoko, široko in globoko
čustveno, socialno in duhovno
razpoloženje nam je s svojo prikupnostjo, srčnostjo, radostjo dvignil do
nebes pa še čez. Pri nekaterih pesmih
se mu je ves zanosen ter ponosen
pridružil Jegličev Boris, strastni ljubiteljski pevec. Ni čudno, da nas je
naš presvetli predsednik tako vneto
(še posebej boljše polovice) opozarjal
na točen čas prihoda na praznovanje.
Seveda ni manjkal naš obvezni srečelov
z bogatimi dobitki. Donatorji le-teh so
se tudi letos izvrstno izkazali (tudi njim
gre naša iskrena pohvala in najlepša

hvala), tako nihče med nami ni odšel
domov praznih rok oziroma brez vsaj
dveh ali treh zelo koristnih, praktično
uporabnih stvari. Tudi tokrat je praznovanje prehitro minilo, kot bi se nam na
nove poti sreče, steze razumevanja,
sledi radosti tako hudo mudilo. Človek,
nauči se živeti tukaj in zdaj! Po zgledu
starih ljudstev se voditi priganjaču časa
nikar ne daj!
Naj zaključim zapis z lepo mislijo:
»Vsak dan naredimo kaj dobrega, bodimo hvaležni za kaj lepega in se razveselimo kaj izjemnega, četudi na videz
nepomembnega.«
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Dejan Vunjak nas je zabaval v enournem
nastopu. (Foto: Andraž Muljavec)

Andraž Muljavec

OBISK DEDKA MRAZA
Tako kot vsako leto je tudi letos otroke
naših članov obiskal dedek Mraz. S seboj
je prinesel šibe za tiste otroke, ki niso bili
pridni, vendar med našimi takih ni bilo.
Povedal jim je, kje stanuje, kako babica
Zima dela sneg in kako škratje pomagajo
pripravljati darila. Sledilo je obdarovanje
in fotografiranje otrok z njim. Na koncu
so vsi skupaj zapeli pesmico Siva kučma,
bela brada in dedek Mraz se je poslovil.

Dedek Mraz ni uporabil šibe, saj so bili otroci zelo pridni. (Foto: Andraž Muljavec)

Alenka Oblakovič

VIZITKE Z ROŽNIM CVETOM
»Vsak dan znova vem, da je življenje
čudovito, da je moje in neponovljivo.
Da je pisano in raznoliko in da vsak trenutek, ki odide, daje prostor novemu.«
Ko se dnevi v posameznem mesecu
iztekajo, postanejo moj skromni um,
žlahtno srce in vedno iščoči duh neverjetno živahni, prijetno nemirni in težko
čakajoči na Dejanov ali Lilijin telefonski
klic in prijazno sporočilo: »Jutri ob 9.20
pridem po tebe, bodi pripravljena.«
Zdaj smo glede prijav in prošenj za
prevoz z društvenim kombijem že tako
utečeni, da nobenemu od nas treh ni
potrebno izgubljati besed. Žal nas bo
po »državni javni« zapovedi z letošnjim
»valentinčkom« zapustila naša draga Lili.
Vsi v društvu (zlasti članice ženske sekcije) smo ji lahko zelo hvaležni za vse, kar je
v zadnjih dveh letih našega druženja dobrega, ljubečega, iz dna duše zavzetega,
po službeni dolžnosti ali prostovoljno za
nas storila, nam dobrovoljno pomagala

in nas vse zanesljivo, preudarno, varno,
potrpežljivo od kraja do kraja prevozila.
Vesele, trmasto vztrajne, samostojno
razmišljajoče frajle (beri ženska sekcija
društva) smo se v četrtek, 25. 1. 2018,
znova zbrale na sedežu DPG, na svojem prvem letošnjem mesečnem ustvarjalnem izletu. Pridružila se nam je
tudi naša zelo korajžna in iznajdljiva
mentorica Marija R. Med nami žal ni
bilo Slavke in Ivanke Š., prvo je doma
zadržala nesramno priskutna viroza, drugi pa se je kot nalašč pokvaril avto. Tokrat
smo izdelovale rože iz papirja, ki smo
jih potem prilepile med dve notranji
strani vizitke. Sliši se že sila enostavno,
ampak v resnici je bilo zelo zapleteno.
Sploh meni se je tako zdelo. Kakorkoli
sem papirnate cvetne lističe obračala in
lepila, vedno sem imela enega preveč
ali dva premalo. Z Marijino in Verino
pomočjo mi je na koncu le uspelo, da
je bila tudi moja vizitka izgotovljena.
Vera je poskrbela, da nam ob vselej ob-

veznem »kofetu ne bi cuker dol padel«.
S svojimi sladkimi dobrotami je razvajala naše brbončice. Naša intenzivna,
vsestransko firbčna, domišljijsko bogata
ženska energija, ki ji vsaj v sanjah vse
rata, je medse pritegnila ljubeznivega,
za dobro prizadevnega Petra, predsednika DPG, ki tudi tokrat ni skoparil z
najlepšimi besedami, najboljšimi željami
in še lepšimi, pisanimi šopki cvetja za
rojstni dan našim dragim slavljenkam
Albini, Ivanki B. in Mariji, medtem ko sta
slednje od njega že prej dobili nadvse
aktivni »rojstnodnevnici« Anka in Jovita. Vse najboljše, naša draga dekleta!
Naslednje druženje ustvarjalnih žena ali
gospa DPG je potekalo v četrtek, 1. marca 2018. Za tiste, ki boste to izvedeli prek
tokratnega časopisa, bo to že »passe«.
Izdelovale smo dekorativne velikonočne
zajčke. Pri tem smo uporabile žogice iz
stiropora dveh velikosti, malo trši karton
(škatlo za kekse), volno in seveda pridno
delovno vnemo.
19

[

DELODRUŠTEV

]

Jože Globokar

TRETJE KOLO ŠAHOVSKE LIGE ZVEZE PARAPLEGIKOV – GRADEX
V gostišču Marinšek v Naklem je 20. februarja 2018 potekalo tretje kolo šahovske
lige – Zveze paraplegikov – Gradex. V hitropoteznem šahu se je pomerilo petnajst šahistov iz štirih pokrajinskih društev
zveze. Rezultati so šteli tako za ekipne
kot za posamične uvrstitve. V ekipni
konkurenci je prvo mesto osvojilo DP
Koper (12,5), drugo DP Ljubljana (12,5),
tretje DP Maribor (12), četrto pa DP Celje
(11,5). Med posamezniki je slavil Bogdan Petek iz DP Podravja (6), na drugo
in tretje mesto sta se zavihtela Vojko
Gašperut (4,5) in Emil Filipič (4,5) iz DP
Istre in Krasa. Nastopila je tudi šahistka
Hermina Namestnik iz DP Podravja.
Šahiste je nagovoril predsednik DP Gorenjske Peter Robnik, podpredsednica
Anka Vesel pa je zmagovalcem podelila zaslužene medalje. Za organizacijo
je poskrbel Gašper Črnilec, za pravilen
potek tekmovanja pa šahovski arbiter
Silvo Simončič.
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Zmagovalci tretjega kola v šahu (Foto: Gašper Črnilec)
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Benjamin Žnidaršič in Jože Globokar | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Ob zaključku leta smo se tudi letos na sedežu Društva paraplegikov
Istre in Krasa zbrali člani, svojci, asistenti in prijatelji.

NOVOLETNO SREČANJE DPIK

Predsednik Geci je poudaril, da je vesel
vsakega člana, ki se pridruži praznovanju.
(Foto: arhiv društva)

Srečanje se je začelo v nedeljo, 17.
decembra, ob 14. uri v društvenih prostorih ob aperitivu in prigrizku, nakar smo
nadaljevali in se preselili v restavracijo
Emonec. Decembrsko sonce je dodalo čar prijetnemu potovanju in topel
sprejem predsednika Željka Gecija,
ki je poudaril: "Zelo sem vesel vsakega
druženja naših članov. Predvsem sem
vesel vsakega novega člana, ki se nam

pridruži in spremeni vsakodnevno
okolje, pa tudi tistih, ki po hudih zdravstvenih težavah pridejo nazaj med nas.
Človek je bitje, ki sredi obetov svojega
hrepenenja in iskanja stremi za cilji, ki
jih ne dosega z enim samim korakom.
Tudi naše društvo stremi, da bi čimbolj
pomagalo članom v najrazličnejših situacijah. Sredi razburkanega stanja v
gospodarstvu in politiki smo odvisni
predvsem od sredstev, ki nam jih namenja FIHO, zato mogoče nismo vedno
tako uspešni, kot bi želeli biti. Upam,
da bomo v bodoče še bolj zagnani in
uspešni. Predvsem si v novem letu, ki
prihaja, želimo novo prilagojeno kombinirano vozilo za prevoz naših članov.
Zahvalil bi se vsem, ki so pomagali pri
delu društva, in povabil tudi druge, da
se nam pridružite. Ob novem letu pa
vam želim, da sredi labirintov življenjskih
usod poiščete mir, tišino in varne poti
do vedno globljih resnic in zanesljivejših

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

tal."
Srečanje se je nadaljevalo z večerjo in
glasbo, ki je igrala tudi za ples, tistim,
ki so lahko plesali. Vsako druženje in
zabava prinašata rešitve, da se lažje
spoprimemo z izzivi spreminjajoče se
družbe ter s prijateljskimi koraki svojih
sočlanov živimo naprej v skupnosti, ki
pa mora vedno razumeti svoje življenje
tudi s pogledom nazaj.

Vsako druženje in zabava prinašata
rešitve za lažje spopadanje z izzivi.
(Foto: arhiv društva)

Jože Globokar

V ANKARANU NAJBOLJŠI PREKMURSKI STRELCI
Drugi krog strelske lige Zveze paraplegikov Slovenije je 20. januarja 2018 na
strelišču v Ankaranu pripravilo Društvo
paraplegikov Istre in Krasa. Za ekipne in
posamične uvrstitve se je v streljanju s
serijsko zračno puško pomerilo 22 strelcev iz sedmih pokrajinskih društev zveze.
Med njimi tudi strelka Vesna Novak
– DPCE (286) in Ivica Vukadin – DPKR
(334), ki je tekmoval v streljanju z zračno
pištolo. V ekipni konkurenci so tokrat
tekmovale le štiri ekipe. Tekmovanje sta
vodila: državni sodnik Borut Stantič in
vodja strelišča Stane Frolich.
V ekipni konkurenci je prvo mesto po
slabšem streljanju v prvem krogu ponovno suvereno osvojilo DP Murska Sobota

(1.091), na drugo mesto se je tokrat zavihtela domača ekipa DP Koper (1.015), na
tretje DP Celje (942), na četrto pa DP Ljubljana (929), ki je blestela v prvem krogu.
V skupini SH1 v posamični konkurenci,
kjer strelci streljajo brez naslona, je bil
najboljši Franc Jožef – DPMS (378), drugo mesto je osvojil Srečko Petkovšek –
DPKP (347), tretje pa Jože Ovčar – DPCE
(340).
V posamični konkurenci SH2, kjer težje
gibalno ovirani strelci tetraplegiki tekmujejo z naslonom, je najboljši rezultat
dosegel Franc Baum – DPMS (359), drugi je bil njegov moštveni strelec Slavko
Dunaj – DPMS (354), tretji pa Mladen
Fabjan – DPKP (351).

NAŠ ČLAN BENJAMIN ŽNIDARŠIČ PONOVNO FINALIST AKCIJE
ONA ALI ON
V Jamskem dvorcu v Postojni so razglasili zmagovalca akcije Ona ali on
2017. Poslušalci Radia 94 so se odločili, da naziv On 2017 pripade pobudniku akcije Ustvarimo reševalni pas
na avtocestah, Anžetu Albrehtu.
Direktor družbe Postojnska jama
Marjan Batagelj pa je poudaril,
da kandidati akcije opravljajo pomembno delo na različnih področjih. Finalist letošnje akcije ONA ali
ON je bil tudi Benjamin Žnidaršič, ki
je z Zavodom ARS VIVA iz Podcerkve
v Loški dolini odprl prvi HOSTEL v
Sloveniji, ki je v celoti prilagojen tudi
invalidom.
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Ko tole berete, se morda že vozimo z našim novim kombiniranim vozilom, ampak akcija zbiranja sredstev »Kar me ovira – me motivira« aktivno poteka vse
od konca meseca novembra. December je bil tudi letos namenjen predvsem
praznovanju, kljub temu smo organizirali predavanje o raku na debelem črevesu in se udeležili podelitve listine »Občina po meri invalidov« v Občini
Žalec. Po novem letu pa je pri nas vladalo kar nekakšno zatišje. Bili smo med
prejemniki priznanj Mestne občine Celje na športnem področju, organizirali
smo drugi krog šahovske lige, več o vsem pa v nadaljevanju.

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

NOVOLETNO SREČANJE
Pa začnimo z veselim decembrom. Tudi
letos smo novoletno srečanje organizirali
v gostišču Rimljan v Šempetru v Savinjski dolini, kjer se zbiramo že kar precej let.
Člani in njihovi svojci so tudi tokrat dodobra napolnili gostišče. Na dogodek smo
povabili tudi predstavnike podjetja Nova
Reha s Ptuja, ki so vsem navzočim predstavili svoj pester izbor različnih električnih
vozičkov, ki jih je bilo mogoče tudi preizkusiti. Za ostale izdelke so imeli pripravljen
slikovni material. Seveda brez glasbe na
takšnih dogodkih ne gre. Za to je poskrbel
Duo As. Ob prijetnih tonih smo tudi zapeli in zaplesali. Stanko in Urban sta poleg
glasbe pripravila tudi nekaj zelo zanimivih
skečev, ob katerih smo se od srca nasmejali. Odlična kulinarika in prijazno osebje so
poskrbeli še za naše želodčke in sobotno
popoldne je kar prehitro minilo.

Z glasbenikoma smo tudi zapeli. (Foto: Peter Planinšek)

PREDSTAVITEV PROGRAMA SVIT
Oziroma državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.
V društvenih prostorih sta nas obiskali
predavateljica Tatjana Škornik Tovornik iz Nacionalnega inštituta za
javno zdravje in ambasadorka programa SVIT Stanislava Drobnak. Tatjana
Škornik Tovornik je predstavila program SVIT, komu je namenjen in kakšni
so njegovi cilji oziroma rezultati. To je
predvsem zgodnejše odkrivanje raka in
s tem tudi zmanjšanje umrljivosti zaradi
22

te zahrbtne bolezni. Predstavila nam
je dejavnike tveganja, ki povečujejo
nastanek bolezni in postopek jemanja
vzorcev in kasnejšega zdravljenja. Stanislava Drobnak je predstavila svojo
zgodbo, kako so ji s programom SVIT
dovolj zgodaj odkrili bolezen in kako
se je po uspešnem zdravljenju lahko
vrnila k normalnemu življenju. In kot je
na koncu poudaril predsednik društva
Janez Hudej je za člane društva
pomembno, da se odzovejo vabilu, kajti v rizično skupino spadajo že s tem, da
imajo omejeno gibanje.

Predstavitev programa SVIT
(Foto: Peter Planinšek)
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OBČINA ŽALEC PREJELA NAZIV »OBČINA PO MERI INVALIDOV«
Na svečani podelitvi listine, ki je
potekala v avli kulturnega doma v Žalcu
in jo podeljuje Zveza delovnih invalidov
Slovenije, se je Občina Žalec pridružila
šestindvajsetim občinam, prejemnicam
listine. Za pridobitev je zaslužno tudi
naše društvo, saj je skupina naših članov
združena v komisijo, pod vodstvom
Nataše Lotrič, skrbno pregledala Žalec,
Šempeter in Petrovče in pripravila podrobno dokumentacijo z vsemi arhitekturnimi ovirami, s katerimi se srečujemo
ljudje z invalidskimi vozički in zapisnik
predala Občini Žalec, ki je nato te ovire
v večini tudi odpravila.
Na prireditvi so v kulturnem programu nastopili mešani pevski zbor
Medobčinskega društva invalidov
Žalec, učenci I. OŠ Žalec in mladi glasbeniki Glasbene šole Risto Savin iz
Žalca. Na govorniškem odru pa so se

Podelitev listine »Občina po meri invalidov« Občini Žalec (Foto: arhiv društva)

zvrstili: predsednik Nacionalnega sveta
invalidskih organizacij Boris Šušteršič,
predsednik Medobčinskega društva
invalidov Žalec Janez Meglič, župan

Občine Žalec Janko Kos, predsednik
Zveze delovnih invalidov Slovenije
Drago Novak ter častni gost, predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar.

ŠPORTNIK LETA 2017
Tudi letos je Mestna občina Celje nagradila najboljše športnike, športnice
in ekipe za uspehe v letu 2017. Tokrat
je bilo še posebej slovesno, saj je šlo
že za 50. jubilejno podelitev priznanj.
Najboljša športnica je postala judoistka Tina Trstenjak, najboljši športnik
pa prav tako judoist Mihael Žgank.
Najboljša ženska ekipa je Ženski
košarkarski klub Cinkarna Celje, moška
pa Rokometni klub Celje Pivovarna
Laško. Posebna priznanja so za uspehe v invalidskem športu dobili tudi
posamezniki in ekipe našega društva.
Franček Gorazd Tiršek je dobil
priznanje za mednarodne in domače
rezultate v streljanju z zračno puško,
Rudolf Centrih pa za uspehe na
domačih in mednarodnih tekmovanjih v športnem ribolovu. Med ekipami

Priznanja za najboljše športnike so prejeli tudi naši člani. (Foto: arhiv društva)

so dobili priznanje ekipa v športnem
ribolovu, atletska ekipa in košarkarska
ekipa DP Celje THERMANA za osvojen

naslov državnih prvakov. Skozi celotno
prireditev je goste zabavala skupina
Nude iz Celja.

Lansko zmago je ubranil Radosav
Matič, drugo mesto je osvojil Igor
Jeranko, tretji pa je bil tokrat Marko
Trogar. Ampak kot pravijo naši šahisti,
bolj pomembni sta dobra družba in
zabava kot pa rezultat.

Svoj zaključek so imeli tudi športniki v
vseh drugih športnih panogah, v katerih tekmujejo člani našega društva, za
katerimi je res uspešna sezona tako na
domačem kot tudi na mednarodnem
prizorišču. Ob igranju pikada, šaha

ZAKLJUČKI ŠPORTNIKOV
V mesecu decembru se na tradicionalnem božičnem društvenem
šahovskem turnirju pomerijo tudi naši
šahisti, ki s tem zaključijo leto. Priznanja najboljšim je tudi tokrat podelil
predsednik društva Janez Hudej.
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in kart ter seveda ob odlični hrani so
obujali spomine na preteklo sezono
in kovali načrte za prihajajoča tekmovanja.

2. KROG ZPS GRADEX V ŠAHU
je bil odigran v organizaciji našega
društva, in sicer 30. 1. v Domu ob
Savinji v Celju. Tekmovanja se je
udeležilo devetnajst šahistov in ena
šahistka iz petih pokrajinskih društev,
ki so se pomerili v ekipni in posamični
konkurenci. Ekipno zmago so dosegli
šahisti DP Ljubljana, na 2. mesto so se
uvrstili igralci DP Istre in Krasa, na 3. pa
DP Podravja. Ekipa DP jugozahodne
Štajerske je tokrat osvojila 4. mesto.
Med posamezniki je zmagal Edo
Planinc iz DP Ljubljana, drugi je bil
Vojko Gašperut iz DP Istre in Krasa,
na tretje mesto pa se je uvrstil član DP
Podravja Bogdan Petek. Za to, da je
vse potekalo korektno in po pravilih, je
poskrbel sodnik Ludvig Cvirn.
Sicer pa kot sem zapisal že v uvodu,
ves ta čas intenzivno poteka akcija
zbiranja sredstev za nakup novega
kombiniranega vozila. Tako smo osebno obiskali praktično vse župane
občin našega območja, za pomoč
smo se obrnili tudi na vse gospodarske družbe in tudi na vsa gospodinjstva na našem območju. Sredstva
vseskozi zbiramo tudi s pošiljanjem
SMS sporočil na 1919, z geslom
»Vozim5«. Konec marca je predviden
tudi uradni prevzem vozila. O tem, o
zboru članov in 18. Memorialu Petra
Zdovca v kegljanju in še o marsičem
drugem pa v naslednji številki.
24

2. krog ZPS Gradex v šahu (Foto: arhiv društva)
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Ivana Gornik | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Pogled nazaj v december. V Društvu paraplegikov Koroške že vrsto let
organiziramo tradicionalne aktivnosti ob prihajajočih praznikih, ki pa
kmalu postanejo prijeten spomin, kajti čas se pomika, vsaj zdi se tako,
hitro kot reka in zato ujame trenutke vsak po svoje kot najbolje ve in zna.
Najbolje skupaj.

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

NAŠ DECEMBER JE VSELEJ V PRAZNIČNEM IN USTVARJALNEM VZDUŠJU
Voščilnice in božični venčki nam gredo
zlahka od rok. Večkrat, ko se česa lotiš,
bolje gre in po nekaj letih se izuriš. Člani
društva pravočasno nabavimo materiale in porazdelimo delo časovno tako,
da nam vse uspe. Prvi so na vrsti venčki.
Z zelenjem oblečeni obodi so okrašeni
z okraski, citrusovimi rezinami, cimetom,
trakovi, na njih so sveče, če so namizni
ali pa so obešeni na traku tisti, ki visijo
na vratih in oznanjajo praznične dni ter
dobrodošlico tistim, ki nas obiščejo.
Ob naslednjem srečanju sledi izdelava
božično-novoletnih voščilnic. Najbolj
všeč so nam voščilnice na barvni osnovi,
npr. temno zeleni, modri, rdeči, rjavi,
črni. Potem pa uporabimo še vse, kar je
na voljo, karkoli smo se spomnili nabaviti: barvno lepilo z bleščicami, nalepke,
vodenke, okraske, trakove, gumbe, barvice, čipke, serviete in še kaj. In človek
nikoli ne ve, kaj bo nastalo in presenetimo sami sebe in drug drugega. Večkrat
se sliši se: »Ooo, kako lepo, kako si se pa
tega spomnil/-a?« Ideje so v zraku, ob

Glede na letni čas, smo imeli na mizi
precej svežega zelenja.
(Foto: arhiv društva)

Uporabili smo vse, kar nam je prišlo pod prste. Vam je všeč? (Foto: arhiv društva)

pravem času so na voljo.
K decembru spada tudi praznični
zaključek leta. Kot običajno smo se napotili v gostišče, ki nam je pri srcu, zlasti
zato, ker je domačno in dostopno v
vseh pogledih. Letos smo sami »sukali
muziko«, zato je bila točno po našem
okusu. Hrana je bila malce drugačna, in
sicer smo naročili »slow food«, torej nismo zmazali vsega naenkrat. To je bilo
eno tako presenečenje, ki je dalo večeru
svoj čar. Predsednik društva Damjan
Hovnik je, kot se spodobi, namenil prisotnim nekaj besed, s katerimi je pospremil celoletno dogajanje v društvu,
se nam zahvalil, nas obvestil o aktualnem in nam razdelil darilca. Naš dodatni kulturni program je obsegal tudi
nekaj petja, česar nihče ni pričakoval.
Petja sem se lotila avtorica članka, kako
je izpadlo, je slikovito označil član Stojan Rozman z besedami: »Izbor pesmi
mi je bil pa všeč.« Kratko in jedrnato.
Menim, da je tako kot december mini-

lo tudi prejšnje leto, prijetno in uspešno.
Naš največji projekt, ki nam je uspel, je
bilo zbiranje sredstev za nakup novega
kombiniranega vozila, na kar smo
izjemno ponosni. Res prijetno so nas
presenetili vsi, ki so prispevali po svojih
zmožnostih in nam omogočili varno in
udobno vožnjo z našim novim srebrno
sivim kombijem. Včasih se zdijo dogodki
kot čudež, torej obstajajo, zato želim
vsem čudežno in uspešno leto 2018!

»Slow food« in »narokesukana« muzika
sta zaznamovala zaključek leta.
(Foto: arhiv društva)
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI

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

V letošnji spomladanski številki PARAPLEGIKA »Ljubljanski zmaji« pišemo o
pomembnih dogodkih, ki so se v okviru dejavnosti dogodili v tem času. No,
ker pa jih ni bilo toliko, kot v naših najbolj aktivnih časih, posegamo malo
tudi v praznični december, ko je naše malčke obiskal Božiček in ko smo se
na prednovoletnem srečanju poslovili od starega leta.

STORIMO NEKAJ ZA SVOJE ZDRAVJE
V Društvu paraplegikov ljubljanske
pokrajine veliko pozornosti posvečamo
ohranjanju zdravja naših članov. V ta
namen vsako leto pripravimo preventivni pregled, na katerem prim. Tanja
Erjavec in VMS Branka Vipavec iz
URI-SOČA številnim našim članom izmerita vsebnosti holesterola in sladkorja
v krvi ter krvni tlak. Letošnji preventivni
pregled smo v društvenih prostorih pripravili 6. februarja 2018, udeležilo pa se
ga je skoraj štirideset članic in članov
društva.
Povišan holesterol in krvni sladkor ter
previsok krvni tlak sodijo med bolezni
sodobnega časa. Ker pa ne povzročajo
nobenih bolečin, jih imenujemo kar
tihi ubijalci. Dobimo jih z nezdravo
prehrano (sol, sladkarije, kava, cigareti,
mastna hrana), premalo se gibamo, pripomore pa tudi stresno življenje. Na vse
te dejavnike lahko sami vplivamo, samo
malo več samodiscipline potrebujemo.
Toda vedno znova in znova ugota-

vljamo, da nekateri premalo storimo za
svoje zdravje. In to kljub opozorilom, ki
jih dobimo ob vsakem preventivnem
pregledu.
Tudi tokratne meritve so pri vsakem
posamezniku pokazale, kakšno je njegovo stanje, od nas samih pa je odvisno,
kako bomo poskrbeli za svoje zdravo in

kakovostno življenje. Prav lahko se zgodi,
da nas ob nezdravem načinu življenja
doleti še kaj hujšega.
Vsak »pacient« je ob pregledu prejel
kartonček – Dnevnik meritev dejavnikov tveganja in publikacije o
zdravem načinu življenja.

Vsakoletni preventivni pregled (Foto: arhiv društva)

RAZLIČNOST JE ZAKON V OSNOVNIH ŠOLAH
Ozaveščanje mladih o vzrokih, ki so
nas pripeljali na invalidski voziček,
in njihovih hudih posledicah, se po
osnovnih šolah v ljubljanski pokrajini nadaljuje. Ob koncu lanskega leta
smo 19. decembra obiskali Knjižnico
Grosuplje, kjer smo projekt predstavili
učencem 8. d razreda iz OŠ Louisa
Adamiča, nato pa še učencem 8. a
razreda iz OŠ Brinje. V letošnjem letu
smo 9. februarja projekt ponovno
predstavili učencem sedmih razredov
v Osnovni šoli Kašelj.
26

Program ozaveščanja mladih o
poškodbah ali obolenjih hrbtenjače
je na vseh šolah podoben. Tudi na
tokratnih obiskih sta Rok in Nino
s projekcijo fotografij najprej predstavila dejavnost društva, nato pa še
vzroke in izredno hude posledice, ki
jih pustijo tovrstne poškodbe in obolenja.
Da pa se življenje ob takih prelomnicah ne konča in ga je vredno živeti
naprej, so pokazali še drugi člani
naše ekipe: košarkarji Boštjan, Elvis

in Slavko ter namiznoteniški igralec
Ljubiša. Učenci so se usedli na invalidske vozičke in praktično poskusili igrati
košarko na njih. Hitro so ugotovili, da
ni tako enostavno hkrati voditi žogo in
poganjati voziček ter zadeti koš. Preizkusili so se tudi v igranju namiznega
tenisa in se podali na poligon, kjer
so se srečali z arhitekturnimi ovirami.
Naš priznani slikar Željko je predstavil
slikanje z usti, ki je po izredno hudi
poškodbi postalo smisel njegovega
življenja. Učenci so ga pri slikanju z ve-
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likim občudovanjem opazovali, nato
pa se v tem načinu slikanja tudi sami
preizkusili.
Tovrstne predstavitve na osnovnih
šolah so naše poslanstvo, saj želimo
mlade opozoriti na različne nesreče,
ki jih lahko doletijo. In če pred hudimi
poškodbami rešimo samo eno mlado
življenje, smo že dosegli svoj namen.

Predstavitev v Knjižnici Grosuplje (Foto: arhiv društva)

SPREJEM NOVIH ČLANOV
V društvenih prostorih smo 23. januarja 2018 sprejeli tiste nove člane, ki so se
v društvo včlanili v zadnjem obdobju.
Predsednica Mirjam Kanalec, podpredsednica in vodja mreže socialnih
poverjenikov Mojca Burger, socialna
poverjenika Ljubiša Gajič in Štefan
Glavan ter športni referent Robert
Žerovnik so jim predstavili celostno
poslanstvo društva in krovno organizacijo – Zvezo paraplegikov Slovenije.
S projekcijo in izčrpnim komentarjem so jih seznanili z vsemi petimi socialnimi programi. Posebej zanimive
in dobrodošle pa so bile informacije o
olajšavah in pravicah, ki jih kot invalidi
lahko koristijo – pravice, ki izhajajo iz
invalidnosti, pravice do oprostitve plačil
RTV naročnine, davka od motornih vozil,
letnih dajatev za uporabo vozil, parkirna
karta, urbana, evro ključ, popust pri za-

varovanju avtomobila itd.
O vseh teh olajšavah in pravicah smo
jim pripravili tudi pisno gradivo, ki ga
bodo doma lahko temeljito pregledali.

Pomembno pa je, da so spoznali svojo
matično organizacijo, kjer so jim vedno
odprta vrata. Povabili smo jih tudi k aktivnemu sodelovanju.

Sprejem v društvenih prostorih (Foto: arhiv društva)

VESELO IN PESTRO PREDNOVOLETNO SREČANJE
Vsako leto nam prinese lepe in tudi
slabe trenutke. Eden lepših trenutkov
je tudi slovo od starega leta, na katerem se v dobri družbi razveselimo
in pozabimo na skrbi. Člani, svojci, sodelavci in prijatelji društva smo
tradicionalno prednovoletno srečanje
tudi tokrat pripravili v Hotelu Kongo
& Casino v Grosuplju. V njihovi veliki
restavraciji se je 16. decembra 2017 v
pričakovanju veselega druženja, kljub
turobnemu dnevu, zbralo kar precej

pražnje oblečenih gostov.
Po pozdravnem nagovoru in dobrih željah predsednice društva Mirjam Kanalec je že v uvodu za dobro
razpoloženje poskrbela razigrana
glasbena skupina »Drugi vagon.«
Seveda so simpatični in razigrani Dolenjci, ki so igrali prav za vsak okus in
izpolnili še tako zahtevno željo, za tako
razpoloženje skrbeli vse do poznih
večernih ur.
Našega prednovoletnega srečanja

si brez tradicionalnega srečelova ne
moremo predstavljati. Srečke z bogatimi nagradami so kar vabile k preizkusu
sreče. Še posebej glavne nagrade. Veliko veselja, napetosti in zabave je bilo
tudi ob igranju binga. Podelili smo
nagrade za pravilno izpolnjene vrstice
in glavno nagrado – izkupiček vseh
prodanih lističev. S plesno točko pa se
je pod vodstvom mag. Alenke Plemelj predstavila tudi skupina starejših
članic in članov. Poželi so velik aplavz.
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Sredi praznovanja nas je tako kot
prejšnja leta obiskal tudi župan MOL
Zoran Janković. Ob njegovih novoletnih željah smo nazdravili novemu
letu, nato pa z veselim druženjem, dobro glasbo in plesom nadaljevali.
Razvedrilni program je s sodelavci
pripravila Mojca Burger, na začetku
pa smo prisluhnili tudi predstavitvi hidrofilnih katetrov predstavnice Lentismeda Eme Bukovec.

Veselo prednovoletno druženje (Foto: arhiv društva)

NAŠE MALČKE OBISKAL IN OBDARIL BOŽIČEK

Malčki so že težko pričakovali darila. (Foto: arhiv društva)

Klovnesa Eva Škofič Maurer in
klovn David Dolamič iz Društva za
klovnsko sodobno umetnost sta 13.
decembra 2017 v prostorih našega
društva pripravila predstavo Zvončki
in trobentice. V igrici polni vragolij in
smeha so se otroci in njihovi starši izvrstno zabavali. Toda nemirne glavice
so se proti koncu vse bolj pogosto
obračale proti vratom, pri katerih naj
bi se pokazal Božiček.
No, tudi ta trenutek je končno prišel.
Otroci so se ga zelo razveselili, še bolj
pa njegovih daril. Ko jih je pozdravil in
nagovoril, je vsakega posebej posadil
v naročje, z njim malo pokramljal, nato
pa mu izročil tako težko pričakovano
darilo.

KULTURA
Silvo Mehle
Založba UNSU, ki v Sloveniji skrbi
in podpira slikarje Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami (VDMFK), je v avli družbe

Salus v Ljubljani pripravila spominsko
razstavo. Z izbranimi štiridesetimi deli
lani umrlega slikarja Silva Mehleta je
obudila spomin na neminljivost slikar-

jevega dokaj kratkega in izredno plodnega ustvarjalnega dela.

Željko Vertelj
Naš slikar Željko Vertelj, ki je tudi
štipendist VDMFK, je sodeloval na
37. natečaju Ex- tempore – Podoba
Ljubljane in se uvrstil na razstavo
štiridesetih izbranih del. Uspeh z uvrstitvijo je kronal z bronastim priznanjem, ki
ga je prejel za svoje delo.
28

Številni ljubitelji likovne umetnosti na spominski razstavi (Foto: Marjan Lešnik)
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ŠPORT
Naši strelci ugnali že nekaj let nepremagljive Prekmurce
Strelci bi morali prvi krog strelske
lige ZPS odstreljati že v začetku lanskega decembra, a jim je tekmovanje
preprečilo močno sneženje. Prestavljen krog je 6. januarja 2018 v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije in
s sodelovanjem Strelskega društva Bukovec pripravilo naše društvo. Strelci,
ki so tekmovanje posvetili tudi prazniku Občine Dobrepolje, so prvi krog
odstreljali na strelišču v Jakličevem
domu na Vidmu. Za nemoten potek
tekmovanja in izračun rezultatov sta
skrbela sodnika Janez in Jože Kaplan.
Tekmovanje so odprli bližnji strelci
organizatorja, za njimi nekoliko bolj
oddaljeni Gorenjci in Štajerci, nazadnje
pa še Primorci in Prekmurci. Nastopilo
je le šestnajst strelcev, ki so tekmovali s
serijskimi zračnimi puškami. Izostale so
ekipe DP Novo mesto, DP Nova Gorica
in DP Maribor.
V ekipni konkurenci je prvo mesto
nekoliko presenetljivo osvojila ekipa
našega društva (1.054), ki je prvič
premagala prekmurske strelce. Ekipo
DP Murska Sobota je le za dva kroga
(1.052) potisnila na drugo mesto. Na
tretje mesto se je uvrstila DP Koper
(1.001), na četrto pa DP Celje (945).

V posamični konkurenci v skupini
SH1 (kjer strelci streljajo brez naslona)
je bil najuspešnejši strelec Srečko
Petkovšek – DPKP (352), na drugo in
tretje mesto pa sta se zavihtela naša
strelca Robert Žerovnik (343) in
Štefan Glavan (327).
Težje gibalno ovirani strelci tetraplegiki v skupini SH2 streljajo z naslonom. V
tej skupini je najboljši rezultat dosegel
Leon Jurkovič – DPMS (367), drugi je
bil Franc Baum – DPMS (362), tretji pa

Mladen Fabjan – DPKP (344).
Med strelci je nastopila tudi paraolimpijka Veselka Pevec, ki je s 369
krogi ugnala celotno moško konkurenco, z zračno pištolo je tekmoval Robert
Žerovnik in dosegel 212 krogov.
Športnike so nagovorili: športni referent Robert Žerovnik, predsednica
našega društva Mirjam Kanalec in župan
Janez Pavlin, ki je najboljšim ekipam in
posameznikom podelil pokale in knjižne
nagrade Občine Dobrepolje.

Naši strelci odlični v prvem krogu (Foto: arhiv društva)

PET NOVIH VOZIČKOV ZA NAŠE KOŠARKARJE
Košarkarji našega društva so po
uspešni akciji zbiranja sredstev nabavili pet novih košarkarskih vozičkov
OFFCARR WIND SPINERGY TITANIUM. Ob tem gre zahvala številnim donatorjem in sponzorjem, ki so jim prisluhnili in jih podprli. Med njimi tudi
Ormega MM d. o. o., kjer so jim ob
zbranih sredstvih in z njihovo donacijo
omogočili nakup.
Ekipa DP Ljubljana Mercator je tako
5. januarja 2018 na treningu v Dolu
pri Ljubljani v prisotnosti predsednice
društva Mirjam Kanalec, športnega
referenta društva Roberta Žerovnika
in predstavnikov dobavitelja podjetja Omega MM d. o. o., Klemna
Kramžarja, Žana Pečarja ter Marina Popoviča, slovesno prevzela nove
vozičke. Z dobro podporo in opremo

se bodo v prihodnje lahko v največji
meri posvetili treningom in nadaljnjim

športnim izzivom. Predvsem pri mladih košarkarjih!

Pet novih vozičkov za našo ekipo DP Ljubljana Mercator (Foto: arhiv društva)
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ŠAHOVSKI TEČAJ V DRUŠTVENIH PROSTORIH
Naše društvo ima odlične šahiste, ki
so pri šahovski ligi Zveze paraplegikov
Slovenije že vrsto let v samem vrhu.
Nekaj tudi po zaslugi najboljšega šahista
med paraplegiki in tetraplegiki – mojstrskega kandidata Edvarda Planinca.
Ker želimo, da bi si naši šahisti (že tako
dobro znanje) še nadgradili in da bi za
to kraljevsko in miselno igro navdušili
tudi druge člane, smo 16. januarja 2018
pripravili šahovski tečaj. Udeležilo se ga
je sedem šahistov, vodil pa ga je Edo
Planinc. V nadaljevanju so sledili še trije
tečaji.

Tečaj je vodil naš najboljši šahist Edo Planinc. (Foto: arhiv društva)

ŠPORTNI UTRINKI
Ekipa šahistov je po treh kolih
šahovske lige ZPS – GRADEX, ki so jih
v organizaciji zveze pripravili: DP Istre
in Krasa, DP jugozahodne Štajerske in
DP Gorenjske, še vedno na vrhu.
Curling ekipa dokaj uspešno nas-

topa v slovenski curling ligi. Igralke in
igralci: Mojca Burger, Živa Hribar,
Jana Ferjan, Robert Žerovnik, Jože
Klemen, Davorin Kopše in Žiga Bajde trenirajo v Ledeni dvorani drsališča
Zalog, zapišemo pa naj, da je naša ekipa
edina, ki tekmuje na invalidskih vozičkih.

Predstavitev športa. V sklopu predstavitev športov, ki jih v URI-SOČA
pacientom na rehabilitaciji pripravlja
športna vaditeljica mag. Juta Ošlak
Kranjc, je trener Gregor Verbinc z
igralcema društva Mojco Burger in
Davorinom Kopšetom predstavil
zimsko paraolimpijsko disciplino –
curling. Trenerka Polona Sladič je z
našo zlato paraolimpijko Veselko Pevec in legendo med strelci paraplegiki Francem Pinterjem ponovno
predstavila streljanje s tekmovalno
zračno puško v kombinaciji streljanja
z elektronskim sistemom.
Smučarji na monoskijih so se
udeležili tradicionalnega kampa na
Rogli. Tekmovali so v veleslalomu in
osvojili: Gal Jakič drugo, Gregor
Gračner tretje, Toni Zakrajšek
peto, Edo Ješe enajsto, Borut Sever pa petnajsto mesto. Nastopila
je tudi naša odlična atletinja Tanja
Cerkvenik, ki se je prvič usedla v
monoski. Ob pomoči smučarke je
naredila prve zavoje in po dveh dneh
treninga že nastopila na veleslalomu.
Naši biljardisti so nastopili tudi
na vsakoletnem meddruštvenem
turnirju v biljardu. Slavko Kranjc je
osvojil odlično drugo mesto, uspešno
pa je tekmoval tudi tetraplegik Rok
Bratovž.

Na začetku pomoč, nato pa na tekmo v veleslalomu (Foto: Tomaž Bukovec)
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Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
V teh prazničnih dneh, ko v nas prekipevata ljubezen in sreča, smo tudi v Društvu
paraplegikov Prekmurja in Prlekije delili del tega s prepevanjem, z druženjem
in s toplim stiskom roke. Poleg prepevanja božičnih pesmi smo v prazničnem
času obiskali naše soborce v domovih za starejše in jih z obiskom spomnili, da
niso sami. Med svoje vrste smo sprejeli nove člane, jih povabili v društvo in jim
predstavili aktivnosti, ki jih izvajamo. Prav posebno čast pa smo imeli v mesecu
februarju, ko smo v društvu gostili ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
mag. Dejana Židana.

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

INTERESNE DEJAVNOSTI
Nihče ne more narediti vsega, toda vsak lahko naredi nekaj
V mesecu decembru so učenci OŠ
Bogojina skupaj z učitelji in ravnateljico
Sabino Juhart pripravili dobrodelno
prireditev za šolski sklad, del katere
smo bili tudi mi.
Ko je v poletnih mesecih divjalo neurje nad Pomurjem, je bilo poškodovanih
veliko objektov. Med njimi je bila tudi
Osnovna šola Bogojina, ki je ostala
brez strehe. Sanacija strehe je bila tako
velika, da je niso uspeli popraviti do
začetka šolskega leta, zato so učenci
letošnje šolsko leto začeli na Ekonomski šoli ter v Dijaškem domu v Murski
Soboti, kamor jih je vsako jutro odpeljal
organiziran avtobus in jih po končanem
pouku spet pripeljal nazaj v domačo
vas. Obnova strehe in ostali stroški, ki so
ob tem nastali, pa so bili velik finančni
zalogaj. Tako so se odločili, da si povrnejo nekaj teh sredstev in organizirali
pester dobrodelni koncert, priča kateremu smo bili tudi mi.
Ker ni človeka, ki bi lahko vse naredil
sam in prav je, da si v stiski pomagamo,
se je naš komorni pevski zbor odločil
pomagati pri zbiranju sredstev in skupaj
s komornim zborom Medobčinskega
društva slepih in slabovidnih pripravil
venček božičnih pesmi. Z zanimivim
repertoarjem so se predstavili tudi
učenci OŠ Bogojina. Častna gosta prireditve sta bila ravnatelj Ekonomske
šole Murska Sobota Darko Petrijan in

ravnateljica Dijaškega doma Antonija
Berden. Za vso pomoč se je obema
zahvalila ravnateljica OŠ Bogojina Sabina Juhart in jima v znak hvaležnosti
podelila majhno pozornost. Zahvalo
smo prejeli tudi mi, in sicer sliko iz linoreza na temo Stari časi, ki jo je izde-

lala učenka OŠ Bogojina.
Z veseljem smo pomagali in bomo
tudi v prihodnje, saj človek nikoli ne
ve, kdaj se bo sam znašel v položaju, ko
bo potreben pomoči sočloveka. Zato
je prav, da ne obračamo hrbta, ampak
raje podamo roko.

Komorna pevska zbora obeh društev sta združila moči z učenci OŠ Bogojina pri zbiranju
finančnih sredstev za obnovo strehe. (Foto: Branko Barič)
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Božični čas
Da je božič že pred vrati, so nas
v mesecu decembru opominjale
utripajoče lučke na oknih in drevesih,
iz zvočnikov so odmevale božične
pesmi, po mestu pa se je valil vonj po
kuhanem vinu.
Da bi prenesli delček tega božičnega
vzdušja tudi v društvo, so naše članice
Aktiva žena za trenutek postavile svoje
delo na stran in se prepustile božičnim
radostim. Ker je božič čas druženja,
smo se jim pridružili še ostali in skupaj
smo se poveselili ob zaključku delavnic,
športnih in ostalih aktivnosti, ki se izvajajo v društvu. Postavili smo božično
drevesce, nanj obesili lučke, prižgali adventne svečke ter se skupaj poveselili
ob majhni pogostitvi in kuhanem vinu.
V ozadju so nas spremljale še božične
pesmi, brez katerih si božičnega časa
ne moremo predstavljati.

Božično drevesce, vonj po cimetu in prepevanje božičnih pesmi so obujali spomine na
mlade dni. (Foto: Janja Buzeti)

Naj luč topline in miru v naših srcih ne ugasne še dolgo po tem, ko ugasnejo božične luči
V nedeljo, 14. januarja, smo lahko
med prepevanjem božičnih pesmi
ponovno podoživeli radosti božiča. Še
posebej v tem času, ko nas prevzame
to božično vzdušje, smo vsi veseli,
prijazni, se razdajamo in smo najraje
v družbi svojih najbližjih. A ko ugasnejo božične lučke, hitro pozabimo
na te radosti. Tako se letošnje geslo
tradicionalnega božičnega koncerta
glasi »Božično drevce, jaslice spomin
na srečne dneve«, s katerim so pevci
želeli opomniti, da je potrebno nositi
mir in radost v naših srcih skozi vse
leto.
Kot že zapisano, sta komorna pevska
zbora Društva paraplegikov Prekmurja
in Prlekije ter Medobčinskega društva
slepih in slabovidnih Murska Sobota
pod vodstvom zborovodkinje Valerije Šömen pripravila tradicionalni
božični koncert. Tokrat je ta potekal
na Goričkem, v cerkvi sv. Kozme in
Damijana v Kuzmi, kjer so pevci s prepevanjem sodelovali najprej pri sveti
maši, nato pa pripravili še venček
čudovitih božičnih pesmi z recitali. Ob
koncu svete maše je zborovodkinja
Valerija predstavila društvi in se v imenu obeh zahvalila gospodu župniku
Ivanu Kranjcu za gostoljubnost ter
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mu izročila majhno darilo pozornosti,
vsem poslušalcem pa zaželela, da luč
topline in miru v naših srcih ne bi nikoli
ugasnila. Na koncu smo skupaj zapeli
še Sveto noč in se odpravili v župnišče,

kamor nas je povabil gospod Kranjec
na pogostitev. Na koncertu sta društvi
zbirali tudi prostovoljne prispevke, ki
jih bosta namenili za nakup medicinskih pripomočkov.

S petjem in glasbo ponovno v božičnem vzdušju (Foto: Branko Barič)
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ŠPORT
Ljubitelji igre na črno-belih poljih obeležili tradicionalni 28. mednarodni turnir
V nedeljo, 21. januarja 2018, je v prostorih Vaškega doma Bakovci potekal
mednarodni turnir v šahu, ki se ga je
udeležilo dvaintrideset starejših in devetnajst mlajših šahistov iz Slovenije
in Madžarske, med tekmovalci pa niso
manjkali niti naši člani. Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije sta zastopala Franc Borovnjak in Dušan
Slana.

Tekmovanje je pripravila Športna unija
Slovenije v sodelovanju s Partizanom
Bakovci in Šahovskim društvom Radenska Pomgrad. Tovrstni turnir je postal
že tradicionalni, saj so letos v Bakovcih
obeležili že 28. zapovrstjo, potekal pa
je po švicarskem sistemu, in sicer v devetih krogih.
Najboljši šahist letošnjega turnirja na
mednarodni ravni je bil Matej Titan iz

ŠD Radenska Pomgrad. Drugouvrščeni
je bil Denis Gjuran, tretjeuvrščeni Boris Kovač, oba prav tako iz ŠD Radenska Pomgrad.
Priznanja najboljšim šahistom sta
podeljevala predsednik Partizana Bakovci, Janko Rožman, in podpredsednik Športne unije Slovenije, Patrik
Peroša. Čestitki najboljšim šahistom
pa se pridružuje tudi naše društvo.

DRUGI DOGODKI
Posvet o izvajanju Zakona o OSEBNI ASISTENCI
V torek, 5. decembra 2017, je v okviru
mednarodnega dneva invalidov v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice
Murska Sobota potekal posvet o izvajanju Zakona o osebni asistenci, ki ga
je vodila Mira Nemec, koordinatorica
URI-SOČA Murska Sobota.
Geslo letošnjega mednarodnega
dneva invalidov se glasi »Preoblikovanje v trajnostno in prožno družbo za
vse«. Vsak dan smo lahko priča novim
tehnološkim spremembam, ki pa predstavljajo za nekatere prednost, za druge, predvsem ranljive skupine, pa tudi
slabost. In letošnje geslo opozarja prav
na to, da bi bile te spremembe koristne
za vse ljudi, ne glede na njihov zdravstveni status.
Na začetku posveta je zbrane pozdravila vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti v MOMS Nada Cvetko Török,
ki je izpostavila vlogo mestne občine
pri reševanju problematike invalidov.
Poudarila je, da MOMS podpira vsako
tovrstno dejavnost, kot je izvajanje osebne asistence, saj si prizadevajo, da bi
se vsi občani dobro počutili. V imenu
Sveta za invalide v MOMS je zbrane
nagovoril Branko Gornjec. Tudi sam
je izpostavil pomen Zakona o osebni
asistenci. Povedal je, da pred začetkom
zakona osebna asistenca ni bila vsem
enako zagotovljena in da se bo z njegovim izvajanjem ta problematika
končno uredila. Prav tako se je zahvalil
vsem govornikom, še posebej gos-

toma gospodu Cvetu Uršiču in Špeli
Šušteršič.
Mag. Cveto Uršič, MDDSZ, je zbranim
predstavil Zakon o osebni asistenci,
EU invalidsko kartico, nekaj besed pa
namenil tudi subvencioniranju nakupa letne vinjete za invalide in večje
družine. Še bolj podrobno pa je izvajanje osebne asistence v praksi predstavila
Špela Šušteršič, strokovna sodelavka na
Zvezi paraplegikov Slovenije, kjer se s
podobno prakso uspešno srečujejo že
vrsto let.

Po predstavitvenih govorih se je razvila razprava, v katero so se lahko vključili
vsi deležniki izvajanja Zakona o osebni
asistenci, ki so bili prisotni na posvetu
in na kateri se je razvila debata glede financiranja osebne asistence iz dodatka
za pomoč in postrežbo ter glede imenovanja komisije na CSD. Po razpravi je
sledil še ogled razstave ročnih izdelkov
uporabnikov Centra za poklicno rehabilitacijo URI-SOČA Murska Sobota ter
majhna pogostitev.

Predstavitev Zakona o osebni asistenci v teoriji in praksi (Foto: Janja Buzeti)
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Tradicionalno srečanje članov ob zaključku leta
V nedeljo, 17. decembra 2017, smo
se še zadnjič v tem letu zbrali članice
in člani ter sodelavci in prijatelji društva
z namenom, da bi skupaj proslavili še
eno uspešno zaključeno leto.
Kot je že tradicionalno, smo srečanje
obeležili v gostišču Mencigar na Krajni,
kjer so naši pevci pripravili kratek kulturni program in zapeli nekaj božičnih
pesmi, pod mentorstvom gospe Valerije Šömen. S svojim prečudovitim glasom nas je s pesmijo Sveta noč v
božični čas pospremil tudi Žiga Dunaj,
vnuk našega člana Slavka Dunaja.
Zbrane je pozdravil predsednik
društva Stanko Novak in se zahvalil
vsem, ki so tako ali drugače prispevali
svoj delček k uspehu. Še posebej je
pohvalil športnike, pevke in pevce komornega pevskega zbora ter članice
Aktiva žena, ki aktivno sodelujejo skozi
vse leto. Posebno zahvalo je namenil
tudi sodelavcem in prostovoljcem, ki
po njegovem mnenju predstavljajo
nenadomestljivo vez med vodstvom
društva in člani. Ob koncu svojega
nagovora pa je vsem skupaj zaželel še
mirne božične praznike ter uspešno
novo leto 2018.
Na srečanju je bil gost tudi župan
Občine Tišina Franc Horvat, s katerim

prav tako uspešno sodelujemo že vrsto
let. In v svojem nagovoru je tudi sam
izpostavil to (močno) vez med občino
in društvom. Poudaril je, da s pomočjo
društev, ki opozarjajo na določene
probleme znotraj posamezne skupine
ljudi, hitreje in tudi lažje pomagajo svojim občanom. Zato pravi, da je sodelovanje zelo pomembno. Ob koncu pa se
je pridružil še novoletni čestitki, ki jo je
članom zaželel predsednik društva.
Med nami je bil prisoten še en prav
poseben gost. Mož, ki ga niso veseli samo otroci, ampak tudi starejši.

Obiskal nas je Božiček, ki je za vsakega
prinesel čokoladno darilo in še eno
darilo – nasmeh na obraz. Srečanje se
je nadaljevalo ob prijetnem kramljanju,
druženju, petju in tudi plesu.
Ob tej priložnosti je športni referent
Franc Borovnjak podelil tudi medalje
najboljšim ribičem v društveni ligi.
Tretje mesto je osvojil Venčeslav Bezjak in prejel bronasto medaljo. Drugo- uvrščeni je bil Silvester Križanič,
zmagovalec letošnje sezone pa je bil
Slavko Dunaj. Vsem dobitnikom medalj
iskreno čestitamo.

Na tradicionalnem srečanju ob zaključku leta nas je obiskal tudi Božiček. (Foto: Janja Buzeti)

Obdarovanje članov v domovih za starejše
Božič je čas veselja, miru in družinskega
praznovanja. Je čas obdarovanja in čas,
ko se v društvu spomnimo vseh tistih, ki zaradi svoje bolezni ne morejo
praznovati tako, kot bi si želeli. Zato sta
podpredsednik društva Andrej Gorza
in referent za socialo Dušan Slana v
tem božičnem času obiskala vse člane
društva, ki prebivajo v domovih za
starejše občane in jim prinesla majhno pozornost, ki jo je zanje v društvu
in v zvezi pustil Božiček, z njimi malo
pokramljala ter jih opomnila, da niso
sami, da smo tu zanje in da se vedno
lahko zanesejo na nas, ne samo v
božičnem času, ampak skozi vse leto.
Ob koncu obiska sta jim zaželela še
mirne božične praznike in uspešno
novo leto.
Praznično druženje s člani v DSO (Foto: Branko Barič)
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Teden pričeli s srečanjem novih članov
Vsak človek pri vključevanju v novo
okolje ali skupino naleti na posamezne (psihološke) ovire, ki ga lahko
od vključitve odvrnejo ali pa mu dajo
nov zagon. Aktivna vključitev v društva
lahko posamezniku veliko doprinese.
Srečanje s sebi enakimi lahko pripomore k izmenjavanju različnih izkušenj
in dobrih praks, ki lahko pomagajo
pri preprečevanju posameznih tegob
in težav, s katerimi se srečujejo. Da bi
omogočili to izmenjavo izkušenj med
našimi novimi člani, smo v ponedeljek,
19. februarja 2018, na sedežu društva
pripravili spoznavno srečanje.
Na samem začetku srečanja sta jih
toplo pozdravila in jim zaželela prijetno dobrodošlico predsednik društva
Stanko Novak in podpredsednik Andrej
Gorza. Čeprav so bili člani seznanjeni o
izvajanju socialnih programov že v času
rehabilitacije, jim je predsednik Novak
skupaj z nekaterimi referenti še enkrat
predstavil vsak posamezni program, v
katerega se lahko v našem društvu aktivno vključijo. Še posebej je izpostavil
interesne in športne dejavnosti ter program prevozov, ki so med člani najbolj
zastopani. Po končani predstavitvi je
besedo predal še novim članom, da so
se na kratko predstavili in tako prebili

"led", ter starim članom, da so skupaj
delili svoje prve izkušnje s paraplegijo.
Kljub začetni tremi je debata hitro in
brez težav stekla.
Ob izteku prejšnjega leta se je število
članov v Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije povečalo za sedem.

Na žalost se vsi srečanja iz takšnih
ali drugačnih razlogov niso mogli
udeležiti, a zaradi tega ni bilo nič manj
prijetno. Da pa so se člani ob svojem prvem obisku v društvu počutili
odlično, smo poskrbeli še z dobro hrano in pijačo.

Srečanje novih članov na sedežu društva (Foto: Janja Buzeti)

Kdor zna posejati
svoje življenje, bo
tudi na puščavni
zemlji požel bogato
letino.
"Rudi Kerševan"
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Aleksander Grum in Matej Boltar | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Prehod iz starega v novo leto je vedno intenziven – po veselo obarvanem decembrskem dogajanju je treba januarja kaj hitro ponovno pljuniti
v roke.

Z

a marsikaterega člana je
društvena novoletna zabava osrednji decembrski dogodek; o
tem nekaj več zapiše Matej v nadaljevanju. Predvsem za starejše člane smo
v društvenih prostorih pripravili tudi nekoliko bolj umirjeno srečanje. Kot vsako
leto smo tudi tokrat obdarili člane, ki
bivajo v domovih za ostarele in VDC-jih,
nekatere pa smo tudi obiskali na domu.
Decembra smo se udeležili dveh
slavnostnih podelitev priznanja za
»Občino po meri invalidov« – pridobili
sta ju Občina Idrija in Občina Miren Kostanjevica. Sodelovali smo pri skupni
predstavitvi regionalnih invalidskih
društev, ki so v avli novogoriške mestne
občine obeležila mednarodni dan invalidov. Na skupni razstavi sta se predstavila naša slikarja Zorica in Klavdij,
trije člani pa so s svojimi deli sodelovali
tudi v fotografskem delu razstave, ki ga
je sicer pripravila skupina Fotokrogec.

Prvi meseci v letu so že tradicionalno namenjeni predvsem pisanju vseh
mogočih poročil, prijavam na različne
razpise in pripravam na občni zbor
društva. Ob vsem tem smo začeli tudi
iskati možnosti za financiranje novega
društvenega kombija, saj je ta, s katerim
se sedaj prevažamo, že dodobra zdelan.

NOVOLETNA VESELICA
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Za začetek smo začeli trkati na vrata – in
na vest – županov severnoprimorskih
občin ... Upajmo, da bomo uspešni!

Ob mednarodnem dnevu invalidov so se predstavili naši slikarji in fotografi. (Foto: Mateja Pelikan)

Matej Boltar
Decembru pravimo »veseli« z razlogom. In to z dobrim razlogom! Mesec
je poln raznoraznih veselih dogodkov,
zaznamujejo ga obiski treh bolj ali manj
radodarnih starih mož, severnoprimorski paraplegiki pa smo se poleg vsega
tega tudi družno podali na novoletno veselico. Praznovali smo skupaj z
Medobčinskim društvom invalidov
Goriške v prostorih vinske kleti Dobrovo. Ob okusni hrani, živi glasbi ansambla »Ideal« ter bogati tomboli smo se
zabavali pozno v noč. Obujali smo lepe
spomine na iztekajoče se leto ter kovali
načrte za prihajajoče leto.
Naj bo svetlo, zdravo in dobro kot
orehova potica!

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

Družno iz starega v novo leto (Foto: Matej Boltar)
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Matej Boltar

KEGLJAČI SE ODPRAVIJO V ZIMO
Kegljaška ekipa ima 23. februarja
tekmo na Koroškem. Hmm, zunaj je
zima, mraz, sneg … Koroška je daleč,
vremenska napoved pa slaba. Dan
pred odhodom me Klavdij obvesti o
vremenskih obetih in me sprašuje za
mnenje. Soglasna sva, da nam vreme
ne bo v napoto. Dokler je ekipa trdnega duha, za nas ni ovir. Kegljanje bo!
Pot je dolga, zaradi divje vipavske burje in zasneženega vozišča pa tudi zanimiva dogodivščina. Mogoče nas pot
napolni z adrenalinom, tako da bomo
kegljali zelo dobro. Branko in Klavdij
postavita vsak svoj osebni rekord.
Dobre volje se po tekmi posvetimo
kulinaričnim dobrotam in sproščeni
debati. Domov se tudi brez medalje
vračamo dobre volje, prijetno utrujeni
in zadovoljni z dejstvom, da je važno
sodelovati, ne zmagati.

Sneg? Cestne zapore? Ni problema za kegljače! (Foto: Matej Boltar)

LETOVANJE V PRIKOLICI - AC ADRIA ANKARAN
Bliža se čas, ko se bo potrebno zamisliti nad iskanjem prostora ob morju,
pod soncem, kjer se boste predali
brezskrbnemu uživanju vašega dopusta. Članom našega društva nudimo
bivanje v prostorni prikolici, postavljeni
v avtokampu Adria v Ankaranu; v času,
ko prikolica ni zasedena, pa tudi zunanjim interesentom oz. nečlanom.
Na naši spletni strani www.drustvogo-para.si boste našli vse kar vas zanima in kar morate vedeti v zvezi z rezerviranjem prikolice.
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Barbara Slaček in Simon Šerbinek | Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA
Zbor članov, za naše društvo volilni, je pod streho. Izmed štirih kandidatov
smo izvolili svojega novega predstavnika. Še preden smo to storili pa smo
z mukami preživeli hudo zasneženi februar, ki je svoje lovke raztegnil še
krepko v mesec marec. Ja, dobro smo se nalopatali, kar pa ni nujno slabo,
saj se človek pozimi navadno rad poleni. Smo se pa seveda, kot se za
Štajerce spodobi lepo poveselili ob koncu leta, pa tudi našemu pomladku smo pripravili pestro praznovanje decembra. Dve naši smučarki sta se
udeležili smučarskega kampa na Rogli, David Slaček je ponovno pokazal,
da mu je v biljardu malokdo kos, svoje spretnosti pa smo seveda pokazali
tudi v drugih športnih disciplinah. Po desetih letih smo obudili akcijo »Na
svetu nismo sami, lahko si pomagamo«. In še kaj, pestra zima je za nami. Pa
začnimo tokrat na koncu …

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

Simon Šerbinek

NA SVETU NISMO SAMI, LAHKO SI POMAGAMO – 10 let potem
V soboto, 10 februarja 2018, se je v
Dvorani Lukna odvijala dobrodelna prireditev, ki je upravičila svoj naslov. Res je,
da se je zbralo tako veliko število ljudi kot
tudi znanih Slovencev, ki so podprli dogodek pri zbiranju sredstev za športne
vozičke in opremo košarke na vozičkih
Društva paraplegikov Podravja, ki je bilo
tudi krovni organizator. Organizatorski
tim ob vsej podpori članov so bili Simon
Šerbinek, Mateja Naberšnik in Beba
Ščap. Trudili so se, da bi bil dogodek
medijsko odmeven ter bi privabil čim
več ljudi, tudi gibalno oviranih, ki bi se

želeli nato ukvarjati s košarko na vozički.
Se pravi, s športom, ki odpira okno v svet
in nudi boljšo kvaliteto življenja.
Med znanimi Slovenci in Slovenkami,
ki smo jih uspeli pridobiti so bili: dramski igralci Nina Valič, Blaž Valič in Vojko Belšak ter gledališki režiser Matjaž
Latin. Na parketu so bili tudi nekdanji
košarkarski as Slavko Kotnik, podpredsednik Državnega zbora RS Matjaž
Nemec, priznan jadralec Žan Luka
Zelko. Pridružil se nam je tudi nekdanji
doktor nevrologije Erih Tetičkovič.
Župan Mestne občine Maribor dr. An-

Vsi, ki so podprli dobrodelno prireditev (Foto: Andrej Petelinšek / vecer.com)
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drej Fištravec je odprl turnir iger pod
košem, in sicer v spremstvu podžupana
Saša Pelka. Ob tem so nas podprle še
Petra Greiner, Slovenka leta, Nuša
Gajšek, svetovalka poslanske skupine SD in Silva Razlag iz Društva za
šport invalidov Most Ptuj. Tudi znan
voditelj Plesne šole Sebastian s slednjim znanim imenom Sebastian je bil z
nami. Tako so se pod košem pomerili ne
samo podmladek košarkarske šole Sani
Bečirovič, temveč tudi parakošarkarji
skupaj z znanimi osebnostmi.
S svojo prepoznavnostjo so nam

[
pomagali zbirati sredstva za košarko na
vozičkih našega kluba.
Potekala je tudi licitacija dražbenih
predmetov znanih Slovencev. Predstavili smo smučke Tine Maze z njenim
podpisom in boksarske rokavice s podpisom Dejana Zavca ter startni številki
s podpisom Filipa Flisarja in Boštjana
Klineta, nadalje podpisane smučarske
rokavice Ilke Štuhec, nekaj umetniških
izdelkov in kristalni pokal športnega
tekmovanja zdravnikov iz olimpijskega
leta 1984. Ves izkupiček bo namenjen
ohranjanju tega atraktivnega športa, ki
omogoča gibalno oviranim večjo socialno vključenost v širšo družbo.
Licitacija bo potekala do zaključka
akcije, ki še traja in bo trajala vse do
mednarodnega turnirja košarke na
vozičkih z naslovom PARABASKET,
ki ga bo naše društvo letos priredilo jubilejno dvajsetič, in to zadnji
konec tedna v juniju 2018 v športni
dvorani Miklavž na Dravskem polju.
Mestna občina Maribor je bila častni
pokrovitelj dogodka. Radio Center nas je
medijsko podprl, Plesna šola Sebastian

je odplesala plesni točki, Košarkarska
šola Sani Bečirovič se je svojim podmladkom pomerila na parketu, medtem
ko nam je II. gimnazija Maribor pomagala s svojimi prostovoljci, Društvo za šport
invalidov Most Ptuj pa nam je pomagalo pri zbiranju dražbenih predmetov.
Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor, Miklavške pekarne ter
distribucijski center Maribor Pivovarne
Laško so poskrbeli za dobro počutje.
Domača ekipa košarke na vozičkih je
odigrala revijalno tekmo, potekalo je
tudi tekmovanje v metu na koš in povabljenci so se lahko prav tako pomerili

DELODRUŠTEV

]

pod košem, medtem ko je bila bučna
podpora gledalcev in glasno navijanje.
Vse je potekalo v športnem duhu, kar je
bil tudi namen prireditve, saj smo želeli
poudariti dejstvo, kako pomembno je,
da v življenju storimo tudi nekaj za druge, kar nas navda z dobrim občutkom
in pozitivno energijo, čeprav se te besede zdijo še tako obrabljene, pa vendar
drugih nimamo na voljo in jih moramo
uporabljati. Iz tega razloga se ne bomo
predali malodušju ter bomo še naprej
sejali dobro voljo med ljudi!
Do naslednjič pa naj velja: »Sodnik,
zapiskaj pričetek igre!«

Nekateri dražbeni predmeti so še vedno v igri. (Foto: Andrej Petelinšek / vecer.com)

Barbara Slaček

društvo paraplegikov podravja na zboru članov izvolilo novega predsednika
O zboru članov bomo obširneje
poročali v prihodnji številki
glasila, tokrat pa vam le naznanimo, da ima naše društvo
novega predsednika. V mandatnem obdobju 2018 – 2022
bo naše društvo krmaril Boris
Klep, ki je bil izbran z veliko
večino glasov članov. Njegov
namestnik v prihodnjem obdobju bo bivši predsednik društva
Alfred Lasetzky.
Izvoljeni predstavniki, ki
bodo naše društvo zastopali v
Skupščini Zveze paraplegikov
Slovenije so: Boris Klep, Alfred
Lasetzky in Barbara Slaček.

Novoizvoljeni predsednik Boris Klep (Foto: Blog BK)
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PRIDI MIKLAVŽ!!!
Je odmevalo po prostorih našega
društva po tem, ko so se otroci naših
članov že dolge ure (vsaj njim se je zdelo tako) zabavali ob poslušanju zanimive
pravljice, ki jo je pripravila Škratka Petra in po tem, ko so sami spekli piškote in
jih seveda tudi pridno pojedli. Ja dolgo
so kričali na vse male glasilke in klicali in
potem … je prišel. Priklicali so Miklavža,
ki je s seboj kar pripeljal cel voz daril. Kaj
naj, izgleda, da so bili pridni.
In šele potem, ko je vsak zapel ali zrecitiral pesmico je dobil točno tisto, kar
si je želel. Tega sicer ne vemo, lahko pa
sklepamo iz navdušenja, ki so ga kazali
ob odpiranju in kukanju v darilne vrečke.
December se je s tem uspešno in tudi
uradno lahko začel.
Kako se je odvijal, december mislim, si
naj misli vsak po svoje. Povem samo, da
je ubranil sloves. Se je pa za naše člane
zaključil lepo, kot se je lepo zaključilo
tudi koledarsko leto. Predvsem imam v
mislih, da je bilo zunaj, sicer mrzlo, vendar suho.
Ob koncu leta smo se zbrali na prijetni
prireditvi polni smeha, znanih in novih

obrazov, kjer smo ob okusni večerji
ponovno lahko pokramljali s starimi prijatelji in pod roke na plesišče odpeljali

soplesalke. Ob zvokih glasbenega dua
smo se veselili, peli in plesali še pozno
v večer.
Darja Cigoj, članica DP Podravja
ZIMA
Nad pokrajino
odeto v snežno odejo,
lebdi spokojna tišina.

Pekovska mojstrica (Foto: Peter Gavez)

Visoko v krošnjah borovcev
je slutiti prhutanje ptic.
Pritajeno ugibanje divjadi
je komaj zaznano.
Le šumenje potoka
je kot tiho šepetanje.
Ozka gaz
se vije skozi grmovje,
ki ječi pod snežno odejo,
preko kamnitih stopnic,
do hišice
skrite med borovci.

Slavnostno, ob zvokih harmonike, smo zaključili večer (Foto: Peter Gavez)
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Za majhnimi okenci,
izza ledenih rož,
rumena svetloba
oznanja življenje.
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SMUČANJE
Lutfi Abdullahu | Alpski smučarji so se v Kranjski Gori pomerili v dveh veleslalomih

SLIVNIK POTRDIL NORMO ZA PARAOLIMPIJSKE IGRE
Kranjska Gora je 11. in 12. januarja 2018 gostila smučarje invalide v tekmah svetovnega pokala (že tretjič zapored). Za točke se je v dveh veleslalomih borilo 79 smučarjev iz enaindvajsetih držav. Smučarke in smučarji so
tekmovali v treh kategorijah – sedeči (na monoskijih), smučarji s cerebralno paralizo in s poškodbami okončin ter
slepi in slabovidni smučarji. Med sedečimi smučarji je bil tudi naš mladi Hrušičan Jernej Slivnik.

V

uvodnem veleslalomu je Slivnik
s štartno številko 79 v prvi
vožnji na zgornjem delu podkorenske strmine vozil bolj zadržano,
v spodnjem pa je nekoliko popustil
in ciljno črto prevozil kot osemnajsti.
V drugi vožnji je smučal nekoliko bolj
agresivno, vendar je bil zaostanek za
visoka mesta prevelik. S časom 2:42.19
se je uvrstil na trinajsto mesto. S tem je
Hrušičan izpolnil še zadnji formalni pogoj (vsaj ena uspešno končana tekma v
svetovnem pokalu) za odhod na paraolimpijske igre v Južno Korejo.
Zmagal je Norvežan Jesper Pedersen (2:10.74), drugi je bil Američan Ty-

VELESLALOM ZA
EVROPSKI POKAL V
ITALIJI
Po nekajtedenskem počitku se
je paraalpska smučarska karavana po odlični izvedbi v Kranjski
Gori selila na prizorišča v Italijo in
Hrvaško. V Italiji je Slivnik 1. februarja nastopil v veleslalomu za evropski pokal. Zaradi veliko novega
zapadlega snega so imeli organizatorji kar nekaj težav z izvedbo
dveh preizkušenj. Izpeljali so samo
uvodni veleslalom na katerem je
Slivnik dobro vijugal med vratci in
si prismučal šesto mesto.

Jernej Slivnik je v prvem veleslalomu osvojil
trinajsto mesto. (Foto: Drago Perko)

Jernej Slivnik in nekdanji paraolimpijec Gal
Jakič (Foto: Drago Perko)

ler Walker (2:10.93), tretji pa Avstrijec
Roman Rabl (2:12.96).
Drugi dan tekmovanja je bil za slovenskega smučarja boljši kot prvi. V prvi
vožnji je smučal bolj sproščeno, kar se
je poznalo tudi na času, saj je ciljno črto
prevozil kot petnajsti.
V drugi pa je Slivnik samo še stopnjeval ritem in bil občutno hitrejši. Za-

sedel je deseto (2:47.08) mesto. To je
za Slivnika zelo dober rezultat, saj je bil
dalj časa odsoten od belih strmin zaradi poškodbe rame. Zmagal je Norvežan
Jesper Pedersen (2:19.08), drugi je
bil Nizozemec Jeroen Kampschreur
(2:19.93), tretji pa Francoz Yohann
Taberlet (2:20.41).
Tekmi svetovnega pokala sta partnerski projekt Zveze za šport invalidov
Slovenije, Paraolimpijskega komiteja,
podjetja Hit Alpinea d. d., ASK Kranjska Gora, RTC Žičnice Kranjska Gora ter
Smučarskega kluba športnikov invalidov – Albatros.

DOBRA FORMA PRED
PJONGČANGOM
Na smučišču Sljeme blizu Zagreba je 6. in 7. februarja Slivnik v
obeh veleslalomih osvojil odlično
drugo mesto. S tem pa je samo
še potrdil tisto za kar trdo dela na
treningih - formo, ki jo je samo
še stopnjeval pred odhodom na
paraolimpijado v Južno Korejo. To
je bila tudi zadnja mednarodna
preizkušnja za mladega in nadarjenega Hrušičana pred odhodom
v Pjongčang.
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Veronika Rot, RTV Slovenija | Zimske paraolimpijske igre v Pjongčangu

NA SVIDENJE, PJONGČANG, DOBER DAN, PEKING
Paraolimpijski ogenj je v Pjongčangu v Južni Koreji gorel med 9. in 18. marcem 2018. Med 570-imi športniki iz
48-ih držav vsega sveta je imela Slovenija enega predstavnika: sedemnajstletnega paraalpskega smučarja
Jerneja Slivnika. Mladi slovenski smučar je nastopil na dveh tekmah. V sredo, 14. marca, je doživel svoj olimpijski
krst, vendar žal tekme v veleslalomu ni končal. Pred slalomsko preizkušnjo, ki je smučarje čakala v soboto, 17.
marca, je Slivnik imel nekaj zdravstvenih težav, poslabšale pa so se tudi vremenske razmere, vendar je kljub
vsemu zbral voljo in moči ter tekmo ob podpori trenerja Romana Podlipnika in nekdanjega paraolimpijca Gala
Jakiča zaključil na odličnem 12. mestu.

S

tem mestom je dosegel najboljšo
uvrstitev katerega koli slovenskega
športnika na zimskih paraolimpijskih igrah po letu 1992. Slalomski paraolimpijski prvak pa je postal hrvaški tekmovalec Dino Sokolović. Za hrvaškega
paraolimpijca je bila to že tretja paraolimpijada, za Hrvaško pa prvo zlato na
teh prestižnih tekmovanjih.
Šest športnih panog, 80 kompletov
medalj, rekordno število prodanih
vstopnic
Športniki in športnice so tekmovali v alpskem smučanju, biatlonu,
smučarskem teku, hokeju in krlingu.
Kot samostojna panoga je bilo v
Pjongčangu prvič uvrščeno tudi deskanje na snegu. Najuspešnejši pri zbiranju kolajn so bili Američani, ki so jih
osvojili 36, od tega 13 zlatih. Kanadčani
in nevtralni športniki iz Rusije so zbrali osem zlatih, Nemci pa sedem. V
središču iger je bila Severna Koreja, ki
je v južno sosedo poslala dva tekmovalca. Smučarja tekača Ma Yu Chol in
Kim Jong Hyon sta tekmi v kategoriji
sedečih tekmovalcev končala v ozadju, a so ju domači navijači kljub temu
toplo pozdravili. Oba sta sicer s tekom
začela šele pred tremi meseci. Tako
kot na igrah pred dvema mesecema,
Koreji na odprtju nista korakali skupaj, Severna Koreja je igre zapustila še
pred koncem. Sicer so prireditelji paraolimpijskih iger prodali 340.000 vstopnic, kar je rekordno število. V Sočiju
2014 je bilo prodanih 316.200 vstopnic,
letošnja prodaja pa je bila kar dvakrat
višja od prodaje na igrah pred 12-imi
leti v Torinu.
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Zaključna slovesnost in načrti za
prihodnje igre v Pekingu
Igre je uradno zaprl predsednik IPC Andrew Parsons, ki je v zaključnem govoru poudaril pomen teh tekmovanj
za vključevanje invalidov v družbo, kot
poseben navdih pa je omenil britanskega
znanstvenika Stephena Hawkinga, ki
je umrl med igrami. "Bil je genij, pionir na
številnih področjih in navdih za vse nas.
On je preizkušal meje svoje domišljije, mi
lahko premikamo meje našega dosega,"
je o Hawkingu dejal Parsons.
Z mislijo na Peking je svoje prve paraolimpijske izkušnje strnil tudi Jernej
Slivnik: »Lahko rečem, da se igre ne bi
mogle boljše končati zame. To je rezultat, ki mi daje zagon za več treningov, za
še bolj trdo delo in da bodo naslednje
igre še uspešnejše.« Tako je dejal po svojem slalomskem nastopu. Njegov trener
Roman Podlipnik pa razmišlja o tem,
da bi bilo verjetno v Jernejev program
smiselno dodati tudi superveleslalom.
Medijska pozornost
Letošnje paraolimpijske igre v Južni
Koreji so bile deležne tudi precejšnje
medijske pozornosti, kar dokazuje, da šport invalidov postaja vse
kakovostnejši in tudi vse zanimivejši
za gledalke in gledalce TV programov,
poslušalce radijskih vsebin in spremljevalce spletnih novic. RTV Slovenija je
v Pjongčang poslala radijskega novinarja Marka Cirmana, ki je s posebno
pozornostjo spremljal nastope Jerneja
Slivnika. O dogajanju je poročal v radijskih oddajah NaVal na šport, Športna
sobota in Nedeljsko športno popoldne. Na 2. programu TV Slovenija

so pripravili povzetek otvoritvene in
zaključne slovesnosti, vsak večer pa
so bili na sporedu tudi kratki povzetki
dnevnega dogajanja. Na portalu MMC
RTV SLO so na posebni podstrani Paraolimpijske igre 2018 novinarji ažurno
sledili dogajanju v Južni Koreji, prav
tako tudi v prispevkih na spletni strani
www.dostopno.si.
Na svidenje, Pjongčang, dober
dan, Peking
"Čas je, da se poslovimo od Pjongčanga
2018," je za slovo od Južne Koreje dejal predsednik krovne organizacije
športnikov invalidov, preden so zastavo
predali Kitajcem. Z geslom "Annyeong
Pyeongchang - Ni Hao, Peking" (Na
svidenje, Pjongčang, dober dan, Peking) pa so se v Južni Koreji poslovili od
športnikov in navijačev.

Jernej je s svojim debitantskim nastopom
zadovoljen. (Foto: ZŠIS-POK)
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KOŠARKA
Lutfi Abdullahu | Drugo in tretje kolo regionalne NLB Wheel lige

JUBILEJNA DESETA SEZONA
Košarkarske ekipe na vozičkih, ki tekmujejo v regionalni NLB Wheel ligi tudi v sezoni 2017/2018 navdušujejo
z odličnimi igrami pod koši. O prvem kolu smo v prejšnjem Paraplegiku že pisali, tokrat pa preberite, kako so
potekale tekme v drugem in tretjem kolu.

D

rugo kolo sta pripravili ekipi iz
BiH – KKI Vrbas (17. december
2017 v Banja Luki – skupina
A) in KIK Zmaj (23. december 2017 v
Gradačcu – skupina B). Zadnje kolo
rednega dela v skupini A naj bi 3. februarja 2018 pripravila ekipa KIK Una Sana
v Bihaću, vendar je bilo tekmovanje
zaradi obilnega sneženja prestavljeno
na 18. marec 2018. V skupini B je tretje
kolo 4. februarja 2018 v avstrijskem
Grazu pripravila ekipa RBB FlinkStones.
Tudi v letošnji jubilejni sezoni tekmovanje v NLB Wheel ligi poteka v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije.
DRUGO KOLO SKUPINA A –
BANJA LUKA
Igralce sta pred začetkom tekmovanja
obiskala in pozdravila predstavnika
košarkarskega kluba Igokee – Vuk
Radivojević in Dragan Bajić.
Prva tekma: na parketu sta si nasproti
stali ekipi iz BiH – KKI Vrbas in KIK Una

Sana. Lanskoletni prvaki (KKI Vrbas) so
si že v prvem polčasu priigrali enajst
točk prednosti, v nadaljevanju pa so še
stopnjevali tempo in zmagali z visokih
79 : 60.
Druga tekma: ekipa ZŠIS-POK je bila
boljša od KKI Zagreb. Zagrebčani so vse
od začetka srečanja lovili zaostanek,
vendar slovenska ekipa ni dovolila, da
bi se ji nasprotnik preveč približal in
zmagala s 57 : 37.
Tretja tekma: KIK Una Sana je bila bolj
učinkovita kot v prvi tekmi in je ekipo
KKI Zagreb premagala s 64 : 51.
Četrta tekma: ekipa KKI Vrbas je še
enkrat dokazala, da je v izvrstni formi in
ekipo ZŠIS-POK ugnala z visoko razliko
78 : 43.
Na srečanju skupine A so izžrebali tudi
dva igralca, ki bosta ob zaključku lige po
sponzorski pogodbi z NLB prejela dva
nova košarkarska vozička. Izžrebanca
sta: Haris Hasanagić – KIK Una Sana

in Elvir Modronja – KKI Vrbas.
Najboljši strelci v skupini A: Armin
Aziraj – KIK Una Sana (78), Ademir
Demirović – KKI Vrbas (72) in Dino
Kolega – KKI Zagreb (61).
Lestvica skupine A po II. krogu
1. KKI Vrbas
2. KIK Una Sana
3. ZŠIS-POK
4. KKI Zagreb
DRUGO KOLO SKUPINA B –
GRADAČAC
Prva tekma: uvodno srečanje je dobila
domača ekipa KIK Zmaj, ki je premagala
Castelvecchio. Domačini so v prvem
polčasu igrali zelo dobro in na odmor
odšli z dvanajstimi točkami prednosti.
V drugem polčasu so Italijani poskušali
nadoknaditi zaostanek, vendar jim ni
uspelo. Srečanje so izgubili s 57 : 68.
Druga tekma: prvouvrščena ekipa KIK
Zmaj je morala priznati premoč proti
zadnje uvrščeni ekipi na lestvici RBB
FlinkStones. Avstrijci so začeli slabo, a v
nadaljevanju so garali v obrambi, v napadu pa bili bolj učinkoviti in zmagali
s 63 : 55.
Tretja tekma: zadnjo tekmo drugega
kroga skupine B sta odigrali ekipi RBB
FlinkStones in Castelvecchio. Italijani so bili
tokrat bolj zbrani, kljub slabšemu začetku
so v drugi četrtini rezultat izenačili in povedli. Prednosti niso več izpustili in tekmo
dobili z rezultatom 61 : 53.

Ekipe sta obiskala in pozdravila predstavnika košarkarskega kluba Igokee – igralec Vuk
Radivojević in trener Dragan Bajić. (Foto: arhiv Zveze)
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TRETJE KOLO SKUPINA B –
GRAZ (AVSTRIJA)
Prva tekma: domača ekipa RBB
FlinkStones je pripravila presenečenje
proti favorizirani ekipi KIK Zmaj, ki jo
je premagala šele v podaljšku. Tekma
je bila skozi celotno srečanje dokaj
izenačena, ekipi sta se izmenjavali v
vodstvu in ob zaključku tekme je bil
rezultat izenačen (60 : 60). Sledil je
podaljšek, v katerem so povedli Avstrijci in zmagali z rezultatom 66 : 63.
Druga tekma: ekipa RBB FlinkStones

je že v prvi tekmi porabila veliko energije in ni mogla parirati spočiti in sveži
ekipi Castelvecchio. Italijani so jim
odčitali pravo košarkarsko lekcijo in
zmagali z visokih 77 : 50.
Tretja tekma: zadnjo tekmo rednega dela je ponovno dobila ekipa
Castelvecchio, ki je ugnala ekipo KIK
Zmaj s 67 : 61.
Najboljši strelci v skupini B: Enes
Kamberović – KIK Zmaj (127), Ramo
Rekanović – Castelvecchio (121), Ar-

nel Mulić – KIK Zmaj (107).
Lestvica skupine B po III. krogu
1. Castelvecchio
2. KIK Zmaj
3. RBB FlinkStones
Tekme sta skozi vsa kola spremljala
tehnični delegat Milan Lukan ter
vodja lige in igralec Gregor Gračner.
Finalne tekme bodo 8. aprila 2018 v
Novem mestu.

Jože Globokar | Slovenska liga ZPS – ORMEGA MM

AVSTRIJCI OSTAJAJO NA PRVEM MESTU
V športni dvorani v Wolfsbergu (Avstrija) so ekipe, ki tekmujejo v razširjeni slovenski ligi ZPS – ORMEGA MM odigrale četrti krog. Tokratno srečanje je 18. februarja 2018 v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravila
ekipa RSV Kärnten.

U

vodna tekma je pripadla domači
ekipi RSV Kärnten, ki je z dvaindvajsetimi točkami razlike ugnala DP Ljubljana Mercator. Avstrijci so
že v začetku tekme nakazali, da so zelo
razigrani, na drugi pa so Ljubljančani
lovili priključek, vendar bili premalo
učinkoviti. Srečanje so izgubili s 50 : 72.
V drugi tekmi sta se pomerili DP Celje
Thermana in DP Novo mesto. Štajerci
so prvi polčas dobili za dve točki, v nadaljevanju so še popravili obrambo in
zmagali z 51 : 42.
Tretjo tekmo je z ogromno razliko
dobila ekipa RSV Kärnten, ki je povsem
nadigrala DP Kranj in slavila z visokih
88 : 38. Za Gorenjce je bila usodna druga četrtina (25 : 8), v nadaljevanju pa
so bili v napadu povsem neučinkoviti.
V obračunu med DP Ljubljana Mercator in DP Maribor so bili boljši
Ljubljančani, ki so Mariborčane ugnali
s 47 : 40.
Peto tekmo je dobila DP Kranj, ki si
je razliko petih točk priigrala v prvi in
zadnji četrtini. Ekipo DP Novo mesto je
premagala s 53 : 48.
Najboljši strelci lige: Enis Musič
– DP Celje Thermana (144), Janez
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Učakar – DP Kranj (126) in Boštjan
Ceglar – DP Novo mesto (116).
Tekme sta spremljala tehnični delegat
Milan Lukan ter vodja športa pri zvezi
Gregor Gračner.

Vrstni red po četrtem krogu:
1. RSV Kärnten
2. DP Ljubljana Mercator
3. DP Novo mesto
4. DP Maribor
5. DP Celje Thermana
6. DP Kranj

Ekipa RSV Kärnten je v avstrijskem Wolfsbergu pripravila peto kolo lige ORMEGA MM
(Foto: arhiv zveze)
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BILIJARD
Jože Globokar | 9. meddruštveni turnir v biljardu

PREHODNI POKAL 9. TURNIRJA DAVIDU SLAČKU
V biljardnici Tuš Planet v Kranju je 15. februarja 2018 v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije potekal že
9. meddruštveni turnir v biljardu. V igri preciznosti in strategije se je za prehodni pokal zveze pomerilo petnajst
igralcev iz DP ljubljanske pokrajine, DP Prekmurja in Prlekije, DP Podravja ter DP Istre in Krasa.

T

udi tokrat so biljardisti in ena biljardistka tekmovali v »kmečki osmici«
s prilagojeno končnico. To pomeni,
da se igralec v končnici lahko pri vsakem
udarcu odloči in napove, v kateri žep bo
potopil črno kroglo.
Nekoliko spremenjena pravila s prejšnjih
turnirjev je pred začetkom obrazložil
vodja tekmovanja Matej Brajkovič. Ker
je na tokratnem turnirju nastopilo le petnajst tekmovalcev, so igralci tekmovali v
štirih skupinah, v vsaki pa je bil kot nosilec
skupine po en boljši igralec iz prejšnjih
turnirjev. To je preprečilo izpad najboljših
igralcev. Po dveh dobljenih igrah sta se v
nadaljevanje tekmovanja uvrstila po dva
najboljša igralca iz posameznih skupin.
Novost devetega turnirja je sklep, da vsi
igralci tekmujejo na invalidskih vozičkih.
Po zagrizenih in napetih dvobojih so se
v polfinalno tekmovanje uvrstili: David
Slaček (MB), Dušan Slana (MS), Slavko
Krajnc (LJ) in Franc Pinter (MB). Slaček

Prehodni pokal je osvojil David Slaček. (Foto: Lutfi Abdullahu)

Najboljši na 9. meddruštvenem turnirju (Foto: Lutfi Abdullahu)

in Krajnc sta izločila Pinterja in Slano, ki sta
si razdelila tretje mesto.
V finalnem dvoboju sta se za prehodni
pokal zveze udarila David Slaček in
Slavko Krajnc. Boljšo igro je prikazal David
Slaček, ki je osvojil prvo mesto, s tem pa
tudi prehodni pokal Zveze paraplegikov
Slovenije.
Za pravilen potek tekmovanja in izračun
rezultatov je tudi tokrat skrbel naš najboljši
biljardist Matej Brajkovič, ki že vrsto let tekmuje na evropskih in svetovnih prvenstvih. Do sedaj je na teh tekmovanjih osvojil
že osem bronastih medalj.
Ob razglasitvi rezultatov je biljardiste
nagovoril vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije Gregor Gračner,
najboljšim podelil medalje, zmagovalcu
pa prehodni pokal.
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Želite vsakdan brez bolečin?
V kolikor je bolečina vaš stalni spremljevalec, če vpliva na slabšo kvaliteto vašega
življenja in vas omejuje, je Thermana
Laško absolutno pravi naslov.
V Thermani Laško, kjer slovijo po odličnih
fizioterapevtskih storitvah in kjer jih odlikuje več kot 160 let tradicije zdravja
in dobrega počutja, lahko preizkusite
storitev elektroterapije, ki se imenuje
HITOP terapija.
Glavne indikacije za uporabo HiTop terapije so: artroza kolena, artroza kolka,
sindrom ledvenega dela hrbtenice,
sindrom vratnega dela hrbtenice,
sindrom prsnega dela hrbtenice, sindrom rama - roka, teniški komolec,
bolečina kot posledica poškodb in
operacij, odprte rane, zdravljenje
edemov, fizični in psihični stres in
izčrpanost, osvežitvena terapija za
vsesplošno vitalizacijo.

Klinične raziskave so potrdile zelo
učinkovito
zmanjšanje
nevropatskih simptomov diabetesa kot so
mravljinčavost, zbadajoča bolečina,
gluhost in izguba površinske sezibilitete v spodnjih udih, izboljša se tudi
občutljivost na inzulin. Prav tako se je
terapija izkazala kot zelo učinkovito
pri bolnikih s kronično bolečino.

velikosti v našem telesu, je izboljšanje
procesov metabolizma, čiščenje telesa
in lajšanje bolečine. Namen terapije je v
telo vnesti čim več energije in po njej se
pacient počuti sveže in okrepljeno.

Rezultat HITOP terapije, pri kateri različne
frekvence aktivirajo strukture različnih

Avtor teksta: Nina Pader
Lektorirala: Maša Pliberšek

V LETU 2018 NA
OBNOVITVENO
REHABILITACIJO V
ZDRAVILIŠČE LAŠKO
Za informacije v zvezi z rezervacijo v
hotelu pokličete na 03 7345 772 ali
pišete na info@thermana.si.
Pridružujemo si pravico do sprememb cen in prodajnih pogojev. Tiskarske napake niso izključene.

Dodatne informacije in rezervacije:
03 734 5150 ali
fizioterapija.info@thermana.si

V OKVIRU OBNOVITVENE REHABILITACIJE IMATE
ZAGOTOVLJENO:
 namestitev v ustrezno opremljeni dvoposteljni sobi v
hotelskem delu ali na negovalnem oddelku, v primeru,
da od medicinskega osebja potrebujete kakršno koli
pomoč,
 namestitev spremljevalca z vami v sobi,
 polni penzion (samopostrežni obroki),
 nego na negovalnem oddelku za vse, ki nimajo
spremljevalcev,
 1x dnevno obisk fitnes centra,
 zdravstvene storitve:
• začetni in zaključni pregled,
• vsak dan najmanj tri terapije ali več po nasvetu
zdravnika
DODATNE UGODNOSTI:
 brezplačno parkiranje na
varovanem parkirišču
 brezplačen dostop do
brezžične internetne povezave
 prost vstop v savna center
hotela Zdravilišče Laško
od ponedeljka do petka v
obratovalnem času,
 20% popust na vse dodatno
naročene samoplačniške

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

Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
www.thermana.si | info@thermana.si | 03 423 21 00 | 080 81 19
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Jože Globokar in Benjamin Žnidaršič | Razstave in razstavljavci Zveze paraplegikov Slovenije

APEL PODOBO NA OGLED POSTAVI
Retrospektiva slik iz slikarjeve zapuščine – poklon življenju in ustvarjanju na eni strani, na drugi strani pa novo
priznanje in odlične samostojne razstava naših slikarjev.

RAZSTAVA V SPOMIN SILVU MEHLETU
Odložen čopič, zasušene barve,
zevajoča praznina nedotaknjenih
platen in njen odsev v srcih vseh, ki
so Silva poznali in mu bili blizu …
Založba UNSU je 12. januarja 2018 ob
obletnici smrti našega odličnega slikarja
Silva Mehleta (1971–2017) pripravila
spominsko razstavo. V avli družbe Salus
v Ljubljani je bilo razstavljenih 40 slikarjevih del, ki so neminljiv spomin na njegovo neizmerno voljo in ustvarjalno delo.
Silvo je bil član Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, član Likovne sekcije
ZPS in tudi pridruženi član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami.
Moderator kulturnega dogodka in
likovni kritik Jaka Racman je ob predstavitvi slikarja in njegovih razstavljenih
del med drugim povedal: »Silvo Mehle je
kot človek izstopal prav s svojo tiho silovitostjo in vztrajno plamenečo notranjo
močjo, ki je tudi sivim, senčnim delom
črno-belega sveta dajala luč, toplino

Ob odprtju razstave (Foto: Marjan Lešnik)

in barve. In razstava, ki se poklanja spominu nanj, skozi njegove oči osvetljuje
del poti, ki jo je prepotoval na Zemlji.
Klobčič ustvarjalno presežnega s te poti
je razgrnjen spoznanjem v prepletu z
razvrstitvijo slik prek pokrajine platen, ki
jih je poslikal v petnajstletnem obdobju
ustvarjanja. Slikanje z usti je namreč Silvu
Mehletu predstavljalo edino možnost
likovnega izražanja, pri čemer je skoraj
samo z drobnimi gibi ustnic snoval svoje
umetniške vizije; en kvadratni centimeter
za drugim. Hitrost, s katero je Silvo Mehle
od umetniške formacije napredoval v suverenega slikarja, se lahko meri edinole
s hitrostjo njegovih brezkompromisnih
zasukov v načinu in slogu ustvarjanja.
Elemente presenečenja je v svoje ustvarjanje vpeljeval kot konstanto in tako
že kmalu dajal vedeti, da ga še bolj kot
iskanje prepoznavnega avtorskega izraza zanima lastna vsestranskost in kozmopolitsko iskanje vsebinskih sklopov
motivov adekvatne forme in jezika po-

dajanja. Pomembno je opozoriti tudi na
motivno bogastvo znotraj njegovega
opusa. Silvo Mehle je namreč zgodaj in
uspešno zavojeval izzive, ki jih slikarju
postavljajo: figura, krajina, arhitektura ter
njihov medsebojni odnos na likovnem
polju in v prostoru; kot tudi narativnost
celote.
In tudi pričujoča retrospektiva tihih
sledi, zvenečih na razpeti opni časa, slavi
premoč življenja in svetlobe nad minljivostjo in brezdanjo temo, saj se prav
v sijaju luči in žive pozornosti pogleda
površina slik vedno znova rodi, vztrepeta in vzvalovi ter poživlja tudi sleherno
odločilno potezo svojega nastanka ... In
krog ustvarjalnosti je neskončen.«
Z obiskom odprtja razstave so se spominu na velikega slikarja poklonili številni
slovenski in tudi hrvaški prijatelji slikarji
ter drugi ljubitelji likovne umetnosti, ki
sta jih nagovorila: predstavnica gostitelja
družbe Salus Katarina Ivančič in prvi
»učitelj« in prijatelj Silva Mehleta, Vojko
Gašperut. Ivančičeva je v pozdravnem
nagovoru pripomnila, da je Silvo s svojo
tiho prisotnostjo, smelim pogledom
na svet ter neizmerno voljo in ustvarjalnostjo v sogovorniku vedno vzbudil
globoko spoštovanje in da na tem svetu
ne ostaja le v slikah, ampak tudi v srcih in
spominih. Gašperut je obudil prijateljevanje s Silvom Mehletom in spomnil na
prve slikarjeve poteze. Poudaril je, da je
Silvo izredno hitro napredoval in takoj
našel želeni motiv. Dodal pa je, da brez
ljubeče pomoči žene Helene, ki je pri
vsaki sliki sodelovala in pripravila vse, da
je lahko nanašal barve na platno, Silvo ne
bi ustvaril toliko, tudi mednarodno priznanih del.
Kulturni dogodek je podprl donator
VIP Virant, popestril in obogatil pa Duo
Evforija – Urška Jeraj (vokal in violina)
in Šemsudin Džopa - Dino (kitara).
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Jože Globokar

BRONASTO PRIZNANJE ŽELJKU VERTLJU
Društvo likovnikov Ljubljana je po
natečaju 37. Ex tempore – Podoba Ljubljane 19. decembra 2017 v Zgodovinskem atriju Mestne hiše odprlo razstavo
izbranih del. Na kulturnem dogodku so
podelili tri zlata, tri srebrna, tri bronasta
priznanja ter tri glavne nagrade. Med
štiridesetimi umetniškimi deli je po izboru strokovne žirije prvo nagrado prejela Danila Krpič.
Na razstavo sta se s svojimi deli uvrstila tudi slikarja: Benjamin Žnidaršič,
polnopravni član in Željko Vertelj,
štipendist Mednarodnega združenja
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.
Tokrat je naš slikar Željko Vertelj posegel
po bronastem priznanju, kar pomeni
tudi priznanje Likovni sekciji Zveze paraplegikov Slovenije.
Ob odprtju razstave je likovna dela
ocenila umetnostna zgodovinarka in
likovna kritičarka Nuša Podgornik,
kulturni dogodek, ki ga je obiskal tudi
pokrovitelj Zoran Janković, pa je pod
vodstvom zborovodkinje Sonje Sojer
popestril Ženski pevski zbor KUD Brezovica. Tehnika in slog izvedbe nista

bila predpisana, vendar so bila (glede
na temo razpisa) dela v večini izvedena
v realističnem slogu. Poglavitni namen
vsakoletne razstave je: predstavitev Ljubljane in njenih naravnih, zgodovinskih
in arhitekturnih znamenitosti. Letošnji
poudarek je bil na novih ureditvah ulic

in parkov ter arhitekturi in inovativnih
detajlih novih zgradb.
Razstavo je Društvo likovnikov
Ljubljana pripravilo v sodelovanju
z Javnim skladom RS za kulturne
dejavnosti in Mestno občino Ljubljana.

Bronasto priznanje za delo Željka Vertlja (Foto: Benjamin Žnidaršič)

Benjamin Žnidaršič

ŽNIDARŠIČEVI SAMOSTOJNI RAZSTAVI
37. samostojna razstava
Benjamin Žnidaršič je 26. decembra
2017 v galeriji Štala odprl 37. samostojno razstavo. O njem je umetnostni
zgodovinar Jaka Racman zapisal: »Za
njim je že strmo vzpenjajoča pot slikarskega samouka, ki je prek sodelovanj
na likovnih delavnicah, kolonijah in extemporih dospel do zavidljivega nivoja
izoblikovanega osebnega izrazoslovja
ter bil za svoja dela že večkrat nagrajen,
tudi v mednarodni soseščini. V manj
kot desetletju je postal polnopravni
član mednarodnega Združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Pred njim
pa je vijugava pot samoizpraševanja
in – z avtorjem vred – lahko le opazujemo, kakšne sledi bo zapustil za sabo
… V svojem značilno neustavljivem in
hitrem tempu snovanja, ki ga žene v
vedno nova raziskovanja slikarskih prijemov, materialov in tehnik ter slogovnih
načinov, ostaja Beno obrnjen naprej in
48

le občasni »pogled čez ramo« razkrije
njegovo mnogovrstnost. Paleto slik,
zajetih v tukajšnjem razponu, lahko v
širšem razdelimo na bolj realistične –
kjer sproščena poteza čopiča v umirjeni
eleganci gibov oblikuje likovno polje

v verodostojno poustvarjeno podobo
resnične pojavnosti narave – ter popolnoma drugačne, naslikane s slikarsko
lopatko (!), pri katerih se avtor suvereno
giblje v polju med sintezo, ekspresijo in
abstrakcijo.«

Razstava je bila na voljo za ogled do 20. januarja 2018. (Foto: arhiv Ars Viva)

[
Umetnost ne pozna ovir
Razstava »Umetnost ne pozna ovir« je
bila odprta v torek, 27. februarja 2018,
v Knjižnici Bena Zupančiča v Postojni.
Prva velika pregledna razstava Benjamina Žnidaršiča v postojnski knjižnici
želi ovrednotiti in predvsem ohraniti
umetniški opus, hkrati pa odpira mnoga
danes aktualna vprašanja, med drugim
status invalidov v današnji družbi. Skozi
oči umetnika prinaša zgodbe iz sebe in
iz svojega okolja z željo, da ljudje podprejo nove možnosti za razumevanje in
spoznavanje slikanja z usti. Vprašanja, ki
omogočajo različne načine razmišljanja
in čutenja o trenutnih izzivih in težavah
današnje sodobne družbe, v kateri smo
priča turbulentni socialno-politični
situaciji, poskuša umetnik s tokratno
razstavo opozoriti na že zdavnaj priborjene pravice invalidov in jih ponovno
zagovarjati. Njegova življenjska izkušnja
prav vsakemu ponuja v razmislek

pomembnost človekove ustvarjalnosti.
Z demonstracijo slikanja in pogovorom
na to temo je pred otvoritvijo razstave
hotel opozoriti prav na to. Pogovor z
njim je vodila umetnostna zgodovinarka Polona Škodič, ki ga gotovo naj-

KDAJ SE PREBUDI
POMLAD?

Travnate bilke rasti začno,
v gozdu poganja novo drevo.
Čebele že naokrog brenčijo,
od cveta do cveta poletijo.

Spomladi ptice začnejo žvrgoleti,
listi začnejo zeleneti,
cvetlice iz zemlje se zbudijo
na siničjo melodijo.

]
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bolj pozna. V kulturnem programu sta
nastopila prijatelja Nejč Slapar in Dino
Gojo, ki s svojim glasbenim performansom posredujeta umetnost ljudem
prav s takšnim zanosom kot Benjamin
Žnidaršič.

Razstava odstira panoramski pogled čez raznoliko slikarsko dejavnost umetnika. Beno v
pogovoru s Polono Škodič (Foto: arhiv Ars Viva)

Medved zbudi se iz zimskega spanja,
a nekaj polhov še sladko sanja.
Lastovke iz toplih krajev se vrnejo,
žabe ribnik na glavo obrnejo.

Vse, čisto vse –
travnik, gozdovi in mlake,
vse v pomladi se vrti,
da ljudi so same oči.
Pia Bogataj, 7. a

OPRAVIČILO – POPRAVEK
V 151. številki glasila Paraplegik smo objavili prispevek o preminuli slikarki Angeli Medved, ki ji ga je v spomin napisala
gospa Ljudmila Turk. V tretjem odstavku članka je stavek: »Njene slike so sicer spominjale na naivno slikarstvo, vendar je
dobivala tudi za slikanje štipendijo in njena dela so bila uporabljena pri Unicefu za velikonočne in božične vizitke.«
Direktorica Založbe UNSU slikarjev d. o. o., ki slikajo z usti ali nogami, gospa Klára Soós, je opozorila na napačno navajanje.
»Preminula slikarka Angela Medved je bila dolga leta štipendistka Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami (VDMFK), od katere je redno dobivala štipendijo. Založba UNSU je ekskluzivni predstavnik Mednarodnega združenja v Sloveniji in ima edina pravico objaviti motive slikarjev (na čestitkah, koledarjih ...), ki so člani tega združenja. Založba
za velikonočne in božične praznike ponuja čestitke svojih slikarjev. Nikakor pa ne Unicef. Gospa Angela Medved ni imela
nikakršne povezave z Unicefom.«
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Jana Rožaj | Dom paraplegikov Pacug

SEZONA 2018 SE HITRO PRIBLIŽUJE
Pozdravljeni z Obale! Končno je šel mraz mimo, no vsaj upajmo in pri nas že poganjajo rožice. Dom paraplegikov se je prebudil iz svojega zimskega spanja in se aktivno pripravlja na nove izzive.

T

udi letos bomo članom Zveze paraplegikov Slovenije nudili možnost,
da se pri nas okrepijo na Skupinski
obnovitveni rehabilitaciji (SOR). SOR bo
potekal v devetih terminih, v dveh 14dnevnih terminih (3. in 9.) bomo našim
SOR gostom tudi nudili možnost 100
% nege brez doplačila. Ker vemo, da si
počasi že planirate vaš SOR, si lahko pogledate, kako smo letos razporedili termine in si izberete tistega, ki vam najbolj
ustreza.
V letošnji sezoni bomo kakor lani imeli zelo pester animacijski program in ga
poskušali še dodatno obogatiti. Vaše
popoldneve bo ponovno popestrila Fabiola, s katero boste lahko ustvarjali, igrali razne igre ali sadili na naši gredicah.
Vesela pa bo tudi, če se boste z njo malo
pogovarjali in izmenjavali življenjske
izkušnje. Sledili bomo vsem dogodkom,
ki se bodo odvijali na Obali, od koncertov
pa do športnih prireditev, ter vas spremljali na njih.

Najbolj pomemben dejavnik za SOR
je seveda fizioterapija. Fizioterapija bo
potekala pod budnim očesom naše
zdravnice Uljane Antolovič - Vanič, dr.
med., specialistke fizikalne in rehabilitacijske medicine. Terapije se bodo izvajale individualno, vsak gost bo deležen
individualnega programa, ki ga bo, glede
na svoje potrebe, dorekel s svojim terapevtom, poleg terapij, ki jih bo predpisala

Dom je odprt že od 14. marca. Pridite! (Foto: Fotomorgana)
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zdravnica. Skupinska pa bo jutranja telovadba, ki je zelo priljubljena med našimi
gosti. Tudi v fizioterapiji boste lahko
prepoznali stare obraze, ki so vas že lani
spremljali.
Ker imamo radi živali, imate v Pacugu
med vašim SOR možnost pripeljati s seboj tudi vašega hišnega ljubljenčka, psa,
mačko, ribico ali kačo, saj imamo za ta namen vedno na voljo eno sobo. Doplačilo
za hišnega ljubljenčka je 7 € na dan. Če
bi si pa med vašim SOR želeli biti sami v
sobi, vam to omogočamo z doplačilom
7 € na dan, v kolikor nimamo 100 % zasedeno.
V Pacugu smo tudi družinam prijazni, saj smo uvedli tako imenovano
družinsko sobo, kjer lahko gostimo
štiričlansko družino in v naših prostornih
sobah vseeno ostane še dovolj prostora za vse. Seveda imamo tudi otroško
posteljico za najmlajše družinske člane
in zunanje igrišče za malo večje otroke.
Lokacija in postavitev našega kompleksa omogočata družinam, da lahko
njihovi otroci mirno tekajo po zunanjih
površinah saj je kompleks ograjen in
pregleden.
Pri nas so dobrodošli tudi vaši sprem-

[ DOMPARAPLEGIKOV ]

V fizioterapiji vas pričakujejo že znani obrazi. (Foto: Fotomorgana)

ljevalci in prijatelji, ki lahko uživajo v
našem bazenu z morsko vodo, se sprehodijo do morja, izkoristijo brezplačna

kolesa ali preberejo kakšno knjigo z
naše knjižne police. V kolikor pa bi želeli
pri nas preživeti vaše počitnice ali samo

kakšen dan oddiha, vas bomo zelo
veseli.

V Domu paraplegikov vas že nestrpno pričakujemo. Ko dobite na dom prijavnico, se hitro prijavite in ne pozabite
izpolniti vprašalnika.
DOM JE ŽE ODPRT.
Ja, prav ste prebrali. Dom je že odprt in lahko se pridete k nam malo sončkat. Trenutno nudimo našim gostom možnost
nočitve z zajtrkom za samo 29 € na noč.
Ne pozabite slediti naši FB strani.
Za vas smo vedno dosegljivi na elektronskem naslovu: domparaplegikov@gmail.com
ter na telefonski številki: 031 348 841.

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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[ DOMPARAPLEGIKOV ]
DEJAVNOST IZI
V sklopu programa IZI pa bomo poskrbeli tudi za vaše vozičke, saj je sodelavec Žiga prisoten v domu med
vsakim terminom in vam lahko po
predhodnem naročilu servisira ali popravi voziček. Ne pozabite, da v Domu
paraplegikov prodajamo vrhunske
izdelke: Progeo vozičke, blazine
Amovida in Vicair ter BDF vgradne
ročke za vaš avtomobil. Vse lahko dobite na naročilnico ali samoplačniško.
Vse lahko testirate, ročke imamo vgrajene v testne Toyota avtomobile, blazine vam za določen termin posodimo, nekatere modele Progeo vozičkov
pa lahko preizkusite v Domu paraplegikov ali v Ljubljani na sedežu Zveze
paraplegikov.
Vašo kopalnico pa opremimo z vrhunskimi izdelki za invalide in starejše
nemškega proizvajalca NORMBAU.
Na naročilnico vam servisiramo vaš
voziček ali zamenjano kakšen obrabljen del in platišča.

Ego Progeo! Všečen, kajne? (Foto: Progeo.it)

Za vsa morebitna vprašanja vam je na voljo Žiga na tel. 041 653 640 ali na
elektronskem naslovu: ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com.

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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[ IZŽIVLJENJA ]
Janja Buzeti | Pogovor z Jožefom Francem

JOŽEF FRANC, SAMOSTOJNI PODJETNIK Z
DOLGOLETNO TRADICIJO
Jožef Franc prihaja iz Krajne, majhne vasice v Prekmurju. Šolo je obiskoval v Kamniku, kjer je pridobil tudi ustrezno
znanje s področja elektronike in se s pomočjo prijatelja in podjetnika podal na samostojno pot v svet podjetništva. Leta 1992 je odprl svojo delavnico za servis elektronike, ki jo kljub minuli gospodarski krizi uspešno vodi
še danes.
Povej mi kaj o sebi.
Sem član Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije, kjer aktivno sodelujem
že dobrih 30 let. Nekaj časa sem bil član
Upravnega odbora društva, zelo rad pa
se vključim v različne športne aktivnosti,
ki jih društvo izvaja - atletika, vožnja
maratonov na 21 km, kegljanje in seveda
streljanje, kjer sem do sedaj dosegel svoje
največje uspehe. Rodil sem se v Nemčiji,
kjer sem bil, kot vsak otrok, cepljen proti
otroškimi boleznimi, a to cepivo je bilo
za mene usodno in tudi vzrok za mojo
paraplegijo. Po letih kalvarije v Nemčiji,
smo se leta 1973 preselili v Slovenijo,
kjer sem leta 1975 začel obiskovati malo
šolo v ZUIM-u (zavod za usposabljanje
invalidne mladine) v Kamniku. Tam sem
nadaljeval tudi osnovno in poklicno šolo
ter šolanje zaključil kot Električar elektronik. Odločil sem se še za en dodaten
letnik, s katerim sem prišel do poklica
Električar energetik. Svoje prve delovne
izkušnje sem si nabiral v takratnem
podjetju Iskra servis, kjer sem opravljal
pripravništvo ter pri rtv serviserju Jožetu
Uršiču, kjer sem pridobil dodatno znanje

Od nekdaj rad strelja, vendar se je moral
odločiti med podjetjem in streljanjem.
(Foto: arhiv društva)
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in izkušnje, ki so mi pripomogle pri moji
samostojni podjetniški poti. In tako že
25 let uspešno vodim svoje podjetje,
o upokojitvi pa sploh še ne razmišljam
(smeh).
S čim se ukvarja tvoje podjetje? Katere storitve ponujaš?
Moje podjetje se že 25 let ukvarja s servisiranjem elektronike in zabavne elektronike. Delujem na področju Pomurja,
kjer svojim strankam zagotavljam kakovostne storitve in skrbim, da njihove
stvari ponovno delujejo.
Zakaj si se odločil za podjetniško pot?
Želja o podjetništvu se je pojavila že v
osnovni šoli. Že kot otrok sem zelo rad
sodeloval pri popravilu kakšne naprave.
Zares pa se je začelo s pogovorom s podjetnikom Jožetom Uršičem, direktorjem
takratnega podjetja Iskra servis, pri katerem sem opravljal pripravništvo. Ta je opazil moje znanje in veščine ter mi ponudil
redno zaposlitev. A sva prišla do zaključka,
da se glede na znanje, ki ga imam in na
takratno veliko povpraševanje po tovrstnih storitvah, podam na samostojno
pot, on pa mi bo pri tem tudi pomagal.
In tako se je vse skupaj začelo, to novo
poglavje v mojem življenju. S prvim oktobrom sem odprl svojo delavnico in začel
podjetniško pot, ki traja že 25 let.
Najbrž si že slišal za t. i. AHA moment,
ko se spomnimo neke ideje, ki bi bila
resnično vredna realizacije. Ti je posvetila žarnica in si rekel, to je to?

Za 25 dela kot samostojni podjetnik je na
13. tradicionalnem srečanju obrtnikov in
podjetnikov OOZ Murska Sobota, Jožef
Franc prejel priznanje. (Foto: prlekija-on.net)

Nekega AHA momenta ni bilo. Da bom
podjetnik, sem vedel že v 5. razredu OŠ.
Že takrat mi je bilo zanimivo, ko sem
lahko stvari razstavil in jih potem popravil
nazaj v stanje, da so delovale. V obdobju
šolanja je ta želja malo poniknila in nato
kasneje ponovno privrela na površje. Še
bolj močna kot kdaj koli prej.
Kako te socialno okolje podpira pri
tvojem delu? Je več tistih, ki te podpirajo ali je več zavistnežev?
Ne spomnim se nobene slabe izkušnje,
tako da lahko rečem, da me socialno
okolje v večji meri podpira. Čeprav se,
tako kot vsepovsod, najdejo tudi takšni, ki
ti ne privoščijo uspeha, ampak na srečo je
več tistih, ki mi ga in to je največ, kar šteje.
Kateri so ključni problemi, s katerimi
se podjetnik sreča na začetku? Se
kateri še posebej nanašajo na paraplegijo?
Vsak začetnik najprej naleti na oviro, ki se
ji reče začetni kapital, s katerim si je naj-
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Katere
marketinške
metode
uporabljaš za oglaševanje svojega
podjetja?
Pri svojem oglaševanju uporabljam metodo od ust do ust. Zelo sem vesel, ko
me stranka pokliče in mi pove, da jo je k
meni napotila druga stranka. Tako vem,
da sistem deluje. Izjemoma pa sem se ob
25-letnici svojega delovanja poslužil tudi
oglaševanja preko medijev – lokalnega
radia in televizije.
V svoji delavnici se »spoprijema« tudi z največjimi in najsodobnejšimi elektronskimi napravami
(Foto: osebni arhiv JF)

prej potrebno nabaviti ustrezne materiale, orodja, ker pa sem sam še paraplegik,
tudi ustrezno prilagoditi delovno okolje
svojim potrebam. Pri mojih začetkih sta
mi veliko pomagala starša, za kar sem
jima neizmerno hvaležen. Poleg finančne
podpore sta mi nudila tudi moralno podporo, ki jo vsak začetnik prav gotovo
potrebuje. Veliko je bilo tudi odrekanja.
Ti je kateri moto (načelo) še posebej
blizu? Si ga vključil tudi v svoj posel
in na kakšen način?
Moj moto, ki me spremlja že celo življenje
tako na zasebnem kot tudi poslovnem
področju, se glasi: »Ne stori drugemu
tega, česar ne želiš, da drugi storijo tebi.«.
Vedno se trudim, da sem pravičen pri
svojem delu in tudi na splošno v življenju.
Poleg pravičnosti pa se držim še načela
odgovornosti in natančnosti.
Kaj je tisto, kar te najbolj žene v
življenju, zaradi česar ti ni problem
soočiti se s katero koli oviro?
V življenju me vedno ženejo naprej zastavljeni (realni) cilji, ki jih nato
poskušam doseči. To me spodbuja, da
sem neprestano v akciji, da sem aktiven
in zadovoljen, ko jih dosežem. Imam svojo hišo, avto, ki mi omogoča večjo mobilnost, in službo, v kateri uživam.
Kako meriš svoj uspeh?
Največja potrditev mojega dela in
vloženega truda je zadovoljstvo strank.
Vesel sem, ko dobim povratne informacije, da je stranka zadovoljna.

Kakšna je tvoja vizija glede prihodnosti?
Dobra pokojnina (smeh). Vizija mojega
podjetja za prihodnost je, da bi bilo še
naprej tako uspešno in stranke zadovoljne z mojimi storitvami, da bi se še
naprej vračale k meni.
Ali uživaš v tem, da si podjetnik?
Seveda. Ni uspešnega podjetnika brez
vztrajnosti in veselja do dela, ki ga opravlja. Tako je tudi na ostalih področjih v
življenju. Če imaš rad tisto, kar počneš, se
to odraža tudi v tvojem uspehu. Če pa
delaš nekaj, kar te ne veseli, pa si že na
začetku obsojen na propad.
Kateri so tisti trendi, ki bodo v prihodnosti zaznamovali tvoj posel?
Problem bo, da bo vedno manj servisiranja, saj so vse elektronske naprave že
tako cenovno dosegljive, da se jih počasi
ne bo več splačalo popravljati.

Glede na to, da si tudi uspešen strelec,
kako usklajuješ delo in treninge?
Najtežje je bilo na začetku, ko je bilo podjetje še v dobi rasti, dobil pa sem tudi
priložnost za uvrstitev v strelsko reprezentanco. Ker sem se zavedal, da bi takrat pri
obeh dejavnostih bil zgolj polovičen, sem
se odločil, da strelstvo pustim ob strani in
se v celoti posvetim poslu. A želja in strast
do streljanja sta ostali. Tako sem, ko sem
se že dodobra vpeljal v posel, odločil, da
ponovno vključim treninge streljanja v
svoj urnik in poskusil dosegati rezultate
za vključitev v reprezentanco. Z dobro organiziranim in razporejenim časom zdaj
lahko usklajujem delo in treninge.
Kateri poslovni nasvet, ki si ga prejel, si si zapomnil? In kakšnega bi dal
nekomu, ki je šele začel s svojim podjetjem?
Ko se enkrat spustiš v poslovni svet, moraš
imeti jasno vizijo in se v celoti predati. Biti
moraš dosleden, odgovoren in natančen.
Kot sem že povedal, pa je na začetku prisotnega tudi veliko odrekanja. Moraš imeti
jasen pogled v prihodnost.

Za popravilo nekaterih naprav sploh ne potrebuje več »šraufncigerja«. (Foto: pomurske-novice.si)
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POTOVANJE PO ZAHODU ZDA (I. del)
Čudovita narava, prijazni ljudje, malo manj navdušujoča velemesta, vsekakor pa vredno ogleda.

O

d turistične agencije sem na telefon dobila ponudbo za počitnice
v Grčiji in na Mediteranu. To me
ni zanimalo, a sem kljub temu pogledala
do konca. Čisto spodaj je pisalo »VZHOD
ZDA, NEW YORK, NIAGARSKI SLAPOVI IN
KANADA«. Potovanje bi naj bilo med prvomajskimi prazniki. Ker z možem nisva
bila na poročnem potovanju in sva imela
ravno v času prvomajskih praznikov 10.
obletnico poroke, sva se odločila za to
potovanje. Potem so nama sporočili, da
ni dovolj prijav in nama je agencija ponudila alternativo, kjer je tudi manjkalo
prijav – ZAHODNA OBALA ZDA. Rekla
sva, zdaj ali nikoli in sprejela ponujeno
zamenjavo.
Potovanje je bilo prvotno zamišljeno
od San Francisca po ovinkih proti Los Angelesu, vendar smo zaradi požarov v Kaliforniji obrnili smer potovanja. Nazadnje
se je še datum prestavil za dva dni naprej.
Okrog 23. ure je po naju domov prišel
kombi, v katerem sta že bila dva potnika
iz Murske Sobote. Naslednji je prisedel v
Celju in še eden v bližini Ljubljane. Tako
smo se vso noč vozili do letališča Malpensa v Milanu. Večino poti sem prespala. Na
letališče smo prispeli v zgodnjih jutranjih
urah. Voznik kombija se je poslovil do
naše vrnitve, ko pride po nas. Tam smo
ugotovili, da je tisti, ki se nam je pridružil
v Celju, naš vodič Gregor. Po urejenih
letaliških formalnostih smo se vkrcali na
nizkocenovno letalo družbe BRITISH AIRLINES in zaradi megle z zamudo odleteli
na letališče Heathrow v Londonu, ki je
res ogromno! Na srečo ni bilo zelo veliko časa za posedanje po letališču. Tega
res ne maram, ker mi je na smrt dolgčas.
Ravno toliko, da smo nekaj pojedli, šli na
WC in da so kadilci pokadili svojo dozo.
Sanitarije so urejene na vseh letališčih.
Treba se je tudi dogovoriti glede vozička
in pomoči pri vkrcanju. Pred vkrcanjem
na letalo za ZDA smo doživeli resnično
temeljit carinski pregled. Da bo tako, smo
vedeli že prej. Varnost je pač na prvem
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mestu. To letalo je bilo last družbe VIRGIN
ATLANTIC in v primerjavi s prejšnjim zelo
prostorno. S tem mislim dovolj prostora
med sedeži za noge. Ni bilo čisto polno
in se je bilo možno »razkomotiti« čez več
sedežev, kar je večina tudi storila. Zaradi
megle smo startali z več kot enourno
zamudo. Ko smo se dvignili nad oblake,
smo zapustili turobno londonsko vreme.
Let je dokaj hitro minil. Pogledala sem
dva filma in poslušala nekaj albumov –
AC/DC in Black Sabbath. To sem našla v
njihovi ponudbi po mojem okusu. Nama
se je zdelo, da nam kar naprej strežejo s
hrano in pijačo. Ker zaradi potovanja že
dalj časa nisem dovolj pila, sem bila zelo
žejna. Mož Ali je šel preverit velikost WCja in rekel, da je dovolj velik, če ga bo treba uporabiti, zato lahko pijem. Za voziček
sicer ni bil primeren, je bil pa dovolj velik,
da sva imela v njem oba dovolj prostora.
Do tja me je Ali nesel, saj je bil voziček
spravljen nekje za pilotsko kabino. Nikoli
ne dovolim, da ga spravijo v prtljažnik,
ker bi potem ves čas morala imeti tistega
letališkega.
Soncu kar ni bilo videti konca. Isti dan
je trajal že celo večnost. Po enajstih urah
smo pristali na letališču Lax v Los Ange-

lesu in še vedno je bil isti dan! Potem smo
tam več kot dve uri čakali Gregorja, ki se
je z avtobusom odpeljal po najet kombi,
ki nazadnje kljub vsem obljubam agencije ni imel klančine in me je moral Ali
vse dni nositi gor in dol. Oktobra so dnevi
že kratki, zato je takoj po prihodu sledila
samo še večerna panoramska vožnja
po Los Angelesu in nastanitev v hotelu
BEST WESTERN PLUS. Plačana smo imeli prenočišča z zajtrki, vse oglede in štiri
večerje. Vsi hoteli so bili kategorije 3
zvezdice. Povsod ni bilo invalidskih sob,
zato je bilo potrebno malo improvizacije.
No, saj tudi, če so ... V avli hotela nam je
Ana razdelila male stekleničke Jägermeistra za dobrodošlico. Naša skupinica
je torej štela šest ljudi. To smo bili: Ana in
Marjan iz Murske Sobote, stara nekaj čez
50 let, Metod iz Begunj na Gorenjskem,
star čez 70 let, vodič Gregor, star nekaj
čez 30 let ter Ali in Maja, stara blizu 50 let.
Zelo kmalu smo ugotovili, da smo super
skupina. Še isti večer smo se dogovorili,
da se nam ni treba do zadnje podrobnosti držati programa, ampak se bomo
prilagodili našim željam.
Zajtrki so se v vseh hotelih začeli med
6. in 7. uro. Dogovorili smo se, da se

Hollywood Sign – mejnik v obliki napisa "HOLLYWOOD" se nahaja na južnem pobočju hribovja
Mount Lee. Bele črke merijo v višino 14 metrov, dolžina celotnega napisa pa je 110 metrov.
(Foto: Maja M.)
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ne bomo čakali pred sobami, ampak
se bomo zjutraj dobivali v hotelskih
jedilnicah. Ogledov je bilo vsak dan nekaj
in ker so dnevi kratki, smo morali biti kar
se da zgodnji. Zaradi razlike v urah sva
brez bujenja vstajala ob štirih zjutraj. Do
zajtrka sva že vse opravila in spila kavo. V
vseh sobah so imeli kavo in čaj ter avtomat za pripravo. V glavnem so sobe zelo
prostorne. Postelje so povsod ameriško
visoke, niso pa vse ravno king size po
širini. Sicer pa več kot dvakrat v nobeni
nismo spali.
LOS ANGELES
Zajtrk je bil tipično ameriški: pomarančni
sok, maslo, margarina, tri vrste marmelade, jogurt, corn flakes, pecivo, mandarine, jabolka, banane, javorjev sirup in
vaflji. Aja in pečena jajca na oko, za katera
smo rekli, da teh sigurno ni kura znesla,
ampak so iz laboratorija. Res čudna na
pogled, ampak Ali jih je vseeno jedel. Tam
smo se tudi naučili, kako si pripraviš vafelj:
pekač za vaflje poškropiš z oljem, poliješ
z enim lončkom pripravljene zmesi,
pokriješ, pritisneš start in počakaš 2 minuti, da zapiska. Zajtrki so bili več ali manj
povsod enaki. Na veliko presenečenje je
bilo sadje zelo okusno. Pričakovala sem,
da bo na pogled plastično in brez okusa.
Sicer pa skoraj vso sadje in zelenjavo za
cele ZDA pridelajo v Kaliforniji.
V Los Angelesu smo si ogledali del, ki se
imenuje VENICE in je narejen po vzoru
Benetk, zanimivo uličico OLVERA, znan
napis na hribu – HOLLYWOOD, zelo lepo
železniško postajo, glavno pošto ... Na
željo Ane in Marjana smo šli do STAPLES

Staples Center je multifunkcijska arena. Gradnja Staples Centra je bila zasebno financirana s 375
milijoni dolarjev, pravice za poimenovanje pa so kupili trgovci na drobno (Staples).
(Foto: Maja M.)

CENTRA, kjer je bilo že vse pripravljeno
za neko večerno tekmo. Okrog vhoda
so kipi in podpisi znanih športnikov. Tam
vadi znani klub L. A. LAKERS.
Po ogledu smo se skozi mesto in po RODEO DRIVE in SUNSET BOULEVARDU
zapeljali do obale. Z enega od velikih
pomolov smo gledali peščeno obalo
Tihega oceana in neumorne »surfarje«, ki
so čakali na dober val. Bilo je veliko sprehajalcev s psi. Tam so tudi hiše bogatašev
s pogledom na ocean. Meni osebno ves
predel ni bil blazno všeč.

Predel Los Angelesa, imenovan Venice (Benetke), je stanovanjska, komercialna in rekreacijska
obala ob morju v Los Angelesu v Kaliforniji, ustanovljena leta 1905 kot primorsko letovišče.
(Foto: Maja M.)

Že kmalu smo spoznali ves blišč in bedo
Amerike. V L. A. je cela ulica brezdomcev.
To so najmodernejši brezdomci, kar sem
jih videla, na zelo širokem pločniku so imeli postavljene šotore. Prednost Kalifornije
je tudi, da ni zime in nikoli ni preveč mrzlo.
Ko smo prišli na WALK OF FAME,
smo imeli prosti čas. Najprej sva se malo
sprehodila po zvezdah in zavila v HARD
ROCK CAFE. Še nikoli prej nisem bila v
nobenem. Teh zvezd na pločniku je res
veliko. Skoraj nemogoče je videti vse,
sploh kadar je veliko ljudi. Ali je iskal
zvezdo Mohameda Alija in ker je celo
večnost nisva našla, je zmanjkalo časa, da
bi poiskala še Kiss.
Smo se pa potem na mojo željo odpeljali še na ROCK WALK, kjer so odtisi dlani
rock zvezdnikov, kar je pravzaprav še
boljše od »zvezde na tleh«. Tam je tudi
trgovina z električnimi kitarami. Raj za vse
kitariste. Tudi za našega vodiča Gregorja,
ki je v prostem času kitarist in frontman
enega slovenskega rock benda. Tudi med
vožnjo v kombiju smo ves čas poslušali
rock postaje.
Zapeljali smo se čez BEVERLY HILLS,
kjer se tako ali tako nič ne vidi. Vse hiše imajo visoke ograje, skoraj obzidja in varnostnike in so odmaknjene od ceste. Možno
si je priskrbeti tudi načrt, v kateri hiši sta-
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Ulica Olvera, ulica v najstarejšem delu Downtowna v Los Angelesu, je del zgodovinskega okrožja
Los Angeles Plaza. Ulica je namenjena samo pešcem, obdana z drevesi, z obrtnimi trgovinami in
restavracijami; je zelo priljubljeno mesto, ki ga obiskujejo turisti. (Foto: Maja Mešič)

nuje kateri zvezdnik, vendar se mi v to nismo spuščali, niti nismo imeli časa. Tam je
res vse v nulo urejeno. Imaš pa občutek,
da se kar vsi malo bojijo zunanjega sveta.
Zvečer smo šli na pomol SANTA MONICA, kjer je bila posneta nadaljevanka
Obalna straža in gledali sončni zahod.
Zdelo se je, da je ves L. A. imel enako
zamisel – videti, kako pade sonce v
ocean. Plaža je postajala vedno bolj polna
ljudi. Nekateri so še vedno uživali v morju, čeprav je voda večno mrzla. Ali je šel
v vodo do kolen, da lahko zdaj reče, da
je bil v Pacifiku. Čez dan smo od vsega
novega skoraj pozabili na hrano in smo
bili zvečer že pošteno lačni. Odločili smo
se, da gremo jest nekam v bližino hotela
in po večerji spat. V ZDA je dobro imeti
v gostilni rezervacijo, če ne želiš čakati v
neskončni vrsti na prosto mizo. Tega mi

Odtisi dlani pevcev moje najbolj priljubljene skupine KISS (Foto: Maja M.)

Santa Monica je mesto na plaži. Populacija prebivalstva urada za Santa Monico v letu 2010 je
bila 89.736. (Foto: Maja M.)
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nismo vajeni in smo na prvi lokaciji obupali in šli drugam. Dokaj hitro smo našli
prostor v italijanski piceriji in dobili zelo
dobro pico. Meni se je zdelo, da ves Los
Angeles smrdi po donutsih, marihuani
in urinu. Ni me navdušil. Zdel se mi je
mesto brez duše. Naj povem še to, da so
v ZDA povsod vse cene brez davka. Ta
se prišteje šele na blagajni, četudi kupite
samo kruh. Tudi napitnine so »obvezne«
in znašajo približno 20 % zneska. To se
nama je zdelo zelo moteče. Ne maram,
da me kdo prisili, da dajem napitnino,
sploh pa ne, kolikšna naj ta bo. Čudili smo
se vrstam pred lokali, ki so se velikokrat
vile okrog vogala po ulici. Vodič nam je
povedal, da čakajo na prosto mizo. Koliko
ljudi gre ven, toliko jih spustijo noter. To je
bilo najbolj vidno zjutraj pred zajtrkovalni-

cami. Čeprav verjamem, da nihče od nas
ne more razumeti, zakaj bi zjutraj pred
službo stal v neskončni vrsti, namesto
da bi si doma namazal kos kruha in spil
skodelico mleka. Na primer. Amerika pač.
Če ste strasten kadilec, nikar ne hodite v
ZDA! Kajenje je prepovedano povsod!
Tudi zunaj. Dovoljeno je samo na smoking points. Tudi alkohol je prepovedan
povsod. V trgovinah lahko kupite samo
pivo z zelo nizkim odstotkom alkohola.
Ostalo pa samo v liquour store, kjer morate pokazati osebni dokument. Tudi v avtomobilu ne smete imeti odprte stekleni-ce
ali pločevinke. Tudi, če ste sopotnik. Kazni
so precej visoke.
Nadaljevanje prihodnjič.
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NAGRADNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE »ZNAKA/LOGOTIPA« ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Vabimo te, da postaviš svojo ustvarjalnost pred izziv in s kreativnostjo ter domiselnostjo osvojiš nagrado.
V letu 2019 bo Zveza paraplegikov Slovenije obeležila 50 let delovanja. Ob tej priložnosti bodo vse dejavnosti in programi prihodnjega
leta usmerjeni k promociji tega visokega jubileja.
Zato tokrat vabimo oblikovalce, da ustvarite »znak/logotip« 50-letnice Zveze paraplegikov Slovenije in s tem dodate tisto nekaj,
kar bo leto 2019 naredilo unikatno.
1. Tema in predmet natečaja
Naloga sodelujočega v natečaju je izdelati »znak/logotip« 50-letnice Zveze paraplegikov Slovenije, katerega glavni namen bo uporaba na
vseh tiskovinah in promocijskem materialu v letu 2019. Vsak avtor/-ica lahko na natečaju sodeluje z več predlogi.
Predmet natečaja je priprava idejne oblikovne zasnove »znaka/logotipa«, ki mora nujno vključevati:
− logotip Zveze paraplegikov Slovenije (ptička z zlomljenim krilom in rdeč srček),
− napis 50 (lahko ima večjo težo v znaku),
− napis Zveza paraplegikov Slovenije,
− letnico (1969–2019).
Kot možnost dopuščamo, da »znak/logotip« izhaja neposredno iz samega napisa 50 ali logotipa (lahko je v kombinaciji z logotipom) oz.
imena organizacije ali pa je popolnoma samostojna kreacija. Avtorjem pri tem puščamo proste roke.
V svoj predlog lahko vključiš tudi elemente, za katere menimo, da so sinonim Zveze paraplegikov Slovenije:
− druženje,
− spletanje prijateljskih vezi,
− sociala,
− povezovanje,
− zabava.
2. Format
Predlog naj bo:
− v A4 formatu,
− dostopen v vektorski obliki na ustreznem mediju,
− pripravljen v .jpg ali .pdf formatu.
3. Pogoji in način sodelovanja
Vsak kandidat/ka se mora pred sodelovanjem na natečaj prijaviti na e-poštni naslov: barbara@zveza-paraplegikov.com. Prijava se
šteje za sprejeto, ko vam pošljemo potrditveno sporočilo, v katerem boste dobili uradno različico »znaka/logotipa«, na osnovi katerega
boste izdelali svojega.
4. Rok za oddajo
Rok za oddajo del je 25. april 2018.
Kreativne rešitve pošljite na elektronski naslov: barbara@zveza-paraplegikov.com.
Med vsemi prispelimi predlogi bo ocenjevalna komisija do 7. maja 2018 izbrala zmagovalca. (Od izbranega prijavitelja se pričakuje, da bo
opravil določene popravke, v kolikor bo komisija ocenila, da so le-ti potrebni.)
5. Avtorske pravice
Predloženi izdelek mora biti oblikovan izključno za ta natečaj.
Prijavitelj s predložitvijo prijave in izdelka prenese na organizatorja pravico do uporabe znaka pri svojem delovanju. Prenos pravic velja pod
pogojem, da je prijaviteljev izdelek na natečaju izbran.
6. Nagrada
Zmagovalec bo prejel nagrado v vrednosti 200,00 €.
Organizator si pridržuje pravico, da za vključitev v svojo CGP izbere katerikoli predlog.
Za morebitne dodatne informacije lahko pišete na e-mail: barbara@zveza-paraplegikov.com.
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UMRLI
Herta CORTESE,
članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 26. 1. 1943

Milena ŽARGAR,
članica DP Gorenjske,
rojena 5. 6. 1955

Slavko GOLOBIČ,
član DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja,
rojen 26. 6. 1961

Marija KALAN,
članica DP Gorenjske,
rojena 17. 3. 1930

Ivan POLAJŽER,
član DP JZ Štajerske,
rojen 17. 8. 1945
Pavle GORKIČ,
član DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja,
rojen 15. 4. 1931

Avrelijo FURLANIČ,
član DP Istre in Krasa,
rojen 20. 10. 1930

V šumenju vetra,
slišim tvoj glas.
V šopku cvetja,
vidim obraz.
Senca spomina,
in bolečina,
oboje se v dušo
zajeda …
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OGLASI

STANOVANJE NAPRODAJ
V Izoli, Kajuhova ulica 28, prodamo pritlično stanovanje v poslovno-stanovanjskem objektu, v izmeri 97,9 m², 3-sobno, zgrajeno l.
1998. Spremljajoče površine: loža v izmeri 8,80m², terasa v izmeri
7,90m² in dvorišče – zelenica v izmeri 131m². Stanovanje je
vzdrževano, sončno in ima lepo urejeno zunanjo okolico. Zelenica
je opremljena z namakalnim sistemom. Stanovanje je primerno
za bivanje gibalno ovirane osebe. Kopalnica je preko hodnika, s
stropno tirnico z dvižno enoto (stropno dvigalo), povezana s spalnico.
Obseg stanovanja: kopalnica 9,93m², kabinet 12m², shramba
2,72m², spalnica 19m², kuhinja z dnevnim prostorom 26,85m²,
hodnik 7,48m², vetrolov 2,48m² in drvarnica 1,80m².
Obseg zunanjih površin: parkirišče 66,24m², dvorišče in zelenica
59,73m², loža pri dnevnem prostoru 6,78m².
Stanovanje je zemljiškoknjižno urejeno. Plačilni pogoji in vselitev
so stvar dogovora.
Kontaktna oseba: Jože Mamilovič, Mediteran nepremičnine
041/632 531.
PRODAM VOZIČEK Offcarr Fenice
Višina hrbta: 34 cm
Širina sedeža: 38 cm
Globina sedeža: 39 cm
Višina sedež-podnožnik: 39 cm
Pri navedenih merah lahko pride do odstopanj za 2 cm v plus (npr. višina hrbta ni 34 cm ampak 36 cm).
Gre za model Fenice. Star je dve leti in se je uporabljal samo za ples (na vajah). Vsega skupaj med 100 in 150 ur.
Cena novega osnovnega modela vozička je 1.890,00 EUR.
Ostale značilnosti:
·
Ultra-lahki invalidski voziček
·
Aluminijev fiksni okvir z dodatki karbonskih vlaken
·
Nov SHS sistem
·
Hitro spuščanje zadnjega kolesa
·
24” platišča, 18-naper
·
Nastavljiv preklop, višina in nagib naslonjala
·
Nastavljivost nepetosti in zračnost oblazinjenja
·
Podpora za noge iz aluminija ali karbonskih vlaken
·
Zavzame manj prostora
·
Varovala za oblačila iz karbonskih vlaken
·
Zadnji žep
·
Žep pod sedežem
Cena je po dogovoru.
Kontaktni podatki:
Martin Gec
martin.gec@gmail.com
051236802
KUPI ELEKTRIČNI SKUTER
Če kdo proda rabljen električni skuter, naj kontaktira Maksa Žvegliča, na tel. št. 031 244 535.
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ZAHVALA
Spoštovane bralke in bralci Paraplegika, vsem, ki ste prispevali prostovoljne
prispevke preko položnice, katera spremlja vsako izdajo glasila, se v imenu
Zveze paraplegikov Slovenije najlepše zahvaljujem. Zagotavljam Vam,
da smo vse donacije zbrane na ta način smotrno porabili za izboljšanje
kvalitete življenja naših članic in članov skozi programe, ki jih izvajamo
na Zvezi. Sporočam Vam, da bomo tudi v prihodnje odgovorno ravnali z
vašimi prostovoljnimi prispevki.

Zveza paraplegikov Slovenije
ima vzpostavljen in ustrezno
vzdrževan sistem, ki izpolnjuje
zahteve dokumenta
NVO – standard kakovosti
2008.

Vsem Vam, ki sem Vas s to zahvalo nagovoril, želim doživete velikonočne
praznike.
Zveza paraplegikov Slovenije
Dane KASTELIC

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!«

PAR(A)KING – KRALJI IN KRALJICE PARKIRANJA
Za invalide so vedno rezervirani najboljši parkirni prostori, ki so
najbližje vhodom, so širši od ostalih,
so včasih celo pokriti, zato popolnoma razumem, da hočejo vsi parkirati
na njih. Še jaz bi … aja, saj parkiram
na njih, če že niso slučajno zasedeni
s kakšnim »ne-invalidnim« BMW-jem,
ki glede na znamko prednjačijo po
neupravičenem parkiranju. Mogoče
nam hočejo s tem povedati naslednje:
»BMW – Bedak Ma Wozek«, ja, z dvojnim V, ker je res Bedak!!!
In še res ga ima, samo ne Invalidskega
– Nakupovalnega. Glede na vsebino letega, ti je pa potem jasno, zakaj je tu
parkiral. Nujno je moral v trgovino po
tri žemljice in ker je kupil Velike, potrebuje logično tudi voziček … in če ne
znaš voziti oz. parkirati avta, ne znaš niti
nakupovalnega vozička in rabiš ogromno prostora okoli svojega avta, da ga ne
poškoduješ. Logično ali ne?
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Da ne boste mislili, da vas lahko zaparkirajo samo na parkiriščih. Marsikje
za to poskrbijo čistilke oz. negovalke
prostorov, ki navlečejo in skladiščijo
vso to čistilno tehniko, ki jo premorejo,
prav v »naše« toalete. Zraven še postavijo kakšno garderobno »omarico«,
stol, mizico, parkirajo svoj »bicikel«,
da jim ga zunaj ne ukradejo in človek
dobi občutek, da »tam notri« nekdo
živi!!! Preden se lahko pošteno »vhčiješ
in poserješ«, si moraš naročiti še selitveni servis. Popolnoma noro! Smešno?
Ja, bi tudi bilo, če me ne bi že tak »fejst
tišalo«!!! Ups …
»Halo, selitveni servis tam? Ja! Ne rabite več priti! Sem kar pred »garsonjero« opravil zadevo!«
Najbolj me pa res DVIGNE, ko čakam
pred invalidskim WC-jem, vrata se odklenejo in ven veselo prikoraka ZDRAV
človek – vsaj telesno, umsko nisem
toliko prepričan – se nasmeji, ti celo
pridrži vrata in reče: »Gužva dans na
totem WeC-eji, Haaa?!« V tistem mo-

mentu me ima, da bi kar shodil in ga
pošteno »nabincau« – že kam! A ker
sem lepo vzgojen in nekonflikten, se
lepo zahvalim za vrata, grem v »našo
garsonjero« … in potem pa res popizdim:
»Deska pohcana, voda potegjena
NEEEE in vzorci še kuj plavajo – papir
bi mu »fukno« v glavo, a kaj, ko je tudi
totega celega porabo!«

[
Albin Rožman
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APOSTOLOV - Blagoy, rojen 12. junija 1940, operni pevec in od leta 1982 direktor bavarske opere.
ATANAS
- Kolev, bolgarski šahist
in šahovski
velemojster,
rojen 15.1940,
julija 1967
V Botevgradu.
o APOSTOLOV
- Blagoy,
rojen
12. junija
operni
pevec in od
ČABAR - kraj ob reki Čabranki, na Hrvaškem.
o
ATANAS
Kolev,
bolgarski
šahist
in
šahovski
velemojster,
rojen
KAKAN - nenaseljen otok v Kornatih, jugozahodno od Šibenika, Hrvaška.
KORAB
gora v zahodni
Makedoniji,
ob Čabranki,
albanski meji, 2753
m.
o -ČABAR
- kraj
ob reki
na Hrvaškem.
LUBAN - mesto na Poljskem, v Dolnji Šleziji, prometno križišče.

VITKA ZVER
Z DRAGOCENIM
KRZNOM

leta 1982 direktor bavarske opere.
15. julija 1967 V Botevgradu.

o KAKAN - nenaseljen otok v Kornatih, jugozahodno od Šibenika, Hrvaška.
o
KORAB - gora v zahodni Makedoniji, ob albanski meji, 2753 m.
Pravilno geslo pošljite do 10. junija 2018 po pošti na naslov:
o
LUBAN - Slovenije,
mesto na
Poljskem,
v 5714,
Dolnji1000
Šleziji,
prometno
križišče.
Zveza
Štihova
14, p. p.
Ljubljana
ali na e-naslov:
info@zveza-paraplegikov.si.
64paraplegikov

