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09 V PRAGI IZVOLILI NOV UPRAVNI ODBOR
Jani Trdina

Letošnji 13. kongres Evropske zveze paraplegikov (ESCIF) je potekal od 8. do 10. avgusta 2018 v Pragi. Zanimivega 
kongresa, katerega glavna tema je bila »Vrstniška pomoč – Edinstven vir« (Peer support – a unique resource), so 
se udeležili predstavniki iz devetnajstih evropskih držav.

10 POŠKODBE HRBTENJAČE JE MOGOČE PREPREČITI
Mateja Pelkič Toplak 

5. september, mednarodni dan osveščanja o poškodbah hrbtenjače, je letos potekal pod sloganom »Ustavimo 
poškodbe hrbtenjače«. V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča (URI-Soča) so se v sodelovanju z 
Zvezo paraplegikov Slovenije (ZPS) pridružili pobudi največjega mednarodnega združenja strokovnjakov s po-
dročja bolezni in poškodb hrbtenjače (International Spinal Cord Society – ISCoS), da ob tej priložnosti tudi sloven-
sko javnost opozorijo, da je poškodbe hrbtenjače mogoče preprečiti.

11 UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSEBNE ASISTENCE
Hana Ermenc

V začetku septembra je pričel veljati Pravilnik o osebni asistenci, v katerem je določen postopek za uveljavljanje 
pravice do osebne asistence, ki se bo po Zakonu o osebni asistenci začela izvajati z januarjem 2019.

16 49. HROVATINOV MEMORIAL
Jože Globokar  

Na atletskem stadionu Kladivar v Celju je 8. septembra 2018 na 49. memorialu prof. Bojana Hrovatina nastopilo 80 
atletinj in atletov iz vseh devetih pokrajinskih društev zveze. Pridružili so se jim še tekmovalci iz Makedonije, Črne 
gore, Srbije, Bosne in Hercegovine in Hrvaške. Rezultati slovenskih atletov so šteli tudi za uvrstitve na odprtem dr-
žavnem prvenstvu. S tem največjim atletskim tekmovanjem v Sloveniji in mednarodno udeležbo smo dostojno 
obeležili spomin na pionirja invalidskega športa, ki je že v šestdesetih letih v program medicinske rehabilitacije 
vnesel športne vsebine. Prof. Bojan Hrovatin je postavil temelje invalidskemu športu v Sloveniji, na katerih stoji 
rekreacijski, tekmovalni in vrhunski šport.

28 11. FESTIVAL DRUGAČNOSTI
Stojan Rozman 

V četrtek zvečer 13. 9., se s tradicionalnim literarnim večerom – gostili smo Eleno Pečarič, začel 11. Festival drugač-
nosti, katerega organizira Društvo paraplegikov Koroške ob občinskem prazniku Mestne občine Slovenj Gradec. 
V programu prireditev sta dve razstavi – ena je fotografska, druga pa »likovna«, katera je posebna zato, ker gre za 
tipne replike znanih evropskih slikarjev. Z njo obeležimo evropsko leto kulture; z neformalnim druženjem invali-
dov in »«zdravih« na »Kolo povezuje« in predstavitvami mobilnosti invalidov pa Teden mobilnosti.

29 POŠLJI SMS KOMBI5 NA 1919  
DP ljubljanske pokrajine

Pozivamo vas, da pomagate Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine pri zbiranju sredstev za nakup novega kombija. 
Njihov stari kombi že »težko diha«, zato so se odločili za zamenjavo. Zbrati morajo blizu 40.000 €. Sredstva zbirajo preko 
SMS donacij. S ključno besedo KOMBI5, ki jo pošljete na 1919, boste prispevali 5 evrov za nakup novega kombija. 

Seveda pa lahko prispevate tudi na TRR SI56 6100 0001 8731 144, sklic 2018; Delavska hranilnica. ISKRENA 
HVALA!

69 APLIKACIJA »LJUBLJANA BY WHEELCHAIR«
Aljoša Škaper

Aplikacija »Ljubljana by Wheelchair« je nadaljevanje spletnega projekta www.pridem.si, ki zbira vse dostopne 
lokacije v Sloveniji, z namenom olajšanja življenja gibalno oviranim. Aplikacija skuša biti uporabniku čim bolj 
prijazna, zasnovana pa je tako, da je enostavna za uporabo in omogoča enostavno iskanje turističnih informacij 
o Ljubljani. Poleg opisa delovanja same aplikacije, Ljubljane (tudi z vidika dostopnosti) in avtorjev, je vključen tudi 
t. i. »need to know« oz. »kaj morate vedeti« razdelek, kjer turist izve, kako je s prevozom do mesta in po njem, z 
javnimi sanitarijami, kje ti lahko popravijo voziček itd.

[ VSEBINA ]
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[   UVODNEBESEDE   ]

Dane Kastelic | Kolumna predsednika

NA PODROČJU INVALIDSKEGA VARSTVA  
BO PESTRA JESEN
Spoštovane članice in člani, dragi prijatelji paraplegikov in tetraplegikov širom domovine in v zamejstvu. 
Letošnje poletje nam je prineslo veliko lepih trenutkov in toplih dni. Slednje še posebno prija vsakemu telesu, 
še posebej pa nam invalidom. V drugi polovici avgusta pa tudi žalostno novico, da se je od nas poslovil 
pobudnik in idejni vodja slovenskega invalidskega gibanja Boris Šuštaršič, državni svetnik in med drugim 
predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.

Poletni meseci so nam prinesli tudi 
na novo oblikovan državni zbor, z 
nekaj novimi poslanskimi obrazi. 

V septembru je bila izvoljena tudi 13. 
slovenska Vlada, ki bo pod taktirko 
predsednika Vlade, gospoda Marjana 
Šarca, v prihodnje usmerjala Slovenijo. 
V koalicijski pogodbi sem zaznal, da 
smo enkrat omenjeni tudi invalidi, kar je 
korak naprej od predhodne Vlade, ki se 
je invalide po vsej verjetnosti sramova-
la navesti v predmetno pogodbo, ki je 
temelj delovanja vsake Vade. Prepričan 
sem, da bo resorno ministrstvo (Minis-
trstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti – MDDSZEM) v 
ta dolgi naziv vneslo tudi invalide in 
nam s tem priznalo identiteto, kakršno 
imamo zapisano že v Ustavi RS ali kot 
smo imenovani tudi v Odboru za delo, 
družino, socialne zadeve in invalide v 
Državnem zboru RS, nenazadnje nas je 
v Sloveniji po nekaterih statističnih po-
datkih 170.000.  
  Ob sestavljanju Vlade sem pozorno 
spremljal, katero ime se bo pojavilo 
za vodenje MDDSZEM (morda v pri-
hodnje tudi za invalide). Moram 
priznati, da ministrice, gospe Ksenije 
Klampfer, ne poznam, saj do sedaj po 
meni znanih informacijah ni delovala 
na področju invalidskega varstva. To 
je po eni strani zagotovo prednost, saj 
ni obremenjena z raznimi doktrinami 
in akademskimi preučevanji invalidov 
kot neke posebne vrste državljanov. 
Prepričan sem, da se bo na svojem 
delovnem mestu zavzemala za boljšo 
kvaliteto življenja slovenskih inva-
lidov, med katerimi smo zagotovo tudi 

najtežje gibalno ovirani, paraplegiki 
in tetraplegiki. Verjamem tudi, da si 
bo ministrstvo pod njenim vodstvom 
še naprej prizadevalo implementirati 
konvencijo ZN o pravicah invalidov v 
vse pore družbenega življenja in bo 
podpiralo nadaljnji razvoj invalidskih 
organizacij, ki nosimo vedno večjo skrb 
za invalidne državljane.
   Drugo ministrstvo, ki je izrednega 
pomena za naše člane in slovenske in-
valide, je Ministrstvo za zdravje, saj smo 
zaradi svojih poškodb in obolenj nepo-
sredno povezani in odvisni od zdravst-
venega sistema. Zato si ne želimo, da se 
nas na tem segmentu prezre s kakšnimi 
»ad hoc« rešitvami, na škodo invalidov. 
V koalicijski pogodbi je zapisan spre-
jem Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter Zakon 
o dolgotrajni oskrbi. Oba zakona sta 
življenjskega pomena za invalide, kakor 
tudi za naše zdravje in zdravstveno os-
krbo. Zelo pomemben pa je tudi seg-
ment ustreznega ohranjanja zdravja 
invalidov. Pri tem ima za najtežje 
vrste gibalno oviranih invalidov in 
preprečevanje nadaljnjih poškodb in 
obolenj izredno pomembno vlogo Ob-
novitvena rehabilitacija invalidov, ki jo 
že več desetletij iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (OZZ) sofi-
nancira ZZZS, izvajajo pa specializirani 
izvajalci v sodelovanju z reprezentativ-
nimi invalidskimi organizacijami. Tu me 
je pomirilo dejstvo, da je bil za ministra 
za zdravje imenovan dober poznava-
lec zdravstvenega sistema v Sloveniji, 
gospod Samo Fakin. Po izobrazbi je 
zdravnik in tudi velik zagovornik Ob-

novitvene rehabilitacije za invalide 
še iz časa, ko je bil generalni direktor 
ZZZS. Tudi zaradi svoje profesije se je 
zavedal, da z ustrezno Obnovitveno re-
habilitacijo najtežjih oblik invalidnosti 
veliko pridobijo invalidi sami, veliko 
pa prihrani tudi zdravstveni sistem, saj 
imamo invalidi z ustrezno zdravstveno 
kondicijo manj spremljajočih obolenj 
in smo manj dovzetni za poškodbe in s 
tem posledično manj obremenjujemo 
sam zdravstveni sistem.  Verjamem, da 
se omenjena zakonodaja ne bo spreje-
mala brez sodelovanja in participacije 
invalidov.
   Letos smo se prvič v sodelovanju 
z Univerzitetnim rehabilitacijskim 
inštitutom RS – Soča (URI-Soča) ob 
5. septembru, ki je mednarodni dan 
osveščanja o poškodbah hrbtenjače, ki 
ga je razglasil ISCoS (International Spi-
nal Cord Society), največje mednarod-
no združenje za hrbtenjačo, pridružili 
pobudi z organiziranjem tiskovne kon-
ference in dogodkom pod sloganom 
Ustavimo poškodbe hrbtenjače. Slove-
nsko javnost smo ob tem dnevu želeli 
opozoriti, da je poškodbe hrbtenjače 
mogoče preprečiti.
   Mesec oktober je med drugimi ob-
veznostmi mesec planiranja iz sredstev 
FIHO za izvajanje programov v zvezi in 
društvih v letu 2019. Prepričan sem, da 
bomo uspešni in da bo po dveh sušnih 
letih FIHO le namenil nekaj sredstev 
tudi za naložbe. Hkrati pa vzporedno 
že tečejo priprave za izvajanje osebne 
asistence, ki dobi zakonsko podlago s 
1. 1. 2019. Imenovani so že izvedenci, 
ki bodo ocenjevali potrebe posa-



5

meznika, ki bo na pristojni center za 
socialno delo oddal vlogo za osebno 
asistenco. Prepričan sem, da je to tre-
nutno največja sistemska pridobitev, 
ki bo invalidom pomagala v vsakdan-
jem življenju in vključevanju v socialno 
okolje. Hkrati sem ponosen, da je Zveza 
paraplegikov Slovenije pri pripravi Za-
kona o osebni asistenci kot tudi pri nje-
govi izvedbi odigrala zelo veliko vlogo.   
V zadnji tretjini je tudi letošnja obno-
vitvena rehabilitacija, katere se bo po 
trenutnih podatkih udeležilo preko 

550 para in tetraplegikov, od tega več 
kot četrtina v našem Domu paraple-
gikov v Pacugu. Vsi udeleženci v domu 
so izredno zadovoljni z zdravstvenimi 
storitvami, oskrbo in spremljajočim 
programom, saj je udeležencem poleg 
bazena z morsko vodo nudeno bist-
veno več kot v ostalih zdraviliščih, kar 
pa je zelo pomembno za posamezne-
ga udeleženca in njegovo dobro reha-
bilitacijo. 
   Za nami je tudi 49. Hrovatinov memo-
rial v Celju, kjer je sodelovalo preko 100 

udeležencev, med njimi tudi gostje iz 
Makedonije, Srbije, Črne gore, Bosne in 
Hercegovine in Hrvaške. Ponosen sem 
tudi, ker je v ekipnem delu zmagala 
slovenska ekipa, za kar tekmovalcem 
iskreno čestitam.

   Drage bralke in bralci Paraplegika, 
očitno se nam na področju invalid-
skega varstva obeta kar pestra jesen, 
več o vsem pa zagotovo v decembrski 
številki, do takrat pa vse dobro.

Takole se je predstavil:
»Sem arhitekt z večletnimi 
izkušnjami. Diplomsko delo sem 

zagovarjal leta 2004 pri profesorju Voj-
tehu Ravnikarju. V projektantskem bi-
roju profesorja Ravnikarja in njegovega 
kolega Roberta Potokarja sem že 
v letih pred diplomo nabiral delovne 
izkušnje in z birojem Ravnikar - Potokar 
nadaljeval sodelovanje do leta 2010. 
V času študija in neposredno po njem 
sem deloval tudi na samostojnih pro-
jektih, sodeloval s kolegi in na natečajih. 
Od leta 2010 delam sam oz. sodelu-
jem s kolegi pri raznih projektih na 
najrazličnejših merilih in namembnosti. 
Od objektov za zasebno kot javno rabo, 
od opreme in svetovanja pri opremi 
doma do enodružinskih hiš, knjižnice, 
kinodvorane, natečajih za stanovanjske 
soseske, izobraževalne objekte, zunanje 
površine, trgi kot tudi npr. med zad-
njimi sodelovanje na natečaju »Namen 
reševanja prostorske problematike Za-
voda za prestajanje kazni ženskega za-
pora Ig«. Opravljen imam strokovni izpit 
s področja arhitekturnega projektiranja. 

   V zasebnem življenju se rad ukvarjam 
s športom in del svojega časa namenim 
tudi sprostitvi, kulturi, potovanjem in še 
marsičemu. Skozi vse te dejavnosti je 
prepleteno tudi druženje z najbližjimi.
Veselim se novih izzivov in z zanima-
njem se bom na novem delovnem 
mestu preizkusil v vlogi svetovalca za 
prilagajanje grajenega okolja. Skozi 
poklicno pot sem se dodobra seznanil 
tudi s problematiko zagotavljanja neovi-
ranega dostopa, vstopa in uporabe ob-
jektov, zato menim, da sem lahko v tej 
vlogi v veliko pomoč.«

Marko Tul, u. d. i. a. | Strokovna pomoč na področju grajenega okolja

DELO NADALJUJE ARHITEKT MARKO TUL
Po upokojitvi našega dolgoletnega arhitekta Matjaža Planinca njegovo delo nadaljuje arhitekt Marko Tul, 
u. d. i. a. Prevzel je skrb za bivalno okolje članic in članov pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije, 
v smislu priprav načrtov in drugih postopkov za želene funkcionalne prilagoditve dostopov in bivalnih pro-
storov.  Njegovi ukrepi so prav tako pomembni tudi za univerzalno funkcionalnost novih objektov javnega 
grajenega okolja.

[   DELOZVEZE   ]
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BODO ZDRAVNIKI IN ZNANSTVENIKI PREMAGALI PARAPLEGIJO?

Ameriškim zdravnikom iz raziskovalnega centra v Kentuckyju je uspel dosežek, ki osebam s trajno poškodbo hrbtenjače omogoča 
ponovno hojo ali stojo na lastnih nogah. To jim omogoča električni vsadek na hrbtenjači tik pod poškodbo, ki posreduje, da signali 
iz možganov dosežejo mišice na nogah. O tem pomembnem medicinskem dosežku so poročali v dveh znanstvenih publikacijah 
- Nature Medicine in New England Journal of Medicine.
S pomočjo te inovativne tehnologije je shodila od pasu navzdol pa-
ralizirana štiriindvajsetletna Kelly Thomas s Floride, ki se je julija 2014 
poškodovala v prometni nesreči. Drugi tak primer je po vsaditvi elek- 
tričnega stimulatorja hojo znova omogočil devetindvajsetletnemu 
Jeredu Chinnocku. Hrbtenico si je poškodoval leta 2013, ko je z mo-
tornimi sanmi v nesreči utrpel hudo poškodbo.
Poudariti je treba, da vse te osebe, ki so jim vstavili električni vsadek, 
niso ponovno shodile kar čez noč. Z intenzivno fizioterapijo in raznimi 
drugimi vajami so poškodovanci po določenem času ponovno začu-
tili spodnje ude. Prve korake so naredili s pomočjo hodulje ali bergel, 
sčasoma pa so samostojne korake delali po sto metrov.

Predavatelj Matej Verbajs, univ. 
dipl. pravnik iz Centra nevladnih 
organizacij Slovenije, je v obsežni 

predstavitvi slušatelje seznanil z vsebino 
evropske uredbe o varstvu osebnih po-
datkov. Uredba je zavezujoča, dokler ne 
bo sprejet zakon.
   Verbajs je v prvem delu predstavil pro-
gram, v drugem pa konkretne primere. 
Program je izredno obsežen, vsebuje pa 
osnovna pravila (kaj so osebni podatki, 
kdaj jih lahko obdelujemo, obvezno in-
formiranje), tehnično varstvo podatkov 
in delo na vzorčnih primerih.
   Osebni podatek (OP) je katerakoli in-
formacija z določenim ali določljivim 
posameznikom. V nadaljevanju so se 
slušatelji seznanili z obdelavo OP, kdaj 
lahko NVO obdeluje OP, o različnih pri-
volitvah posameznika, zakonitem in-
teresu društva, izvajanju pogodbe kot 
podlage za obdelavo, informiranju posa-
meznikov, tehničnih in organizacijskih 

ukrepih, sodelovanju z obdelovalcem in 
obveznostih, napotkih, o zagotovitvi in 
skladnosti delovanja NVO z uredbo.
Udeleženci so v konkretnih primerih 
spoznali, kako ravnati z bazo podat-
kov članov društev kot s pogodbenim 
razmerjem, z zakonitim interesom, z ob-
javo fotografij, izdajanjem glasil, drugih 
obdelav v okviru izvajanja pogodbe, s 
poročili prostovoljcev, z obdelavo na 

podlagi zakona (obračun davkov in 
prispevkov, obdelavo podatkov zapos-
lenih), s pooblaščenimi osebami za varo-
vanje OP in z vodenjem evidenc.
   Ob koncu triurnega predavanja se je 
razvila obsežna razprava, v kateri so 
predstavniki zveze in društev postavili 
številna vprašanja in podali predloge, ki 
jih je treba rešiti in uskladiti, da ne bi pri-
hajalo do kršitve uredbe.

[   DELOZVEZE   ]

Jože Globokar | Predavanje o varstvu osebnih podatkov

PRISOTNI SO BILI PREDSTAVNIKI VSEH DEVETIH 
DRUŠTEV
Zveza paraplegikov Slovenije je 20. junija 2018 v URI-SOČA za predstavnike zveze in predstavnike njenih 
pokrajinskih društev pripravila predavanje o varstvu osebnih podatkov.

Predavanje o varstvu osebnih podatkov (Foto: Lutfi Abdullahu)

Foto: newatlas.com
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Udeleženci posveta so najprej pris-
luhnili poročilom: delegata, dele-
gatorja sodnikov in vodje lige 

ter sprejeli in potrdili finančno poročilo 
za preteklo sezono 2017/18. O poteku 
posamičnih kol so poročali tudi vodje 
ekip. Večjih težav ni bilo, vsi pa ugotav- 
ljajo, da so med ekipami najpomembnejši 
dobri in prijateljski odnosi. V nadaljevanju 
so usklajevali okvirni urnik posamičnih 
kol in izbrali izvajalce. Toda ta uskladitev 
in umestitev pri tako številnih drugih 
športnih dogodkih, ki jih imajo v svo-
jih državah, ni bila enostavna. Še pose-
bej, ker posamična kola NLB Wheel lige 
praviloma potekajo ob sobotah in nede-
ljah in je nekoliko težje zagotoviti neka-
tere sodnike, ki sodijo tudi v Evroligi. 
   V sezoni 2018/19 bo v ligi tekmovalo 
osem ekip – po ena iz Srbije, s Hrvaške, 
iz Avstrije in Slovenije, štiri pa iz Bosne in 
Hercegovine. Tekmovanje bo potekalo v 
dveh skupinah po Bergerjevem sistemu 

in pravilih IWBF za ekipe s 14.5 igralnimi 
točkami. 
    V skupini A bodo tekmovale: ZŠIS-POK 
– Slovenija, KIK Sana – Sanski Most, KKI 
Zagreb – Zagreb in KIK Zmaj – Gradačac, 
v skupini B pa: KKI Vrbas – Banja Luka, 
KKK Singidunum – Beograd, KIK Una 
Sana – Bihać in RBB Flinkstones – Graz.
   Beseda je tekla tudi o nakupu športne 
opreme za vse tekmovalce, nakupu dveh 
košarkarskih vozičkov in višini kotizacije 
za sezono 2018/19, ki ostaja enaka. Kan-
didatke za nove košarkarske vozičke, ki 
jih prispeva generalni pokrovitelj, so: KKI 
Zagreb, RBB Flinkstones, ZŠIS-POK in KIK 
Una Sana.
   Tudi v letošnji, enajsti sezoni, bo gene-
ralni pokrovitelj lige Nova Ljubljanska 
banka, medijski Kosarka.si, vodil pa jo 
bo vodja športa pri Zvezi paraplegikov 
Slovenije, Gregor Gračner. Delegat bo 
Milan Lukan, delegator sodnikov pa 
Žarko Tomšič.

Jože Globokar | S posvetom v novo sezono NLB Wheel lige

V LETOŠNJI SEZONI BO TEKMOVALO OSEM EKIP IZ 
PETIH DRŽAV
Zveza paraplegikov Slovenije je tudi za enajsto sezono prevzela organizacijo NLB Wheel lige, ki jo bo tako 
kot v prejšnjih sezonah vodil vodja športa, Gregor Gračner. Priprave na novo sezono so se pričele 4. sep-
tembra 2018, ko so se v prostorih zveze na delovnem posvetu sestali vsi vodje ekip (razen ekipe Singidunum 
iz Srbije), delegat, delegator sodnikov in vodja lige.

Posvet s predstavniki ekip (Foto: Drago Perko)
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Delegati so se preko različnih 
govornikov seznanili z organi-
ziranostjo vrstniške pomoči v 

različnih državah, pogledali so njene 
začetke in različne strategije. V de-
lavnicah so poskušali najti najboljše 
načine organiziranosti s poudarkom na 
nacionalnih različnostih – ekonomije, 
demografije, kulture …
   V času kongresa je prispela tudi žalostna 
novica o smrti dosedanje predsednice 
ESCIF, Jane Horsewell. Čeprav so dele-
gati vedeli o njenem težkem zdravs-
tvenem stanju, jih je vest o njeni smrti 
vseeno presenetila. Le dan poprej so jo v 
okviru letne Skupščine soglasno izvolili 
kot prvo častno članico združenja ESCIF. 
Vsem, ki so jo dobro poznali, bo pustila 
neizbrisljiv pečat.
  V okviru kongresa je potekala tudi 
letna volilna Skupščina za tri mesta v 
Upravnem odboru ESCIF. Sistem volitev 
poteka ločeno za vsakega člana UO. 
Za mesto v odboru volitev nista ime-
la Tomas Moravik (štiriletni mandat 
mu poteče drugo leto) in Jani Trdina 
(mandat ima do leta 2020). Volitve so 
potekale za mesto predsednika, pod-
predsednika ter člana UO.

    Kandidaturo so za člane UO poleg 
Nuttija Hiltunena s Finske najavili 
še Stefan Opresnik Jorlev z Danske 
in Bojana Gladović iz Srbije, ki pa je 
od kandidature odstopila dan pred 
Skupščino. Volitve so potekale v skladu s 

švicarskim zakonom ter Statutom ESCIF. 
V prvem delu sta bila soglasno izvoljena 
predstavnika z Danske in s Finske, drugi 
del pa je odločal o predsedniku in pod-
predsedniku organizacije. Glede na za-
plete, ki so bili posledica zdravstvenih 
in osebnih ovir posameznikov, se je 
Skupščina ESCIF odločila, da do novega 
kongresa organizacijo vodita dva pod-
predsednika z enakimi kompetencami.
Izvoljena sta bila Nuutti Hiltunen (Fin-
ska) in Jani Trdina (Slovenija). S tem sta 
dobila tudi zadolžitev, da v čim krajšem 
času predstavita predlog organizacije 
delovanja Upravnega odbora.
Kongres so zaključili s povabilom pred-
stavnikov organizacije RTP s Švedske 
za udeležbo na prihodnjem Kongresu 
ESCIF leta 2019 v Göteborgu, z naslo-
vom »Znanje je moč«.

Jani Trdina | 13. KONGRES ESCIF – PRAGA 2018

V PRAGI IZVOLILI NOV UPRAVNI ODBOR
Letošnji 13. kongres Evropske zveze paraplegikov (ESCIF) je potekal od 8. do 10. avgusta 2018 v Pragi. 
Zanimivega kongresa, katerega glavna tema je bila »Vrstniška pomoč – Edinstven vir« (Peer support – a 
unique resource), so se udeležili predstavniki iz devetnajstih evropskih držav. Med njimi tudi predstavnik Zveze 
paraplegikov Slovenije in član Upravnega odbora ESCIF, Jani Trdina.

Delegati ESCIF-a (Foto: arhiv zveze)

[   MREŽENJE   ]

Člani novega Upravnega odbora: Tomas Moravik (Češka republika), Stefan O. Jorlev (Danska), 
Nuutti Hiltunen (Finska) in Jani Trdina (Slovenija). (Foto: arhiv zveze)



10

VUniverzitetnem rehabilitacijskem 
inštitutu RS – Soča (URI-Soča) so 
se v sodelovanju z Zvezo paraple-

gikov Slovenije (ZPS) pridružili pobudi 
največjega mednarodnega združenja 
strokovnjakov s področja bolezni in 
poškodb hrbtenjače (International Spinal 
Cord Society – ISCoS), da ob 5. septem-
bru, mednarodnem dnevu osveščanja 
o poškodbah hrbtenjače, tudi sloven-
sko javnost opozorijo, da je poškodbe 
hrbtenjače mogoče preprečiti. Letošnje 
aktivnosti po vsem svetu potekajo 
pod sloganom »Ustavimo poškodbe 
hrbtenjače«. 
    Na oddelku za rehabilitacijo pacientov 
z okvaro hrbtenjače vsako leto sprejmejo 
okrog štirideset pacientov s poškodbami 
hrbtenjače. Vzroki poškodb so različni, 
v zadnjih letih so na prvem mestu 
poškodbe zaradi različnih padcev, sledijo 
prometne nesreče, poškodbe pri delu, 
športnih aktivnostih, predvsem adrenalin- 
skih športih in zaradi skokov v vodo. Prav 
število poškodb zaradi skokov v vodo se 
je letos povečalo in ob koncu letošnjega 
poletja so sprejeli na rehabilitacijo že dva 
pacienta po poškodbi vratne hrbtenjače 
zaradi skoka v plitko vodo, dva tovrstna 
pacienta pa sta še vedno hospitalizirana 
na Travmatološkem oddelku UKC Lju-
bljana.  
   Prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med., 
predstojnik oddelka za rehabilitacijo pa-
cientov z okvaro hrbtenjače na URI-Soča, 
je ob tem povedal: »Poškodba hrbtenjače 
ima velik vpliv na posameznikovo 
življenje, saj običajno povzroči paraplegi-
jo ali tetraplegijo ter s tem povezano para-
lizo bodisi spodnjega dela ali celotnega 
telesa. Paraliza prinaša fizične, psihične, 
družbene, spolne in poklicne posledice. 
Zato je rehabilitacija po poškodbah 
hrbtenjače kompleksen proces, ki 
zahteva sodelovanje celotnega tima 
strokovnjakov – zdravnike, fizioterapevte, 

delovne terapevte, psihologe, socialne 
delavce in zdravstveno nego. Na današnji 
dan želimo poudariti, da bi marsikatero 
od teh nesreč bilo mogoče preprečiti, če 
bi se zavedali, kakšne nevarnosti prežijo 
na nas, in včasih ravnali drugače, bolj 
premišljeno ali previdno. Zavedati se mo-
ramo, da ta okvara ne izbira. Doleti lahko 
vsakogar in kjerkoli.« Najpogostejši vz-

roki, ki povzročijo poškodbe hrbtenjače, 
so prometne nesreče z osebnimi vozili 
in motornimi kolesi, kjer si hrbtenjačo 
poškodujejo tako vozniki kot tudi nji-
hovi sopotniki (pomembna je uporaba 
varnostnega pasu in ustrezno nastav-
ljene višine naslona za glavo), športne 
poškodbe, npr. potapljanje oz. skoki v 
vodo (vedno je potrebno najprej skočiti 
na noge, šele potem na glavo), deskanje 
na vodi in na snegu, letenje z jadralnimi 
padali, delovne nezgode, padci z višin 
(nezaščiteni balkoni …), padci z dreves 
(nekatere vrste dreves so posebej ne-
varne, npr. češnja) ipd. 
  Posledice poškodb hrbtenjače zelo do-

bro poznajo tudi v Zvezi paraplegikov 
Slovenije, kjer se pridružujejo osveščanju 
o tem, da je poškodbe hrbtenjače 
mogoče ustaviti. Dane Kastelic, predse-
dnik Zveze paraplegikov Slovenije, je na 
srečanju povedal, da so med njihovimi 
člani najpogostejši vzroki invalidnosti 
prometne nesreče (32 %), padci z višin 
(z dreves, s stavb, z zmajem, s padalom 
…) 24 %, skoki 4 % in šele nato obolenja 
hrbtenjače ter drugi vzroki. Zato si v zvezi 
prizadevajo, da svojim članom čim bolj 
pomagajo pri vključevanju v aktivno 
življenje, obenem pa javnost osveščajo 
o primernem ravnanju, da bi število 
poškodb čim bolj zmanjšali. 
   Poškodbe hrbtenjače prinašajo posa-
mezniku in njegovemu okolju tudi 
dodatno ekonomsko breme. Po po-
datkih mednarodnega združenja stroko-
vnjakov s področja bolezni in poškodb 
hrbtenjače (ISCoS) se stroški, povezani z 
zdravljenjem takšnih poškodb, npr. v ZDA 
gibljejo med 334.000–1.000.000 USD v 
prvem letu in nato še vsako dodatno leto 
41.000–178.000 USD. 

   Na srečanju z novinarji so problematiko 
predstavili: prim. mag. Rajmond Šavrin, 
dr. med., predstojnik oddelka za rehabili-
tacijo pacientov z okvaro hrbtenjače na 
URI-Soča, Dane Kastelic, predsednik 
Zveze paraplegikov Slovenije (ZPS), in 
Barbara Slaček, aktivna članica Zveze 
paraplegikov, ki ima tudi sama izkušnjo s 
poškodbo hrbtenjače. Po uvodnem po-
govoru v sejni sobi oddelka so si ogledali 
tudi delo fizioterapevtov in delovnih tera-
pevtov na oddelku za rehabilitacijo pa-
cientov z okvaro hrbtenjače na URI-Soča.

Po uvodnem pogovoru v sejni sobi oddelka 
so si predstavniki medijev ogledali tudi 
delo fizioterapevtov in delovnih terapevtov 
na oddelku za rehabilitacijo pacientov z 
okvaro hrbtenjače. (Foto: Barbara Slaček)

Mateja Pelkič Toplak, PR URI-Soča | 5. september, mednarodni dan osveščanja o poškodbah hrbtenjače

POŠKODBE HRBTENJAČE JE MOGOČE PREPREČITI
5. september, mednarodni dan osveščanja o poškodbah hrbtenjače, je letos potekal pod sloganom »Usta-
vimo poškodbe hrbtenjače«. Poškodbe hrbtenjače so pogoste in imajo na posameznikovo življenje velik 
vpliv. Vendar njihov vzrok ni vedno samo smola, saj bi jih veliko bilo mogoče tudi preprečiti.

[   STROKOVNO   ]



11

[   STROKOVNO   ]

Pripravila Hana Ermenc | Pravica do osebne asistence

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSEBNE  
ASISTENCE

V začetku septembra je pričel veljati Pravilnik o osebni asistenci, v katerem je dolo-
čen postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence, ki se bo po Zakonu o 

osebni asistenci začela izvajati z januarjem 2019.

Zveza paraplegikov Slovenije je in bo vse obstoječe uporabnike 
osebne asistence z dopisom po navadni pošti obvestila o načinu 

uveljavljanja pravice do osebne asistence (kam, kdaj in v kakšni obliki 
oddati vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence, kako se 
bo ugotavljala upravičenost do asistence ter kako se bo asistenca v 

prihodnje izvajala). 

Vsi, ki še niste uporabniki osebne asistence, a razmišljate, da bi 
uveljavljali pravico do osebne asistence po Zakonu o osebni 
asistenci, na Zvezo paraplegikov Slovenije po navadni pošti 

(Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana) ali 
elektronski pošti (info@zveza-paraplegikov.si) pošljite sporoči-
lo, da želite biti pisno obveščeni o postopkih za uveljavljanje 

pravice do osebne asistence.

Tako kot obstoječe uporabnike bomo o uveljavljanju pravice do 
osebne asistence z dopisom obvestili tudi vas.

"... bolnikovi upi so zdravnikovo skrivno orožje. So skrivne sestavine 
vsakega recepta."

Norman Cousins
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PRAVILNIK O UNIVERZALNI GRADITVI  
IN UPORABI OBJEKTOV 

Po skoraj petih letih (pobuda in zahteva 
julij 2013) je bil 15. junija 2018 v Uradnem 
listu objavljen Pravilnik o univerzalni 
graditvi in uporabi objektov, ki konk-
retizira določbe pred kratkim sprejetega 
Gradbenega zakona.
   Pravilnik nadomešča Pravilnik o zahtevah 
za zagotavljanje neoviranega dostopa, 
vstopa in uporabe objektov v javni rabi 
ter večstanovanjskih stavb. Pravilnik 
podrobneje določa bistveno zahtevo, s 

katero se zagotavljata univerzalna gra-
ditev in uporaba objektov. Vključuje 
graditev in uporabo objektov dostopnih 
vsem ljudem in graditev prilagodljivih 
objektov. Uporablja se pri projektiranju, 
gradnji, uporabi in vzdrževanju objektov, 
razen če so posamezne zahteve glede 
univerzalne gradnje in uporabe objek-
tov ter graditve prilagodljivih objektov 
za posebne vrste objektov s posebnimi 
predpisi urejene drugače.

   Ureja uporabo standardov, zahtev za 
zunanje površine objektov in notranje 
prostore objektov, ki naj bodo dostopni 
vsem ljudem. Ureja dodatne zahteve 
za gostinske objekte, zahteve za pros-
tore namenjene strankam, zahteve za 
prilagoditev objektov, posebne zahteve 
za postajališča in postaje ter zahteve 
za pločnike, prehode za pešce in javne 
površine.

Razvoj univerzalnega oblikovanja. Do katere stopnje naj bo okolje prilagojeno, odloča družba. Sodobna družba se zavzema za enakopravnost 
posameznikov, kar pomeni, da morata načrtovanje in oblikovanje okolja temu slediti. (Foto: Boštjan Pavletič za MOP)

A: Višinska ovira (skalna stena) dopušča le gibčnim otrokom in nekaterim posameznikom, da jo preplezajo ter tako pridejo 
do cilja, medtem ko drugi uporabniki ostanejo pred oviro. Okolje je neprilagojeno.

B: S prilagajanjem okolja (gradnjo stopnic) lahko omogočimo večji skupini ljudi, da pride do cilja. Dolga stoletja je kot pri-
meren način prilagajanja okolja veljal način, ki je kot model uporabnika postavljal »povprečnega človeka« - posameznika 
povprečnih dimenzij s povprečnimi sposobnostmi in zmožnostmi.

C: Sodoben pristop k načrtovanju si prizadeva za to, da lahko pride do cilja zelo široka skupina ljudi ne glede na to, kakšne so 
njihove sposobnosti in kakšne pripomočke uporabljajo pri gibanju. Zaradi staranja prebivalstva postaja število uporabnikov, 
ki jih prejšnji način »oblikovanja po meri povprečnega človeka« izključuje, vse večje. Univerzalno načrtovanje se vse bolj 
uveljavlja.

(VIR: Priročnik UNIVERZALNA STANOVANJSKA GRADNJA, Ministrstvo za okolje in prostor, 2017)

[   STROKOVNO   ]
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Slovenija je leta 2001 sprejela Za-
kon o brezplačni pravni pomoči, 
s katerim je celostno uredila me-

hanizem, da svojim prebivalcem lahko 
zagotovi pomoč odvetnika ali drugo 
pravno pomoč, ki bi jo ti potrebovali 
za ureditev svojih razmerij ali svojega 
položaja. Država je sicer že pred tem 
financirala določene nevladne organi-
zacije, ki so nudile pravno pomoč, a je 
šlo zgolj za projektno in občasno finan-
ciranje, namenjeno točno določenim 
prebivalcem in točno določenim zade-
vam (pomoč za potrošnike, pomoč 
za osebe s težavami v duševnem 
zdravju, pomoč glede socialnih pravic 
in podobno). Z omenjenim zakonom 
se je takšna možnost razširila na vsa 
področja in postala tudi geografsko 
dostopnejša.

   Osnovni namen zakona izhaja pred-
vsem iz ustavne pravice do sodnega 
varstva, ki državi nalaga, da vsem 
omogoči dostop do sodnih postopkov 
in tudi učinkovito sodelovanje v njih, 
ne glede na njihov socialni položaj – če 
si odvetnika ne morejo privoščiti, pa bi 
ga potrebovali (ker so v sodnem sporu 
ali pa bi ga želeli sprožiti), jim ga po za-
konu lahko zagotovi država. Omenjeni 
zakon tako posega tudi na področje 
socialne države.

Kaj vsebuje brezplačna pravna 
pomoč?
Zakon o brezplačni pravni pomoči 
omogoča posameznikom več oblik 
pravne pomoči glede na njihove kon-
kretne potrebe, kot je pravna pomoč 
pri sestavi listin (primer je sestava spo-
razuma o delitvi premoženja zakon-
cev pri notarju), pravno svetovanje ali 
zastopanje pri sklenitvah poravnav ter 
pravno svetovanje in zastopanje na 
sodiščih, vključno z Ustavnim sodiščem 

in Evropskim sodiščem za človekove 
pravice. Razpon možnih oblik pomoči 
je precej širok. 
   Kot je že omenjeno zgoraj, dodelitev 
brezplačne pravne pomoči vsebinsko 
gledano ni omejena in jo torej lahko 
dobimo na različnih pravnih področjih, 
kot je delovno pravo (pomoč v pos- 
topkih proti sedanjemu ali nekdan-
jemu delodajalcu), družinsko pravo 
(razveze, določitev preživnin, del-
itev premoženja, dodelitev otrok), 
odškodninske zadeve (prometne 
nesreče, spori z zavarovalnicami) ali 
za področje socialnega varstva (sodni 
spori zoper Zavod za zdravstveno 
varstvo ali Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje glede pravic 
iz obveznih zavarovanj). Ne glede na 
to pa imamo nekaj izjem, kjer država 
odvetnika kljub morebitni socialni 
ogroženosti ne bo zagotovila. Pravilo-
ma gre za izrazito »zasebne« zadeve, 
kot so zadeve, povezane s kaznivimi 
dejanji razžalitve ali obrekovanja, če pri 
tem ni prišlo tudi do povzročitve škode, 
nadalje v sporih znižanja ali ukinitve 
preživnine, če jih oseba že do sedaj 
ni plačevala, razen če jih ni plačevala 
zaradi nekih zunanjih okoliščin, kot tudi 
ne v sporih glede dodelitve brezplačne 
pravne pomoči. Če nam torej država 
ne dodeli brezplačne pravne pomoči 
za nek družinski ali delovnopravni spor, 
nadaljnje brezplačne pravne pomoči, 
v kateri bomo pred sodiščem doka-
zovali, da je bila odločitev o zavrnitvi 
brezplačne pravne pomoči napačna, 
ne bomo dobili.
   Zakon omogoča pravno pomoč tudi 
»samo« v obliki svetovanja, kjer naj bi 
se oseba seznanila s tem, kakšne so 
njene pravice, njene možnosti, kakšna 
je smiselnost sprožitve spora in podob-
no. V praksi je takšnih svetovanj malo, 
saj je za nek, praviloma dokaj kratek 

nasvet, potrebno skozi celoten posto-
pek odobritve pomoči, kar se pogosto 
pokaže kot nesorazmerno zahtevno.

Kdo lahko dobi brezplačno pravno 
pomoč?
Ključni pogoj, da država dodeli 
brezplačno pravno pomoč, je povezan 
s socialnim položajem posameznika, 
kar se nanaša predvsem na višino nje-
govih prihodkov in vrednost njegove-
ga premoženja. Osnovno pravilo je, da 
se brezplačna pravna pomoč dodeli 
samo osebi, katere mesečni prihodki ne 
presegajo 785,50 EUR. Če gre za osebo, 
ki ima družino (zakonskega partnerja, 
zunajzakonskega partnerja, istospol-
nega partnerja v partnerski skupnosti, 
otroke, s katerimi živi itd.), velja omen-
jeni znesek kot najvišji povprečni 
prihodek na družinskega člana. Drugi 
premoženjski pogoj je, da premoženje 
osebe (oziroma družinskih članov, če 
jih ima) skupaj ne presega vrednosti 

Matej Verbajs, vodja pravne službe pri CNVOS | Brezplačna pravna pomoč

KAKO IN KJE DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI
V Sloveniji imamo že od leta 2001 Zakon o brezplačni pomoči, ki prebivalcem Slovenije zagotavlja pravno 
pomoč oziroma pravno podporo pri reševanju njihovih (predvsem) sodnih zadev, če si sami takšne pomoči 
zaradi socialnega stanja ne morejo privoščiti. Poglejmo, kakšno pomoč lahko dobimo.

Matej Verbajs, vodja pravne službe pri 
CNVOS (Foto: cnvos.si)
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18.852,00 EUR. Prihodki in premoženje 
se ugotavljajo na enak način kot vel-
ja za denarno socialno pomoč, kar 
pomeni, da se v kvoto premoženja ne 
všteva npr. avtomobil do vrednosti 
7.855,00 EUR in tudi ne stanovanje ali 
hiša, v kateri oseba biva in ima tam 
uradno bivališče, a le do velikosti, ki 
po normativih še velja za primerno (za 
samsko osebo je to stanovanje do 30 
m2, za 2-člansko družino do 45 m2, za 
4-člansko družino do 64 m2 itd.).
   Tudi v tem primeru je nekaj pozi-
tivnih izjem, ki omogočajo pridobitev 
brezplačne pravne pomoči tudi ose-
bam, ki ta cenzus presegajo. Če ima 
oseba (ali njegova družina) izredne 
stroške zaradi zdravljenja (tudi kot pos-
ledica invalidnosti), v  primeru naravnih 
nesreč ali v primeru, da je oseba v in-
stitucionalnem varstvu in gre pretežni 
del  njenega dohodka v ta namen, je 
prihodkovni cenzus na družinskega 
člana višji, in sicer 1.571,00 EUR, najvišja 
dovoljena vrednost premoženja pa je v 
teh primerih 56.550,00 EUR. V tem pri-
meru govorimo o izjemni brezplačni 
pravni pomoči, kar je potrebno na 
prošnji posebej navesti.
   Čez celoten postopek preverjanja 
finančnega stanja ni potrebno iti ose-
bam, ki prejemajo denarno socialno 
pomoč. Za te namreč velja, da so 
avtomatično upravičene do brezplačne 
pravne pomoči, saj prejemanje social-
ne pomoči že izkazuje njihov slabši so-
cialni položaj. V tem primeru govorimo 
o izredni brezplačni pravni pomoči, kar 
je potrebno na prošnji posebej navesti.
Poleg finančnega velja omeniti še vse- 
binski pogoj za dodelitev pomoči. 
Država namreč ne podpira sprožanja 
sodnih sporov (in to še na svoje 
stroške) kar vsepovprek, zato velja, da 
se brezplačna pravna pomoč dodeli 
samo za tiste zadeve, ki že na prvi po-
gled niso nerazumne ali neupravičene 
ter da so kot take tudi pomembne 
za socialno-ekonomski položaj ose-
be. Z drugimi besedami, če bi oseba 
zaprosila za takšno pravno pomoč npr. 
v delovnopravni zadevi ali za odvet-
nika, da bi tožila Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, se pomoč ne 
odobri, če je že na prvi pogled jasno, 
da uspeha ne bo, ker ni podan nek os-
novni pogoj. In nadalje, četudi je uspeh 
pričakovan, pa ta ne bo bistveno vplival 

na položaj osebe, se pomoč prav 
tako ne odobri (če bi oseba zahtevala 
pomoč v posestnemu sporu s sose-
dom in bi v njem verjetno celo uspela, 
a to ne bi imelo drugega praktičnega 
učinka pri uporabi nepremičnine ozi-
roma za njeno življenje).

Kje in kako lahko zaprosimo za 
brezplačno pravno pomoč?
Za brezplačno pravno pomoč lahko 
zaprosimo na okrožnem sodišču, ki 
pokriva območje našega prebivališča. 
Če gre za zadevo, za katero je pristojno 
delovno in socialno sodišče (delovni 
spori zoper delodajalca, spori iz ob-
veznih zavarovanj ali glede pravic iz 
socialnega varstva), je pristojno kar 
to sodišče, če pa gre za zadevo, o ka-
teri odloča upravno sodišče (želimo 
sprožiti upravni spor), se prošnja vloži 
pri slednjem. 
   Prošnja za brezplačno pravno pomoč 
se vloži na posebnem obrazcu, ki je na 
voljo na omenjenih sodiščih, dostopni 
pa so tudi na spletu: http://www.so-
disce.si/sodni_postopki/brezplac-
na_pravna_pomoc/

  V obrazcu je za potrebe presoje 
finančnih pogojev potrebno nave-
sti, kakšne prihodke in premoženje 
imamo sami in naši družinski člani, za 
presojo vsebinskega pogoja pa tudi, 
kakšno pomoč si sploh želimo in ute-
meljiti zakaj. Poleg osebe, ki za pomoč 

zaproša, morajo vlogo podpisati tudi 
njegovi družinski člani. Sledenje ne 
velja za družinske člane, s katerimi 
smo v sporu, saj zaradi njih zaprošamo 
za pomoč. V prošnji lahko navedemo 
tudi odvetnika, za katerega želimo, da 
zadevo prevzame. Pri tem ne moremo 
izbrati kateregakoli, izbiramo le med 
tistimi, ki so vnaprej sporočili, da bodo 
izvajali brezplačno pravno pomoč. V 
praksi je pogosto tudi tako, da si oseba 
najprej izbere odvetnika, se z njim ok-
virno dogovori za pomoč, nato pa vloži 
prošnjo za pomoč in izbere njega. Če 
ne vemo, katerega odvetnika bi imeli, 
tega podatka v prošnjo ne vpišemo in 
ga bo poiskalo sodišče. Omeniti vel-
ja tudi, da ima vsako sodišče, kjer je 
možno vložiti prošnjo, posebno službo 
za brezplačno pravno pomoč, ki mora 
prosilcem po potrebi tudi pomagati pri 
izpolnitvi (dokaj dolgega) obrazca.
   Postopek dodelitve brezplačne 
pravne pomoči lahko traja nekaj časa, 
saj sodišča preverjajo premoženjsko 
stanje prosilca tudi iz javnih evidenc 
(zemljiška knjiga, register delnic itd.). 
V kolikor potrebujemo pomoč hitro 
(ker smo vezani na vložitev tožbe, 
vložitev pritožbe ali ker lahko pride do 
zastaranja), je to potrebno na prošnji 
izrecno navesti in zaprositi za t. i. nu-
jno brezplačno pravno pomoč. V 
tem primeru sodišče pomoč oziroma 
odvetnika dodeli takoj in šele nak-
nadno preveri, ali smo do njega sploh 

Zveza paraplegikov Slovenije pomaga svojim članom predvsem z osnovnimi informacijami 
glede pravic iz invalidskega zavarovanja. (Foto: iascurrent.com)
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upravičeni. Če naknadno ugotovi, da 
pogojev ne izpolnjujejo (npr. zaradi 
preseganja premoženjskega cenzusa), 
nam brezplačne pravne pomoči ne 
odobri, kar pomeni, da bomo morali 
odvetnika na koncu plačati sami.
   Še posebej velja opozoriti, da se lahko 
za brezplačno pravno pomoč zaprosi 
samo za vnaprej – če nam je odvet-
nik določene zadeve že naredil (npr. je 
vložil tožbo ali pritožbo, nas zastopal 
na sodišču), brezplačne pravne pomoči 
za nazaj ne moremo dobiti. Ta namreč 
lahko krije samo stroške, ki nastanejo 
po vložitvi prošnje.

Po pridobitvi brezplačne pravne 
pomoči
Ko sodišče odobri brezplačno pravno 
pomoč, izda posebno napotnico, na 
podlagi katere sodišče odvetniku po-
vrne stroške, ki jih je imel v  zadevi. 
   Če v sodnem postopku uspemo, 
na splošno velja, da naše stroške krije 
nasprotna stran, torej tista, ki je v pos-
topku izgubila. V primeru, da uspemo 
v postopku, kjer smo imeli brezplačno 
pravno pomoč, stroškov praviloma 
tako ali tako nismo imeli, zato država 
sama zahteva povrnitev stroškov 

brezplačne pravne pomoči od nam 
nasprotne stranke. Če pa od nje znes-
ka ni mogoče izterjati, se lahko pod 
določenimi pogoji zgodi, da moramo 
te stroške vseeno povrniti sami, in sicer 
če smo v postopku, kjer smo uspeli, 
dobili določeno plačilo ali premoženje. 
Primer je dobljen sodni spor z nekdan-
jim delodajalcem, kjer uspemo iztožiti 
plačilo neplačanih plač, ki pa gre nato 
kmalu po izgubljenem sodnem post-
opku v stečaj. 
   Če v sodnem postopku spor izgu-
bimo, stroškov odobrene brezplačne 
pravne pomoči ne vračamo. Se pa 
lahko v tem primeru zgodi, da mo-
ramo stroške povrniti nasprotni stranki 
v sporu (ki je zmagala). Njenih stroškov 
namreč naša brezplačna pravna pomoč 
ne krije. Določen riziko vseeno obstaja, 
če na sodišču izgubimo, čeprav je 
država ob dodelitvi brezplačne pravne 
pomoči presodila, da je sprožitev spora 
smiselna in razumna. 
   Na podlagi zakona obstaja obveznost 
povračila stroškov brezplačne pravne 
pomoči državi še v enem primeru: če 
se premoženjsko stanje osebe v enem 
letu po zaključenem sodnem pos-
topku, v katerem je imela brezplačno 

pravno pomoč, toliko spremeni, da 
glede na nov položaj ne bi bila več 
upravičena do takšne pomoči. Sodišča 
namreč tudi po zaključenih postop-
kih še vedno preverjajo upravičenost 
dodelitve pomoči.

Pomoč pri Zvezi paraplegikov 
Slovenije
Glede na možnosti in kapacitete svo-
jim članom pomaga tudi Zveza para-
plegikov Slovenije, in sicer predvsem z 
osnovnimi informacijami glede pravic 
iz invalidskega zavarovanja, kjer tesno 
sodeluje tudi s Centrom nevladnih or-
ganizacij. Članom se pri tem pomaga 
predvsem predstaviti, kakšne so njihove 
pravice, kakšne so možnosti za uspeh 
morebitne pritožbe zoper odločitve 
ZPIZ oz. če so te sploh smiselne in po-
dobno. V primerih, kjer zaznamo kakšne 
večje nepravilnosti oziroma menimo, da 
gre za zadeve, ki so lahko pomembne 
tudi za širši krog članov, članom pomag-
amo tudi v konkretnih postopkih. V 
zadnjem času smo tako več pozornosti 
namenili trendu zavračanja pravice do 
dodatka za pomoč in postrežbo, ker naj 
bi bila oseba še na bolniški, čeprav je bila 
pomoč tretje osebe že jasno izkazana.
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Jože Globokar | 49. Hrovatinov memorial

SPOMINSKO TEKMOVANJE Z MEDNARODNO UDE-
LEŽBO IN DRŽAVNIM PRVENSTVOM

   Številne udeležence so po Zdravlji-
ci pozdravili, nagovorili in jim zaželeli 
dobre rezultate: podžupan Občine 
Celje in predsednik Atletskega društva 
Kladivar, Stane Rozman, predsednik 
Zveze paraplegikov Slovenije, Dane 
Kastelic, podpredsednik ZŠIS-POK in 
vodja športa pri ZPS, Gregor Gračner, 
in predsednik DP jugozahodne Štajer-
ske in vodja atletike, Janez Hudej, ki je 
predstavil program tekmovanja. Naše 

največje atletsko tekmovanje poteka 
hitro in brez zapletov. Tekmovalci so se 
najprej pomerili v trobojih (met kopja/
kija, diska in suvanje krogle). Orodja so 
metali hkrati na šestih tekmovališčih, 
tako da s presedanjem niso izgubljali 

časa. Menjavali so le orodja. Na voljo so 
imeli dva poizkusna meta in šest v kon-
kurenci, sodniki pa so na tekmovalni 
list vpisali le najboljši izmerjen rezultat. 
Športniki paraplegiki so za doseganje 
boljših rezultatov uporabljali posebne 
tekmovalne stole, ki so nekoliko višji 
od vozičkov. Glede na višino poškodbe 
atleti v trobojih tekmujejo v skupinah 
F51–F57, v vožnjah pa v skupinah T51–
T54. Skupine, kjer je nastopalo manjše 
število tekmovalcev, so organizatorji 
združili v eno skupino. Po zaključenih 

trobojih v metih so atleti nastopili v 
hitrostnih vožnjah na 100, 200 in 400 
metrov s specialnimi vozički, na me-
morialni vožnji na 100 metrov s stan-

dardnimi vozički (dve skupini moški, 
ena skupina ženske), posvečeni prof. 
Bojanu Hrovatinu in vožnji na 800 
metrov, ki smo jo posvetili našemu 
velikemu prijatelju in športnemu novi-
narju Henriku Übeleisu. Henrik je bil 
prisoten na vseh naših večjih tekmo-
vanjih, ima pa tudi zelo velike zasluge 
za promocijo invalidskega športa.
   Računalniški izračun rezultatov je bil 
v rokah vodje tekmovanja Janeza Hu-
deja, za vnos podatkov pa je skrbela 
Marina Hudej. 
   Če je državna himna naznanila zače-
tek tekmovanja, so fanfare napovedale 
vsako podelitev od štirinajstih kom-
pletov medalj. Ob slovesni razglasitvi 
rezultatov se je športnikom za športne 
nastope zahvalil vodja športa pri ZPS 
in podpredsednik ZŠIS-POK Gregor 
Gračner, še posebej pa atletom iz dr-
žav nekdanje Jugoslavije. Predsednik 
Zveze paraplegikov Slovenije Dane 
Kastelic je čestital vsem atletinjam 
in atletom za odlične rezultate, ki so 
jih dosegli v res dobrih vremenskih 
pogojih, nato pa podelil medalje in 
pokale. Medalje so prejeli tudi mladi 
celjski atlet Gašper Glušič za prvi na-
stop in naša člana Zlatko Bernašek 
in Jože Globokar, ki sta nastopila 
tudi na prvem spominskem tekmova-

[   VSREDIŠČU   ]

Atlete je nagovoril podžupan MO Celje, 
Stane Rozman. (Foto: Lutfi Abdullahu)

Naš najboljši atlet Henrik Plank  
(Foto: Lutfi Abdullahu)

Na atletskem stadionu Kladivar v Celju je 8. septembra 2018 na 49. memorialu prof. Bojana Hrovatina nasto-
pilo 80 atletinj in atletov iz vseh devetih pokrajinskih društev zveze. Pridružili so se jim še tekmovalci iz Make-
donije, Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine in Hrvaške. Rezultati slovenskih atletov so šteli tudi za uvrstitve 
na odprtem državnem prvenstvu. S tem največjim atletskim tekmovanjem v Sloveniji in mednarodno udeležbo 
smo dostojno obeležili spomin na pionirja invalidskega športa, ki je že v šestdesetih letih v program medicinske 
rehabilitacije vnesel športne vsebine. Prof. Bojan Hrovatin je postavil temelje invalidskemu športu v Sloveniji, na 
katerih stoji rekreacijski, tekmovalni in vrhunski šport. Tekmovanje je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije 
in Zveze za šport invalidov – Paraolimpijski komite, odlično pripravilo Društvo paraplegikov jugozahodne Šta-
jerske. Pri organizaciji je sodelovalo Atletsko društvo Kladivar Celje, njihova sodniška služba pa je skrbela tudi 
za nemoten in pravilen potek tekmovanja. Toyota je ob tej priložnosti predstavila avtomobil Toyota Auris na 
ročno upravljanje z ročico BDF.
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nju prof. Bojana Hrovatina leta 1970, v 
takratnem Zavodu za rehabilitacijo in-
validov v Ljubljani.

Najboljši v najštevilčnejši konkurenci: Uroš 
Jurečič, Nejc Stakne in Damir Bajramović 
(Foto: Lutfi Abdullahu)

Najboljše ekipe v meddržavni konkurenci (Foto: Lutfi Abdullahu)

Dobitnice medalj – tri Slovenke, Hrvatica in 
Makedonka (Foto: Lutfi Abdullahu)

[   VSREDIŠČU   ]

Ženske – troboj meti in vožnje

Skupina F51  
1. Mirjam Kanalec – LJ

Skupina F52, F53 
1. Marta Janežič – MS
2. Hermina Namestnik – MB
3. Alenka Tratnjek – LJ

Skupina F54, F55
1. Vesna Novak – CE
2. Damjana Marion – CE
3. Katja Gerdovič – NM

Skupina T51, T54 vožnje mešano
1. Tamara Mahorič – MB
2. Katja Gerdovič – NM

Skupina T51, T54 – vožnje 100 m 
memorialna
1. Tamara Mohorič – MB
2. Katja Gerdovič – NM
3. Marta Janežič – MS

Moški – troboj meti in vožnje 

Skupina F51  
1. Branko Erjavec – SG
2. Rok Bratovž – LJ
3. Mladen Fabjan – KP

Skupina F52, F53
1. Henrik Plank – CE
2. Aleš Povše – CE
3. Ljubiša Gajič – LJ

Skupina F54
1. Janez Hudej – CE
2. Andrej Omahen – LJ
3. Sandi Rebernik – SG

Skupina F55, F56, F57
1. Uroš Jurečič – LJ
2. Nejc Stakne – CE
3. Damir Bajramović – CE

Skupina veterani
1. Radosav Matič – CE
2. Metod Zakotnik – KR
3. Branimir Črv – NG

Skupina T51, T54 – formule
1. Boris Žibert – SG
2. Janez Hudej – CE
3. Štefan Glavan – LJ

REZULTATI

Skupina T51, T54 – standardni 
vozički
1. Aleš Povše – CE
2. Janez Učakar – KR
3. Žiga Vinetič – NM

Skupina T51, T54 – vožnje100 m  
memorialna
1. Janez Učakar – KR
2. Gregor Gračner – LJ
3. Andrej Gorza – MS

800 m v spomin Henriku Übeleisu
1. Boris Žibert – SG
2. Janez Hudej – CE
3. Janez Učakar – KR

Ekipe Makedonije, Črne gore, Srbije, Bo-
sne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije 
so se pomerile tudi na meddržavnem 
tekmovanju v četveroboju. Za uvrstitve 
so šteli najboljši rezultati štirih tekmoval-
cev iz štirih disciplin: met kopja in diska, 
suvanje krogle in vožnja na 100 metrov. 
Pokal za prvo mesto je osvojila ekipa Slo-
venije (8.110), za drugo Črna gora (6.725), 
za tretje Makedonija (6.666). Četrta je bila 
Srbija (5.046) s tremi tekmovalci, peta BiH 
(2.768) s tremi tekmovalci, šesta pa Hr-
vaška (1.736), kjer je nastopila samo ena 
atletinja. Atleti držav nekdanje Jugoslavi-
je so osvojili eno zlato, dve srebrni in dve 
bronasti medalji.

“Če trenirate premalo, tvegate, da ne boste 
zmogli do cilja, če preveč, da ne boste zmogli 

do starta.”

Tom DuBos, tekač
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Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA 
Iz dežele cvička smo strnili nekaj novic in aktualnih dogodkov v poletnem 
času. Kako hitro je pošlo kratko poletje! Tudi v jesenskem času se bomo 
trudili biti aktivni in nasmejani.

   V torek, 19. junija, je naše društvo 
organiziralo članski izlet z ogledom 
Kartuzijanskega samostana Pleterje in 
občine Šentjernej. Izleta se je udeležilo 
okoli 40 članic in članov, njihovih svoj-
cev ter spremljevalcev.
   Pleterski kartuzijanski samostan je edi-
ni še delujoči v Sloveniji in na področju 
celotne Vzhodne Evrope. Za obisko-
valce je sicer zaprt, ponuja pa ogled 
bisera gotske arhitekture pri nas – stare 
gotske cerkve Sv. Trojice iz začetka 15. 
stoletja. Po ogledu cerkve, ki je (po pred-
hodnem dogovoru) dostopna tudi za 

osebe na invalidskih vozičkih, smo si v 
za to namenjenem prostoru ogledali še 
multivizijsko predstavitev. Le-ta nam je 
približala način življenja kartuzijanskih 
menihov in kulturno življenje kartuzije 
skozi čas.
   Po ogledu smo se ustavili pred vho-
dom, kjer nas je sprejel še oskrbnik 
samostana, Jože Simončič, ki nam 
je podrobno in na zelo zanimiv način 
predstavil samostan, vsakdanjik meni-
hov in s čim se ukvarjajo. Predstavil je 
izdelke in pridelke, ki nastajajo izpod 
njihovih rok − vina, žgane pijače, likerji, 
medeni izdelki, čaji ter mnogo druge-

ga. Predstavitev je bila zelo zanimiva in 
izčrpna. Tudi udeleženci so imeli veliko

vprašanj, na katere je podrobno odgo-
voril. Po končani predstavitvi smo se 
odpravili v center občine Šentjernej, 
na domačijo Selak, kjer nas je prijazno 
sprejel lastnik, Janez Selak. Pozdravil 
in nagovoril pa nas je tudi šentjernejski 
župan, Radko Luzar. G. Selak nam je 
najprej predstavil skulpturo petelina, ki 
je postavljena pri vhodu, in je narejena 
iz osnovnega kmečkega orodja: kos, 

srpov, lopate, sekire, motike, grabelj. V 
nadaljevanju smo si ogledali bogato 
zbirko petelinov iz različnih materialov 
(preko 500 eksponatov s celega sveta). 
Petelin je namreč zaščitni znak občine 
Šentjernej. Na ogled imajo razstavljena 
tudi različna glasbila s celega sveta. 
Domačija ima lastno vinoteko Otilija, 
kjer ponujajo vina štirih največjih vinar-
jev Šentjernejske doline. Osnovno vino 

IZLET V KARTUZIJANSKI SAMOSTAN PLETERJE IN OBČINO ŠENTJERNEJ

Pred vhodom samostana (Foto: arhiv društva)

Na domačiji Selak nam je gospod Janez na vhodu predstavi skulpturo petelina, ki je narejen iz kos, 
srpov, grabelj, lopate, sekire, motike ... Skratka iz osnovnega kmečkega orodja. (Foto: arhiv društva)

Še gasilska slika z županom občine Šentjernej, Radkom Luzarjem (Foto: arhiv društva)

Šegova 119 
8102 NOVO MESTO

Spletna stran:  
dpdbp.zveza-paraplegikov.com

E-pošta:  
drustvo_paraplegikov2@t-2.net
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  Udeleženci mednarodnega tabora 
za paraplegike in tetraplegike s pros-
tovoljci s celega sveta, ki ga je organi-
ziralo Društvo paraplegikov ljubljan-
ske pokrajine, so v sredo, 29. avgusta, 
obiskali tudi naše društvo, kjer smo 
jih z veseljem sprejeli. Pred obiskom 
so si ogledali lepote Gradu Otočec in 
okolice ter Kostanjevico na Krki. Pod-
predsednik društva, Mirko Sintič, 
jih je prijazno pozdravil in nagovoril. 
Skupaj z nekaterimi drugimi člani je 
obiskovalcem predstavil delovanje 
društva in aktivnosti, ki jih društvo 
izvaja.
  Po končanem kosilu smo obisko-
valce povabili, da si ogledajo prostore 
našega društva in njegovo okolico. 
Ker je bil dan kar vroč, smo poiskali 
senco pod uto, kjer so nam povedali, 
kako je potekal tabor, kaj so počeli v 
minulem tednu in kaj so doživeli ter 
prijetno kramljali. Pred društvom smo 
naredili še gasilsko fotografijo, da 
nam bo ta obisk vsem ostal v lepem 
spominu.

[   DELODRUŠTEV   ]

Gasilska slika z obiski (Foto: arhiv društva)

   V juliju smo za nekaj članov, ki so to 
želeli, in predvsem za tiste, ki nimajo 
priložnosti, da bi odšli na morje, or-
ganizirali »kopalni kombi«, ki je člane 
peljal v Dom paraplegikov Pacug. 

Udeleženci so se na ne preveč vroč 
dan osvežili v bazenu z morsko vodo 
in se okrepčali z okusnim kosilom v 
domu. Njihova okolica je odlično ure-
jena, v njej se popolnoma sprostiš in 

uživaš v miru. V domu imajo na voljo 
tudi veliko prostora za gibanje ter ig-
ranje različnih športov in iger. Kopalni 
dan je bil za člane v vročih dneh prav 
posebno doživetje.

   V mesecu juliju in deloma v avgustu 
so naše članice razstavljale svoja ročna 
dela v prostorih Društva upokojencev 
v Novem mestu. Mimoidočim je bilo 
na ogled postavljenih lepo število 
kvačkanih prtičkov, nakita, okrasnih va-
zic iz vrvi, okrasnih krožnikov iz servietne 
tehnike ter drugih ročnih del različnih 
tehnik izdelovanja.

KOPALNI DAN

RAZSTAVA ROČNIH DEL ČLANIC DRUŠTVA

OBISK UDELEŽENCEV MEDNARODNEGA TABORA PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV S TUJIMI PROSTOVOLJCI

Razstava ročnih del naših članic (Foto: arhiv društva)

je dolenjski posebnež cviček. Vinoteki 
so dali ime Otilija, ker so to poslopje 
leta 1956 kupili od takratne učiteljice 
Otilije Gebauer. Ob degustaciji vin in 
lokalnih dobrot nam je g. Selak skozi 

multivizijo predstavil značilnosti nji-
hovih krajev.
   Po izletu smo se odpravili na sedež 
društva, v Novo mesto, kjer smo se 
ob dobrotah z žara družili do pozne-

ga popoldneva. Dan je bil zelo pes-
ter in dobro izpeljan, saj so bili odzivi 
udeležencev izleta le pozitivni. Aktivno 
smo ga preživeli v odlični družbi. Videli 
in izvedeli pa smo marsikaj novega.
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   V nedeljo, 24. 6. 2018, so se slikarji liko-
vne sekcije Zveze paraplegikov zbrali 
v vasi Luže pri Kranju na že 13. likovni 
delavnici, ki jo s pomočjo Javnega skla-
da za kulturne dejavnosti RS organi- 
zira Društvo paraplegikov Gorenjske. 
Pod mentorskim vodstvom slikarja in 
grafika Jožeta Potokarja -  Cvrča so 
nadgrajevali svoje znanje v akrilu in olju 
na platnu ter svinčniku. Slikanje in svoja 
dela so predstavili članom društva, nji-
hovim prijateljem, svojcem in sprem-
ljevalcem, ki so se zbrali na pikniku na 
Ranču Luže. 
  V mesecu juliju je bila s pomočjo 
Območne izpostave Kranj Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti organizira-
na razstava del slikarjev, ki tradicionalno 

ustvarjajo na likovni delavnici društva.
  Na razstavi so sodelovali paraplegiki 
Metod Zakotnik, Boris Šter, Miran 

Jernejšek, Anka Vesel, tetraplegika 
Benjamin Žnidaršič in Željko Vertelj, 
ki slikata z usti in slabovidna slikarka Ana 
Šter ter njihova prijatelja Jože Potokar -  
Cvrčo in Boštjan Močnik. Devet slikar-
jev, ki vsak s svojo zgodbo raziskujejo 
umetnost in oblikujejo svoje izražanje v 
barvni kompoziciji.
    Zbrane so ob otvoritvi nagovorili 
vodja galerije Gregor Grašič, predse- 
dnik društva Peter Robnik, pod-
predsednica in organizatorka likovne 
delavnice Anka Vesel ter vodja likovne 
sekcije pri Zvezi paraplegikov Me-
tod Zakotnik. Dogodek je povezovala 
Slavica Okorn, na harmoniko pa je 
zbranim zaigral Nejc Novak.
   V imenu slikarjev se vsem lepo za-
hvaljujemo.

LIKOVNA DELAVNICA DRUŠTVA PARAPLEGIKOV GORENJSKE IN SLIKARSKA RAZSTAVA V GALERIJI BALA V KRANJU
Anka Vesel

Željko Vertelj − umetnik, ki slika z usti, na likovni delavnici DPG. (Foto: arhiv društva)

Otvoritev razstave DPG (Foto: arhiv društva)

Alenka Oblakovič, Anka Vesel | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE 
Preden se je poletje zares začelo, smo se člani in naši spremljevalci, prijatelji in 
svojci družili na tradicionalnem pikniku društva, slikarji pa so pridno nadgraje-
vali svoje znanje. S pomočjo donacij sta člana društva dobila nova športna 
vozička, kar je tudi dobra popotnica za našo košarkarsko ekipo v prihodnji se-
zoni. Delo v društvu je tudi v času počitnic potekalo nemoteno. Prav tako smo 
poskrbeli za vse prevoze naših članov. Počitniško stanovanje inž. Cirila Jezerška 
v Novigradu je opremljeno in prilagojeno našim potrebam, v poletni in jesenski 
sezoni je bilo polno zasedeno. Vabimo vas, da si več o stanovanju in ostalih 
naših aktivnostih preberete na urejeni spletni strani društva ali pa nas pokličite 
oz. obiščite na sedežu društva v času uradnih ur.

Ul. Lojzeta Hrovata 4/c 
4000 KRANJ

Spletna stran:  
dpgkr.si
E-pošta:  

dp.gorenjska@gmail.com
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  »Prijateljstvo je drevo, ki daje 
zanesljivo in varno zavetje.«
Tudi naša druženja znotraj DPG imajo 
pristno humoren, prijetno sproščen 
prijateljski značaj. Ravno pravšnji za 
ljubeznivo podkrepljen, pozitivno nara-
vnan, prijazno obarvan in svetlo sijoč 
pogovor med nami, ki se ob različnih 
priložnostih radi povezujemo v slogu 
»vsi za enega, eden za vse«. Piknik, ki ga 
vsako poletje organizira DPG za svoje 
članice, člane ter svojce, prijatelje in 
spremljevalce, je ena taka fejst fajn, zdaj 
že tradicionalna priložnost, ki se je, poleg 
vseh drugih močno zaželenih, dobrovolj-
no nastrojenih, prešerno mavričnih oseb, 
tudi ustvarjalne, zanesljivo najboljše fraj- 
le, rade udeležimo. Seveda, ko pa je 
vedno tak' luštno in zanimivo! Dobro-
voljne in že vnaprej zadovoljne pridemo 
na prizorišče dogajanja tudi zato, ker 
živahne frajlice ali princeske (tako nas je 
na junijskem srečanju kreativnih deklet 
in žena prijazno poimenoval nadvse 
ljubeznivi Andraž) običajno med prvimi 
izvemo za datum in kraj vseh aktivnosti 
ter dogodkov DPG. Le Slavka nas na 
piknikih in izletih vedno bojkotira, ker 
pravi, da ima v skoraj štirih desetletjih 
članstva v Zvezi paraplegikov več kot 
dovolj prvovrstnih izkušenj, zanimivih 
spoznanj in odličnih priznanj. Tokrat smo 
se iz lanskoletne lokacije ob ribnikih v 
Žejah preselili v Luže (SV od Šenčurja), 
natančneje na ranč tamkajšnjega 
konjeniškega kluba. Pa ne zato, ker bi bili 
na predhodnem »placu« pretirano žejni. 
Sploh ne! To vam lahko naša »diplomat-

sko zadržana« Albina jamči iz prve roke. 
Sta lani z najino someščanko Ermino 
dobili bogato izobilje dežnih kapljic nara- 
vnost v naročje.
  Ker je bil naš »uradni društveni« 
voznik kombija, natančneje Dejan, s 
svojo družino takrat že na dopustu, 
je naš predsednik Peter volan kom-
bija prepustil skrbnemu, iznajdljivemu, 
potrpežljivemu Borutu (p. d. Dejano-
vemu tastu), ki nas je vse varno pripel-
jal na prizorišče glavnega dogajanja in 
potem tudi zanesljivo odpeljal domov. 
S(i)loviti pek mojster Joža in njegov 
zvesti vajenec Cveto (uradno moj svak) 
sta korajžno prevzela svoji zelo »topli« 
vlogi za žarom in poskrbela, da je bilo 
vse »glih« prav pečeno. Naše pridne, 
vsemu najboljšemu predane mravljice 
Marija, Jožica in Meri, so že uro pred 
uradnim začetkom poprijele za delo 
pri pripravljanju hrane za peko ter kas-
neje pri strežbi, kuhanju kave, nudenju 
pomoči bližnjemu. Kasneje so na pomoč 
priskočile tudi druge punce in žene, med 
katerimi je bila tudi naša stara znanka, 
zelo dobrosrčna, prijetno šaljiva Mojca 
Kopač, ki je, poleg vseh opravil, res zelo 
pohvalno skrbela, da moj ljubi Ivek ni bil 
ne lačen ne žejen. Mojca, hvala!
   Potem, ko smo se v prvi rundi okrepčali 
z okusno pripravljeno hrano in napo-
jili naša telesa z zadostno tekočino, nas 
je čakalo še eno presenečenje. Več kot 
odličen nastop folklorne skupine Kore-
nine, pri kateri z velikim veseljem plešeta 
tudi naši dve dobričini. To sta Marija in 
Joža. Namesto na podu so plesali kar 
na travniku pred »saloonom«, a jim to ni 
predstavljalo nobenih težav. Predsednik 
in hkrati »muskontar« skupine je zelo 
poskočen, naravno glasbeno talentiran 
in dramsko izviren Vojko Ukmar. V svoj 
nastop so igrivo in iskrivo vključili tudi 
ves avditorij, ki je z velikim navdušenjem 
sodeloval. Ves »podij« gledalcev se je 
ob tem precej nagajivo in še bolj po 
moško šaljivo, tudi malce po damsko 
privoščljivo (ko so bili na travnatem odru 
navzoči naši člani) na ves glas smejal in 
spodbujal nastopajoče. Lakota in žeja 
sta pregnali vse prisotne za mize, kjer so 
se znova pojavile značilne pikniške do-
brote. Vmes je s severa naše ljube dežele 

prineslo par kapelj dežja, ki pa niso 
pregnale naše mladostne razigranosti in 
navdušenosti nad super organiziranim 
in še boljše izpeljanim piknikom. Tokrat 
sta Jovita in njena zlata polovica Boris 
žal manjkala na prijetnem dogajanju, 
kar je imelo strahovito posledico. Nihče 
nam ni skuhal več kot slastnega golaža! 
Še dobr', da ga ne jem. To vam res odkri-
to, iskreno povem. Sta pa že precej časa 
pred zasluženim dopustom z velikim 
veseljem »zrihtala« kraj tokratnega sočno 
nabitega »(ne)plegičnega« psihosocial-
nega druženja, kar pa tudi ni zanemar-
ljiva podrobnost. Prav tako pohvalno je 
bilo, da smo na pikniku lahko uzrli naše 
»vrle, jako žlahtne mladen'če«, ki jih iz 
različnih, le njim znanih razlogov že dalj 
časa ni bilo videti v naši sredi. Sočasno 
s piknikom je potekala tudi manjša sli-
karska delavnica, in sicer pod budnim 
kot sokolje oko natančnim mentorskim 
pogledom Jožeta Potokarja - Cvrča. 
Zraven nadebudnih, ne le doma priz-
nanih mojstrov slikarjev, so bile prisotne 
tudi njihove boljše polovice. Za korajžo 
in spodbudo!
   Na vrhu strehe tamkajšnjega »saloo-
na« je ponosno in vzneseno plapolala 
slovenska zastava. Prav prijetno, veselo, 
poskočno smo obeležili praznik sloven-
ske državnosti, ki je bil dan kasneje. Tako 
kot se spodobi za človeka, ki kaj da na 
svoje domače korenine. Najlepša hvala, 
ne le UO DPG, pač pa vsem prisotnim 
»krivcem« za res pester, sproščujoč, bo-
gat, zanimiv dan.Albin in Jože na pikniku v Lužah 

(Foto: arhiv društva)

Le spretnost in hitrost pripeljeta do zmage. 
(Foto: arhiv društva)

PIKNIK DRUŠTVA PARAPLEGIKOV GORENJSKE
Alenka Oblakovič

[   DELODRUŠTEV   ]
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   Na sedežu društva sta naša člana Jure 
Gašpar in Matej Arh v sredo, 27. 6. 2018, 
tudi uradno prevzela nova športna inva-
lidska vozička OffCarr, dobavitelja Orme-
ga MM. Sredstva za nakup vozička sta s 
pomočjo društva zbrala v obliki donacij.
    Ob tej priložnosti se je zbranim dona-
torjem najprej zahvalil predsednik Peter 
Robnik, nato pa še Jure in Matej.
  Juretu in Mateju so pomagali: Za-
varovalnica Triglav – OE Kranj, Li-
ons Club Kranj,Tinex d. o. o., Mateja 
in Jože Korošec, Ines d. o. o., Saša 
Homan, Dolles 2000 d. o. o., Bizjak 
Franc, Lentismed, Pernuš Tomislav, 
Miklavčič Marija s. p., Mirko Mirčič s. 
p. in Ormega MM. Vsem donatorjem 
se iskreno zahvaljujemo.

Vse najboljše, Ljubica! Predvsem zdravja ti želimo in veliko 
postankov za srečo,  

veselje in smeh.
UO Društva paraplegikov Gorenjske

   V mesecu avgustu je članica Društva 
paraplegikov Gorenjske, pesnica in 
pisateljica Ljubica Jančar, praznovala 
svoj 80. rojstni dan.
Leta nezadržno hitijo, z drobnimi pozor-
nostmi pa tkemo nepozabne spomine. 
Morda sama  s pesmijo še najbolje opiše 
današnji čas, ko hitimo za vsakodnevni-
mi opravki in si pogosto pozabimo vzeti 
čas za lepo besedo, nasmeh in objem:

POSTOJTE LJUDJE 

Ljudje!
Kam se vam tako mudi?

Kam tako hitite?
Postojte za trenutek!

Ljudje!
Postojte ob bistrem potoku,

ob majhni, drobni cvetki,
pod mogočnim, starim drevesom.

Ljudje!
Postojte ob meni,

ki ne morem hiteti,
hiteti za srečo,

ki odhaja z vami. 

Postojte ob meni
in mi podarite srečo vaše bližine!

ŠPORTNA VOZIČKA ZA JURETA IN MATEJA

OSEMDESET LET PESNICE IN PISATELJICE LJUBICE JANČAR 

Anka Vesel

Anka Vesel

Jure in Matej sta dobila nova športna vozička. (Foto: Gorazd Kavčič)

Poveselili smo se z Ljubico Jančar. (Foto: arhiv društva)

[   DELODRUŠTEV   ]
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Željko Geci | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT 
Nova pridobitev Društva paraplegikov Istre in Krasa.

D    ruštvo je s pomočjo sponzo-
rjev in donatorjev nabavilo 
novo kombinirano vozilo za 

izvajanje svojih posebnih socialnih 
programov, kakor tudi za potrebe svo-
jih članov. Konec meseca septembra 

smo izvedli tudi uradno predajo vozila 
svojemu namenu. Člane vabimo, da 
se še naprej vključujejo v program 
prevozov, ki smo ga že začeli izva-
jati z novim, varnejšim, varčnejšim in 
prilagojenim kombiniranim vozilom.

34

Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT 
Športnice in športniki pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije 
tekmujejo v šestih ligah – atletiki, košarki, kegljanju, streljanju, ribolovu in 
šahu. Sezono 2017/18 so 12. oktobra 2017 s prvim kolom tekmovanja 
odprli šahisti. Prvo kolo so že po tradiciji pripravili šahisti Društva para-
plegikov Istre in Krasa, ki so tekmovanje posvetili tudi svojemu odličnemu 
šahistu, Viktorju Brezovniku. 

V Zavodu Ars Viva se je zbralo 15 
šahistov iz petih društev, ki so 
po uvodni predstavitvi in na-

vodilih sodnika po švicarskem sistemu 
odigrali šest kol. Za posamično partijo 
so imeli na voljo deset, težje gibalno 
ovirani tetraplegiki pa dvanajst minut. 
Rezultati so šteli tako za ekipne kot za 
posamične uvrstitve.
    Na črno-belih poljih je v prvem 
krogu lige najboljše rezultate dosegla 
ekipa DP Ljubljana (13,5), v sestavi 
Planinc, Sabljaković, Dmitrović, na 
drugo mesto se je zavihtela DP Koper 
(11,0), v sestavi Gašperut, Žnidaršič, 
Švetak, tretja je bila DP Celje (9,00), 
v sestavi Matić, Jeranko, Trogar, 
četrta DP Kranj (3,5), peta pa DP Mari-
bor (2,5). Zapišemo naj, da sta imeli 
slednji ekipi samo po enega šahista.
 V posamični konkurenci je po 
pričakovanjih prvo mesto osvojil 

najboljši šahist med paraplegiki Edo 
Planinc – LJ (6,0), drugi je bil Jas-
min Sabljakovič (4,5), tretji  Vojko 

Gašperut – KP (4,0) in četrti Benjamin 
Žnidaršič – KP (4,0).
   Tudi tokratno prvo kolo je pod pokro-
viteljstvom GRADEX k. d. iz Šempetra 
v Savinjski dolini brez zapletov vodil 
arbiter Andrej Žnidarčič. Najboljše 
ekipe so za prva mesta v spominskem 
tekmovanju prejele pokale, najboljši v 
posamični konkurenci pa medalje.

Le kdo bo koga? (Foto: arhiv Ars Viva)

Šahisti šahovske lige ZPS - Gradex so se tokrat zbrali v prostorih Zavoda Ars Viva 
(Foto: arhiv Ars Viva)

Vanganelska 8/f 
6000 KOPER

Spletna stran:  
drustvo-para-kp.si

E-pošta:  
dpik.koper@gmail.com

"Ni potrebno igrati 
dobro, potrebno 

je le pomagati 
nasprotniku, da igra 

slabo."
Genrikh Chepukaitis

[   DELODRUŠTEV   ]

VELIKA HVALA VSEM SPONZORJEM IN DONATORJEM, ŠE POSEBNA ZAHVALA GRE LUKI KOPER.

Hvala: Luka Koper, Ford Nova, Sumit Motors, MK Springer Riders, Pizza 33 d. o. o., Okulodent d. o. o., BANKA 
Intesa Sanpaolo d. d., Koper, Jernej Kalan − Mušketirji, Občina Postojna, KRKA, d. d., Novo mesto, GDA d. o. 
o., Gostilna Zatolmin, Thermana d. d., Laško, Lentismed, Občina Pivka, IRIO d. o. o., STUDIO STIMA, Zaposle-
ni v DSO Ilirska Bistrica, Sanis d. o. o., Pivovarna gostilna Kozina, ME-plast Kozina, Kamnoseštvo Tavčar d. o. 
o., Ensol 360 d. o. o., Agrimak d. o. o., DE-HO d. o. o., VTS d. o. o., ROBOR s. p., Gostilna Trije lovci, ASCON d. o. 
o., Goldoni Koper, Pivnica EMONEC, TELES d. o. o., Timko d. o. o., SalijiAjhan s. p., Bruna Horvat, Zoran Vekič, 
BU220 d. o. o., Baruca Adrijan s. p.
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 Vseslovenska dobrodelna prireditev 
»Tečem, da pomagam« se vsako leto 
zgodi tudi na Špici v Celju, kjer udeleženci 
s tekom oziroma hojo s štartnino prispe-
vajo sredstva v dobrodelne namene. Or-
ganizatorji dogodka so dobrodelni Lions 
in Leo klubi iz Celja in njegove okolice, ki 
so letošnji izkupiček namenili za ureditev 
parka na Golovcu v Celju z imeni rastlin v 
Braillovi pisavi, da bodo slepi in slabovidni 
varovanci doma lahko spoznavali rastline v 
parku na sebi prijazen način. Na prireditvi 
so  sodelovali Nacionalni inštitut za javno 
zdravje OE Celje, policija, Medobčinsko 
društvo slepih in slabovidnih Celje, Društvo 
gluhih in naglušnih Celje in Društvo 
Sonček ter seveda Društvo paraplegikov 

jugozahodne Štajerske. Prireditev sta s svo-
jo udeležbo podprla tudi vrhunska alpska 
smučarja Boštjan Kline in Martin Čater. 
Da nista samo smučarja, sta dokazala s tem, 

ko sta že po nekaj minutah igre pokazala  
zavidljivo znanje tudi v košarki na vozičkih, 
ki sta jo odigrala z nami. Prireditve se bomo 
z veseljem udeležili tudi v bodoče.

Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI 
Pa to je neverjetno, poletja je že konec. Žal je lepega vedno kar prehitro 
konec. Že pred pravim poletjem smo se udeležili prireditev »Gibanje za vse« 
v Štorah in »Tečem, da pomagam« v Celju. Konec junija smo organizirali tudi 
naše poletno srečanje članov, na izlet smo se tokrat odpravili kar v našo pre-
stolnico, na vrhuncu poletja pa sta zakonca Rupnik tudi tokrat organizirala 
likovno delavnico. Naši člani so bili zelo dejavni tudi na športnem področju, 
tako na mednarodnih prizoriščih kot tudi doma. Več pa v nadaljevanju.

    Konec meseca maja je Občina Štore v 
sklopu občinskega praznika prvič organi-
zirala Občinski Bazar »Gibanje za vse«, ka-
mor so povabili številna društva, ki delujejo 
na njenem območju. Svoje dejavnosti in 
projekt »Kar me ovira – me motivira« je na 
svoji  stojnici predstavilo tudi naše društvo. 
Na ogled so bila postavljena ročna dela 
naših članic, ki ustvarjajo pod mentorstvom 
Angele Gajšek, Gregor Janežič je v živo 
predstavil, kako se slika z usti, skupaj z otroki 
vrtca Lipa Štore in Osnovne šole Štore smo 
se pomerili v košarki na vozičkih. Vse skupaj 
je dokumentiral naš uradni fotograf Peter 
Planinšek in dokazal, da se da fotografirati 
tudi brez rok. Za konec smo se okrepčali še 
z okusnim bogračem in obljubili, da se vi-
dimo tudi prihodnje leto.

GIBANJE ZA VSE

TEČEM, DA POMAGAM

Gibanje za vse (Foto: Peter Planinšek)

»Tečem, da pomagam« (Foto: Peter Planinšek)

Opekarniška 15/a 
3000 CELJE

Spletna stran:  
drustvo-para-ce.si

E-pošta:  
dce.paraplegik@guest.arnes.si
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    Ribnik Lisjak je že šestič zapored gostil 
letno srečanje članov našega društva. Mir-
na in prijetna okolica nas nekako sili, da se 
vračamo vsako leto. Kljub žgočemu soncu 
tudi tokratna udeležba ni bila slaba. Že 
dopoldne so se na ribniku zbrali ribiči treh 
društev in se pomerili na tekmovanju za 
»Divjo ligo«. Največji ulov je uspel Francu 
Simoniču, drugi je bil naš Rudi Centrih, 

tretji pa Miran Jernejšek. Tokrat nas je 
prišel pozdravit tudi župan Občine Tabor 
Ludvik Miklac. Kot vsako leto smo v gos-
te povabili podjetje, ki se ukvarja s prodajo 
medicinskih pripomočkov. Tokrat je šlo za 
podjetji MEDIMAJ in ABENA, ki sta naše 
člane obdarili s praktičnimi darili. Metanje 
krogov je prav tako že tradicionalno, kakor 
tudi zmaga Marine Hudej, ki je odnesla 
domov prehodni pokal.

   Da nismo lačni, vsako leto poskrbi prijaz-
no osebje gostišča Lisjak, našega srečanja 
pa se redno udeležuje tudi Fonzi s pri-
jateljem, ki z glasbo in humorjem skrbi za 
dobro vzdušje. Najbolj pomembno pa je 
seveda druženje. Srečajo se stari prijatelji, 
novi člani na enem mestu izvedo veliko 
novega in ko je ob tem še zabavno, je 
glavni namen takih srečanj dosežen. Se 
vidimo tudi prihodnje leto.

    Na tokratni izlet se nismo odpravili prav 
daleč, saj smo obiskali kar naše glavno 
mesto, ki je med Slovenci vse prevečkrat 
spregledana destinacija. Ko ti Ljubljano 
predstavi strokovno podkovani vodič, kot 
jo je nam, spoznaš, da o naši prestolnici 
pravzaprav marsičesa še nismo vedeli.
  Pred Vodnikovim spomenikom smo 
počakali vodiča Anžeta in začeli sprehod. 
Spoznali smo tržnico na prostem, pokrito 
tržnico in Plečnikovo pokrito tržnico ob 
reki Ljubljanici. Naslednja postaja je bil 

Zmajski most z značilnimi kipi zmaja, 
nato Mesarski most (most zaljubljencev), 
potem je sledila Stolna cerkev oziroma 
cerkev Svetega Nikolaja, kjer smo si ogle-
dali glavna vrata, ki prikazujejo zgodovino 
krščanstva na Slovenskem. Brez Tromo-
stovja in pomena Plečnikove arhitekture 
za Ljubljano in Slovenijo seveda ni šlo. 
Mestna hiša, Prešernov trg, park Zvezda, 
Kongresni trg, kipec Emonca ter od daleč 
tudi lepote parka Tivoli ter Jakopičevega 
drevoreda in še kaj. Vse to nam je Anže 

predstavil na zelo zanimiv in z raznimi, 
večkrat tudi smešnimi zgodbicami, zelo 
duhovit način. Ker sprehod ni bil prav la-
hek, smo postali lačni in se v znani in eni 
najstarejših gostiln na Slovenskem, Šestici, 
s kosilom primerno okrepčali. Polni nove 
energije smo se z vzpenjačo odpravili 
še na ljubljanski grad, kjer smo si ob ka-
vici privoščili še kepico sladoleda. Dan je 
prinesel veliko novega, pa čeprav smo 
mislili, da o Ljubljani vemo že vse.

    Kjer se sliši smeh in je čutiti veliko veselja 
in sreče, je vedno lepo. In tako je vedno 
na domačiji Marje in Branka Rupnika 
na Ljubnem ob Savinji. Tudi letos, že šestič 
zapored, sta organizirala likovno delavni-
co, ki je mnogo več kot le likovna delavnica, 
saj se tu vsako leto zberejo prijatelji, ljubi-

telji kulture in lepe pokrajine, da se imajo 
lepo in ob tem tudi kaj lepega ustvarijo in 
kar je najpomembnejše, dobrodošli so vsi. 
Tako so se delavnice tudi letos udeležili 
nekateri najvidnejši člani Likovne sekcije 
Zveze paraplegikov Slovenije, kot so: Voj-
ko Gašperut, Beno Žnidaršič, Željko 
Vertelj, Miran Jernejšek in drugi. Z usti 
slika tudi član našega društva Grega Janežič, 
ki je med omenjenimi veterani še začetnik, 
ampak hitro napreduje. Tudi letos je nad  
slikarji  bdel mentor Jože Potokar - Cvrčo. 
Prav tako so se udeležencem pridružili 
številni otroci, željni novega znanja in ust-
varjali pod mentorstvom Irene Kočevar. 
   Tudi tokrat se je udeležencem pridružil 
župan Občine Ljubno ob Savinji Franjo 

Naraločnik s svojo kitaro in poskrbel za 
prešerno vzdušje ob zaključku dogodka. 
Marja in Branko se ob tem zahvaljujeta 
vsem svojim sosedom, Društvu Naš kraj 
in Društvu paraplegikov jugozahodne 
Štajerske za podporo in pomoč pri organi-
zaciji  dogodka.

Tudi otroci so pridno ustvarjali.  
(Foto: Peter Planinšek)

Župan je tudi tokrat zaigral in zapel.  
(Foto: Peter Planinšek)

Tudi metanje krogov je postalo 
tradicionalno. (Foto: Peter Planinšek)

Toliko nas je bilo. (Foto: Peter Planinšek)

LETNO SREČANJE ČLANOV

SPREHOD PO PRESTOLNICI

NA LJUBNEM TUDI TOKRAT ZELO VESELO

[   DELODRUŠTEV   ]
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   Pa začnimo tokrat z našimi ribiči. 
Rudi Centrih je namreč postal 
svetovni podprvak na svetovnem pr-
venstvu, ki je potekalo meseca junija 
v Varaždinu na sosednjem Hrvaškem. 
Bil je tudi član ekipe Slovenije, ki je 
osvojila nehvaležno četrto mesto. Na 
posameznem državnem prvenstvu se 
naši ribiči tokrat niso izkazali. So pa s 
skupnim drugim mestom v ligi ZPS še 
enkrat dokazali, da so med najboljšimi 
v državi. Zadnje kolo lige ZPS je sicer 
organiziralo naše društvo na ribniku 
Marof v sodelovanju z Ribiško družino 
Laško. Na tekmovanju so zmagali ribiči 
domačega društva DP jugozahodne 
Štajerske, drugo mesto je osvojila eki-
pa DP Podravja, tretje pa DP Koroške. 
Med posamezniki je zopet izstopal 
Rudi Centrih (16.250 gramov), drugi 
je bil Boštjan Javernik iz DP Koroške 
(6.140 g), tretji pa Boško Božič iz DP 
Istre in Krasa (5.510 g). Sicer se je tek-
movanja udeležilo 26 ribičev iz sed-
mih pokrajinskih društev.

   Tudi naši atleti so bili dejavni na 
domačih in mednarodnih tekmovan-
jih. Henrik  Plank je bil edini pred-
stavnik Slovenije na evropskem pr-
venstvu v paraatletiki, ki je potekalo v 
Berlinu od 20. do 26. avgusta. Nastopil 
je v metu diska in z novim osebnim 
rekordom 15,90 metra zasedel sedmo 
mesto.
  Člani našega društva so zastopali 

Slovenijo in ZPS na tridesetih športnih 
igrah, ki so se odvijale meseca junija 
v Ohridu v Makedoniji. Tekmovalo se 
je v atletiki, streljanju in namiznem 
tenisu. Naši tekmovalci so se udeležili 
atletskega tekmovanja v mnogoboju. 
Vinko Hren je dosegel nehvaležno 
četrto mesto.
  Tudi letos so potekala tekmovanja 
v atletski ligi ZPS. Še enkrat je največ 
pokazala ekipa DP jugozahodne 
Štajerske in po tekmah, ki so bile v 
Mariboru, Celju, Murski Soboti in Črni 
na Koroškem premočno zmagala ter s 
tem v trajno last prejela tudi  prehodni 

pokal.
   Poletje je idealno tudi za kolesarst-
vo, s katerim se pri nas ukvarja kar 
nekaj članov. Gregor Habe je član 
reprezentance Slovenije in se po-
leg tekem v Sloveniji udeležuje tudi 
mednarodnih tekmovanj. Sicer pa 
so naši člani sodelovali na tradicio-
nalnem maratonu Franja in še na 
nekaterih drugih podobnih priredi-
tvah.
    Delo v društvu poteka po ustaljenih 
tirnicah. O tem, kaj se bo dogajalo 
jeseni, pa več v naslednji številki.

USPEŠNO ŠPORTNO POLETJE

Rudi Centrih s pokalom za 2. mesto na 
svetovnem prvenstvu (Foto: arhiv društva)

Ekipa je v Makedoniji tekmovala v treh športnih panogah. (Foto: arhiv društva)

Atleti so prejeli zaslužene pokale. (Foto: Janez Hudej)

[   DELODRUŠTEV   ]
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Kaj nas povezuje? V obeh organi-
zacijah se trudimo, da bi pomagali 
mladim – mi skozi ozaveščanje 

mladih preko preventivnih delavnic in 
drugih aktivnosti, CommonGoal pa preko 
nogometa – da bi bil dosegljiv tudi tis-
tim otrokom, ki si ga niti v sanjah ne bi 
mogli privoščiti. Neizmerno smo hvaležni 
pobudniku prireditve in podpredsedniku 

ND Bilje, Matjažu Nemcu, da smo lahko 
bili del tega spektakla in da bomo z nji-
hovo pomočjo lahko širili naprej svoje po-
slanstvo.
   Tekme so se člani Zavoda VOZIM udeležili 
v zelo velikem številu, saj je bila to en- 
kratna priložnost, da v živo vidijo obraze, ki 
so jih lahko gledali le preko TV- zaslonov. 
Prav oni so tisti, ki najbolje vedo, kako je to, 
ko se ti svet podre in je treba sanje graditi 
na novo. Kot je dejal tudi direktor Zavoda 
VOZIM, David Razboršek: »… nam bo 
s pomočjo tega dobrodelnega turnirja 
uspelo še več mladih ozavestiti in vplivati 
nanje, da se njihove sanje ne končajo z 
enim nesmiselnim dejanjem.« 
Vsa pozitivna energija nam je za povrh 
prinesla še sončno vreme, tekma pa se je 
odvila v samih presežnikih. Nogometaši so 
bili razporejeni v dve ekipi, v ekipo Equal 
Game, ki jo je vodil Andrea Villas - Boas 

in ekipo CommonGoal, ki jo vodi slovenski 
selektor Tomaž Kavčič, končni rezultat 
pa je bil 6 : 1, v prid ekipi Equal Game. Na 
tekmi sta zaigrala tudi predsednik države 
Borut Pahor in predsednik UEFE, Alek-
sander Čeferin, ki sta se oba odlično iz-
kazala.
   Mogoče se boste vprašali, zakaj so tekmo 
priredili v tako majhni in odročni vasici, ko 
pa imamo npr. stadion Stožice? Šlo je za 
prav poseben občutek, ob katerem so 
se  svetovni nogometni zvezdniki  vrnili h 
koreninam. Tja, kjer so tudi oni začeli.
   Hvala vsem, ki ste prišli in nas podprli! Še 
posebej pa bi se radi zahvalili Aleksandru 
Čeferinu, saj brez njega tekma ne bi bila 
tako izjemna, ND Bilje, ki je omogočilo, da 
smo bili del tega spektakla in še medijski 
hiši Pro Plus za vso podporo.

Povezovalca dobrodelnega nogometnega spektakla Ota Roš in Peter Poles z našima 
ambasadorjema varne vožnje Barbaro Slaček in Ninom Batageljem (Foto: Barbara Slaček)

Vsega, kar je zmečkano, se ne da 
poravnati. (Foto: Zavod VOZIM)

Nogometne legende v elementu  
(Foto: Barbara Slaček)

Ajša Alagić | Zavod Vozim

MLADOST IMA SANJE. 
POMAGAJMO JIH URESNIČITI
Pod tem sloganom se je odvila letošnja že 8. dobrodelna nogometna tekma v Biljah. V preteklih letih je to 
malo vasico, ki se nahaja v bližini italijanske meje, obiskalo že kar nekaj vidnejših slovenskih športnikov, tokratni 
spektakel pa je bil prav poseben zaradi dveh razlogov: tekme so se po zaslugi predsednika UEFE, Aleksan-
dra Čeferina, poleg slovenskih nogometnih zvezdnikov udeležile še nogometne legende svetovnega kova, 
kot so Luis Figo, Alessandro Del Piero, Nuno Gomes, Gilberto Silva, Frank de Boer, Christian Karembeu in 
številni drugi, drugi razlog pa je ta, da so se s tekmo zbirala sredstva za Zavod VOZIM in fundacijo Com-
monGoal.
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   Društvo paraplegikov Koroške je 
13. septembra 2018 ob občinskem 
prazniku Mestne občine Slovenj Gra-
dec odprlo 11. Festival drugačnosti. 
Začel se je s tradicionalnim literarnim 
večerom, kjer so gostili avtorico Eleno 
Pečarič. V programu prireditev sta dve 
razstavi – prva je fotografska, druga pa 
likovna, ki je posebna zato, ker gre za 
tipne replike znanih evropskih slikarjev. 
Z njo pa obeležujejo tudi evropsko leto 
kulture. 
  S parakolesarjenjem, »Kolo povezuje«, 
in predstavitvami mobilnosti invalidov 
se je obeležil tudi Teden mobilnosti. Z 
dvema predavanjema smo podali ko-
ristne informacije in motivacijo tistim, ki 
jih doleti usodna poškodba ali bolezen. 
Krona vsega je Bazar – predstavitev 
vseh invalidskih in humanitarnih or-

ganizacij s stojnicami in dogodki na 
odru ter predavanji v šolah. O doga-

janju, ki še poteka, vas bomo obširneje 
seznanili v decembrski številki glasila.

Lutfi Abdullahu | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI 
V organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije je 20. junija 2018 zaključno 
četrto kolo atletske lige pripravilo naše Društvo paraplegikov Koroške. 
Pravkar pa v Slovenj Gradcu pod okriljem našega društva poteka že 11. 
Festival drugačnosti.

Ronkova 6 
2380 SLOVENJ GRADEC

Spletna stran:  
dpkoroske.si

E-pošta:  
dpkoroske@gmail.com
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Atletsko tekmovanje je v odličnih 
vremenskih razmerah poteka-
lo v športnem parku Črna na 

Koroškem. Naši atleti v sklepnem delu na 
odličnem drugem mestu. Pred pričetkom 
sta vse navzoče nagovorila predsednik 
DP Koroške, Damjan Hovnik, in županja 
Občine Črna na Koroškem, mag. Romana 
Lesjak, ki je tekmovalkam in tekmoval-
cem zaželela uspešne nastope.
   Na zadnjem kolu je nastopilo 29 atletov iz 
petih pokrajinskih društev zveze, vodili pa 
sodniki Zbora atletskih sodnikov Velenje.
Najboljši rezultat je dosegel Henrik Plank 
v metu kopja (skupina F52). Za met, dolg 
16.12 m, je prejel 867,60 točk.
  V atletski ligaški sezoni 2018 je slavila eki-
pa DP jugozahodne Štajerske, na drugo 
mesto se je uvrstila DP Koroške, na tretje 

pa DP ljubljanske pokrajine.
  Ekipa DP Celje je v trajno last osvojila tudi 
ligaški prehodni pokal.

Ekipne uvrstitve četrtega kola:
1. DP jugozahodne Štajerske: 4.809,4 točk;
2. DP Koroške: 4.680,34 točk;
3. DP ljubljanske pokrajine: 3.385,52 točk;
4. DP Podravja: 3.282,26 točk;
5. DP Prekmurja in Prlekije: 2.741,73 točk.

Skupna uvrstitev po zadnjem kolu:
1. DP jugozahodne Štajerske: 19.038,04;
2. DP Koroške: 14.117,25;
3. DP ljubljanske pokrajine: 13.323,48;
4. DP Podravja: 13.294,07;
5. DP Prekmurja in Prlekije: 12.246,16;
6. DP severne Primorske: 2.134,79.

Naš atlet Branko Erjavec (met kija) v 
četrtem kolu (Foto: DPJZŠ)

Literarni večer se je odvil v knjižnici K. Meška v Slovenj Gradcu (Foto: arhiv društva)

11. FESTIVAL DRUGAČNOSTI
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   Naše društvo vsako leto pred začetkom 
poletja za svoje člane pripravi spom-
ladansko srečanje. Tokrat smo se 16. 

junija 2018 podali v občino Medvode 
in najprej obiskali kmetijo Malenšek 
v Žlebeh, nato pa še hidroelek- 

trarno Mavčiče. Popoldansko druženje 
smo pripravili v prelepi naravi na piknik 
prostoru na Jeprci.

   Na kmetiji imajo sirarno, kjer domače 
mleko predelujejo v mlečne izdelke, 
kot so: različne vrste sira, maslo, skuta, 
smetana, sirotka ... Sirarno in nekatere 
postopke predelave nam je predstavil 
gospodar Mirko Bizant, žena An-
dreja in otroci pa so nas postregli z 
različnimi siri. Te domače dobrote smo 
lahko tudi kupili.
   Na bližnjih pašnikih kmetije se pase 
25-glava čreda krav molznic, ki vsak 
dan daje od 300 do 400 litrov mleka za 
predelavo. Prav toliko imajo tudi mla-
dih telic. Kmetija meri 24 hektarjev, za 
krmo pa ne uporabljajo silaže. Res so 
nas lepo sprejeli in postregli. HVALA!

   Vse o pridobivanju električne ener-
gije v HE Mavčiče nam je podrobno 
razložil mag. Mirko Javeršek, vodja 
proizvodne enote Medvode. Omenil 
je sistem delovanja Savskih elektrarn in 
naložbene vrednosti. Povedal je tudi ve-
liko zanimivosti o globalnem segrevanju 
in onesnaževanju ozračja ter hudih pos-
ledicah, ki bodo sledile, če človeštvo 
ne bo pravočasno ukrepalo. Gospod 
Javeršek, hvala za tako lepo, strokov- 

Na kmetiji Malenšek so nas postregli z različnimi domačimi siri. (Foto: arhiv društva)

Pred hidroelektrarno Mavčiče (Foto: arhiv društva)

Jože Globokar in drugi dopisniki  
| Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI 
Pri Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine smo bili aktivni tudi v poletnih 
dneh. No, tokrat objavljamo še nekaj vrstic iz dogodkov, ki so se dogodili 
še v maju in začetku junija, saj so zaradi pomanjkanja prostora v našem 
vse bolj obsežnem Paraplegiku morali počakati do tokratne številke. V na-
slednjih, kar številnih prispevkih, pa lahko preberete, kaj smo počeli v tem 
času. Največ prostora namenjamo spomladanskemu srečanju, ki smo ga 
po dolgoletni tradiciji pripravili tik pred začetkom poletja. 

SPOMLADANSKO SREČANJE V OBČINI MEDVODE

Kmetija Malenšek

Hidroelektrarna Mavčice

Dunajska 188 
1000 LJUBLJANA

Spletna stran:  
drustvo-para-lj.si

E-pošta:  
dlj.paraplegik@guest.arnes.si
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no in poučno predstavitev.
  HE Mavčiče je ena od Savskih elektrarn, 
ki je pod naseljem Mavčiče začela obra-
tovati v letu 1986. Pretočno elektrarno 
z jezovno zgradbo sestavljajo: strojnica, 
prelivni polji in težnostna zemeljska 

pregrada. Konstrukcijska višina objekta je 
40 metrov, v strojnici pa sta nameščena 
dva agregata (kaplanovi turbini, ki ju je 
izdelal Litostroj), s skupno požiralnostjo 
260 kubičnih metrov na sekundo. V koni-
cah proizvodnje dajeta 38 MW moči, pri 

srednji letni proizvodnji 62 GWh. Gene- 
ratorja sta vsak s svojim transforma-
torjem povezana s 110 kV mrežo prek 
elektrarniškega 110 kV stikališča. Elek-
trarna je daljinsko vodena iz centra Savs-
kih elektrarn v Medvodah.

   Po ogledu hidroelektrarne nas je pot 
vodila na osrednji kraj našega srečanja 
– idilični piknik prostor, ki leži ob 
gozdičku na Jeprci. Tam sta naša »žar 
mojstra« Milan in Jože že hitela s pri-
pravami za peko dobrot na žaru, ose- 
bne asistentke Mira, Špela, Vesna ter 
Marinka, Mateja, Veronika, Vesna 
in Jana pa poskrbele za osvežilne 
napitke.
 Po pozdravnem nagovoru in 
dobrodošlici predsednice društva, 
Mirjam Kanalec, je osebni trener 
Nejc Kofler iz Studia telo in vadba 
našemu članu Denisu Keranoviću 
poklonil nekaj sredstev, doniranih iz 
dobrodelne diete. Hvala za lepo do-
brodelno gesto!
   V nadaljevanju veselega srečanja so 
se nekateri naši člani pomerili v pi-
kadu, pripravili pa smo tudi vedno za-
nimiv bingo s praktičnimi nagradami 
za izžrebane vrstice in glavno nagrado 
za celoten listič. To je bil izkupiček od 
vseh prodanih lističev. Z dobro glasbo 

za vsak okus je skrbel DJ Slavko, vse 
organizacijske niti pa je tudi tokrat ime-
la v rokah podpredsednica društva in 
tako imenovana »deklica za vse,« Moj-
ca Burger. Člani so ob tej priložnosti 
prejeli tudi pestro in zanimivo glasilo 
IZZIV. Radi bi se še posebej zahvali Civil-

ni zaščiti Medvode, ki nam je posodila 
šotor in Društvu distrofikov, Združenju 
multiple skleroze, DP jugozahodne 
Štajerske, DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja ter Tomažu in Aleni, ki so nam 
pomagali, da smo naše člane varno 
pripeljali na srečanje. Bilo je lepo.

   V Društvo paraplegikov ljubljanske 
pokrajine je trenutno včlanjenih 311 
paraplegikov in tetraplegikov, ki živijo 
v osemintridesetih občinah osrednje 
Slovenije. Zaradi boljše povezanosti s 
člani imamo mrežo, v kateri šestnajst 
tako imenovanih socialnih poverjenikov 
skrbi za člane v njihovi širši okolici. Člani 
lahko kadarkoli pokličejo svojega pover-
jenika in ga seznanijo s svojimi težavami. 
Če jih ne moreta skupaj rešiti, je pover-
jenik tisti, ki predstavlja vez med članom 
in društvom.
   Da bi se še nekoliko bolj zbližali in 
spoznali, je poverjenik Marjan Zu-
panec za svoje »varovance« 11. junija 
2018 v Zagorju pripravil srečanje. Iz-
menjali so si izkušnje, nekateri so zaupali 
svoje težave in se malo poveselili. Skoraj 

dvajsetim članom sta se pridružili tudi 
predsednica društva Mirjam Kanalec 
in vodja poverjeniške mreže Mojca 

Burger. Upamo, da bodo ta srečanja 
postala tradicionalna in da bodo temu 
zgledu sledili tudi drugi poverjeniki.

Srečanje na osrednjem prostoru na Jeprci (Foto: arhiv društva)

Poverjenik Marjan Zupanec je nagovoril svoje »varovance.« (Foto: arhiv društva)

Piknik prostor na Jeprci

SREČANJE ČLANOV S SVOJIM POVERJENIKOM
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   Naše društvo je 26. junija 2018 ob 
zaključku delovnega polletja pripravi-
lo izlet z ladjico po reki Ljubljanici. 
Blizu 40 članov, nekaj otrok in svojcev 
se je v Trnovskem pristanu pod Prul-
skim mostom vkrcalo na rečno ladjico 
»Sulc« in zaplulo po skrivnostni reki 
proti njenemu izviru. Na Ljubljanici se 
odvija kar živahen turistični promet. 
Po nekaterih podatkih je registriranih 
že skoraj 30 plovil na motorni pogon 
za prevoz oseb. Na naši plovbi smo jih 
veliko srečali in si pomahali v pozdrav. 
Mimo Špice in Livade smo zapluli 
in uživali v prelepi naravi Ljubljan-
skega barja, mimo Plečnikove cerkve 
do Lip. Tam je rečni kapitan Miha 
Vidovič ladjico z veselo druščino 
obrnil in vrnili smo se nazaj vse do 
Plečnikovih zapornic v središču mesta. 
Pluli smo pod Zmajskim in Mesarskim 
mostom, Tromostovjem, Šuštarskim 
in Mrtvaškim mostom in videli, 
kako Plečnikove arkade, Prešernov 
spomenik, frančiškanska cerkev in 
druge znamenite stavbe ob bregovih 
Ljubljanice, izgledajo iz žabje perspek-
tive. 
   Ljubljanica je reka sedmerih imen. 
Njena pot je dolga in razburljiva. 

Večkrat ponikne in se spet prikaže na 
površju, toda vedno pod drugim ime-
nom. Najprej se na svojem prvem 
izviru Prezid na Hrvaškem imenuje 
Trbuhovica, potem Obrh, pa Stržen, 
Rak, Pivka in Unica, vse dokler pri 
več izvirih (Močilnik, Retovje, Bistra) v 
bližini Vrhnike po dolgi poti iz kraškega 
podzemlja na svetlo privre kot Lju-
bljanica. V reki živijo številne ribe, med 
njimi tudi kralj sladkovodnih voda 
sulec, po katerem je naša ladjica dobila 
svoje ime. Ob reki so se naselile številne 

živali – nutrije,  pižmovke, race, ponirki 
in velika vrsta ptic. Mogoče pa se bo na 
bregove Ljubljanice vrnil tudi bober, 
kot se je v nekatere reke in potoke po 
200 letih vrnil na Dolenjskem.
   Zanimiva, poučna in polna doživetij 
je bila ta štiriurna plovba. Pa tudi 
pestra, saj nas je v sončnem in delno 
oblačnem vremenu presenetila tudi 
kratka nevihta. No, ladjica ima streho 
in tudi stransko zaščito pred dežjem. 
Doživeti številne mehurčke na gladini 
reke je pa tudi nekaj posebnega.

   V društvenih prostorih je 19. junija 
potekal tečaj spoznavanje Excela, 
za njim pa 27. junija 2018 še tečaj 
slovenščine.

Tečaj računalniškega programa Excel  

 Šestim »računalničarjem« je zani-
miv in zelo uporaben Microsoftov 
računalniški program za obdelavo 
razpredelnic na začetniškem tečaju 
predstavil Uroš Rozina. Tečajniki so 
se najprej seznanili s tabelo in celicami 
− seštevanjem, množenjem, deljen-
jem, pisanjem in vstavljanjem formul, 
razvrščanjem, kodiranjem, tiskanjem 
dokumentov, skrivanjem podatkov, 
oblikovanjem tabel, združevanjem in 
oblikovanjem celic in še in še bi lahko 
naštevali. Kar veliko za dobre tri ure 
učenja. V nadaljevanju tečaja so osvo-

jili tudi nekoliko zahtevnejše funkcije.
Lahko zapišemo, da so naši tečajniki 
z odlično predstavitvijo in praktično 
pomočjo predavatelja pridobili veliko 
osnovnega znanja. 

Tečaj slovenskega jezika

   Tečaju je prisluhnilo šest udeležencev, 
vodila pa ga je učiteljica slovenščine, 
Bojana Polak - Mijovič.
  Tečajniki so se seznanili z osnovami 
pravopisa, kot pomoč pri pisanju pa 
jim je predavateljica priporočila tudi 
ogled spletne strani FRAN (slovarji 
Inštituta za slovenski jezik). V nadalje-
vanju tečaja so se slušatelji seznanili 
s knjižnim in neknjižnim jezikom, 
spoznali so tudi Brižinske spomenike 
in pisavo, ki se je spreminjala z razvo-
jem človeštva. S praktičnimi primeri so 

obnovili, kaj pišemo z veliko in malo 
začetnico, kje vstavimo vejico itd. 
Upamo, da so se tudi kaj naučili, saj je 
pomembno, kako se izražamo, še bolj 
pa kako pišemo.

Tečajniki so pridobili veliko osnovnega 
znanja. (Foto: arhiv društva)

Z ladjico Sulc na izlet po Ljubljanici (Foto: arhiv društva)

Z LADJICO PO LJUBLJANICI

DVA TEČAJA V DRUŠTVENIH PROSTORIH
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   V prostorih društva smo 4. junija 2018 
začeli s prvo slikarsko delavnico, kjer so 
se s slikarsko umetnostjo prvič srečali 
nekateri naši člani. Delavnico, OSNOVE 
SLIKANJA, je vodil naš priznani in že 
uveljavljeni slikar Damjan Rogelj, na-
menjena pa je bila predvsem tistim 
članom, ki slutijo ali že vedo, da jim sli-
karsko ustvarjanje prinaša srečo in ve- 
selje. Na začetku delavnice so risali elipse, 
ki so ena od tistih osnovnih spretnosti, 
ki se jih mora vsak risar začetnik naučiti. 
Na štirih delavnicah so sodelovali štirje 
člani našega društva, ki so z zanimanjem 
sledili nasvetom slikarja.

   Mestna občina Ljubljana nam v pros-
torih Info točke 65+ v središču Ljubljane 
že vrsto let omogoča postavitve naših 
razstav. Na tokratni razstavi, ki smo 
jo odprli 30. julija 2018, sta razstavlj- 
ala slikarja Damjan Rogelj in Zlatko 
Bernašek. S svojimi prvimi slikar-
skimi deli pa so sodelovali še: Draga 
Lapornik, Alenka Tratnjek in Emil 
Palameta, ki so slikarstvo in slikarske 
tehnike spoznali na likovnih delavnicah.
  Moderator in likovni kritik Jaka Rac-
man je o razstavi in avtorjih med 
drugim povedal: »Rogljeva dela so mo-
tivno in slogovno pomenljivo izbrana iz 
različnih pristopov (spoznanih tudi med 
študijem slikarstva), kar nakazuje širino, 
domet ter relacije med sodobnostjo 
in področji vplivov iz bogate slikarske 
tradicije. 
  Zlatko Bernašek se z dolgoletnimi 
izkušnjami tehničnega risanja, ob-
likovanja in snovanja male plastike 

predstavlja z realističnimi risbami z 
modernistično vizijo abstrakcije, ekspre-
sivno dinamične v plastično vznemirljivi 
vehemenci. 
   Tečajniki, ki na razstavi pogumno in 
scela predstavljajo proces postopnega 
osvajanja začetnega znanja likovnih 
postopkov in tehnik, s svojimi deli pre-
segajo tehnično-spoznavne vidike in 
mestoma sežejo presenetljivo visoko 
v izkazovanju (doslej) skritih talentov. 
Poudariti velja dejstvo, da so na tečaj 
vstopili na različnih ravneh, saj je vsakdo 
med njimi že izoblikovana osebnost s 
povsem svojimi izkušnjami, spomini in 
cilji za prihodnost.«
   Razstavo je odprl župan MOL Zoran 
Janković, še prej pa pripomnil, da se 
je v teh letih od nas tudi veliko naučil. 
Uvidel je, da smo z vztrajnostjo in s tr-
dim delom veliko dosegli. Na kulturnem 
področju pa nas je opozoril na nov izziv. 
Z našimi razstavami naj bi se namreč 

predstavljali tudi na največji mestni 
galeriji, ki bo v nekdanji Cukrarni zaživela 
v prihodnjih dveh letih.
   Kulturni dogodek je popestrila in obo-
gatila violinistka Urška Jeraj, ki je iz 
svoje violine izvabila čudovite bolgarske 
in izraelske melodije.

   Da je kolesarjenje najboljši šport za 
srce in krvni obtok, je že dolgo znano. 
Zato je  vse bolj priljubljeno med nami, 
saj ga lahko izkoristimo za krepitev tele-
sa in duha − kot izziv ali kot družabni 
dogodek. Lahko je zabavno, lahko pa je 

prava dogodivščina.
  Zato so se nekateri člani našega 
društva 13. junija 2018 v popoldanskem 
času zbrali pred gostiščem Livada in se s 
kolesi priklopniki odpeljali na kolesarsko 
turo − »Po bregovih Ljubljanice«.

   Vsi dobre volje in v veselem 
pričakovanju so začeli kolesariti na 
desnem bregu Ljubljanice in se prepusti-
li užitku. Med vožnjo so spoznavali nara- 
vo ob bregovih Ljubljanice, opazovali 
znamenitosti, ki jih še nikoli niti opazili 

Tehnike slikanja je predstavil naš slikar Damjan Rogelj. (Foto: arhiv društva)

Razstavo je odprl župan MOL Zoran 
Janković. (Foto: arhiv društva)
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NEKATERI ČLANI SO SPOZNALI OSNOVE SLIKARSTVA 

VSAKOLETNA RAZSTAVA V PROSTORIH INFO TOČKE

KOLESARJENJE »PO BREGOVIH LJUBLJANICE«

Mateja Lazar

Mateja Lazar

Marinka Verbič
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niso, skratka bili so navdušeni nad lepo-
to Ljubljane oziroma njene okolice.
   Ob navdušenju jih je včasih malo »vr-
glo s tira«, ker je bila pot groba, toda 
kljub temu ni bilo večjih težav, saj so se 
večinoma peljali po urejenih kolesarskih 
poteh. Tudi vreme je »zdržalo«! Večji del 
poti je bilo sonce za oblaki, vendar dežja 
ni bilo.
  Ob šumenju Ljubljanice, ob lepoti 
Ljubljane, ob dobri družbi in ob zado-
voljstvu, da se je to zgodilo, jim je pot 
prehitro minila. Zato so na cilju sklenili, 
da se kolesarski dogodek mora ponoviti, 
vendar naslednjič ob spoznavanju nove 
poti.

Kar so si nazadnje obljubili, so tudi 
storili!

Tokrat so se navdušeni kolesarji našega 
društva zbrali na parkirišču na Dolgem 
mostu in se s kolesom, električnem 
priklopnikom ali skuterjem odpel-
jali po delu poti »Pot spominov in 

tovarištva«. Pot obkroža Ljubljano, 
združuje predanost zdravemu načinu 
življenja in ohranjanju zgodovinskega 
spomina. Čeprav je bila pot tokrat 
večinoma makadamska, je bila pri-
jetna, saj so drevoredi nudili senco, kar 
je imelo še dodaten pozitiven naboj. 
Ob prijetnih zvokih ptic in šumenju 

že odpadlega listja so med potjo tudi 
prijetno poklepetali, se za kratek čas 
ustavili in se okrepčali. Tudi tokrat jim 
je pot prehitro minila, a kljub temu so 
bili veseli, saj so se imeli lepo in prišli 
so do spoznanja, da premalo cenimo 
taka obeležja kot je vsakoletni pohod 
9. maja po poti PST.

   V društvenih prostorih sta nas 27. junija 
2018 obiskali predstavnici Mercatorja, 
Mateja Suljič in Breda Sivec. Pogo-
varjali smo se o naši, že skoraj dvajsetlet-
ni aktivni podpori »najboljšega soseda«, 
kjer sodelujemo predvsem na področju 
športa invalidov. Mercator je namreč 
glavni sponzor naše košarkarske ekipe, 
ki nosi ime DP Ljubljana Mercator. 
Predsednica društva Mirjam Kanalec 
in podpredsednica Mojca Burger sta 
gostjama predstavili posebne socialne 
programe in delovanje društva, kate-

rih pomemben del je tudi ohranjanje 
zdravja in šport paraplegikov in tetraple-
gikov. Sodelovala sta tudi športni refere-
nt društva Robert Žerovnik in pred-
stavnik naše košarkarske ekipe Borut 
Sever. Govorili smo tudi o košarki 
na vozičkih in jima pokazali specialni 
košarkarski voziček in dres z napisom 
Mercator. Ob zahvali smo izrazili željo 
o nadaljevanju sodelovanja, zgodbo o 
podpori invalidskega športa pa bosta 
objavili tudi v njihovem glasilu.

   Pred iztekom letošnjega šolskega 
leta sta Rok Bratovž in Nino Bata-
gelj učencem osmih razredov na OŠ 
8 talcev v Logatcu predstavila projekt 
»Različnost je zakon«. V treh de-
lavnicah sta učence in njihove učitelje 
s projekcijo fotografij seznanila s 
poškodbami hrbtenjače, njihovimi 
najpogostejšimi vzroki in hudimi pos-
ledicami, ki jih pusti tovrstna poškodba. 
Predstavila sta tudi svoji zgodbi. Rok 
se je poškodoval v prometni nesreči, 
Nino pa pri skoku na glavo v vodo. 

Kolesarjenje ob bregovih Ljubljanice (Foto: arhiv društva)

Rok Bratovž je predstavil dejavnost društva in vzroke, ki so botrovali naši invalidnosti. 
(Foto: arhiv društva)

S predstavnico Mercatorja Matejo Suljič 
(Foto: arhiv društva)
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OBISKALI STA NAS PREDSTAVNICI MERCATORJA 

S PROGRAMOM OZAVEŠČANJA NA OŠ 8 TALCEV
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Naše predstavitve kot rdeča nit pove-
zujejo prometne nesreče, saj so naj-
bolj pogost vzrok nastanka paraple-
gije in tetraplegije ter predstavljajo 
kar 33 odstotkov vseh poškodb. Pred 
poletjem in brezskrbnimi počitnicami 
sta posebej opozorila na previdnost pri 

skokih na glavo v vodo, ki pri poškodbi 
hrbtenjače v vratnem delu pripelje do 
najhujše posledice − tetraplegije.
   Rok in Nino sta predstavila tudi 
naše delo in življenje, ki ga živimo po 
poškodbi. Učenci so spoznali programe 
in številne aktivnosti, ki jih izvajamo, 

posebej na športnem področju. Ob 
zaključku sta jim razdelila še brošuro 
društva, z učiteljico etike Majo Grbec 
- Švajncer pa sta se že dogovorila za 
prihodnje sodelovanje.
   Program sofinancira Agencija RS 
za varnost prometa.

Štiridnevno druženje z novimi člani

   Od 22. do 25. maja 2018 smo pripravili 
štiridnevni tabor, ki se ga je udeležilo se-
dem novih članov društva. Pridružili so se 
jim še trije starejši člani, spremljali pa so 
jih: socialni poverjenik Štefan, osebna  
asistentka Špela, študentka delovne tera- 
pije Janja ter Marinka in Mojca. 
  Že prvi dan so obiskali vinsko klet 
našega soseda in nekdanjega semiškega 
župana ter poskusili različna belokranjska 
vina. Naslednji dan so se podali do Os-
novne šole Brihtna glava v Radovici pri 
Metliki in bili eno šolsko uro pri pouku, 
ki je potekal tako kot v petdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Ob vrnitvi so si mimo-
grede ogledali še lep izvir reke Krupe, ki 
je bila pred leti zelo onesnažena s stru-
penim in rakotvornim PBC. Srečanje so 
popestrili še z balinčkanjem s ploščki in 

pikadom, predvsem novi člani pa so do-
bili vrsto izkušenj. 

Poverjeniki s svojimi člani

    Pri društvu imamo vpeljano in dobro or-
ganizirano mrežo socialnih poverjenikov. 
Šestnajst jih v osemintridesetih občinah 
osrednje Slovenije, kjer živijo naši člani, 
skrbi za člane v svoji okolici.
  Socialna poverjenika Marjan Zupanec 
iz Zasavja in Ljubiša Gajič iz Ljubljane 
sta se odločila, da v zadnjih majskih dneh 
nekaj »svojih varovancev« povabita na 
družabno srečanje v Dom paraplegikov v 
Semič. Devet članov se jima je pridružilo 
z namenom, da se bolje spoznajo, izmen-
jajo izkušnje in se nekoliko poveselijo. 
Spremljali so jih: Mateja Lazar in osebna 
asistentka Mira Jurinič ter vodja mreže 
Mojca Burger.

Ženske na literarnih delavnicah

   V zadnji skupini so v Semiču ustvarjale 
članice Aktiva žena. Pod mentorstvom 
Vlaste Rebek - Dolenc, predsednice 
Društva animatorjev Norma7, so pri-
pravile štiri literarne delavnice.
   Na prvi so se jim pridružile tudi članice 
Društva paraplegikov Dolenjske, Bele kra-
jine in Posavja, skupaj so prebirale pesmi 
iz pesniških zbirk pesnic in pesnikov 
pokrajinskih društev Zveze paraplegikov 
Slovenije, med njimi tudi pesnic našega 
društva Darinke Slanovec, pokojne 
Marjetke Smrekar in na delavnicah 
prisotne Brede Malus.
  Zapišemo naj, da se članice Aktiva 
žena na teh srečanjih preizkusijo tudi 
v kulinaričnih veščinah. Tokrat sta jim 
pomagali Vesna in Karmen.

Zadnji majski in prvi junijski teden sta v Domu paraplegikov v Semiču nekako rezervirana za različne dejavnosti 
našega društva

NAŠE DEJAVNOSTI V SEMIČU

   V Domu paraplegikov v Semiču je od 
23. do 30. avgusta 2018 potekal že 15. 
mednarodni tabor naših članov s tujimi 
prostovoljci. Letos smo gostili dve pros-
tovoljki iz Španije (ena je oseba z mot-
njami učenja in je imela svojo sprem-
ljevalko), poleg njih sta bili z nami še 
dve Portugalki ter Čehinja. Skupina se 
je dobro razumela med seboj in do-
bro opravljala svoje delo. Čez vikend 
nam je zagodlo vreme, zaradi dežja je 
bil namreč okrnjen program Semiške 
ohceti, na kateri običajno sodelujemo. 
Smo se pa zaradi vremena lahko posve-
tili čiščenju hiše in predstavitvam držav. 
Najprej Slovenije, seveda! Prostovoljke 
so nam kuhale njihove nacionalne jedi, 

mi pa smo jim pripravili tradicionalno 
slovensko nedeljsko kosilo (JKMS oz. 
juha, krompir, meso, solata). Prosto-
voljke so že prvo jutro izvedele vse o 
para in tetraplegiji ter o programih, ki 
jih društvo izvaja za svoje člane ter širšo 
populacijo. Obiskal nas je tudi pobud-
nik ustanovitve Čebelarske sekcije inva-
lidov na vozičkih Andrej Sever in nam 
predstavil idejo o čebelarstvu med in-
validi. Odšli smo na daljši sprehod po 
okolici Semiča, ob večerih pa so bile na 
vrsti družabne igre. Odpravili smo se 
tudi na daljši izlet do Otočca in Kostan-
jevice, velikodušno pa so nas na obisk 
povabili tudi dolenjski paraplegiki. Tako 
je bil 15. tabor zaključen. Srečali smo 

se s starimi prijatelji, spletla so se nova 
prijateljstva, vsi skupaj pa smo s seboj 
odnesli nove spomine, nove izkušnje 
in polno zanosa in energije za pripravo 
naslednjega tabora.

15. MEDNARODNI TABOR S TUJIMI PROSTOVOLJCI
Rok Bratovž

Počitek ob dolenjski lepotici Krki  
(Foto: arhiv društva)
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Na mednarodnem turnirju v Ora-
dei drugi

   V Oradei (Romunija) je od 31. avgusta 
do 2. septembra potekal mednarodni 
košarkarski turnir – IWBT “Maria”, ki 
so se ga poleg ekipe organizatorjev 
udeležile še ekipe iz Poljske, Srbije in 
Slovenije. V predtekmovanju je naša 
ekipa DP Ljubljana Mercator suve- 
reno premagala poljsko moštvo For-
Heroes - Krakow (50 : 28) in si zago-
tovila nastop v finalni tekmi. Srbska 
ekipa Singidunum je visoko premaga-
la ASP Oradeo, ki je v nadaljevanju ig-
rala za tretje mesto.

   V finalni tekmi je kljub dobri igri DP 
Ljubljana Mercator v zadnji četrtini 
popustila in morala priznati premoč 
srbski ekipi Singidunum (57 : 37).

Biljard: 

   najboljši igralec biljarda med para-
plegiki Matej Brajkovič je na ev-
ropskem prvenstvu v Veldhovnu 
ponovno posegel po medalji. Tokrat 
je v dveh disciplinah prejel kar dve 
bronasti. Zdaj ima že deset bronastih 
medalj s teh tekmovanj.

Paraples: 
naš paraplesalec Nino Batagelj je s 
soplesalko Saro Štirn na odprtem pr-
venstvu na Poljskem osvojil četrto in 
peto mesto.

Parakolesarstvo:  

Peter Cerar (H4) je na maratonu Fran-
ja v tekmi na čas osvojil tretje mesto, 
nastopil pa je tudi Edo Ješe. Oba in 
še Žiga Breznik so se udeležili tudi 
malega maratona (97 km).

Atletika: 

   ob zaključku atletske lige je ekipa 
našega društva v štirih kolih zbrala 
13.323,48 točk in v skupni uvrstitvi os-
vojila pokal za tretje mesto.
   Atleti in šahisti našega društva so 
barve Slovenije in Zveze paraplegikov 
Slovenije branili tudi na tradicional-
nih mednarodnih športnih igrah 
v Sarajevu. Osvojili so kar pet medalj 
– dve zlati in dve srebrni v atletiki ter 
bronasto v hitropoteznem šahu.

ŠPORTNI UTRINKI

   CNVOS je 13. septembra 2018 že 
sedemnajsto leto zapored pripravil 
vseslovenski festival LUPA. Na celod-
nevnem dogodku se je v središču 
Ljubljane na stojnicah z različnimi 
programi predstavilo skoraj 120 ne-
vladnih organizacij. Med njimi je bila 
tudi stojnica našega društva na kate-
ri smo s publikacijami in drobnimi 
ortopedskimi pripomočki številnim 
obiskovalcem predstavili poslanstvo 
in dejavnost Društva paraplegikov lju-
bljanske pokrajine. Mimoidoči so se 
z našimi igralci pomerili v namiznem 
tenisu, kjer so prednjačili predvsem 
turisti azijskih držav. Na voljo so bili 
tudi invalidski vozički s katerimi so 
obiskovalci lahko zapeljali po umetni 
travi in se prepričali kakšne težave nam 
povzročajo arhitekturne ovire. Posebno 
občudovanje pa je vzbujal naš slikar 
Željko Vertelj, ki zaradi težke gibalne 
oviranosti svoja likovna dela ustvarja 
z usti. Tako kot vsako leto se je pri nas 

ustavil tudi župan Zoran Janković in 
se pomeril celo v namiznem tenisu. 
Tudi tokrat so bile številne stojnice 
razprostrte po Prešernovem trgu, Wol-
fovi ulici, Tromostovju in Stritarjevi ulici, 
na Prešernovem trgu pa so se med 11. 
in 18. uro zvrstili pevci, plesalci, igralci 
in lutkarji. Letošnja novost Lupe je bil 
program v kavarni Pritličje na Mestnem 
trgu kjer so potekala razna predavanja, 

okrogle mize in delavnice, namenjene 
širši javnosti.
Lahko povemo, da se je na naši stojnici 
ves čas nekaj dogajalo. Informacije sta 
posredovali Mojca Burger in Mateja 
Lazar, v namiznem tenisu pa sta zai-
grala Bojan Lukežič in Ljubiša Gajič. 
Dogodku so veliko pozornosti posvetili 
tudi mediji.

PRDSTAVITEV NA 17. FESTIVALU LUPA

Tekma s poljsko ekipo ForHeroesKrakow 
(Foto: arhiv društva)

Matej Brajkovič je osvojil bronasto 
medaljo. (Foto: Barbara Slaček)

Predstavitev na Lupi (Foto: arhiv društva)
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S PANONSKIH RAVNIC 
Živahno vzdušje poletnega časa se je v teh mesecih prikradlo tudi v naše dru-
štvo. Povezovala sta nas druženje in šport, ki sta odpravila slabo voljo in poskr-
bela za veliko smeha ob različnih dogodivščinah.

  Stara modrost pravi, da je najbolj 
zapravljen dan, dan brez smeha. Da naš 
ne bi bil zapravljen, smo se odpravili v 
Veliko Nedeljo in si skupaj z ostalimi 
obiskovalci ogledali komedijo z na-
slovom GAZDA tote hiše s'n JAZ, ki jo 
je pripravilo Kulturno društvo Simon 
Gregorčič Velika Nedelja. 
   Predstava je potekala na prostem pod 
gradom, šolo in cerkvijo v Veliki Nede-
lji, kjer so na štirinajstih stopničastih 
zemeljskih terasah, oblečenih v belo, 
dodali še tribunske sedeže in uredili ve-
lik naravni oder. Avtor teksta je Tonček 
Žumbar, odigralo pa jo je osemdeset 
velikonedeljskih amaterskih igralcev. 
Komedija, ki nas je nasmejala do solz in 
še čez, govori o dveh običajnih zakon-
skih parih, o Micki in Vinku ter Treziki in 
Hanzeku, ki živijo preprosto življenje v 
Žabjem Dolu. Glavno in zadnjo bese-
do pri hiši imata, se razume, ženski. 
Nekega dne pa to njihovo vsakdanjost 
prekine prihod simpatičnega Jureta, ki 
pride v vas z namenom, da poišče lepo, 
pametno in delovno žensko za delo v 
njegovem podjetju v Nemčiji. Zanj se 
zanimajo vse ženske v vasi, med njimi 
tudi Micka in Trezika, ki se vsaka po svoje 
borita za njegovo naklonjenost. Najbolj 

aktivna med njimi je Micka, ki celo na-
bavi "špangice" (beri tangice), s katerimi 
želi omrežiti mladega Jureta in usmeriti 
pozornost nase. Mickino naklonjenost 
do novega obiskovalca pa opazi tudi 
njen mož, zato skuje skrivni načrt, s ka-
terim želi odvrniti Juretovo zanimanje 
za Micko. A na njegovo smolo se ne 
odvija vse tako, kot je načrtoval, kar nam 
gledalcem prinaša veliko smeha. 

Vsakoletni obisk Velike Nedelje in ogled 
komedij na prostem, ki jih pripravijo 
člani tamkajšnjega kulturnega društva, 
postaja za naše člane že skoraj tradicija. 
Poleg druženja, ki nas povezuje, je tukaj 
še obilica smeha, ki je glavni razlog, da 
se vedno znova vračamo.

  V mesecu aprilu letošnjega leta smo 
v Društvu paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije ponosno praznovali svečano 
otvoritev prvega učnega čebelnjaka 
na svetu, prilagojenega za invalide 
na vozičkih, ki stoji v neposredni bližini 
društva. Po svečani otvoritvi se je začelo 
zares. Naši pridni čebelarji so pričeli z de-
lom in pripravili panje ter naselili čebelje 
družine. Ker se je naša medena pravljica 

začela v začetku pomladi, smo najprej 
pridelali med, ki je po sestavi mešan 
cvetlični. Temu je sledil akacijev in nato 
spet cvetlični. Poleg pridelave medu je 
bilo izdelanega tudi nekaj voska, iz kate-
rega so članice našega Aktiva žena izde-
lale sveče z različnimi motivi. Še posebej 
navdušeni smo nad izvajanjem apitera-
pije, s katero čebelarji in ostali obiskovalci 
čebelnjaka krepimo svoj imunski sistem 

in tako skrbimo za svoje zdravje. Vsem 
je znano, da so čebelji pridelki naravni 
pridelki, ki vsebujejo veliko vitaminov, 
potrebnih za naš organizem. V to smo 
prepričani tudi sami, zato se terapije red-
no poslužujemo.  
   Pred kratkim smo bili priča tudi enemu 
naravnih pojavov – rojenju čebel. Ker je 
lahko v eni družini samo ena matica, je 
stara matica zapustila svoj dom in ga 

GAZDA TOTE HIŠE S'N JAZ

UČNI ČEBELNJAK RESNIČNO ZAŽIVEL

Noršinska cesta 14 
9000 MURSKA SOBOTA

Spletna stran:  
dppp.si
E-pošta:  

drustvo.p.i.p@siol.net

Ogled komedije na prostem v osrčju Prlekije (Foto: Branko Barič)
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 Letos nas je pot vodila na avstrijsko 
Koroško do mesta Celovec, ki leži 
ob čudovitem Vrbskem jezeru. Po 
okrepčilu v gostišču Delalut smo naj-
prej obiskali Minimundus in v uri in 
pol prepotovali ves svet ter si ogle-
dali približno 159 modelov svetovnih 
znamenitosti (zgradb, ladij in vlakov) 
v miniaturnem formatu. Posebnost 
teh razstavnih modelov pa ni samo 
v njihovem do potankosti enakem 
izgledu, temveč so tudi zgrajene iz 
istih materialov kot njihovi originali. 
Po občudovanju svetovnih znameni-
tosti smo našo dogodivščino nadalje-
vali ob Vrbskem jezeru, kjer smo za 
kratek čas postali in si privoščili kavo s 
prečudovitim pogledom na jezero. 
   Počutili smo se kot na morju. Glav-
no mesto avstrijske zvezne dežele 
Koroške, ki je znano predvsem po 
znamenitih renesančnih stavbah 
in strašnem zmaju ter obdano s 
številnimi gradovi, je bilo ustanov-

ljeno v 12. stoletju. A ker je v 15. 
stoletju dvakrat močno pogorelo, 
starejših zgradb od tega stoletja 

skorajda nismo videli. Med potepa- 
njem po mestnem jedru smo se spre-
hodili mimo Deželne hiše, v kateri se 

prepustila mladi, sama pa si je poiskala 
novega, na drevesu, zraven čebelnjaka. A 
ko se je stara matica izselila iz panja, se ji 
je pridružila večina ostalih čebel (več kot 
polovica). Tako je moral naš čebelar poka-
zati svojo hladnokrvnost, premišljenost 
in mirne roke ter ogrebsti pobegli roj. 
Ko je počasi, da se čebele ne bi počutile 
ogrožene, priplezal do roja, je z ogrebal-
nikom sunil navzgor, da se je večji del roja 
sesul vanj. Ker pri tem ni zajel vseh čebel, 
saj so nekatere še vedno ostale na veji, 
je ogrebalnik pustil pred čebelnjakom 
in počakal, da so se tudi ostale pridružile 
matici, ki je že bila v njem. Čez dva dni, 
ko so se čebele umirile, so jih čebelarji 
naselili v nov panj z novimi satnicami in 
jih nahranili s sladkorno raztopino, saj v 
tem času ni bilo nobene paše.
   Po zadnjem točenju medu se satnice 
niso več postavljale v medišča, ampak so 
se pospravile v skrinjo in tako so bili panji 
pripravljeni za zdravljenje čebel, ki se je 
opravilo z uporabo zdravila za zatiranje 
varoj pri čebelah. Pred samim zdrav-
ljenjem je mentor ostalim čebelarjem 
invalidom na vozičkih predstavil ene-
ga poglavitnih sovražnikov čebel, ki ga 
same ne zmorejo obvladati, t. j. varojo. 
Povedal je, da se ta parazit prehranjuje s 
krvjo čebele in jo tako izčrpa, da čebela 

umre. V enem dnevu lahko izčrpa 1,2 mg 
krvi. Prav tako pa je prenašalec virusov, 
ki povzročajo ostale bolezni čebel. Da bi 
preprečili škodo, ki jo povzročajo varoje, 
so se čebelarji naučili nekaj osnov zdrav-
ljenja. Spoznali so, kdaj je primeren čas 
za zdravljenje čebel ter kako pripraviti in 
varno uporabiti mravljično kislino za za-
tiranje tega škodljivega parazita. Vse to 
so tudi sami izvedli v učnem čebelnjaku, 
pod budnim očesom mentorja. Nekaj 
dni po končanem zdravljenju je panje v 
učnem čebelnjaku skupaj z mentorjem 
in ostalimi čebelarji invalidi pregledala 
tudi veterinarka in ocenila, da je urejen, 
čist, da so čebele zdrave, dovolj nahran-
jene in imajo dostop do pitne vode. 
Zaradi vedno večjega zanimanja novih 
čebelarjev – invalidov bodo v jesenskem 
času potekala izobraževanja in delavnice, 
kjer bomo spoznali teorijo in prakso 
čebelarjenja ter tako prispevali svoj delež 
k uresničevanju in nadaljevanju medene 
pravljice vseh nas. Skupaj s Čebelarsko 
zvezo Slovenije in Zvezo paraplegikov 
Slovenije bomo povabili vse dosedanje 
in bodoče čebelarje, invalide in ostale k 
sodelovanju pri našem projektu ter izpel-
jali začrtana izobraževanja. 
   Vsak začetek je težak, zato je sodelo-
vanje med seboj zelo pomembno ravno 

v tem začetnem obdobju. V imenu vseh 
čebelarjev invalidov se zahvaljujemo Zve-
zi paraplegikov Slovenije in Čebelarski 
zvezi Slovenije za vso dosedanjo pomoč. 
Z nasveti in nabavo potrebnih (prilago-
jenih) pripomočkov za čebelarjenje sta 
nam omogočili, da naše delo v učnem 
čebelnjaku lahko poteka nemoteno. Zelo 
smo hvaležni in veseli, da imamo nekoga, 
ki nam priskoči na pomoč, ko jo potrebu-
jemo, kajti najuspešnejši smo takrat, ko 
sodelujemo drug z drugim. 

Ogled svetovnih znamenitosti v Minimundusu (Foto: Majda Barič)

MESTO OB VRBSKEM JEZERU Z ZMAJEVIM VODNJAKOM

Pobeglo matico so skupaj z družino 
preselili z drevesa v novi panj.  
(Foto Janja Buzeti)
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   V mesecu juniju je v prostorih 
Športno-rekreacijskega centra v Pre-
logu, »Društvo osoba s tjelesnim in-
validitetom Međimurske županije« in 
Međimurska zveza športne rekreacije 
organiziralo tradicionalni, 19. Festi-
val športne rekreacije za vse invalide, 
na katerem sta poleg domačih ekip 
sodelovali tudi naša ter ekipa iz Bosne 
in Hercegovine. Tako kot vsako leto 
so se tudi letos udeleženci festivala 
lahko pomerili v različnih športnih ak-
tivnostih: od kartanja, metanja obročev 
in žogice, pikada do ruskega kegljanja, 
šaha, namiznega tenisa ter vožnje z 
vozički. Festival daje priložnost vsem 
osebam s posebnimi potrebami, da 
se skozi gibanje razvijajo glede na 
svoje zmožnosti in če to poteka v dobri 
družbi, je še toliko bolj zabavno. Naša 
ekipa je osvojila dve zlati medalji in eno 

bronasto. Za udeležbo pa je društvo 
prejelo še zahvalo, ki jo je pode-
lila predsednica domačega društva, 

Miljenka Radović. Po razglasitvi re-
zultatov in podelitvi nagrad je sledilo 
še prijetno druženje.

   Konec pomladi in čez vse poletje, če je le 
vročina znosna, je v našem društvu čas za 
ribolov. Tako so ribiči pričeli z društveno 
ligo že v mesecu juniju. Prvo kolo je 
potekalo v Smolincih na ribniku Ploj, kjer 
je tekmovalo devet ribičev, ki so skupaj 
ulovili 120.270 gramov rib. Najboljši med 
njimi je bil Slavko Dunaj, katerega ulov 
je tehtal 39.500 gramov. Sledila sta mu 
Venčeslav Bezjak na drugem mestu, 
z mrežo, težko 24.500 gramov in Leon 
Jurkovič na tretjem mestu, z 19.000 gra-

V PRELOGU POTEKAL TRADICIONALNI, LETOS ŽE 19. FESTIVAL ŠPORTNE REKREACIJE INVALIDOV

DRUŠTVENA LIGA V ŠPORTNEM RIBOLOVU 

Predsednica domačega društva, Miljenka Radović, je podelila bronasto medaljo za drugo 
mesto v spretnostni vožnji z vozički. (Foto: Branko Barič)
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nahaja dvorana 665 grbov koroških 
plemiških družin, vse do starega trga, 
kjer stoji spomenik, ki simbolizira zma-
go krščanstva nad Turki (na spodnjem 
delu je turški pol- mesec, nad njim pa 
križ). Pot smo nadaljevali po Kramer-
gasse, prvi pešpoti, ki povezuje stari in 
novi trg, in tam naleteli na zanimivega 
možiclja Mandla, ki je glavni krivec 
za nastanek Vrbskega jezera. Zgodba 
pravi, da je le-ta od kmetov zahteval, 
da vsaj en dan v tednu posvetijo Bogu 
in ne delajo nič. A ker ga niso poslušali, 
je odprl svoj sodček in sledilo je tri-
dnevno deževje, ki je zalilo tamkajšnja 
polja ter kaznovalo kmete, ker niso bili 
poslušni. Tako se danes, na zahodnem 

delu mesta, razprostira čudovito Vrb-
sko jezero, ki privablja številne turiste 
z različnih koncev sveta. Ogled mesta 
smo zaključili pri strašnem zmaju, ki 
je simbol Celovca. Legenda pravi, da 
je bilo nekoč na ozemlju današnjega 
Celovca močvirje, obdano z meglo, 
kjer so kmetje pasli svojo živino in 
ob slabem vremenu slišali grozno 
rjovenje. Vse pogosteje pa je izginjala 
tudi njihova živina. Odločili so se, da 
temu naredijo konec, zato so za drevo 
privezali bika, da bi privabili zmaja iz 
svoje votline. Ko se je ta le prikazal, 
so ga kmetje z gorjačo ubili in mesto 
osvobodili pred to ogromno pošastjo. 
Sredi mesta tako stoji velik spomenik 

zmaja, zraven njega pa kmet z gorjačo 
v roki. Na poti proti meji s Slovenijo 
smo postali še na Gosposvetskem 
polju, kjer sredi polja stoji vojvodski 
prestol z dvema sedežema, ki pred-
stavljata dvojno oblast – vojvodo in 
kraljevo. Na vzhodnem, vojvodovem 
sedežu, je novoustoličeni karantanski 
knez podeljeval in odvzemal fevde. 
Prestol je bil tudi zadnji, tretji del obre-
da pri kronanju koroških vojvod.
Po pestrem dnevu smo si privoščili še 
zgodnjo večerjo v prijetni gostilni z 
odlično hrano in prijazno postrežbo 
ter se v poznih večernih urah, polni 
prijetnih vtisov s čudovitega izleta, 
vrnili v Prekmurje.

Poletje je čas za ribolov! (Foto: Branko Barič)
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   Na atletskem stadionu OŠ 1 Mur-
ska Sobota je v soorganizaciji našega 
društva in Zveze paraplegikov Sloveni-
je potekalo 3. kolo lige ZPS v atletiki, s 
katerim smo nadomestili 2. kolo, ki je 
odpadlo zaradi slabega vremena. Tudi 
tokrat vremenske napovedi niso bile 
obetavne, a je vreme zdržalo, da se je 
lahko 20 tekmovalcev iz štirih pokrajin-
skih društev pomerilo v troboju metov 
in vožnjah. 
   Ekipa DPPP je zasedla 2. mesto, v 
skupnem seštevku pa se je s 5. mesta 
povzpela na 4. mesto. Še posebej 
ponosni smo na našo članico Mar-
to Janežič, ki je na tokratnem kolu 
dosegla najboljši rezultat, in sicer v su-
vanju krogle. Za rezultat 4,18 metrov je 

prejela 710,88 točk. Prav tako je osvojila 
vsa prva mesta v metih (disk, krogla in 
kopje), v vožnji na 200 metrov pa je za-
sedla 7. mesto. Odlično sta se odrezala 

tudi Dušan Slana v metu diska (2. 
mesto) in Andrej Gorza v vožnji na 
100 in 200 metrov (3. in 2. mesto) ter v 
vožnji na 800 metrov (3. mesto).

   V petek, 15. junija 2018, smo na 
sedežu Društva paraplegikov Prek-
murja in Prlekije organizirali že 5. med-
narodno tekmovanje v lokostrelstvu in 
hkrati 5. meddruštveno srečanje. 
  Z organizacijo tovrstnih tekmo-
vanj želimo spodbujati medsebojno 
druženje in spoznavanje, zato vsako 
leto v svoje vrste povabimo še goste 
s sosednje Hrvaške, ki se vabilu vedno 
odzovejo, in člane ostalih regijskih 
društev ZPS. Športno srečanje je tudi 
letos potekalo v znamenju lokostrel-
stva, tekmovalci pa so svoje športne 
sposobnosti preizkusili še v vrtnem 
kegljanju in pikadu. Tekmovanja se je 
udeležilo 34 tekmovalcev iz Slovenije 
in Hrvaške. V moški konkurenci je bil 
najboljši lokostrelec Franc Pinter iz 
DP Podravja. Drugo in tretje mesto 
je pripadlo domačinoma Antonu 
Simoniču in Jožefu Francu. V 

ženski konkurenci je medaljo za prvo 
mesto v lokostrelstvu prejela članica 
DPPP Neža Kuhar, drugouvrščena 
je bila Marija Kerec iz DP Podravja, 
tretjeuvrščena pa Marija Cigler 
(DPPP).
   V pikadu je največ točk dosegel An-
ton Simonič (DPPP). Na drugem mes-
tu je bil Zdenko Lilek iz DP Podravja, 
tretji pa domačin Dušan Slana. V ženski 
konkurenci je prvo mesto pripadlo 
Marti Janežič iz DPPP, drugo mesto 
Mariji Kerec iz DPP in tretje mesto Mari- 
ji Cigler iz DPPP. 
 Tekmovalci so se pomerili še v vrtnem 
kegljanju, kjer je v moški konkurenci 
največ kegljev podrl Ladislav Kepe 
(DPPP). Tik za njim je bil Zdenko Li-
lek (DPP) in tretji Franc Pinter (DPP). V 
ženski konkurenci so slavile domačinke, 
med katerimi je največ kegljev podrla 
Marta Janežič, na drugem mestu je bila 

Jožica Zadravec, tretjeuvrščena pa je 
bila Marija Balažic. 
  Najboljšim tekmovalcem sta medalje 
podelila predsednik društva Stanko 
Novak in športni referent v društvu 
Franc Borovnjak. Podelitev je vodil 
športni novinar na Murskem valu 
Tonček Gider.

NAŠA MARTA NAJBOLJŠA V SUVANJU KROGLE

FRANC PINTER NAJBOLJŠI LOKOSTRELEC; MED ŽENSKAMI SLAVILA NEŽA KUHAR
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mi težko mrežo.
   Mesec kasneje so nadaljevali z 2. kolom 
društvene lige v ribolovu, ki je potekalo 
na ribniku na izletniško-turistični kmetiji 
Roškar v Lastomercih, kjer je sodelovalo 
sedem ribičev. Pred uvodnim delom 
tekmovanja je zbrane ribiče pozdravil 
športni referent društva Franc Borov-
njak in jim zaželel dober ulov. Roškarjeva 
kmetija se ponaša z dolgoletno tradicijo. 

Ker se nahaja v osrčju radgonskih vino-
gradov, imajo tudi lastne vinograde, na 
katerih pridelujejo sortna in namizna 
vina. Njihova kulinarika je sestavljena iz 
pretežno domačih jedi, obiskovalci pa 
si lahko ogledajo še njihovo farmo jele-
nov in srnjadi, ki se nahaja v neposredni 
bližini. Prvo mesto je tokrat pripadlo Sil-
vestru Križaniču. Drugouvrščeni je bil 
Slavko Dunaj in tretjeuvrščeni Venčeslav 

Bezjak.
   V vročem avgustu, ko se je živo srebro 
že povzpelo čez 30 °C, je sledilo še 3. kolo, 
prav tako v Smolincih pri Ploju. Udeležilo 
se ga je devet ribičev društva, ki so po 4- 
urnem tekmovanju odložili svoje ribiške 
palice in stehtali mreže. Tokrat sta Dunaj 
(2. mesto) in Bezjak (1. mesto) zamenjala 
mesti iz prvega kola, pridružil pa se jima 
je Jože Duh (3. mesto).

Na 3. kolu lige ZPS v atletiki, ki je potekalo v Murski Soboti, je bila najboljša Marta Janežič. 
(Foto: Branko Barič)

Udeleženci 5. mednarodnega in hkrati 
5. meddruštvenega tekmovanja v 
lokostrelstvu (Foto: Janja Buzeti)
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  Na Prometnovarnostnem centru 
Murska Sobota se je 15. septembra 
2018 odvijal že tradicionalni, 25. Av-
to-moto Rally, pod geslom »Vse za 
varnost v prometu«. Srečanja so se 
udeležili paraplegiki in tetraplegiki iz 
štirih regijskih društev ZPS ter sosed-
nje Hrvaške, kar je dalo tekmovanju 
tudi mednarodno noto. Poleg šoferjev 
s prilagojenimi vozi-li so nas s svojo 
udeležbo počastili še starodobniki 
iz Moto kluba Veterani Murska So-
bota. Pri organizaciji so sodelovali 
Društvo paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije, Zveza paraplegikov Slovenije, 
Združenje šoferjev in avtomehanikov 
Murska Sobota ter Občina Moravske 
Toplice. Program je povezoval športni 
novinar na Murskem valu, Tonček 
Gider, na samem štartnem mestu pa 
so si lahko vsi tekmovalci ogledali še 
avtomobil Toyota Auris na ročno up-
ravljanje z ročico BDF.
  Pred začetkom tekmo-
vanja sta zbrane pozdravila 
športni referent Društva para- 
plegikov Prekmurja in Prlekije, Franc 
Borovnjak, ki se je vsem tekmovalcem 
zahvalil za udeležbo na letošnjem 
Rallyju, še posebej tekmovalcem s 
Hrvaške, ki se ga vsako leto redno 
udeležujejo, ter podpredsednik 
Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Murska Sobota, Franc Glažar, ki je 
podal nekaj kratkih navodil in vsem 
skupaj zaželel uspešno vožnjo. 
  Po opravljenih prijavah so se tekmo-
valci najprej pomerili v spretnostni 
vožnji čez pet ovir, ki je potekala na 
poligonu Prometnovarnostnega cen-
tra Murska Sobota in se nato podali na 
vožnjo po začrtani trasi, ob koncu pa 
se preizkusili še v testiranju cestnopro-
metnih predpisov. 

 Najboljši voznik med paraplegiki 
je bil domačin Franc Borovnjak. 
Drugouvrščeni je bil prav tako član 
domačega društva Anton Simonič, 
tretjeuvrščeni pa Franc Pinter iz DP 
Podravja.
   V kategoriji tetraplegikov, kjer sta 
tekmovala samo dva tekmovalca, 
je naš član Alojz Velner premagal 
Mladena Fabjana iz DP Istre in Krasa. 
   Med ženskimi voznicami je zmagala 
Anica Radej, članica DP Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja, ki pa v svoji 
kategoriji ni imela konkurence.
   V kategoriji Motorna kolesa z bočno 
prikolico, starejša od 30 let, je medaljo 
za prvo mesto prejel Franc Ekart iz 
DP Podravja.
   Zmagovalci so prejeli tudi medalje, 
ki jih je podeljeval župan Občine 
Moravske Toplice, Alojz Glavač. Sled-
nji je vsem udeležencem namenil 

tudi nekaj pozdravnih besed in se jim 
zahvalil za udeležbo na tako edinst-
venem dogodku. Zahvalil se je tudi 
vsem organizatorjem in napovedal, 
da bo Občina Moravske Toplice še na- 
prej podpirala tovrstno tekmovanje ter 
nato predal besedo Francu Čarniju, 
predsedniku Združenja šoferjev in av-
tomehanikov Murska Sobota, ki je za-
dovoljen, da smo se že 25. leto zbrali 
ob omenjenem dogodku, zaželel vsem 
skupaj vse dobro in srečno vožnjo 
tudi v prihodnje. Zahvalo za povabilo 
na ta edinstveni dogodek je izrazil 
tudi predsednik Moto kluba Vete- 
rani Murska Sobota, Jože Bobovec, 
in obljubil, da se, če ne prej, ponovno 
srečamo naslednje leto. 
   Druženje se je po končanem tekmoval- 
nem delu nadaljevalo ob okusni hrani 
in pijači, ki jo je pripravilo gostinstvo 
Marič v Sebeborcih.

TRADICIONALNI  AVTO MOTO RALLY
Janja Buzeti

Udeleženci 25. Avto-moto Rallyja  (Foto: Janja Buzeti)

"Sonce z vsemi planeti, ki ga obkrožajo, in so od njega odvisni, lahko 
še vedno dozori vejico grozdja, kot da nima ničesar drugega početi v 

vesolju." 

Galileo Galilei
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  Tudi letos smo se odločili, da organi-
ziramo društveno srečanje v začetku 
junija in se tako izognemo najhujši 
poletni vročini, ki nam invalidom, še 

posebej tetraplegikom, ne odgovarja 
preveč – razen Klavdiju, ki je, kar se 
tega tiče, nekakšen čisto poseben 
fenomen. 

  Tako smo se v poznih dopoldanskih 
urah dobili pred muzejem sirarstva v 
Kobaridu. Naši »kombijaši« so zamu-
jali, ostali pa smo se po krajši uvodni 
predstavitvi kaj hitro lotili degustiranja 
raznih vrst sirov, ki jih izdelujejo v 
tamkajšnji sirarni. Na voljo so jih imeli 
kar deset vrst, poleg tega pa še razne 
jogurte, kefir, pinjenec in sirotko. 
   Ko so končno prispeli še ostali člani 
in spremljevalci, nam je kustosinja 
predstavila predelavo mleka v sire in 
druge mlečne proizvode v Mlekarni 
Planika, kjer upoštevajo stare recepte 
in izročilo naših prednikov.
   Nato smo si ogledali še panoje, kjer 
je predstavljena zgodovina sirarstva 
od začetkov pa vse do današnjih dni, 
staro sirarsko orodje in pribor ter pred-
mete, ki so jih uporabljali planšarji pri 
svojem delu v planini. Po ogledu krat-
kega filma, s pomočjo katerega obisk-
ovalci dobijo nazoren prikaz dela in 

OD SIRA DO ŽARA
Matej Gruden

Pri dobrotah iz sirarne ... (Foto: Damjana Gruden)

Aleksander Grum, Matej Gruden in Matej Boltar  
| Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE 
V letošnjih res vročih poletnih dneh smo menda čisto vsi verjeli v globalno 
segrevanje. Senca, sladoled, hladno pivo, prost kotiček pri kakršnikoli 
vodi – vsak se je hladil, kot je vedel in znal. 

Marsikateri član našega društva 
si je privoščil osvežitev v 
novogoriškem bazenu – nena-

zadnje so v naših novih društvenih pros-
torih tako rekoč prvi sosedje mestnega 
kopališča. Nekajkrat smo se družno od-
pravili tudi v Pacug in se ob »kopalnih 
dnevih« poleg bazena naužili bolj po 
morju dišečega zraka. Podali smo se tudi 
v drugo smer, v predalpsko hribovje – o 
gurmansko-poučnem izletu v Kobarid 
in pikniku v Gabrjah v nadaljevanju piše 
Matej.
   Za razliko od prejšnjih let pa Gabrje, 
vasica v bližini Tolmina, letos niso gostile 
likovnikov ZPS; vsakoletna likovna de-

lavnica v organizaciji našega društva je 
tokrat namreč potekala kar v društvenih 
prostorih v Novi Gorici. Devet slikarjev 
je na zadnji majski dan ustvarjalo pod 
budnim očesom mentorja Jožeta Po-
tokarja, poklonili pa so se tudi spominu 
na Zorico Razboršek, ki je v preteklosti 
vedno ustvarjala skupaj z njimi.
  V poletnem času so bili nekateri člani de-
javni tudi na drugih kulturnih področjih. 
Ogledali smo si premiero gledališke igre, 
ki jo je spisal in režiral naš član Alek-
sander, med nastopajočimi pa so tudi 
nekateri iz drugih invalidskih društev. Pre-
mierna uprizoritev igre, z naslovom Majh-
ne ribe, je bila v Kulturnem domu v itali-

janski Gorici, po nekaj nastopih v drugih 
slovenskih krajih pa je bila predstava na 
sporedu tudi v okviru Poletne scene, 
novogoriškega poletnega festivala. Trije 
člani društva  so v okviru fotografske sku-
pine Fotokrogec sodelovali na skupinski 
fotografski razstavi, ki je bila junija in julija 
na ogled v Finžgarjevi galeriji v Ljubljani.
   Od športnikov je bil kljub vročini de-
javen predvsem neumorni Marko, 
ki se je z reprezentanco udeležil tako 
svetovnega prvenstva v parakolesarstvu 
kot tudi tekme evropskega pokala.

Rejčeva 5 
5000 NOVA GORICA

Spletna stran:  
drustvo-go-para.si

E-pošta:  
drustvo.paraplegikov@siol.net
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življenja na planinah, smo se preselili še 
v staro sirarno z zakurjenim ognjem pod 
kotlom in arhivsko klet, kjer zorijo siri Tol-
minc. Po zaključenem ogledu sirarskega 
muzeja smo nekateri zavili še v trgovi-
nico, ki je v samem muzeju, in v kateri je 
mogoče kupiti spominke, izdelke lokalne 
obrti in druga uporabna darila pa tudi 
vse dobrote Mlekarne Planika. 
   Po tej zanimivi in poučni ekskurziji smo 
se hitro naložili v avtomobile in kombi 
ter se po stari cesti, ki vijuga skozi vasi 
na levem bregu reke Soče, odpeljali do 
našega »piknik placa« na Klavdijevem 
vikendu. Pričakale so nas vonjave dobrot 
z žara, ki jih je pripravil Marvin. Posedli 
smo se za mize in uživali ob jedeh, pijači 
in sproščenem druženju, ki se je za neka-
tere zavleklo pozno v noč.

... in pri dobrotah z žara. (Foto: Klavdij Leban)

  Tradicionalna likovna delavnica se je 
letos odvijala kar v društvu. Ja, sredi 
mesta. Lani smo v popolnem kon-
trastu uživali čudovit zrak in prekrasne 
poglede na idilično pokrajino, kjer ima 
naš Klavdij svoj mali raj na zemlji. Ob 
sami strugi prekrasne Soče, na pros-

tranih travnatih površinah, v senci sad-
nega drevja in simfonije žvrgolenja ptic 
je lani napajala inspiracijo mojstrov in 
mojstric mešanja barv čudovita narava 
zgornjega Posočja. No, ampak vedno 
veter ne piha v jadra pod pravim kotom 
in letos je bilo pač tako … Nismo se 

pustili motiti in vsak se je po svojih 
močeh trudil impresionirati konkuren-
co. Smeha, dobre volje, zanimivih de-
bat in kulinaričnih dobrot ni manjkalo, 
zato so bili rezultati zelo dobri. Vseeno 
pa upamo in držimo pesti, da bo na-
slednja spet tam, kjer je Klavdij doma.

S ČOPIČI V MESTU
Matej Boltar
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 Po tem ko smo v lanskem juniju (2017) 
s pedagoginjo OŠ Sveta Trojica izvedli 
poskusno tridnevno indijansko delavni-
co in ko je OŠ termin in dejavnost umes-
tila v šolski koledar dejavnosti za leto 
2017/18, smo skupaj z njimi v našem 
Paracentru Osek med 12. in 15. junijem 
izvedli prvi medgeneracijski Indijanski 
tabor za učence od 7. do 11. leta starosti 
(1.–5. razred). Tabor je trajal tri dni, tri ure 
vsak dan, udeležilo pa se ga je skupno 
devetdeset učencev, petnajst učiteljev 
in mentorjev ter deset naših članov, ki 
smo vsak s svojo zadolžitvijo animirali 
otroke. Prvi dan so se tabora udeležili 
tudi učenci 5. razreda OŠ Sveta Ana.
  Indijanski šotor – TIPI, ki ga je za iz-
vedbo tabora posodil Franci Žiberna, 
smo v mesecu aprilu dostavili v OŠ 
Sveta Trojica, kjer so ga učenci 9. raz-
reda, pod mentorstvom učiteljice liko-
vnega pouka Metke Beber, poslikali. 
Šotor smo prevzeli v šoli in ga dan pred 
izvedbo tabora v sodelovanju prosto-
voljcev iz Cerkvenjaka (sorodniki Fran-
ca Simoniča) postavili ob domačiji. 
Ta dan smo pripravili tudi kurišče ob 
šotoru, PPT predstavitev in hrano. Dom 
smo opremili z indijanskimi simboli, 
naredili polizdelke in ostalo potrebno 
za izvedbo delavnic.
   Vsi učenci, trideset na dan, so se ob 
prihodu in obveznem pozdravu pogla-
varja Sedečega Bika (Franci Žiberna) 
in indijanski glasbi v ozadju zadržali v 
skupnem prostoru, kjer jim je Barbara 
Slaček s pomočjo PPT prezentacije na 
platnu predstavila življenje Indijancev. 
Tu so si tudi izbrali indijanska imena, se 
razdelili v tri skupine po deset otrok in 
se odpravili vsak na svojo delavnico.

Prvo delavnico je vodila Barbara Slaček 
ob pomoči učenk 9. razreda, ki so 
deklicam pletle kitke in pomagale pri 
njihovi preobrazbi v prave male Indija-
nke. Učenci so oblekli indijansko obleko 
(žaklovino), si izdelali perjanice, na lica 
so si narisali bojne barve. Iz lesenih 
okraskov so si izdelali ogrlice, okoli vratu 
in zapestij pa so si nadeli usnjen že prej 
pripravljen nakit.
   Drugo delavnico, kjer so učenci spoz-
navali indijansko bivališče in kurišče, je 
vodil poglavar Sedeči Bik ob pomoči 
kurjača Bogdana in kuharice Lidije. 
Sedeči Bik je učencem pokazal šotor 
in jim razložil, kako so v njem bivali in 
spali (kože, zračenje, kurjenje …). Okoli 
ognjišča so bila razprostrta polena, 
na katerih so učenci sedeli. Razložili 
smo jim pomen ognja (gretje, hrana, 
druženje, ples ob ognju …). Sami so 
si lahko spekli tudi hrenovke, zavite v 
testo, in nataknjene na palice. Skupaj 

s poglavarjem so izvedli še obred pipe 
miru, obred govoreče palice in obredni 
ples zemlje.
   Na tretji delavnici, ki jo je vodil Boris 
Klep, zaradi večje varnosti učencev 
so mu pomagali še Alfred Lasetz-
ky, Maksimilijan Brunčič in Da-
vid Slaček, so učenci iz pripravljenih 
polizdelkov naredili loke, iz leskovih vej 
puščice ter se urili v streljanju z lokom v 
tarčo. Fantje so jim razložili tudi pomen 
lokostrelstva za Indijance.
  Po zaključenih delavnicah so imeli 
prosto igro, vsak je počel, kar mu je bilo 
všeč, in ugotovili smo, da so vsi nadalje-
vali z aktivnostmi, ki smo jih pripravili. 
Skupaj smo pomalicali bivolji golaž 
(goveji) in fižolovo enolončnico (brez-
mesno buranjo), kruh iz krušne peči in 
naravni sok (melisa in bezeg). Po malici 
so se učenci vrnili v šolo, kjer so zapisali 
refleksije delavnic in te so bile res ne- 
verjetno pozitivne. Objavljamo eno: 

Pazite, Indijanci napadajo! (Foto: Barbara Slaček)

Barbara Slaček, Boris Klep in Miran Jernejšek | 
Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA 
Takoj po izvolitvi je novo vodstvo našega društva zavihalo rokave in na-
daljevalo uspešno delo prejšnje »vlade« ter se lotilo tudi nekaterih novih 
dejavnosti. Novosti so vedno izziv, je pa zato toliko slajše videti pozitivne 
rezultate in dober odziv članov.

Lackova cesta 43 
2000 MARIBOR
Spletna stran:  

drustvo-para-mb.si
E-pošta:  

dp.podravja@gmail.comINDIJANSKI TABOR V SODELOVANJU Z OŠ SVETA TROJICA
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  Vsako leto, v počastitev dneva 
državnosti, naše društvo priredi festi-
val košarke na vozičkih, ki je v mesto 
pod Pohorjem pripeljal že dvaindvajset 
različnih tujih ekip, šest reprezentanc in 
celo dve ženski ekipi. In z ekipami tudi 
najboljše igralce JV Evrope.  Za turnirjem 
stojijo ljudje, ki več mesecev zbirajo in 
sestavljajo kamenčke v košarkarski mo-
zaik, imenovan Parabasket. Že zdavnaj 
so se ti ljudje odločili, da jih pri organi-
zaciji turnirjev ne bo nič zaustavilo. S 
karakterjem, trmo, z zagnanostjo in 
predvsem veliko ljubezni do košarke so 
premagali vse ovire in nam letos dobe-
sedno pričarali jubilejni, 20. Parabasket.
   Turnir, ki je potekal v športni dvorani 
Miklavž, v Miklavžu na Dravskem polju, 
se je pričel v soboto, 30. junija, po 
čudovito odpeti slovenski himni Sare 
Šetar, študentke solo petja na univerzi v 
Gradcu, pozdravnem nagovoru Borisa 
Klepa, predsednika DP Podravja, in po 

nagovoru občinskega svetnika, Iztoka 
Peterina, ki je turnir tudi odprl. 
   Na turnirju so sodelovale ekipe iz Avs-
trije (RSV Salzburg), Bosne in Hercego-
vine (KIK Sana in KIK Zmaj), Črne gore 
(KKK Ibar), Hrvaške (KKI Brod) in domači 
matadorji iz DP Podravja, ki jih je v ne-
deljo okrepil tudi najboljši slovenski ig-
ralec, Milan Slapničar. Skozi ves turnir 
so številne prostovoljke in prostovoljci 
skrbeli za dobro počutje tekmovalcev 
in obiskovalcev. Božica, Karolina, Bar-
bara, Lidija, Valerija, Milena, Mira, 
Vanja in Sanda so nesebično in srčno 
kuhale kavo, delile različno pecivo, ki so 
ga pripravila dekleta iz DP Podravja, de-

lile sladoled, vodo, sokove, vodile ekipe 
na kosilo in celo z gondolo na Pohorje 
na borovničke, ter z marsikaterim tek-
movalcem na večernem druženju tudi 
zaplesale. 
   Darko, deklica za vse, je poskrbel za 
tehnične in varnostne zadeve, Janez 
za ozvočenje, Uroš za masaže, Urban 
pa za moderiranje in glasbo. Zapisni-
karsko mizo je s svojimi sodelavci vodil 
izkušeni maček tega posla, Ivan Bubn-
jar - Buba, za pravilen in pošten potek 
igre pa sta skrbela sodnika Nedžad 
Budimlić in Smiljan Kereži.
   Poseben čar turnirju je dalo prelepo 
in srčno večerno druženje vseh tekmo-
valcev, prostovoljcev, članov društva in 
njihovih partnerjev in številnih pova-
bljencev na terasi gostišča Tabor, ki so 
uživali ob dobri hrani in zvokih enkratne 
ciganske glasbene skupine Trio Gitano iz 
Prekmurja, ter zvezde večera, glasbene 
legende ex yU in hrvaške glasbene 
scene, Zdravka Škenderja.
    V nedeljo so se pričeli boji za mesta. 
Za peto mesto sta odigrali tekmo ekipi 
KKK Ibar iz Črne gore in RSV Salzburg iz 
Avstrije, v kateri je igrala tudi edina pred-
stavnica nežnejšega spola na turnirju, 
Birgit Schneider, ki je na koncu turnir-
ja prejela posebno darilo, prelepo sliko 
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»Naj dan na svetu. Počutila sem se 
odlično in mi res ni žal, da sem prišla. 
Najbolj mi je bilo všeč … pravzaprav 
mi ni bilo nič najbolj všeč, ker je bilo vse 
odlično izpeljano, zato mi je bilo vse ful 
všeč. Veliko novega o Indijancih sem 
spoznala in nisem vedela, da se niso 
smeli jokati. Pogrešala nisem čisto nič, 
bilo je odlično!«
  Hvala učiteljicam in prostovoljkam 
OŠ Sveta Trojica in njihovi pedagoginji 
Nataliji Novak za priložnost in pri-
jetno druženje. Hvala pa tudi vsem 
prostovoljcem društva: Franci Žiberna, 
Lidija Petek, Bogdan, Boris Klep, Alfred 
Lasetzky, Maksimilijan Brunčič, David 
Slaček in Janez Raišp.
   Še zanimivost: v treh dneh druženja 
ni noben učenec omenil invalidnosti, 
vozička ali kakšne druge »drugačnosti«. 
Bili smo si enaki. Takšnih srečanj si 
želimo tudi v prihodnje.

Do besede je lahko prišel le tisti, ki je v rokah držal obredno, sveto palico. (Foto: Natalija Novak)

Brez naših prostovoljk bi tanko piskali!  
(Foto: arhiv društva)

PARABASKET 2018
Boris Klep
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našega slikarja Mirana Jernejška. V tej 
tekmi je suvereno slavila avstrijska ekipa 
z rezultatom 26 : 62. V borbi za tretje 
mesto sta si stali nasproti ekipi KIK Brod 
s Hrvaške in KIK Zmaj iz Bosne. Slednji 
so bili prepričljivejši in z zmago 43 : 54 
zasedli tretje mesto. Po dveh odigranih 
tekmah je sledilo tradicionalno metanje 
trojk, že 8. memorial Emila Kaiserja, 
katerega je s šestimi zadetimi trojkami 
osvojil Ernel Mulić iz ekipe KIK Zmaj. 
Pokal je prevzel iz rok Zdenke Kaiser, 
žene pokojnega Emila Kaiserja, gonilne 
sile prvih turnirjev. 
   Sledila je finalna tekma, ki je v pravem 
navijaškem vzdušju potekala med 

domačo ekipo DP Podravja in gosti iz 
Bosne, ki so turnir Parabasket osvojili 
največkrat, KIK Sano. V napeti, borbeni in 
izredno dinamični tekmi vse do zadnje 
sekunde so slavili igralci KIK Sane, ki so 
za točko premagali domačine z rezul-
tatom 59 : 60. 
  Sledila je zaključna ceremonija, pode-
litev izredno ličnih pokalov, ki so jih 
posebej za ta jubilejni turnir izdelali v 
podjetju Palfinger iz Maribora. Pokal 
za najboljšega strelca je prejel Nermin 
Hujić iz ekipe KIK Sana s 93 zadetimi 

točkami. Za najbolj koristnega igralca 
turnirja pa je bil s strani kapetanov vseh 
ekip proglašen domači igralec, Lulzim 
Osmanaj.
   Pokale so podeljevali Zdenka Kaiser, 
Boris Klep, predsednik DP Podravja, 
Gregor Gračner, vodja športa pri Zvezi 
paraplegikov Slovenije, ki je posebej 
poudaril, da je Parabasket najbolje or-
ganiziran turnir na tem področju, kjer 
se vidi in čuti srčnost in velika duša or-
ganizatorjev, ter podžupanja Občine 
Miklavž na Dravskem polju, Mirjana 

Vazzaz Ferčec, ki ni skrivala navdušenja 
in občudovanja nad borbenostjo, spret-
nostjo in zagnanostjo tekmovalcev, 
hitrostjo same igre in akcijami, ki so kra-
sile finalno tekmo, ter dejstvom, da je bil 
prav 20. jubilejni turnir Parabasket izpel-
jan v njihovi občini.
   Organizatorji turnirja se v imenu 
Društva paraplegikov Podravja in v 
svojem imenu prisrčno zahvaljujejo 
vsem donatorjem, sponzorjem, do-
brotnikom, prostovoljcem, brez kate-
rih turnirja ne bi bilo mogoče izpeljati: 

Občini Miklavž na Dravskem polju, ki je 
donatorsko odstopila športno dvorano, 
Zvezi paraplegikov Slovenije, ki vsako 
leto finančno podpre ta mednarodni 
turnir, in vsem 60-im ostalim podjetjem, 
ki so prav tako finančno ali materialno 
pripomogli k izvedbi turnirja. Hvala 
dekletom iz DP Podravja za vse piškote, 
peciva, tortice, Miranu Jernejšku za sliko 
in vsem zgoraj naštetim prostovoljkam 
in prostovoljcem, ki dva dni dobesedno 
dihajo turnir. 
HVALA in se vidimo naslednje leto!
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Boris z glasbenikom, paraplegikom 
Škenderjem, ki je dodobra ogrel plesišče. 
(Foto: arhiv društva)

Pokale je za to priložnost izdelalo podjetje 
Palfinger iz Maribora. (Foto: arhiv društva)

Odlična organizacija in odlična zastopanost košarkarskih ekip (Foto: arhiv društva)

 V okviru festivala Lent se je že enajstič 
odvijal Art kamp Korenine srca, fes-
tival ustvarjalnosti v Mestnem parku 
Maribor. Sklop, ki skozi vsebino de-
lavnic, predstavitev in program pokriva 
področje humanitarnih in prosto-
voljskih dejavnosti ustanov, društev, 

zavodov ter posameznikov.
 Društvo paraplegikov Podravja je 
tudi letos sodelovalo na omenjenem 
festivalu. Predstavila se je košarkarska 
sekcija in aktiv žensk. Organizatorji so 
na prireditvenem prostoru v mestnem 
parku postavili mobilni koš in stojnico. 

Košarkarji so odigrali tekmo na vozičkih 
ter mimoidočim predstavili to zanimivo 
igro in svoje spretnosti. Ženske so pri-
pravile sladke prigrizke in z njimi razva-
jale udeležence dogodka.

SODELOVANJE NA ART KAMPU
Janez Raišp
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 Pineta je ena najpriljubljenejših desti-
nacij, ki jo paraplegiki zelo radi obisku-
jejo. Tako smo tudi letos prvi obiskali 
Pineto v organizirani skupini, ki je bila 
kar velika, saj smo zapolnili celoten 
dom. Z nami je bilo nekaj letovalcev, ki 
so bili v Pineti prvič. Čeprav v Pineti še 
zdaleč ni takega bivalnega udobja kot 
v Pacugu, smo nekateri zelo veseli, da 
ga lahko še vedno obiskujemo. Zgrad-
ba je stara in vedno je treba kaj ob-
navljati. Razveselili smo se novega TV-
sprejemnika, kajti bližalo se je svetovno 
prvenstvo v nogometu. Vreme nam 
je bilo tudi tokrat zelo naklonjeno, saj 
smo imeli zelo lepe sončne dneve. Le 
en dan, ko je deževalo, smo ugotovili, 
da bi bilo nujno potrebno zamenjati 
kritino na terasi. Obstoječa kritina je v 
zelo slabem stanju in je bolj podobna 
rešetu kakor strehi. No, za lepo vreme je 

še vedno dobro. Zadnje čase opažam, 
da vse več slovenskih paraplegikov 
v Novemgradu ali okolici poseduje 
nepremičnine. Tako posamezniki kakor 
tudi društva imajo v tem lepem kraju 
vedno več stanovanj ali drugih objek-
tov, v katerih preživljajo svoj prosti čas. 
Opažam pa, da še vedno radi obisku-
jejo našo staro plažo v Pineti. Škoda, da 
se na plaži nič več ne vzdržuje. Imamo 
le še nekaj ležalnikov v zelo slabem 
stanju, pa še te nam večinoma zasede-
jo drugi gosti. V zelo slabem stanju je 
tlakovana pot, skozi katero je možen 
dostop na plažo. Steza postaja tudi 
nevarna in le stežka jo prevoziš brez 
pomoči. Predlagam, da se ta pot sani-
ra. Seveda bo za to morala poskrbeti 
Zveza paraplegikov, kajti tega namesto 
nje ne bo naredil nihče. Nemogoč je 
tudi dostop s parkirišča proti domu, ta 

bi se lahko brez velikih stroškov uredil 
tudi drugače, kajti tudi ta predstavlja 
nevarnost in to oviro je brez pomoči 
nemogoče premagati. Ljubitelji Pinete 
se vedno radi vračamo tja. Nekateri 
smo zelo veseli, da Dom paraple-
gikov lahko obiskujemo in upam, da 
ga bomo obiskovali še naprej in da se 
bodo te stvari čim prej uredile.
Opisal sem le nekaj pomanjkljivosti, ki 
se takoj opazijo, in upam, da bo kdo 
od odgovornih to prebral in upošteval 
ter tudi ustrezno ukrepal. S tem bi tudi 
preprečil kakšno nesrečo in poskrbel za 
varnejše bivanje v Pineti. S tem se strin-
jajo vsi, ki so v Pineti bivali, in s katerimi 
sem se pogovarjal. Zvezi paraplegikov 
se v imenu prve skupine zahvaljujem 
za omogočeno bivanje, vsem obisko-
valcem Pinete pa želim veliko veselih 
uric in še več lepih sončnih dni.

 Skupina paraplegikov našega društva 
se je tudi letos odpravila na dvodnevni 
kopalni izlet v Pacug. Kljub neugodni 
vremenski napovedi se izletu nismo 
odpovedali. Pričakovali smo, da se bo 
vreme izboljšalo, kakor se je to zgodilo 
lani, toda tokrat smo se ušteli. Čeprav je 
nehalo deževati in se je malo pokazalo 
tudi sonce, kopanje ni prišlo v poštev, 
kajti pihal je močan veter. Glede na 
razmere smo se zato zadrževali v domu, 
kjer so nam pripravili dobro kosilo. 
Prednost kopalnega dneva je bila ta, da 
ni bilo treba sušiti kopalk. Pozno popol-
dne smo se odpravili proti Notranjski v 
Podcerkev, kjer smo prenočili v hostlu 

pri Benotu. V hostlu smo si pripravili 
okusno večerjo in veselo kramljali še 
dolgo v noč. Da se poletje poslavlja, 
smo ugotovili, ko nam je prijazna gospa 
zakurila centralno, saj je bilo zunaj le 6 
°C. Tudi iz okoliških hiš se je skozi dimni-
ke že kadilo. Noč je bila zelo kratka, kajti 
vstali smo že zgodaj. Medtem ko smo 
si pripravljali zajtrk, se je zunaj nare-
dil čudovit dan. Ker je bilo tako lepo 
vreme, smo sklenili, da se odpravimo 
na goro Slivnico. To je tista gora, na ka-
teri se zbirajo coprnice. Po ozki gozdni 
cesti nas je naš šofer spretno pripeljal 
do vrha. Občudovali smo prekrasen 
razgled, saj se vidi vsa Cerkniška dolina 

in gore od Nanosa do Triglava. Ko smo 
se naužili svežega zraka, smo se od-
pravili proti domu. Ustavili smo se še na 
Trojanah, kjer smo si privoščili odlično 
enolončnico. Moram še omeniti, da je 
bil naš šofer Peter na dopustu, zato 
ga je nadomestil mlad fant Andrej 
Steineker, ki se je izkazal kot odličen 
voznik in spremljevalec. Sprva me je 
malo skrbelo, ko je povedal, da je pri 
hitri pošti vozil palete. Srečno smo se 
torej vrnili domov in bili kljub slabemu 
vremenu, ki je vztrajalo prvi dan, zelo 
zadovoljni in srečni. Se že veselimo 
podobnega izleta in se zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam ga omogočili.

 Letos smo se člani odločili za izlet 
v bližnjo okolico, in sicer v sosed-
nje Prekmurje. Slabo vreme, ki je bilo 
napovedano, nekaterih ni prestrašilo, 
je pa zagotovo prepolovilo udeležbo. 
Tisti neustrašni smo se v društvu zbrali 
že zgodaj zjutraj in bili kljub slabemu 
vremenu dobro razpoloženi. Razveselili 
smo se, ko je prispel avtobus in smo 

videli, da ga vozi naš stari znanec, zelo 
prijazen šofer Aleš. Ko smo se vkrcali na 
avtobus, v katerem je vožnja čudovita, 
smo krenili proti Prekmurju. Vožnja do 
Murske Sobote je hitro minila in tam 
smo si najprej ogledali, kako se pride-
luje paradižnik pod imenom LUŠT.
   Ogledali smo si sto vrst paradižnika 
in od prijazne vodičke o paradižniku 

marsikaj tudi izvedeli, kar nekaterim 
do sedaj ni bilo znano. Vse udeležence 
izleta je podjetje Lušt tudi obdarilo s 
priložnostnimi darili. Obiskali smo še 
stolp Vinarium v Lendavi. Z dvigalom 
smo se popeljali v višave, od koder 
smo imeli čudovit razgled daleč na-
okoli, kar je za nas paraplegike redek 
dogodek. Kar nekoliko te stisne v 

1. SKUPINA V PINETI V LETU 2018

KOPALNI DAN V PACUGU

POTEPANJE PO PREKMURJU

Miran Jernejšek

Miran Jernejšek

Miran Jernejšek

[   DELODRUŠTEV   ]
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 Ura še ni bila pol deset zjutraj, v so-
boto, 15. septembra, ko je po Oseku 
že prijetno zadišalo po praženi čebuli. 
Sosedje so hitro ugotovili, da je v 
teku naša tradicionalna golažijada, ki 
smo jo zelo uspešno izpeljali kljub 
skromnejšemu številu kotličkov, 
v lepem vremenu in ob odličnih 
golažih, vampih in pasulju. No, sled-
nja dva, sicer odličnega okusa, sta žal 
tudi letos izpadla iz konkurence, saj je 
komisija ocenjevala le prave goveje 
golaže. Zmagovalna ekipa celjskega 
društva je uspešno ubranila lansko-
letni naslov. Na drugem mestu med 

golaži je bil prekmurski, na tretjem 
mestu pa kotliček našega društva. 
Nagrade, lične kuhalnice, ki jih je za 
to priložnost ponovno izdelal naš rez-
bar Jakob Kaučič - Jaka, je podelil 
predsednik društva Boris Klep. Okoli 
trinajste ure so se nam na okušanju 
jedi pridružili še drugi člani društva. Da 
kdo ne bi odšel lačen, je naša Ivanka 
pripravila še domačo juhico z rezanci 
in pujsa, ki smo ga po majskih kolinah 
varno pospravili v zamrzovalnik. Pujs s 
krompirjem je bil pripravljen v krušni 
peči in zato še toliko bolj okusen. Eni, 
ta zagnani, so se odpravili v gozd po 

gobe, drugi pa smo v prijetni družbi 
in kramljanju dočakali večer. Jesen je 
tu …

 Tudi letos je prvi vikend v avgustu v 
Paracentru Osek potekala likovna de-
lavnica, ki jo  organizira DP Podravja. 
Delavnico je tudi tokrat vodil mentor 
Jože Potokar - Cvrčo. Kljub temu 
da je bila delavnica slabo obiskana, je 
potekala zelo delovno. Razveseljivo je 
bilo že to, da so se delavnice udeležili 
(razen enega) vsi umetniki našega 
društva. Kot vsa leta nam je tudi tokrat 
ostala zvesta slikarka Anka Vesel. 
Pridružila se nam je tudi slikarka Binca 
Lomšek iz Radomelj, ki že dalj časa 
simpatizira s paraplegiki. Delavnica 
poteka od četrtka do nedelje. Mislim, 
da niso ravno v tem času vsi na dopus-
tu. Paracenter v Oseku ponuja nara-
vnost idealne pogoje za ustvarjanje. 
Tudi v tej neznosni poletni vročini se 
tam vedno najde prijetna senca, v kate- 
ro se pred pripeko lahko umaknemo. 
Tudi sam dom je prijetno hladen, 

saj je hiša grajena iz kamna. Kljub 
tako slabi udeležbi in nezanimanju 
domačih slikarjev se moramo kar malo 
zamisliti. Morda bi bilo v prihodnje k 
sodelovanju bolje povabiti umet-
nike s sosednje Hrvaške, ki so v Osek 
v preteklosti že prihajali in bili nad 
samim ambientom zelo navdušeni. 
Kljub skromni udeležbi na delavnici 
je v Oseku vedno prijetno. Čeprav je 
bila skupina majhna, je bila toliko bolj 
ustvarjalna. Druženje je potekalo v pri-
jetnem vzdušju, obiskalo nas je tudi 
nekaj naših članov in podpredsednik 
društva Alfred Lasetzky. Večerne de-
lavnice so popestrili z igranjem taroka, 
en večer pa s peko koruze. Oboje je 
potekalo v veselem razpoloženju in z 
obilico smeha. Upam in verjamem, da 
se bodo likovne delavnice v Oseku na-
daljevale in bo zanje večje zanimanje 
ali pa bo potrebno kaj spremeniti. Na 

sami delavnici je nastalo kar nekaj 
lepih izdelkov. Nekatera dela so ostala 
tudi v samem domu in bodo polepšala 
bivalne prostore. Zahvaljujemo se 
vsem, ki so nam omogočili izvedbo 
delavnice in nam pri tem pomagali. 
Hvala Cvrču za vso pomoč in vodenje 
delavnice.
Skratka, hvala vsem, ki ste na delavnici 
kakorkoli sodelovali.

GOLAŽIJADA 2018

LIKOVNA DELAVNICA OSEK 2018

Barbara Slaček

Miran Jernejšek

Luštno, luštni v Luštu (Foto: arhiv društva)

Zmagovalna ekipa celjskega društva ob 
svojem kotličku (Foto: Barbara Slaček)
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želodcu, saj večina takih višav ni vaje-
na. Po čudovitem razgledu nas je pot 
popeljala do Dobrovnika, kjer smo si 
ogledali gojenje orhidej. Res zanimiv 
tropski vrt, v katerem raste tudi več 
vrst banan. Po ogledu vsega tega se je 
prileglo kosilo, ki so nam ga pripravili v 
Gostišču Tomo v bližini Murske Sobo-
te. Izlet je vseskozi potekal v veselem 
razpoloženju in petju, saj nas je sprem-
ljal mlad, odličen harmonikar Gašper, 

ki je neutrudno, z redkimi odmori, vle-
kel meh in nas s pestrim repertoarjem 
zabaval ves dan. Ob zvokih harmonike 
so nekateri tudi veselo zaplesali. Imeli 
smo veliko srečo z vremenom. Čeprav 
je bilo bolj turobno, ni padla niti ka-
pljica dežja. Na poti domov smo imeli 
kar tri poslovilne postaje. Bilo je tako 
prijetno, da se nikakor nismo mogli 
ločiti. Takih izletov in dobre družbe si 
vedno želimo.
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Prvo kolo 23. ekipnega tek-
movanja je 18. maja 2018 na 
atletskem stadionu Poljane v 

Mariboru pripravilo Društvo paraple-
gikov Podravja. Udeležilo se ga je 33 
atletov iz petih pokrajinskih društev 
zveze. Najboljši rezultat je dosegel 
Jože Flere v metu diska v skupini 
F51. Za met 10.69 m je prejel 811,69 
točk. Tekmovanje je vodila sodniška 
služba pod vodstvom Mojce Ritlop 
Vrbovšek. Razmere za tekmovanje 
so bile primerne. Po prvem kolu je 
povedla ekipa DP Celje (4.875,88); na 
drugo mesto se je uvrstila DP Slovenj 
Gradec (4.563,20); na tretje DP Lju-
bljana (3.528,37); na četrto DP Maribor 
(3.307,02); na peto pa DP Murska So-

bota (3.037,55). Ekipa DP Nova Gorica 
v prvem kolu ni nastopila.

Drugo kolo je 6. junija 2018 potekalo 
v Celju na atletskem stadionu Kladivar. 
Pripravilo ga je Društvo paraplegikov 
jugozahodne Štajerske. Tokratnega 
atletskega srečanja se je udeležilo 39 
tekmovalcev iz šestih pokrajinskih 
društev zveze.
  Tekmovanje je na štirih metališčih 
z osmimi sodniki vodila sodniška 
služba atletskega kluba Kladivar Celje. 
Razmere za tekmovanje so bile opti-
malne. Najboljšo uvrstitev je dosegel 
Henrik Plank (F52) v metu kopja. Za 
met 16.08 m je prejel 865,45 točk. 
   Po dveh kolih je ekipa DP Celje zbra-

la 10.082,00 točk; DP Slovenj Gradec  
9.436,91; DP Ljubljana 7.133,86; DP 
Maribor 6.794,61; DP Murska Sobota 
6.207,35; DP Nova Gorica pa 2.134,79.

Tretje kolo je 12. junija 2018 na at-
letskem stadionu Osnovne šole 1 v 
Murski Soboti pripravilo DP Prekmurja 
in Prlekije. Kljub zelo dobrim vremen-
skim razmeram je bila udeležba neko-
liko skromnejša, saj se je tekmovanja 
udeležilo le 20 atletov iz samo štirih 
pokrajinskih društev zveze. Tokrat je 
najboljši rezultat dosegla domača 
atletinja Marta Janežič (F53) v su-
vanju krogle. Za daljavo meta 4.18 m 
je prejela 710,88 točk.
Po tretjem krogu tekmovanja je ekipa 
DP Celje vodstvo povišala na 14.228,63 
točk, zaradi odsotnosti ekipe DP 
Slovenj Gradec se je na drugo mesto 
povzpela DP Maribor (10.011,81); 
tretje mesto je obdržala DP Ljubljana 
(9.937,96); za eno mesto je napre-
dovala DP Murska Sobota (9.504,43); 
na peto mesto je padla DP Slovenj 
Gradec (9.436,91); zaradi neudeležbe 
je DP Nova Gorica ostala na zadnjem 
mestu (2.134,79) vse do zaključka tek-
movanja.

Četrto kolo je potekalov športnem 
parku Črna na Koroškem. Na 
zaključnem srečanju, ki ga je 20. junija 
izvedlo Društvo paraplegikov Koroške, 
so atletinje in atleti tekmovali v odličnih 
tekmovalnih pogojih. Nastopilo je 29 
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Jože Globokar | Jubilejni 20. ligaški naslov prvakov

CELJANI PRVAKI V ATLETSKI LIGI 2018 
Ekipa atletov Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske je ob zaključku atletske lige pri Zvezi paraplegikov 
Slovenije za sezono 2018 osvojila 20. jubilejni naslov ligaških prvakov. Hkrati pa tudi prehodni pokal, ki ga je 
celjska ekipa prejela za tri zaporedne zmage. Pokal za drugo mesto je osvojila ekipa DP Koroške, za tretje pa 
ekipa DP ljubljanske pokrajine. Tudi letošnja tekmovanja so v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije poteka-
la v osmih disciplinah – metu diska, kopja in kija, suvanju krogle ter vožnjah na 100, 200, 400 in 800 metrov. Pred 
pričetkom sklepnega tekmovanja sta navzoče nagovorila predsednik DP Koroške, Damjan Hovnik, in županja 
Občine Črna na Koroškem, mag. Romana Lesjak, ki je tekmovalkam in tekmovalcem zaželela uspešne nastope. 

ATLETIKA

Ekipa DP Celje je osvojila tudi prehodni pokal. (Foto: DPJZŠ)
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V prvi tekmi so se pomerili s fa-
vorizirano Latvijo, ki je zmagala 
z visokih 66 : 33. Največ točk je 

dosegel Gračner (8), kapetan Slapničar 
pa se je izkazal z devetimi skoki in peti-
mi podajami.
   Drugo tekmo je Slovenija igrala proti 

BiH. V živčni tekmi je naša izbrana 
vrsta povedla v zadnji četrtini (42 : 
40), vendar je nasprotna ekipa z ne-
koliko boljšo igro hitro prevzela vod-
stvo. V napeti končnici je bila Slovenija 
premalo zbrana pri metih in tekmo 
nesrečno izgubila z 48 : 55. Izstopala 

sta predvsem Kuduzović  (15 točk, 11 
skokov) in Slapničar (13 točk, 15 skok-
ov, 6 podaj).
   V zadnji tekmi rednega dela so naši 
košarkarji proti Hrvatom tekmo zelo 
slabo začeli. Ob polčasu je bil zaos-
tanek že visok (10 : 30), v nadaljevanju 

Lutfi Abdullahu | Evropsko prvenstvo v košarki na vozičkih B-divizije

SLOVENSKI KOŠARKARJI V SKUPINO C 
V Charleroiu (Belgija) je od 13.–23. junija 2018 potekalo evropsko prvenstvo v košarki na vozičkih B-divizije. 
Za obstanek v skupini so poleg Slovenije, ki je nastopala v postavi Gregor Gračner, Milan Slapničar, Boštjan 
Ceglar, Janez Učakar, Toni Zakrajšek, Robert Radić, Robi Bojanec, Matej Arh, Klemen Lokar in Haris Kuduzović, 
tekmovale še Litva, Bosna in Hercegovina ter Hrvaška. Naši košarkarji niso dosegli zastavljenega cilja in se selijo 
v skupino C.

KOŠARKA
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atletov iz petih pokrajinskih društev 
zveze, tekmovanje pa so vodili sodniki 
Zbora atletskih sodnikov Velenje.
   Na sklepnem nastopu je najboljši 
rezultat ponovno dosegel Henrik 
Plank v metu kopja (F52). Za 16.12 m 
dolg met je prejel 867,60 točk.

  Po seštevku točk vseh štirih kol je ekipa 
DP Celje (19.038,04) tudi v sezoni 2018 
osvojila prvo mesto. Ekipa DP Slovenj 
Gradec (14.117,25) je dokazala, da ima 
izvrstne atlete, saj je kljub izostanku v 
tretjem kolu prepričljivo osvojila pokal 
za drugo mesto. Pokal za tretje mesto je 
prejela DP Ljubljana (13.323,48); četrta 
je bila DP Maribor (13.294,07); peta DP 
Murska Sobota (12.246,16); šesta pa DP 
Nova Gorica (2.134,79), ki je nastopila le 
v drugem kolu. Za vnos in izračun rezul-
tatov je skrbela Marina Hudej. Pokale 
je podelil vodja atletike Janez Hudej. Predstavniki najboljših ekip z vodjem atletike Janezom Hudejem (Foto: DPJZŠ)

 V Berlinu je od 20. do 26. avgusta 2018 
potekalo evropsko prvenstvo v paraat-
letiki. Slovenijo je zastopal samo atlet 
Henrik Plank iz Društva paraplegikov 
jugozahodne Štajerske, ki je v metu dis-

ka z osebnim rekordom 15 metrov in 90 
centimetrov osvojil 7. mesto. Evropski 
prvak je postal Poljak Piotr Kosewicz 
(20.20), srebrno medaljo je osvojil Latvi-
jec Aigars Apinis (19.71), bronasto pa 

Poljak Robert Jachimowicz (19.19).
   Trener Luka Cmok je s Plankovim 
rezultatom zadovoljen, saj njegov ose-
bni rekord, ki ga je popravil za 40 cen-
timetrov, dokazuje, da so dobro trenirali.

PLANK SEDMI NA EVROPSKEM PRVENSTVU
Jože Globokar
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Na vse bolj priljubljenem 
turnirju so se ob neinvalidnih 
košarkarjih predstavili tudi 

košarkarji paraplegiki. Med seboj so se 
pomerile tri ekipe in poskrbele za do-
bro promocijo košarke na invalidskih 
vozičkih.

   Trener košarkarjev Žiga Kobaševič 
se je zahvalil organizatorjem za pova-
bilo in res dobro organiziran dogodek 
ter pohvalil vse naše košarkarje, ki so 
prikazali zelo dobro igro in s tem do-
bro predstavitev. Še posebej je pohva-
lil prvo ekipo v postavi: Jovita Jeglič, 

Janez Učakar in Boštjan Ceglar, ki 
je zasluženo zmagala. Jegličeva je bila 
tudi najboljša strelka. V drugi ekipi 
so nastopili Robert Radić, Klemen 
Lokar in Robi Bojanec, v tretji pa 
Marino Popovič, Toni Zakrajšek in 
Gregor Gračner.

Jože Globokar | Predstavitev košarke

TRI NAŠE EKIPE NA TURNIRJU 
Na Kongresnem trgu v Ljubljani je 17. in 18. avgusta 2018 potekal odmevni mednarodni košarkarski turnir v igri 
tri na tri, Cedevita 3 × 3 Challenger.
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so nekoliko popravili igro, a je kljub 
razigranemu Slapničarju (24 točk, 12 
skokov, 4 podaje) sledil tretji zapored-
ni poraz.
  Odločilno tekmo za obstanek v skupi-
ni B je Slovenija igrala še z neugodni-
mi Švedi.
 Skandinavci so upravičili vlogo fa-
vorita in utrujenim Slovencem zadali 
še četrti poraz. Največ točk je dosegel 
Slapničar (17).
  Slovenski košarkarji so bili po štirih 
porazih in izpadu iz skupine B vidno 
razočarani. Po ocenah trenerja Žige 
Kobaševiča je slabim igram botro-
vala tudi slaba fizična pripravljenost, 
poudaril pa je, da so napredovali mla-
di košarkarji.

Slovenski reprezentanti, ki jim letos zaradi odločitve mednarodne košarkarske zveze, da ženske na 
prvenstvu ne smejo igrati z moškimi, ni smela pomagati naša edina reprezentantka, Jovita Jeglič, so 
padli v skupino C. (Foto: ZŠIS)

Košarkarske ekipe na turnirju (Foto: arhiv ZŠIS)
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Svetovno prvenstvo

  V Maniagu (provinca Pordenone v 
Italiji) je od 2. do 5. avgusta potekalo 
svetovno  prvenstvo v parakolesarstvu. 
V slovenski reprezentanci, ki jo je vodil 
trener Aleksej Dolinšek, sta v katego-
riji H4 nastopila tudi naša parakolesarja 
Marko Sever iz Društva paraplegikov 
severne Primorske in Gregor Habe, 
član Društva paraplegikov jugozahodne 
Štajerske. Tekmovala sta v kronometru, 
ki je potekal po zahtevni in razgibani 

progi. Deloma tudi po kockah, kjer je 
močno treslo. Sever se je uvrstil na 16., 
Habe pa na 29. mesto.

Sever tretji na evropskem 
pokalu

  Slovenska kolesarska reprezentanca je 
v slovaškem mestu Puchau 1. in 2. sep-
tembra 2018 nastopila na tekmi evrop-
skega pokala. Prvi dan tekmovanja je 
bila na zahtevni progi (20 kilometrov) 
cestna tekma z dolgim ter zahtevnim 

vzponom in spustom, kjer so kolesarji 
dosegli hitrost tudi do 80 km na uro. 
   Naš parakolesar Marko Sever iz DP 
severne Primorske je osvojil drugo, 
Gregor Habe, član DP jugozahodne 
Štajerske, pa osmo mesto.
   Naslednji dan je bila še 14 km dolga 
tekma na čas. Marko Sever je bil tretji, 
Gregor Habe pa sedmi. V skupnem 
seštevku je Sever osvojil tretje, Habe pa 
sedmo mesto.
   Reprezentanco je vodil selektor Alek-
sej Dolinšek.

Start cestne dirke na čas (Foto: arhiv ZŠIS) Marko Sever je bil na cestni tekmi drugi. (Foto: ZŠIS)

KOLESARSTVO

Jože Globokar | Parakolesarstvo

SVETOVNO PRVENSTVO IN EVROPSKI POKAL V  
PARAKOLESARSTVU 
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"Niti lepota pomladi, niti lepota poletja, nima te gracioznosti, kot sem jo 
videl neke jeseni."

John Donne
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Vikend znoja in visokih utripov se 
je začel v petek z dirko na čas ali 
strokovno »kronometrom«. Le-

tos se nas je kljub sumljivi vremenski 
napovedi, ki je napovedovala tudi neur-
ja s točo, zbralo kar lepo število in poleg 
nas ročnih kolesarjev so barve parakole-
sarstva zastopali tudi slepi in slabovidni 
na tandem kolesih, amputiranci oz. 
športniki s trajno okvaro kolena ter tek-
movalec na triciklu. Skratka, multikulti!
Že od samega prihoda na prizorišče 
smo pogledovali v nebo in opazovali 
smer gibanja padavin na radarskih 
slikah, saj bi tistih nekaj kapljic razgrete 
glave in soparno ozračje lepo ohladilo, 
toča in orkanski veter pa bi naše živote 
v ležečem stanju dobro prerešetala. Na 
srečo nas in nesrečo Belokranjcev so 
neurja ubrala bolj vzhodno pot, zato 
smo se mi podali še na suho cesto. Kro-
nometer sicer med kolesarji velja za ulti-
mativni preizkus lastnih sposobnosti na 
kolesu, saj se vsak na cesto poda sam, 
vožnja v zavetrju pa je prepovedana. 
Kolesar je tako na cesti sam, pred njim 
pa samo odštevanje kilometrov do 
cilja ter iskanje tanke meje med mak-
simalno proizvedeno močjo ter prez-
godnjim kolapsom. Boj proti zračnemu 
uporu in pogajanja s srčno mišico je 

po pričakovanjih dobil ajdovska raketa 
Marko Sever, ki je 21-kilometrsko 
progo prevozil z zavidljivo povprečno 
hitrostjo 38,2 km/h! 
   Po zgolj dnevu počitka nas je v ne-
deljo čakala preizkušnja malega Mara-
tona Franja, z uradno razdaljo 97 km 
(čeprav nam števci praviloma vedno 
pokažejo več kot 99 km). Na startu se 
nas je prikazalo pet in po izdatnem 
mazanju s sončno kremo ter polnjenju 
želodcev s sladkorjem je kmalu od-
bila ura štarta. Zapodili smo se, kot da 

nam gre za življenje in prvih 25 km do 
vznožja vzpona na Suhi dol smo vozili s 
povprečno hitrostjo okrog 30 km/h, za 
kar sem sam plačal davek na vzponu. 
Visok začetni tempo in vročina opol-
danskega sonca sta naredila svoje in 
v klanec ni in ni šlo. Po nekaj kopelih 
hladne vode s strani navijačev in 
krajšem postanku sem se nekako ses-
tavil in pred zadnjima ovinkoma celo 
soglasno navijal z mladeničem, ki je v 
megafon tulil: »Olimpija, Olimpija …!«. 
Saj ne vem, ali se mi je že malo skisalo 
od vročine ali pa sem bil le vesel, da 
sem prilezel na vrh klanca. Sledil je 
spust v Gorenjo vas in manjša ploha 
je bila v tistemu trenutku osvežilna in 
povsem dobrodošla. Pred nami je bilo 
še približno dve uri pretežno ravninske 
vožnje in pričelo se je lovljenje razd-
robljenih ostankov grup kolesarjev za 
tistih nekaj sekund »švercanja« v zave-
trju. Vsak watt energije šteje! Po bolj ali 
manj dobrih štirih urah nas je vseh pet 
srečno prispelo do cilja, tudi letos pa je 
najboljši čas dosegel David Razboršek 
(4:05:28). Franja, radi te imamo, pripravi 
se na randi čez eno leto!Kronometer Franja je štel za državno prvenstvo v parakolesarstvu. (Foto: Anka Vesel)

Ročni kolesarji pred Malo Franjo (Foto: David Razboršek)

Peter Cerar | Kolesarski maraton Franja 2018

NEKJE MED 97 IN 99 KILOMETRI  
Kraljica slovenskih cest enkrat na leto (8.−10. junij 2018) zasluženo postane Franja, ki drugi junijski vikend ustoliči 
kot praznik slovenskega kolesarstva in z veseljem opažam, da postaja dogodek tudi praznik domačega roč-
nega kolesarstva.
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Drugi naš tekmovalec Gregor 
Habe iz DP jugozahodne 
Štajerske je imel obilo smole. 

Zračnica mu je počila že pred startom 
nato pa še med tekmo. Kljub temu je 
osvojil četrto mesto.
  Na dvanajst kilometrov dolgem 
kronometru je Marko Sever v svoji 
skupini (MH4) povedel in zmagal tudi 
v skupnem seštevku. Slovenski para-
kolesarji so pod vodstvom selektorja 
Alekseja Dolinška ponovno osvojili 
veliko število UCI točk, ali bo to dovolj 
za uvrstitev enega parakolesarja na 
paraolimpijske igre v Tokiu 2020 pa bo 
znano prihodnje leto. Marko Sever zmagal v Beogradu (Foto: ZŠIS-POK)

Lutfi Abdullahu | Cestna dirka evropskega pokala in kronometer v Srbiji

MARKO SEVER ZMAGAL V BEOGRADU  
Na tekmi evropskega pokala v Beogradu 15. septembra 2018 je naš parakolesar Marko Sever (DP severne 
Primorske) v svoji skupni ročnih kolesarjev osvojil prvo mesto. Povedel je že na startu in bil za razred boljši od 
konkurence.
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RIBOLOV

V športnem ribolovu je slovenska 
reprezentanca na svetovnem prven-
stvu na Hrvaškem zasedla izvrstno 4. 
mesto. Zlato je ostalo doma, slavili 
so Hrvati, medalji sta osvojili še 
Italija (srebro) in Anglija (bron). Naši 
reprezentanti so se izkazali tudi v 
posamični konkurenci: Rudi Centrih 
je bil izjemen drugi, Željko Mavrič 
pa peti. Prvak je postal domačin 
Nikola Geček.

Rudi Centrih, svetovni podprvak s trenerjem 
(Foto: ZŠIS)

CENTRIH SVETOVNI PODPRVAK, SLOVENIJA ČETRTA

PTIČ

Če imel bi to možnost,
ptič da postanem
in možnosti ptiča

v višave da planem,
poletel bi k utripu,

ki poganja srce,
mu rekel otožno,

ne morem brez nje.

Boris Klep
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Ribiči so letošnjo ligaško ri-
bolovno sezono odprli 17. maja 
2018 ob ribniku v Gradišču pri 

Murski Soboti. Prvo kolo je pripravilo 
DP Prekmurja in Prlekije, ribiči pa so 
tekmovanje že sedmič zapored pos-
vetili ustanovitelju zveze in ljubitelju 
ribolova, Ivanu Peršaku. V ekipni 
konkurenci je slavila ekipa DP Mari-
bor (7 t – 21.150 g), v posamični pa 
Rudi Centrih CE (1 t – 12.100 g). Za 
uvrstitve na spominskem tekmovan-

ju so najboljše ekipe prejele pokale, 
najboljši posamezniki pa medalje. 
Najboljši ribič je prejel tudi prehodni 
pokal. Tekmovanje so spremljali sod-
niki Ribiške družine Gornja Radgona.
  Drugo kolo so ob ribniku Ploj pri 
Cerkvenjaku 24. maja 2018 pripravili 
ribiči DP Podravja. Prvo mesto je 
ponovno osvojila DP Maribor (8,5 t – 
12.130 g), med posamezniki pa je bil 
najboljši domači ribič Franc Simonič 
(1 t – 4.400 g). 
   V tretjem kolu, ki ga je 8. junija 2018 
pripravilo DP Koroške, so ribiči para-
plegiki in tetraplegiki lovili v ribniku 
Brdinje pri Ravnah na Koroškem. Tek-
movali so ribiči iz sedmih pokrajinskih 
društev zveze, največ ribiškega znanja 
in nekaj sreče je imela domača ekipa, 
ki je le za pol točke (7,5 t – 16.286 
g) prehitela ekipo DP Maribor. Med 
posamezniki je bil najboljši domačin 
Boštjan Javernik – SG (1 t – 9458 
g). Za pravilen potek tekmovanja sta 
skrbela sodnika Rajko Stražišnik in 
Milan Bizjak.
 Sklepno ligaško tekmovanje v 
športnem ribolovu so 28. junija 2018 
s sodelovanjem Ribiške družine Laško 
pripravili ribiči DP jugozahodne 
Štajerske. Ob ribniku Marof pri Dobju 
se je za zadnje točke borilo 26 ribičev 
iz sedmih pokrajinskih društev zveze. 
Zmagali so ribiči domače ekipe (7 
t – 23.520 g). Naš najboljši ribič Rudi 
Centrih (CE) je na suho potegnil kapi-
talnega, več kot 8 kg težkega amurja, 
njegova mreža pa je tehtala kar 16.250 
gramov.

Rezultati ekipno:

1. DP Maribor: 32,5 točk – 54.281 kg;
2. DP Celje: 38 točk – 64.142 kg;

3. DP Slovenj Gradec: 43,50 točk – 43.596 kg;
4. DP Murska Sobota: 51 točk – 39.955 kg;
5. DP Novo mesto: 64,50 točk – 25.169 kg;
6. DP Ljubljana: 73 točk – 19.320 kg;
7. DP Koper: 75,50 – 18117 kg.

Rezultati posamično – šteli so trije 
najboljši rezultati posamičnih kol:

1. Rudi Centrih (CE): 4 točke – 34.478 kg;
2. Franc Simonič (MB): 4 točke – 12.895 kg;
3. Boštjan Javernik (SG): 5 točk – 17.633 kg.

Ob zaključku ribiške lige se je vodja 
športa pri Zvezi paraplegikov Sloveni-
je Gregor Gračner društvom zah-
valil za vzorno pripravljena posamična 
kola, najboljšim ekipam in najboljšim 
ribičem paraplegikom in tetraple-
gikom čestital za uvrstitve, nato pa 
podelil pokale.
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Bogat ulov Rudija Centriha s kapitalnim 
amurjem (Foto: arhiv DPJZŠ)

Predstavniki najboljših ekip v sezoni 2018 
(Foto: arhiv DPJZŠ)

Jože Globokar | Ribiči s četrtim kolom zaključili ligaško tekmovanje

NAJBOLJŠI PRIJEM SO IMELI RIBIČI DP PODRAVJA 
Na ribniku Marof pri Dobju so ribiči paraplegiki in tetraplegiki 28. junija 2018 sklenili ligaško ribiško tekmovanje 
za sezono 2018. V ekipni konkurenci je prvo mesto osvojila ekipa DP Maribor, med posamezniki pa je imel skozi 
vso sezono najboljši prijem Rudi Centrih. Pri rezultatih ribičev, ki tekmujejo v treh sektorjih, o razvrstitvi odločajo 
najprej točke, nato pa teža ulovljenih rib. Vsa ligaška tekmovanja so potekala v organizaciji Zveze paraplegi-
kov Slovenije.
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Organizacija tako velikega 
turnirja je bila za organiza-
torje zelo velik zalogaj, saj so 

se kot zapisano, turnirja udeležili vsi, 
ki v Evropi na biljardski sceni nekaj 
pomenijo. Seznam vseh udeležencev 
je dolg in se ustavi na številki 528. Za 
tako veliko udeležbo, ki lahko zadosti 
tako veliki številki, hkrati pa ponudi 
dostopnost v vseh pogledih, je za-
dostil hotel in kongresni center NH 
Koningshof v Veldhovnu na Nizozem-
skem. Kljub veliki udeležbi je turnir 
potekal po urniku, brez motenj, brez 
prekinitev in kot po maslu. Edina stvar, 
na katero organizatorji niso mogli 
vplivati, je bilo vreme. Severno Evropo 
je namreč ravno v času turnirja, med 
18. in 31. julijem, zajel hud vročinski 
val, kot ga po pričanju domačinov še 
niso doživeli. Temu primerno je bilo 
tudi vzdušje, saj velika večina sob ni 
bila klimatiziranih, temperature pa so 
tudi ponoči vztrajale nad tridesetimi 

stopinjami Celzija. Kakorkoli, Matej in 
David sta tekme vzela zares in pokaza-
la, da sta iz pravega testa, da se lahko 
kosata tudi z najboljšimi. Oba sta se 
pomerila v vseh treh disciplinah. Naj-
prej je bila na vrsti desetka.
   V prvem krogu prvega dne se je 
Matej pomeril z evropskim prvakom 
Švedom Henrikom Larssonom (tre-

nutno šteje enaintrideset medalj) in 
zmagal s 5 : 3. Medtem je David s 3 : 5 
izgubil proti Norvežanu Kim Ronnyju 
Nygardu. V drugem krogu istega dne 
je bila situacija obratna, saj je Matej 
proti Fincu Jouniju Tahtiju klonil s 
3 : 5, David pa je v tesnem dvoboju 
premagal Latvijca Kasparsa Turksa s 
4 : 5. V nadaljevanju istega dne je Da-
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Matejeva deveta od desetih bronastih medalj (Foto: Barbara Slaček) 

Barbara Slaček | Evropsko prvenstvo v biljardu

2 X BRON ZA BRAJKOVIČA 
Ob obeležitvi štiridesetletnice Evropske biljardne zveze (European Pocket Billiard Federation – EPBF) so se vo-
dilni v tem združenju odločili pripraviti prav posebno evropsko prvenstvo, na katerem so se prvič hkrati pomerili 
igralci biljarda iz vseh kategorij. Med seniorji, ženskami in moškimi vseh starosti, tudi otroki, se je turnirja udeležilo 
tudi dvajset igralcev invalidov, različnih invalidnosti, ki so se pomerili v treh disciplinah: osmici, devetki in desetki. 
Med slovenskimi reprezentanti, enajst jih je predstavljalo naše barve, sta bila tudi Matej Brajkovič in David 
Slaček. Brajkovič je tudi tokrat osvojil dve bronasti medalji, skupaj jih zdaj šteje deset.

BILJARD

ŠAHOVSKI TURNIR BANJA LUKA – 
2018

Zveza paraplegikov in obolelih za otroško paralizo ter 
drugih telesnih invalidov Republike Srbske iz Banje Luke 
je 22. septembra 2018 pripravila XI. mednarodni šahovski 
turnir »Banja Luka – 2018« na katerem so nastopile ekipe 
iz štirih držav nekdanje Jugoslavije. V močni konkurenci je 
prvo mesto osvojila ekipa Makedonije, druga je bila eki-
pa Srbije, tretja ekipa Zenice, četrta ekipa organizatorjev, 
peta ekipa DP ljubljanske pokrajine, šesta pa ekipa Brčko 

distrikt. V ekipi DP ljubljanske pokrajine sta nastopila - Ja-
smin Sabljakovič in Ljubiša Gajič, dopolnil pa jo je 
šahist Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske Igor 
Jeranko. Organizator je za vse udeležence pripravil lep 
sprejem in poskrbel za dobro počutje.



56

vid odigral še zadnjo tekmo v tej disci-
plini. Proti Henriku Larssonu je izgubil 
brez osvojene točke (0 : 5). Enako je 
ponovil Matej naslednji dan v dru-
gem krogu igranja desetke, ko je s 5 : 
0 premagal Dave-a Kengena. Zadnji, 
tretji dan, je Matej priznal premoč še 
Ircu Fredu Dinsmoru, ko je izgubil s 
4 : 6. Brajkovič je tekmovanje v desetki 
zaključil na petem mestu, Slaček pa na 
trinajstem.
  Po prostem dnevu so igralci na-
daljevali z igranjem osmice. V prvi 
tekmi je David izgubil proti Gintasu 
Jonauskasu iz Litve z 1 : 5, Matej 
pa je z istim rezultatom premagal 
Ukrajinca Maksyma Tiuftiaefa. V 
drugem krogu četrtega dne tekmo-
vanj je David izgubil še proti Belgijcu 
Kurtu Deklercku (1 : 5), Matej pa je 
z rezultatom 5 : 2 pokazal premoč nad 
Poljakom Emilom Malanowskim, s 
čimer si je priigral preboj v četrtfinale 
naslednjega dne, ko je s 5 : 3 premagal 
Latvijca Kasparsa Turksa. To je bilo 
dovolj za nadaljevanje tekmovanja 
v polfinalu, ko je žal Henrik Larsson 
upravičil sloves prvaka in ga premagal 
s 5 : 1. Vseeno pa je to zadostovalo za 
tretje mesto in osvojeni bron.
   Iz nadaljnjega tekmovanja je bil rav-
no v polfinalu igranja osmice izključen 
Belgijec Kurt Deklerck, ki je med igra-

mi, z rokavico namazano s silikonom, 
»čistil« belo kroglo, ki se je zaradi si-
likona v kontaktu z drugimi kroglami 
obnašala zelo drugače. Da je Kurt golju- 
fal, so pokazali videoposnetki tekem, 
kar je celoten potek tekmovanja sicer 
postavilo pod vprašaj, a ga ni prekinilo.
Kljub neljubemu dogodku se je po do-
brem tednu dni tekmovanje nadalje-
valo v igranju še zadnje discipline, 
devetke.
   Devetka je zelo nepredvidljiva igra, 
ki zahteva veliko mero zbranosti in 
taktiziranja, ne dopušča napak, včasih 
pa je potrebno tudi tvegati. V prvem 
dnevu sta oba, Matej in David, igri 
izgubila. Matej proti Maksymu Tiufti-
aefu iz Ukrajine (4 : 7), David pa proti 
Turksu Kasparsu (6 : 7). Po dveh dneh 
počitka, zaradi čakanja na križni žreb 
nasprotnika, je računalnik poskrbel 
za presenečenje, saj sta se naša dva 
reprezentanta pomerila med seboj. 
Več zbranosti in znanja je pokazal 
Matej, ki je Davida z rezultatom (7 : 1) 
premagal in ga tudi izključil iz nadaljn-
jega tekmovanja. Za Davida je bilo 
tako njegovo drugo evropsko prven-
stvo zaključeno, Matej pa je v nadalje-
vanju istega dne z enakim rezultatom 
premagal še enega Davida, Himpo iz 
Belgije, ter si tako zagotovil preboj v 
četrtfinale.

   31. julij, zadnji dan turnirja, je bil za 
Mateja prav tako uspešen. Najprej je 
pokazal premoč nad Norvežanom 
Kim Ronnyijem Nygardom (7 : 4), ven-
dar je že v naslednji, zanj zadnji tekmi, 
klonil proti Fredu Dinsmoru (6 : 7) in 
si s to igro priboril še drugo bronasto 
kolajno.
   Za Mateja Brajkoviča je to torej dese-
ta bronasta kolajna, za Davida Slačka 
pa nova izkušnja profesionalnega 
biljarda. Naslednje leto je turnir bliže 
Sloveniji. Potekal bo med 27. aprilom 
in 7. majem v Trevisu, v Italiji.

Pred spanjem sta Dolfe in Gre-
ga na kratko predstavila potek 
srečanja in vožnje naslednjega 

dne. V soboto zjutraj smo po kavi in 
obilnem zajtrku, ki so ga pripravile naše 

spremljevalke, zajahali naše motorje 
in se odpravili proti Staremu trgu ob 
Kolpi. Z vožnjo smo nato nadaljevali ob 
reki Kolpi proti Fari. Vmes smo opravi-
li kratek postanek in se zapeljali na 

brežino Kolpe, kjer je sledil kratek »fo-
toshooting«. Pot nas je potem vodila 
do gradu Kostel, ki smo si ga ogledali le 
na hitro. Sledil je spust do kampa Žaga 
in od tam po gozdni cesti proti naselju 

ATV

Toni Bevec | 6. srečanje ATV-motoristov Zveze paraplegikov Slovenije

IZ BELE KRAJINE PREKO NOTRANJSKE  
Od 14. do 16. septembra je potekalo že šesto srečanje ATV-motoristov. Tokrat smo se zbrali v domu paraplegi-
kov v Semiču. Petek je bil namenjen predvsem prijetnemu večernemu druženju vseh udeležencev, in sicer se nas 
je nabralo 10 voznikov motorjev, vseh skupaj pa 18 udeležencev. Ob prihodu sta nas pričakali hrana in pijača, 
potem pa smo se namestili po sobah. Večer se je nadaljeval še ob zvoku harmonike, za kar sta poskrbela Dolfe 
in Jordan. Ostali pa smo prispevali svoje bolj ali manj dobre glasove.

V igranju devetke sta se naša dva fanta 
pomerila med seboj. (Foto: Barbara Slaček)
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Banja Loka. Pred samim naseljem smo 
prečkali glavno cesto in se pognali po 
gozdu vse do Loškega Potoka. Tam 
smo imeli postanek pri gostilni Ana in 
si privoščili kavo in pijačo. Sledil je hiter 
spust v Loško dolino, Stari trg pri Ložu, 
kjer smo najprej zavili na bencinsko 
črpalko in napolnili rezervoarje naših 
motorjev. Iz Starega trga smo se nato 
odpeljali na Vrhniko, žago ob izviru 
Obrha oz. prvega izvira reke Ljubljani-
ce. Tam nas je pričakal naš član Beno, ki 
nam je tudi odstopil prostore žage, da 
smo se dobro podprli s hrano in pijačo. 
   Motorje smo nato pognali čez naselje 
Knežja Njiva in nato po gozdnih cestah 
čez bloške vasi nazaj v Loški Potok, kjer 
je potekal moto zbor moto kluba Hol-
carji. Pred samim prihodom nas je ob 
cesti počakal motorist Slavko in nas po-
spremil do kraja srečanja. Ob prihodu 
so nas vsi udeleženci lepo pozdravili, 
motorist Slavko pa je izvedel kratek, 
pa vendar izjemno zanimiv program. 
Po druženju z ostalimi motoristi smo 
počasi krenili proti Sodražici, kamor nas 
je kot prvi v koloni spremljal motorist 
Slavko. Med samo vožnjo smo se lahko 
nagledali izjemne spretnosti vožnje 
motornega kolesa, ki se je ne bi sramo-
vali tudi najboljši »stunt« vozniki.
   Ob prihodu v Ribnico smo se zapel-
jali do rokodelskega centra, kjer so nas 
pričakali člani društva MzM (motor-
isti za motoriste). Predsednik društva 
g. Valentin nam je predstavil društvo 
in njegovo poslanstvo, ki je pretežno 
dobrodelne narave. Predvsem priskoči 
na pomoč motoristom, ki so se 
poškodovali v različnih nesrečah, in 
njihovim družinam. Člana društva MzM 
sta tudi naša Dolfe in Klavdij. Po pred-
stavitvi so nas obdarili s simboličnimi 
darili. Sledil je ogled rokodelskega cen-

tra in demonstracija izdelave pletene 
košare in lesenih posod. Demonstra-
tor nam je ob tem povedal še marsikaj 
zanimivega o zgodovini rokodelstva v 
Ribnici in nas tudi dodobra nasmejal. 
Po končani demonstraciji nas je zunaj 
pričakala prava pojedina, ki so jo pri-
pravili člani društva MzM. Po končanem 
druženju in prijetnem slovesu smo se 
po gozdnih poteh pognali proti Bazi 20 
oziroma do mesta, kjer raste trenutno 
najdebelejša jelka v Sloveniji. 
   Črmošnjiška jelka ali Kraljica Roga 
je z obsegom 600 cm najdebelejša 
jelka (Abies alba) v Sloveniji. V višino 
meri 44,7 m, njena lesna masa pa je 
ocenjena na 40,6 kubičnih metrov. 
Njena ocenjena starost je cca 260 let 
(izmerjeno leta 1998). Raste v bližini 
nekdanje žage Rog v Kočevskem rogu 
in je v dobrem stanju. Po obsegu jo 
je na Slovenskem prekašala le Marol-
tova jelka s Pohorja, ki je imela ob-
seg debla 605 cm. Med vožnjo smo 
si ogledali tudi traso, kjer je potekala 
gozdna železnica Žage na Rogu, ki je 
bila železniška proga za prevoz lesa 

iz obsežnih gozdov Kočevskega roga 
do obratov Žage Rog. Železnica je 
prenehala delovati leta 1934, ostala 
pa je vidna trasa, kjer je potekala. Od 
tukaj smo se odpravili proti izhodišču 
sobotne vožnje, to je Semič. Do tja 
smo kljub zelo aktivni vožnji prispeli 
že v trdi temi. Celotna pot je potekala 
brez težav, le našemu kolegu Jor-
danu je nekaj kilometrov pred ciljem 
predčasno izhlapelo vse gorivo. 
Težava, če ji lahko sploh tako rečemo, 
je bila hitro sanirana in kmalu smo bili 
vsi na kupu.
   Po prihodu so pridne ženske roke že 
pripravljale del večerne pojedine, za 
glavni del pa je poskrbel mojster žara 
Jani. Ob dobri hrani, pijači in prijetnem 
druženju je večer hitro mineval. Pred 
spanjem smo se še okvirno dogovorili, 
kje bo potekalo naslednje srečanje. Or-
ganizacija spomladanskega srečanja 
je tokrat padla na Boruta in Grega, 
in sicer bo trasa predvidoma v okolici 
Ljubljane. Sledil je počitek, saj smo bili 
od celodnevne vožnje pošteno utru-
jeni. Prevozili smo namreč celih 250 
kilometrov. Utrujenost je bila tako 
močna, da celo Jordan in Dolfe ni-
sta zmogla pognati svojih prstov po 
tipkah harmonike. Nedeljsko jutro so 
začele naše spremljevalke, ki so skuhale 
kavo in pripravile zajtrk. Po zajtrku je 
sledilo pakiranje, medsebojni pozdrav 
udeležencev in odhod proti domu. 
 Za odlično izvedbo in organizacijo se 
moramo zahvaliti Dolfu in Gregu, za 
prijetno vzdušje pa vsem udeležencem 
srečanja. V upanju na še večjo udeležbo 
pa se vidimo maja 2019.

Na moto zboru kluba Holcarji (Foto: arhiv zveze)

Kar nekaj kilometrov smo prevozili ob naših tekočih lepoticah. (Foto: Gregor Gračner)
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Vsoboto 21. so se, zaenkrat samo 
fantje, zbrali na predstavitvi 
nove športne opreme za sedeče 

smučanje na vodi oz. SEDEČI WAKE 
BOARD. Preizkusili so lahko novo kon-

strukcijo sedečega WAKE Boarda, ki je 
produkt 4 letnega Matejevega dela in 
razvoja. Prednost tega boarda je, da je 
konstrukcija vzmetena, kar do sedaj še 
ni obstajalo.

   Našim fantom se je pridružil hrvaški 
tetraplegik in ljubitelj vsega hitrega 
Kela. Skupaj so preživeli krasen dan v 
krasni družbi, skoraj kot na morju, pa 
vendar na Štajerskem.

Na plesnem parketu sta se 
predstavila Nino Batagelj, 
član Društva paraplegikov 

ljubljanske pokrajine, in njegova so-
plesalka Sara Štirn. V kategoriji IPC 
Combi class 1 freestyle so se jima 
stopničke na zmagovalnem odru za 
las izmuznile, zasedla sta nehvaležno 
četrto mesto. V kategoriji IPC Combi 
class 1 standard sta osvojila peto 
mesto.

WAKE-BOARD

PARAPLES

Uredništvo | Sedeči »wake-board« v Dupleku

VSI V DOOPLEK  
DOOPLEK je prvi slovenski »full-size wakepark« - športni center za deskanje in smučanje na vodi. Nahaja se v 
Dupleku, le 10 minut iz Maribora. In tja je naše člane na testno deskanje povabil član DP jugozahodne štajer-
ske Matej Lednik.

PARAPLESALCI NA POLJSKEM  
Slovenska reprezentanca v paraplesu se je 16. in 17. junija 2018 udeležila odprtega prvenstva Poljske v plesu 
za invalide – Lomianki 2018.

Matej in njegov produkt. Wake board z 
vzmetenjem. (Foto: osebni arhiv ML) No, saj so bila dekleta tudi – spremljevalke. (Foto: osebni arhiv ML)
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Športniki invalidi iz Srbije, Make-
donije, Črne gore, Slovenije ter 
Bosne in Hercegovine so se 

na atletskem stadionu „Safet Zajko“ 
pomerili v atletskih disciplinah (metu 
kopja, diska, suvanju krogle, hitrost-
nih vožnjah na 100, 200 in 400 m) in 
hitropoteznem šahu.
   Barve Slovenije so branili atleti in 
šahisti Društva paraplegikov lju-
bljanske pokrajine – Andrej Oma-
hen, Štefan Glavan, Ljubiša Gajič 
in Jasmin Sabljakovič. Šahovsko 

ekipo je dopolnil Tomaž Demšar.
  Slovenska ekipa je osvojila kar pet 
medalj. Omahen dve zlati v metu 
kopja in suvanju krogle, Glavan 
dve srebrni v vožnji na 100 in 200 
metrov, šahovska ekipa pa je v močni 
konkurenci osvojila bronasto odličje.
   Ekipa je bila nastanjena v hotelu 
Hollywood, organizatorji pa so se iz-
kazali tudi kot zelo dobri gostitelji. Vsi 
so dobili tudi majice v spomin na XV. 
športne igre.

ŠPORTNE IGRE

Uredništvo ZŠIS | Tradicionalne športne igre v Sarajevu

SLOVENSKA EKIPA OSVOJILA PET MEDALJ  
Zveza paraplegikov in obolelih za otroško paralizo Federacije BiH je v Sarajevu od 21. do 23. junija 2018 
pripravila tradicionalno mednarodno odprto prvenstvo in XV. športne igre paraplegikov in obolelih za otroško 
paralizo.

Slovenska ekipa je osvojila pet medalj.  
(Foto: arhiv DPLJ)
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EVROPSKI POKAL V STRELJANJU

V mestu Chateauroux v Fran-
ciji je od 22. do 30. septembra 
2018 potekal evropski pokal v 
streljanju za invalide. Po spletu 
različnih okoliščin (bolezen, od-

sotnost) Veselke Pevec in Franca Gorazda Tirška sta 
se prvenstva iz Slovenije udeležila le strelca Franci Pinter 
in Damjan Pavlin, spremljali pa sta ju odlični mladi in iz-
kušeni strelki Sonja Benčina in Živa Dvoršak.
   Ekipa je zelo dobro delovala, oba tekmovalca sta imela 
tudi zelo dobro strokovno in logistično podporo, vsi sku-
paj pa so pridobili dragocene izkušnje. To je bilo letos dru-
go tekmovanje kjer so strelci lahko osvojili kvote za nastop 
na paraolimpijskih igrah v Tokiu 2020. Naša tekmovalca se 
v boj za kvote žal nista vključila, saj se nista uvrstila v finale.
Strelce čakajo priprave na evropsko prvenstvo, ki bo de-
cembra v Beogradu.

Slovenska ekipa številčno zelo okrnjena, vendar kljub temu 
homogena. (Foto: ZŠIS)
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INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 
03 7345 150 |  fizioterapija.info@thermana.si

OBNOVITVENA 
REHABILITACIJA 
V ZDRAVILIŠČU 
LAŠKO

HiTop TERAPIJA
Je namenjena zmanjšanju bolečin, 
sproščanju, regeneraciji in revitalizaciji 
telesa. Prav tako se je terapija izkazala 
kot zelo učinkovito pri bolnikih s kronično 
bolečino. 

V septembru in oktobru nudimo 

20 % PROMOCIJSKI POPUST.    

Cena 30 minutne HiTop terapije je 

20 € in 60 minutne 35 €.

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA po Cyriax,  
Mulligan in Maitland konceptu Zdravljenje z rokami
    Metoda CyRIAX je ena izmed med-
narodno najbolj priznanih in dodelanih 
metod s področja manualne terapije – 
zdravljenja z rokami. Individualna ma- 
nualna terapija je namenjena 
izboljšanju funkcije mišično-skeletnega 
sistema.

Z razliko od klasične manualne terapije 
je za metodo Cyriax značilen individu-
alni pristop k bolniku. Bistvo te metode 
je s pomočjo testov postaviti kar se da  
pravilno diagnozo.

Cyriax terapevt napravi funkcionalne 
teste vseh struktur, ki ležijo v priza-
detem področju (sklepnih ovojnic, 
ligamentov, narastišč mišic, moči mišic, 
pasivno in aktivno gibljivost sklepov, 
…). Kvalitetno opravljeni testi dajejo 
kvalitetne rezultate in na osnovi teh 

se terapevt odloči za pravo terapijo: 
prečno frikcijo, oscilacijo, strečing, 
trakcijo, tridimenzionalno sklepno mo-
bilizacijo, manipulacijo …

Cilj metode Cyriax je doseči enako 
stanje vseh prizadetih struktur, kot je 
bilo pred boleznijo. 

Indikacije za metodo Cyriax so: 
akutne in kronične bolečine v vratu 
in hrbtenici, artroza vseh sklepov, 
stanja po poškodbah, zvin gležnja, 
poškodba kolena (križne vezi, meni-
skus, stranske vezi), poškodbe ramena 
– rotatorna manšeta (m. supra spina-
tus), epikondilitis komolca, vsa post-
operativna stanja po zlomih zgornjih 
in spodnjih okončin ter hrbtenice, 
stanja po zamenjavi sklepov s totalno 
ali delno endoprotezo (kolka,  kolena, 

ramena …).
V Laškem izvajajo manualne metode 
Cyriax terapevti, ki jih je šolal svetovno 
znani Cyriax terapevt dr. Rene de Bruin.

Dodatne informacije in rezervaci-
je: 
03 734 5150 ali  
fizioterapija.info@thermana.si

Avtorica:  
Polona Rozoničnik, dipl. fizioterapevtka
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Na koloniji »ISTRSKO POLETJE« 
so pod senčno streho na terasi 
doma nastale značilne upodo-

bitve za obalno pokrajino, vmes pa tudi 
tihožitja in portreti. Z nasveti je slikarjem 
svoje znanje posredoval slikar in mentor 
Rasso Causevig.
  Dela so bila razstavljena na terasi 
Doma paraplegikov. Mimoidoči so si 
z zanimanjem ogledovali delo naših 
umetnikov, najbolj pa so jih navdušili 
slikarji, ki slikajo z usti, in so člani Medna-
rodnega združenja slikarjev, ki slikajo z 
usti ali nogami. Poseben vtis o našem 
ustvarjanju in predstavitvi invalidnosti 

pa so s seboj odnesli učenci iz Osnovne 
šole Ivana Groharja iz Škofje Loke in 
podružničnih šol Lenart, Bukovice in 
Bukovščice.
  Na likovni koloniji so nova dela ustvar-
jali Dragica Šušanj, Jožica Ameršek, 
Klavdij Leban, Lučka Kocijančič, Mi-
ran Jernejšek, Damjan Rogelj in Me-
tod Zakotnik. Občasno pa so kolonijo 
obiskovali tudi Vojko Gašperut, Ben-
jamin Žnidaršič, Tina Pavlovič ter 
Veronika in Anja Starič. Za dobro 
počutje naših umetnikov so poskrbele: 
Ivanka, Darja, Barbara in Jana.
  Kolonijo je s sofinanciranjem JSKD or-

ganizirala Zveza paraplegikov Slovenije.

Vprelepem okolju, ob pogledu na 
smučarsko skakalnico, so liko-
vniki pod mentorskim vodstvom 

grafika Jožeta Potokarja - Cvrča svoje 
slikarsko znanje nadgrajevali v olju na 
platnu, akrilu in risbi. Slikarjem, med ka-
terimi so bili tudi člani Mednarodnega 
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali 
nogami, se je tokrat pridružil tudi nadar-
jeni slikar tetraplegik Gregor Janežič, 
ki je šele na začetku slikarske poti. Toda 
Gregor ima vse možnosti, da se s trdim 
delom pridruži slikarjem tega elitnega 
združenja. 
   Že po tradiciji se našim slikar-
jem vsako leto pridružijo tudi 

Slikarska kolonija na terasi Doma 
paraplegikov v Pineti (Foto: arhiv ZPS)

Slikarji z mentorjem Jožetom Potokarjem - Cvrčem (Foto: arhiv Ars Viva)

Metod Zakotnik | »Istrsko poletje« v vroči Pineti

LIKOVNIKE JE SPREMLJAL MENTOR RASSO CAUSEVIG  
Slikarji Likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije so od 13. do 22. junija 2018 v Domu paraplegikov v Pineti 
pripravili likovno kolonijo. Naši likovni ustvarjalci so se izpopolnjevali v različnih tehnikah: akril in olje na platno, 
akvarel, tempera in risba s svinčnikom.

Jože Globokar | Likovna delavnica pri Rupnikovih

VSAKOLETNO IZOBRAŽEVANJE IN DRUŽENJE SLIKARJEV  
Marja in Branko Rupnik sta 26. julija 2018 na svoji domačiji na Ljubnem ob Savinji tudi letos pripravila tradicio-
nalno slikarsko delavnico slikarjev Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije.
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Društvo invalidov Zagreb je v juniju 
našemu slikarju Benjaminu Žnidaršiču 
ob njegovem osebnem prazniku pri-
pravilo 41. samostojno razstavo. Društvo, 
ki je razstavo pripravilo v svojih pros-
torih na Ilici, je neprofitno združenje, ki 
izvaja socialno-humanitarne dejavnosti. 
Ima 550 članov in si več kot 30 let na 
širšem območju Zagreba in Zagrebške 

POZORNOST NAŠEMU SLIKARJU,  41. SAMOSTOJNA RAZSTAVA V ZAGREBU

bližnji otroci različnih starosti  in 
v akrilni tehniki poskušajo ustva- 
riti svoja začetna slikarska dela. Slikar 
Branko Rupnik ima tudi lepo galerijo, 
v kateri so njegovi portreti naših slikar-
jev.
   Po tradiciji pa je udeležence slikarske 
delavnice tudi tokrat obiskal in nagovoril 

župan Občine Ljubno ob Savinji, Franjo 
Naraločnik, in hkrati poskrbel za veselo 
razpoloženje. Zaigral je na kitaro in sku-
paj so zapeli nekaj slovenskih, predvsem 
starejših narodnih pesmi. Eno pa pose-
bej slikarju Željku Vertlju, ki je ravno 
ta dan praznoval rojstni dan. Vedno pa 
radi zapišemo, da je likovna delavnica pri 

Rupnikovih nekaj več. Poleg nadgraje-
vanja znanja je tudi veselo druženje, kjer 
ne manjka lepih pesmi ter sladkih dobrot 
sosedovih gospodinj in prijateljic. 
  Tudi tokratno srečanje je podprlo 
Turistično društvo Naš kraj, ki mu 
predseduje Radenko Tešanović, in DP 
jugozahodne Štajerske.

Slikarja je predstavila umetnostna 
zgodovinarka Polona Škodič in 
zapisala: »Avtorjeva ustvarjalnost 

je tematsko razgibana, pripovedno slik-
ovita in usmerjena predvsem v tradicio-
nalne krajinske motive kot tudi v različna 
tihožitja in druge figuralne kompozicije. 
Še najraje ustvarja v akvarelni, akrilni in 
oljni tehniki, kar mu nudi veliko izraznih 
možnosti: prosojnost, svežino, mehko-
bo, jasnost barv in spontanost. Krajinski 
izrezi in vedute v trenutku prenosa na 
papir ali platno ne postanejo privlačni 
le kot odslikava resničnosti, temveč tudi 
kot doživeta impresija in zapis nekega 
časa. Slikar odkriva čar narave v igri in 
barvah letnih časov. Včasih ga prevzame 
drobna cvetoča veja, osamljeno drevo 
sredi polja ali travnik z ostrnicami. Rad 
se prepušča vodnemu toku, reki, jezeru 

in morju. Zato je med njegovimi slikami 
kar nekaj primorskih in morskih mo-
tivov.«
 Pred odprtjem razstave sta slikarja Ben-

jamin Žnidaršič in Željko Vertelj, 
ki sta člana elitnega Mednarodnega 
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali 
nogami, predstavila slikanje z usti. 

Slikar Benjamin Žnidaršič s svojimi deli (Foto: arhiv Ars Viva)

Samostojna razstava v prostorih Društva invalidov Zagreb (Foto: DIZ)

Jože Globokar | Dve razstavi našega slikarja Benjamina Žnidaršiča

JUBILEJNA 40. RAZSTAVA SLIKARJA ŽNIDARŠIČA  
Naš vsestranski umetnik – slikar, pesnik in pisatelj Benjamin Žnidaršič – je 8. junija 2018 v prostorih Ljudske univerze 
v Ajdovščini odprl svojo 40. samostojno razstavo. V kulturnem programu so člani recitatorske skupine Norma 7 
iz Brij recitirali Benjaminovo poezijo in brali odlomke njegove proze. Beno je izdal tri pesniške zbirke Ritem srca, 
Most na drugi breg in Zlate perutnice ter delo v prozi Govorica življenja. Leta 2009 je v Loški dolini ustanovil 
Zavod ARS VIVA.
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Sezono predstavitev sem začel na 
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, kjer 
sem za učence nižje stopnje pri-

pravil predstavitev slikanice Lev Rogi 
najde srečo, za učence višje stopnje pa 
predstavitev Moja zgodba ali kako sem 
začel pisati knjige. Ko sem nastopal v 
šoli, sem učencem povedal, da me je 
pred kratkim doletelo presenečenje, 
ki ga ne bom nikoli pozabil. Soseda 
Pavla Potočnik Bela in Peter Bela 
sta me prijavila v oddajo Dan najlepših 
sanj. Spoznali smo se preko knjige Ne 
domišljaj si!, ki sta jo dobila pri županu, 
ko sta se preselila v Lenart. Nekoč sta 
me videla pred blokom in me prosila 
za avtogram. Povabil sem ju na obisk in 
tako me je Pavla vprašala, zakaj imam 
v stanovanju veliko afriških skulptur 
(kipce Masajev in afriških živali). Povedal 
sem ji, da sem od nekdaj želel potovati, 
vendar mi je nesreča to preprečila. Ko 
me je vprašala, katere kraje sem si želel 
obiskati, sem nemudoma odgovoril, 
da me je vedno najbolj privlačila afriška 
divjina, predvsem savana. Z veseljem bi 
obiskal safari in si v živo ogledal najvišji 
vrh Afrike – Kilimandžaro. Približno leto 

dni kasneje so me klicali iz oddaje Dan 
najlepših sanj in me povabili, da bi pred-
stavil svoje knjige. Čeprav so rekli, da so 
zasnovali nov koncept oddaje, v kateri 
bodo predstavljali zanimive življenjske 
zgodbe, jim nisem verjel. Prepričan sem 
bil, da me čaka presenečenje. Nikoli pa 
si ne bi mislil, da me čaka potovanje v 
Afriko. Še bolj sem bil presenečen, ko 

sem izvedel, kdo me je prijavil in kako 
se je moral potruditi, da so me izbrali. 
Popolnoma prepričan sem bil, da za 
tem stojijo moji prijatelji, ki so mi izjem-
no pomagali in stali ob strani v času po 
usodni nesreči, zaradi katere sem ostal 
na invalidskem vozičku. Na soseda ni-
sem niti pomislil, čeprav sta se na sne-
manje oddaje peljala z mano. Pri prikri-
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Nastop na CUDV Črna na Koroškem (Foto: arhiv IP)

Igor Plohl | Predstavitve literarnih del in osveščanje

NEPOZABNO ŠOLSKO LETO OSVEŠČANJA OTROK, 
MLADOSTNIKOV IN ODRASLIH O INVALIDNOSTI  
Odkar sem se s svojo življenjsko zgodbo javno izpostavil in osveščam otroke, mladino in odrasle o invalidnosti, 
sem opravil že več kot 150 predstavitev po vsej Sloveniji. Nastopal sem tudi v tujini. V šolskem letu 2016/17 
sem opravil 27 nastopov, v iztekajočem šolskem letu pa 22. Omeniti velja, da se je v zadnjem šolskem letu z 
mano predvsem po šolah in vrtcih neposredno srečalo več kot 2000 otrok in mladostnikov. Podobno velja 
tudi za prejšnja leta. Namen predstavitev je osveščati otroke o invalidnosti (o naših omejitvah in sposobnostih 
ter potrebah), krepiti vrednote solidarnosti, pomoči, prijateljstva in strpnosti. V družbi obstaja o invalidnosti še 
veliko predsodkov, ki jih želim razbiti. 

županije nenehno prizadeva izboljšati 
kakovost življenja invalidov.
  Umetnostna zgodovinarka Polona 
Škodič je o slikarju, ki je tudi polno-
pravni član Mednarodnega združenja 
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, 
zapisala: ”Žnidaršičevo pripoved je kot 
prvo pomenljivo zaznamovalo slikovito 

notranjsko okolje z razgibano pokra-
jino ter bogato naravno in kulturno 
dediščino. Rodna Loška dolina, na kate-
ro je navezan na prav poseben način, 
odzvanja na platnih kot odslikava pre-
teklosti in sedanjosti. V številnih izpel-
javah se je predano poglobil v kompo-
zicijo, v resničnost krajinskega izreza, v 

osamljene znane in manj znane kotičke, 
v nadrobnosti, v svetlobo in senco. V 
tej pokrajini pa s čopičem ni odkrival 
le domačih vasic, temveč tudi čar 
presihajočega Cerkniškega jezera, kjer je 
že kot otrok spoznaval tisočere skrivnos-
ti. Jezero in njegovo okolico zdaj odkriva 
z drugačnimi očmi in novimi spoznanji.“
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vanju presenečenja sta bila zelo spretna. 
Zaradi zdravstvenih razlogov se na to 
potovanje še nisem odpravil. Če bo vse 
po sreči, grem naslednje leto.  
   Moje knjige sem že večkrat pred-
stavljal v radijskih oddajah. V lanskem 
letu sem tako nastopil na Radiu Prlek 
in Radiu Maribor. Na prvem sem pred-
stavljal mladinski pustolovski roman 
Pustolovščine v Prlekiji. Knjiga govori 
o prijateljih z Gorenjske, ki počitnice 
preživijo v Prlekiji – v mojih domačih 
krajih. Kot se za mladinski pustolovski 
roman spodobi, se zapletejo v nepozab-
no dogodivščino. Na Radiu Maribor me 
je v nočnem programu gostila Darinka 
Čobec. Pripovedoval sem ji o življenju 
po usodni nesreči, literarnem ustvar-
janju in nastopih po šolah. 
Na nekatere šole se vedno znova 
vračam, saj so se učitelji odločili, da 
moje predstavitve vključijo v projekte 
ali dneve dejavnosti, ki so namenjeni 
osveščanju otrok o drugačnosti ali in-
validnosti. Najdlje sodelujem z OŠ Hoče. 
V zadnjih letih sem bil pogosto gost na 
OŠ Ruše in OŠ FLV Slivnica. Problema-
tiko invalidov redno vključujem tudi v 
dneve dejavnosti, ki jih pripravljamo v 
bolnišnični šoli na Pediatrični kliniki. Še 
posebej dobro mi ostanejo v spominu 
predstavitve za učence in mladost-
nike s posebnimi potrebami. Nazadnje 
sem obiskal CUDV Črna na Koroškem, 
kjer sem svojo zgodbo predstavil v 
Dnevnem centru na Ravnah.
   V zadnjih letih osnovne šole pogosto 
obiskujem ob koncu bralne značke. V 

letošnjem šolskem letu sem tako obiskal 
OŠ Velika Nedelja, Lenart, Fram, Škofije, 
Stročja vas, Angela Besednjaka Maribor 
in vrtec Slivnica, kjer sem podelil knjižne 
nagrade za pridne bralce – Palček 
Bralček. Na nekaterih šolah na moje 
predstavitve povabijo le tiste učence, 
ki so opravili bralno značko, na drugih 
so prisotni vsi, vendar so pridni bralci 
deležni pohval, priznanj ali celo knjižnih 
nagrad. 
  Za učence imam pripravljenih več 
nastopov. Izjemno dobro se obnesejo 
predstavitve, ki jih povežem s svojo 
življenjsko zgodbo. Posamezni nas-
top vedno prilagodim razvojni stop-
nji poslušalcev. Običajno ob mojem 
pripovedovanju vsi pozorno poslušajo 
in nemalokrat začudeni onemijo. 

Otroke še posebej navdušujejo športne 
zmožnosti invalidov (vožnja s kolesom 
na ročni pogon, košarka na vozičkih, 
paraplavanje, nogomet za slepe, tek s 
protezami, smučanje na monoskiju …). 
Pri Založbi Pivec bo v sozaložništvu z 
Zvezo paraplegikov Slovenije v začetku 
naslednjega šolskega leta izšla izjemno 
poučna in zanimiva slikanica na temo in-
validskih športnih disciplin z naslovom, 
Mark in Rogi na paraolimpijskih igrah. 
Prepričan sem, da bo mladim bralcem 
vsaj tako všeč kot Lev Rogi najde srečo. 
Ilustracije sta prispevali Urška Stropnik 
Šonc in Nika Lopert. V procesu nasta-
janja knjige smo sodelovali tudi s Para-
olimpijskim komitejem Slovenije. 

Pred polno dvorano na OŠ Stročja vas (Foto: arhiv IP) 

Na podelitvi priznanj za Bralno značko (Foto: arhiv IP)

"Kdor zna posejati 
svoje življenje, bo 
tudi na puščobni 

zemlji požel bogato 
letino."
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Moderator in umetnostni zgo-
dovinar Jaka Racman je o 
razstavi v obsežni likovni oceni 

med drugim povedal, da ima razstava 
v svoji dokajšnji raznolikosti likovnih 
načinov in tehnik nevsiljivo izpostavljen 
akcent edinstvenosti. Sedeminšestdeset 
razstavljenih del dvanajstih slovenskih 
slikark in slikarjev ter gostujočega slikar-
ja iz Hrvaške predstavlja zavzeto ustvar-
jalnost. Omenil je, da razstavljena dela 
pokojnih slikarjev in prijateljev -  Angele 
Medved, Silva Mehleta in Stojana 
Zafreda, dajejo razstavi večnostni pri-
dih neminljivih sledi človeške ustvarjal-
nosti, posebej pa je predstavil tudi vsa-
kega slikarja in njegova dela.
   Vsem predstavljenim avtorjem je 
skupen nekoliko neobičajni način ust-
varjanja (z usti ali nogami), ki jim hkrati 
omogoča in omejuje izrazne možnosti.      
 Pri likovnem snovanju namreč 
premagujejo težke gibalne ovire in-
validnosti in so bodisi kot štipendisti ali 
pridruženi in polnopravni člani pove-
zani v širše, Mednarodno združenje 
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. 
Združenje z več kot šestdesetletno, bo-

gato in plodno zgodovino delovanja 
s plemenitim poslanstvom! V okvirih 
združenja povezanih slikarjev je že od 
samega začetka spodbujana poudar-
jena avtorska izraznost, ki v nasprotju z 
mnogimi umetniškimi „šolami“ in „de-
lavnicami“ ustvarjanja posameznikov 
ne podredi prepoznavnosti skupine. 
Velika večina je samoukov, obzorja 
znanj so se jim odkrivala skozi ustvar-
janje, učenje, kontinuirano sodelovanje 
z mentorji ter (samo)udejstvovanje na 
slikarskih kolonijah in ex-temporih. S ta-

lentom, voljo in vztrajnostjo so dosegli 
umetniški nivo in bili za svoja dela že 
večkrat tudi nagrajeni. Racman je opo-
zoril, da gre pri tokratni veliki skupinski 
razstavi za skupino posameznikov, kjer 
sleherni izmed avtorjev vsak zase kakor 
cvet, snežinka in oko, odpira z obisko-
valcem svoj dialog molčeče poetike ui-
grane harmoničnosti izbranih motivov 
in v njih uglašenih barvnih akordov.
  V Zgodovinskem atriju razstavljajo: 
Dragica Sušanj, Tina Pavlovič, Ne-
venka Gorjanc, Vojko Gašperut-
Gašper, Benjamin Žnidaršič, Željko 
Vertelj, ki slikajo z usti in so tudi člani 
Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov 
Slovenije ter Neja Zrimšek-Žiger, 
Erik Pibernik in Stjepan Perković 
iz Hrvaške, ki svoja dela ustvarjajo z 
nogami. Nekateri slikarji so v dopoldan-
skem času predstavili tudi slikanje z usti 
ali nogami, ki so si ga ogledali številni 
učenci.
   Razstavo je ob čestitkah odprl župan 
MOL Zoran Janković, naš slikar Željko 
Vertelj pa se mu je za pozornost zah-
valil s sliko vedute Ljubljane.
   Lep kulturni dogodek je z ubranimi 
glasbenimi akordi obogatil Duo Eden - 
Urška Jeraj in Jure Bergant.V ospredju slikarji, ki razstavljajo, v ozadju pa Zoran Janković in Jaka Racman (Foto: arhiv zveze)

Ustvarjanje in razstavo so si ogledali ljubljanski otroci (Foto: arhiv zveze)

Jože Globokar | Slikarska razstava

S ČOPIČEM PO SLOVENIJI DO LJUBLJANE  
Založba UNSU je 26. septembra 2018 v Zgodovinskem atriju v Ljubljani odprla skupinsko razstavo – »S ČO-
PIČEM PO SLOVENIJI DO LJUBLJANE«. V atriju so razstavljena dela slikark in slikarjev, ki zaradi težke gibalne 
oviranosti slikajo z usti ali nogami.
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Posebna ugodnost: Novim kupcem hibrida Toyota in BDF. Ročice ob vgradnji pri AMZS po-
klanjamo 2 uri varne vožnje v centru na Vranskem!

Zakaj je hibrid Toyota odlična izbira, ko se invalid odloči, da bo postal aktiven voznik?

Vsi hibridi Toyota so opremljeni s samodejnim menjalnikom, ki je predpogoj za vgradnjo BDF. Ročice. Zagotovljeno je 
strokovno svetovanje o uporabi in delovanju hibridnih vozil z vgrajeno BDF. Ročico. Možnost nadomestnih vozil v času 
rednega vzdrževanja vozila.  Strokovna vgradnja BDF. Ročice v sodelovanju s pooblaščenimi AMZS centri po Sloveniji.  V 
izbranih salonih Toyota lahko preizkusite hibridna vozila z vgrajeno BDF. Ročico.

Za testno vožnjo lahko tudi kontaktirate Dom Paraplegikov na e-mail: domparaplegikov@gmail.com.

Toyotina prizadevanja so usmer-
jena v omogočanje boljše mobil-
nosti in enakih možnosti za vse. 

Ob tesnem sodelovanju s proizvajal-
cem vrhunskega pripomočka za vožnjo 
– BDF. ročice in našo priznano institucijo 
s področja mobilnosti, AMZS, je Toyota 

pripravila celovito ponudbo izdelkov in 
storitev, s katero boste vozniki invalidi 
v kar najkrajšem času uživali v suvereni 
vožnji odličnega avtomobila.
   BDF. Ročica je plod slovenskega znan-
ja in rok. Razvila jo je ekipa vizionarjev in 
inženirjev pod budnim očesom invali-

da paraplegika in je namenjena ljudem, 
ki ne morejo ali težje uporabljajo noge 
pri vožnji avtomobila. Zaradi načina 
delovanja ter prednosti je PRVA IZBIRA 
za vse, ki postavljajo kakovost, zanes-
ljivost in varnost na prvo mesto.

Jana Rožaj | Sodelovanje v mobilnosti

DOM PARAPLEGIKOV IN TOYOTA, BDF ROČICA TER 
AMZS
Letos smo vrata našim gostom odprli že 15. marca, s ponudbo nočitev z zajtrkom. Zelo smo veseli odzivnosti, saj 
smo do 30. septembra zabeležili velik porast nočitev. Sedaj pa se je zaključila že naša glavna dejavnost, Skupin-
ska obnovitvena rehabilitacija (SOR).

Dom Paraplegikov je v letu 2018 začel zelo tesno sodelovati z vrhunskim proizvajalcem vozil Toyota, ki ima 
vgrajeno BDF ročico, katerega sofinanciranje lahko uveljavljate preko Doma Paraplegikov in sistema ZIMI.

[   DOMPARAPLEGIKOV  ]

Testiranje Toyotinih vozil in strokovno svetovanje v Domu paraplegikov (Foto: arhiv doma)
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[  DOMPARAPLEGIKOV  ]

L   etos sem prejela prijavnico po 
pošti in se odločila drugače. 
Navkljub predsodkom, da sem 

doma iz obmorskega mesta, sem se 
odločila letos iti v Pacug. Prejšnja leta 
sem si mislila, zakaj bi vendar odhajala 
v obmorski kraj, če sem tam doma. A 
radovednost in želja po spremembi 
sta mi pomagali, da sem si tokrat lažje 
premislila. Ni mi žal. Tako zelo mi je 
bilo lepo, da sem se odločila vrniti se 
drugo leto spet.
   Najbolj od vsega mi je bilo všeč, da 
je bilo vse skupaj zelo domače, pre-
prosto, intimno, zasebno. Predvsem 
pa je bilo drugačno podnebje. Tera-
pije so bile identične, a vseeno zelo 
drugačne. Terapevti prav tako. Z njimi 
smo vzpostavili bolj oseben odnos. 
Telovadili smo zelo veliko, praktično 
celo dopoldne. Masaže so prav tako 
trajale dolgo.
   Poleg terapij  smo imeli vsako popol-
dne organizirano zelo veliko različnih 
reči. V času našega bivanja v Pacugu 

je bil čas večernih poletnih prireditev. 
Naj omenim Portoroško noč, ki je tra-
jala kar par dni, Piranske večere, Strun-
jansko noč in Ribiški praznik v Izoli, ki 

je trajal dva večera. Do omenjenih pri-
reditev smo imeli organiziran prevoz. 
  Vsak večer, kar cenim še posebej, 
smo se zbrali in se pogovarjali o 
najrazličnejših temah, ki nas pestijo ali 
veselijo. Vedno smo našli skupen jezik 
in rešitev za vsakogar, kdor je potre-
boval pogovor in zvesto uho.
   Ob prostem času smo se lahko 
tudi kopali v bazenu z morsko vodo. 
Odhajali smo se tudi kopat na plažo.
Zaposleno osebje v domu je bilo 
izjemno ustrežljivo in prijazno ter 
družabno in zaupanja vredno. 
Pomagali so nam po svojih najboljših 
močeh. Rada bi dodala, da je bila v 
domu tudi možna uporaba pralnega 
stroja za umazano perilo. Proti plačilu 
za simbolično ceno.

Slađana Grdjan | Skupinska obnovitvena rehabilitacija

PRVIČ V PACUGU 
Letos sem bila od 4. do 21. avgusta na skupinski obnovitveni rehabilitaciji (SOR) v Pacugu prvič. Vseh prejšnjih 
26 let sem na SOR odhajala v Zdravilišče Laško. V Pacug sem imela možnost iti že prej, vendar sem imela 
ogromen predsodek. V Zdravilišču Laško mi je bilo namreč lepo, zato sem bila prepričana, da je prav, da ne 
odhajam drugam.

»Veliko smo telovadili, praktično celo popoldne.« (Foto: arhiv doma)

Praznovanje rojstnega dne gosta iz sedme skupine SOR. (Foto: arhiv doma)
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                                                                                                 –  sedežna blazina 

 
 
 
 
 
 

VICAIR sedežna blazina je zračna 
blazina, ki vas nikoli ne bo pustila na 
trdem.   

AMOVIDA sedežna blazina je gel 
blazina, ki vam zagotavlja konstantno 
temperaturo med sedenjem. 

PRODAJALNA MEDICINSKO  

 TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV 

 

    telefon: 01/230-25-22                       mobi: 041-653-640 
     ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com                        blanka.markovic@zveza-paraplegikov.com 
 www.domparaplegikov.si 
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Nesreča in posledično omejena 
mobilnost sta me pripeljali do 
vprašanja: Kam sploh lahko še 

grem? In ker v Sloveniji nista obstajala 
niti iskalnik niti imenik dostopnih lokacij 
za gibalno ovirane, sem začel z www.pri-
dem.si. 

  Prišli smo že do baze preko 1.600 raznih 
dostopnih objektov po Sloveniji, še pose-
bej bi izpostavil eno zelo veliko dodano 
vrednost strani www.pridem.si – preko 
750 objektov z invalidskim WC-jem! In 
možnost, da na telefonu/tablici poiščeš 
sebi najbližjega. Nedvomno zelo korist-
no!
   Z leti se je potem rojevala ideja za ap-
likacijo, še posebej po kakšnih popo-
tovanjih, ko na lastni koži občutiš, kako 
težko je pridobiti ustrezne informacije 
glede dostopnosti.
   Aplikacijo »Ljubljana by Wheelchair« 
razvijamo v sodelovanju z Zavodom Tu-
rizem Ljubljana, ki je prepoznal potencial 
za uporabo tovrstne aplikacije med tu-
risti vozičkarji v Ljubljani in njeno izdajo 
tudi sofinanciral. Ne smem pozabiti niti 
na »našo« profesorico Alenko Plemelj 
– skupaj z njenimi študenti delovne tera-
pije smo namreč preverjali dostopnost 
nekaterih turistično zanimivih krajev.
  Aplikacija skuša biti uporabniku čim 
bolj prijazna, zasnovana pa je tako, da 
je enostavna za uporabo in omogoča 

enostavno iskanje turističnih informacij 
o Ljubljani.
   Poleg opisa delovanja same aplikacije, 
Ljubljane (tudi z vidika dostopnosti) in av-
torjev, je vključen tudi t. i. »need to know« 
oz. »kaj morate vedeti« razdelek, kjer tu-
rist izve, kako je s prevozom do mesta 
in po njem, z javnimi sanitarijami, kje ti 
lahko popravijo voziček itd.
   Na vstopni strani vidite zemljevid mesta 
z vrisanimi vsemi dostopnimi objekti, 
na levi strani pa lahko iščete dostopne 
lokacije po sedmih osnovnih kategorijah: 
prenočišča, pijača, hrana, znamenitosti, 
dejavnosti, nakupovanje in stranišča. V 
vsaki kategoriji naštevamo lokacije, ki so 
dostopne tako za vozičkarje na ročnih 
vozičkih kot tiste na električnih. Poleg 

mestnega središča smo iskali še ostale 
zanimive in dostopne lokacije, ki bi bile 
turistom všeč. Pogoj vpisa lokacije v ap-
likacijo je seveda dostopnost, preverimo 
pa še stanje WC-jev, parkirišč in dosto-
pnih prenočišč, in to tako z vidika ročnih 
kot tudi električnih vozičkov.

    Da se ne boste več spraševali, kam v 
Ljubljani lahko greste in kje lahko pres-
pite, si snamite aplikacijo direktno iz mo-
bilne trgovine ali na: 
http://www.ljubljanabywheelchair.com/

Lahko nam sledite tudi na Face-
booku in Instagramu. Predvsem ste 
pa vabljeni, da širite vest o aplikaciji!

[  IZŽIVLJENJA  ]

Aljoša Škaper | Aplikacija »Ljubljana by Wheelchair«

Z VOZIČKOM PO LJUBLJANI 
Aplikacija »Ljubljana by Wheelchair« je nadaljevanje spletnega projekta www.pridem.si, ki zbira vse dostopne 
lokacije v Sloveniji, z namenom olajšanja življenja gibalno oviranim. A najprej se je potrebno vrniti v zgodovino, 
v leto 2013, ki je povsem spremenilo moje življenje.
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LED razsvetljava
Prijetno harmonično okolje tako pri pot-
nikih kot tudi pri vozniku vzpostavlja v 
vozilih najnovejša LED razsvetljava. Pros-
tor je izrazitejši in daje občutek prostor-
nosti in zračnosti ter posledično udobja.
   Posamično nastavljiva klimatska nap-
rava. Klimatsko napravo lahko potniki 
enostavno nadzorujejo sami, in sicer 
tako, da lopute zaprejo ali odprejo. Tem-
peratura v vozilu je uravnavana elektron-
sko in s pomočjo prilagoditev voznika.

Mobilnost brez preprek
Vozili sta primerni za potovanje oseb 
s posebnimi potrebami na invalidskih 
vozičkih saj povsem ravna tla brez po-
destov in dvigalo za prestop potnika v 
invalidskem vozičku v potniški prostor 
ter dva prostora za invalidska vozička 
zagotavljajo mobilnost brez ovir.

Več prostora za prtljago 
Praktično oblikovane police so lepe na 
pogled in istočasno prepričajo s skladno 
umeščenostjo v prostor in z lahkim dos-
topom. 

Udobje
Usklajene barve in oblike ter kakovost-
na oprema dajo potniku harmoničen 
občutek miru in vselej možnost počitka. 
Govorna naprava omogoča stalno ko-
munikacijo voznika oziroma njegovega 
asistenta ali turističnega vodiča s potniki. 
K udobju pripomorejo nastavljiva na-
slonjala za roke in hrbet, opore za noge, 
pomični sedeži ob prehodu ter tonirana 
bočna stekla. Kompleti šob z bralnimi 

lučkami in priklicem hostese potniku, 
kavni avtomat ter nočna osvetlitev 
odlagališča za prtljago pa omogočajo 
udobje tudi ponoči.

WIFI, LCD zaslon, USB, 12V in  
220V vtičnice
V obeh avtobusih imajo potniki možnost 
ogleda video vsebin s pomočjo DVD pri-
kazovalnikov in na dveh LCD zaslonih v 
vsakem avtobusu. Na vsaka dva sedeža 
sta na voljo tudi USB priključka za pol-
njenje telefona. Zložljive mizice za 
računalnike omogočajo delo ali zabavo 
med vožnjo ali postankom, prav tako bo 
v avtobusih kmalu na voljo WIFI. Voznik 
in druga spremljevalna oseba imata v 
obeh vozilih na voljo tudi po dve 12V in 
220V vtičnici. 

Sistemi za varnost
Sistemi za varnost in pomoč so ustrezno 
preizkušeni in standardno vgrajeni v 
avtobus. Loputi za zasilni izhod, dimni 
alarm v prostoru za prtljago, sistem za 

prerez oken in dvotočkovni pasovi na 
sedežih omogočajo varnost potnika ob 
izrednih dogodkih. Optimizacijo vozni-
kove vožnje omogočajo LED meglenke, 
kamera za vzvratno vožnjo, regulator 
za preprečevanje zdrsa, zavorni asis-
tent, sistem za zaviranje v sili, elektron-
ski zavorni sistem, program za zagotav-
ljanje dinamične stabilnosti, sistem za 
vzdrževanje smeri vožnje, avtomatiziran 
sistem zaviranja, s sistemom GPS pod-
prt tempomat, nadzor najvišje hitrosti, 
sistem za preprečevanje prevračanja in 
nadzor tlaka v pnevmatikah. 

Potniški sedeži
V enem avtobusu se lahko udobno na-
mesti 55 potnikov in en voznik s sprem-
ljevalcem, na voljo pa sta tudi dva pros-
tora za invalidska vozička. V primeru 
aktivacije obeh prostorov za invalidske 
vozičke, se število sedežev zmanjša na 
45.

Oba avtobusa Ljubljanskega potniškega 
prometa sodita med vrhunska tovrstna 
vozila in brez izjeme zagotavljata prijet-
no, varno in udobno potovanje. 

Tamara Deu, LPP | Potovanje s turističnim avtobusom LPP

NAJNOVEJŠA TURISTIČNA AVTOBUSA LPP TUDI ZA 
OSEBE Z INVALIDSKIMI VOZIČKI
Najnovejša člana družine vozil Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) za občasne prevoze sta avtobusa 
»NEOPLAN TOURLINER« podjetja MAN. Oba se ponašata s prostornostjo in udobjem ter z domiselnim pri-
stopom k učinkovitosti in varnosti. Moderna oblika, skladna notranjost in prvorazredna oprema omogočajo 
potnikom sproščeno in umirjeno potovanje. Omenjena avtobusa sta prva tovrstna v Sloveniji zaradi poseb-
nega dvigala, ki zagotovi potniku z invalidskim vozičkom udoben vstop na avtobus. Na enem avtobusu 
lahko hkrati potujeta dve osebi na invalidskih vozičkih. 

Avtobusa se ponašata s povsem ravnimi 
tlemi brez podestov in dvigalom za prestop 
potnika v invalidskem vozičku v potniški 
prostor. (Foto: arhiv DPLJ)

[  IZŽIVLJENJA  ]

Pošljite vašo prošnjo za izračun za 
najem avtobusa na:

Ljubljanski potniški  
promet

avtobus@lpp.si

01 58 22 400
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Pred poškodbo sem bil zelo ak-
tiven na več področjih. Bil sem 
veliko zdoma. Potem pa sem kar 

naenkrat ugotovil, da bodo moje oči od 
zdaj naprej gledale samo še mojo sobo 
in domače dvorišče z okolico, če pa me 
bodo še kam peljali, pa bo to več ali manj 
z reševalnim vozilom.
  Ampak človek se vsega navadi, še 
tistega, česar misliš, da se ne boš mogel 
nikoli. Nekako sem se sprijaznil z danimi 
možnostmi in skušal biti s tem zado-
voljen. Živiš življenje naprej. Dan je enak 
dnevu. Veseliš se že, če ti zdravje služi, 
če je sončen dan, vesel si, ko so češnje 
zrele in ko ti maček zleze v naročje. Počasi 
začneš pozabljati »zunanji svet«. Še do-
bro, da obstaja »moje društvo«,  Društvo 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja.
   Oni poskrbijo, da se družimo, mi, ki 
smo enaki, vsak s svojo zgodbo, tako 
nemočni in hkrati tako močni. Delimo si 
izkušnje in premagujemo ovire. Hodimo 
na družabna srečanja, razna predavanja 
in izlete, ki jih organizira društvo.
Letos pa so nas presenetili z novico, da 
smo dobili nov avto. Še posebej mene, 
ker je ta novi beli avto namenjen tudi 
meni.
   Ko imam potrebe oziroma želje, mi 
ga dajo v uporabo in moja asistentka 
Marijana me z njim odpelje, kamor si 
želim. Spet lahko grem sam v trgovino in 
si kupim hlače ali pa orodje ali pa grem 
samo nekam na kavico. Bil sem na po-
roki svojega sorodnika,  poleti, ko je bilo 
najbolj vroče, sva se zapeljala na Krko 
ob reko. Šel sem tudi na grad Otočec 
in Bogenšperk obujat spomine. Bila sva 
tudi na srečanju moto kluba Gold Wing 
v Kranjski Gori, moj bog, pozabil sem že, 

kako je to daleč.
   Še posebej mi je igralo srce, ko sem bil 
prisoten na hčerkini valeti, na sinovi pred 
dvema letoma žal nisem mogel biti.
  Najbolj vesel pa sem, ko pride čas 
menjave katetra. Namreč vsaka dva 
meseca moram zamenjati kateter. Ose- 
bni zdravnik pride na dom in če je 
menjava uspešna, je v redu, če pa ne, 
me z reševalnim vozilom odpeljejo v 
novomeško bolnišnico in mi ga tam za-
menjajo. Najhujše od vsega pa je, ko je 
treba na reševalca, da me odpelje nazaj 
domov, včasih čakati tudi sedem ur. Zdaj 
pa me Marijana z avtom odpelje v ZD 
Trebnje, kjer takoj pridem na vrsto, vse 
skupaj traja največ eno uro.
  Hvala društvu za to. Ne morem pove-
dati, kako se mi je spremenila kvaliteta 
življenja. Počutim se svobodnega. Hvala 
tudi moji asistentki Marijani.
   Zdaj razmišljam o tem, kdaj bo konec 

zime in kam vse bi še rad šel. Spet imam 
pričakovanja, spet imam upanje.

Senad Alukić

MOJ BELI AVTO 
Ko dojameš, kaj se ti je zgodilo, še vedno upaš, da bo prišel dan, ko bo boljše in potem čakaš in upaš, in ko 
že misliš, da si se sprijaznil, še vedno upaš. Kmalu sem ugotovil, da je to, to. Težko je bilo.

[  IZŽIVLJENJA  ]

Ta novi beli avto izpolnjuje želje (Foto: Franci Slivšek)

BURJA

Na kašči škripa in ječi.
Zunaj burja zavije,
se v škure upira,
v zidove zajeda,
pod korce seli.

Kot, da sama pred sabo beži.

Darja Cigoj
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Spomnimo.

   Od 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 potekalo med prvomaj-
skimi prazniki. Ker z možem nisva bila na 
poročnem potovanju in sva imela ravno 
v času prvomajskih praznikov 10. oblet-
nico poroke, sva se odločila za to poto-
vanje. Potem so nama sporočili, da ni 
dovolj prijav, zato nama je agencija po-
nudila 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.

GRAND CANYON (po ogledu LA)

   Takoj po zajtrku smo se spravili v kom-
bi na prvo etapo naše dolge poti proti 
Grand Canyonu. Vozili smo po znani ces-
ti ROUTE 66, ki je bila zgrajena leta 1926 
kot glavna pot od Čikaga do Los Ange-
lesa, ki se je končala v Santa Monici. Zdaj 
je vzporedno speljana avtocesta, pone-
kod se je pa še vedno možno peljati 
po tisti stari. Vozili smo ob neskončnih 

nasadih mandarin in drugih citrusov. 
Tu je nastala prva anekdota. Marjan, ki 
je sedel sam v zadnji vrsti kombija, si je 
začel lupiti pomarančo. Vsi smo mislili, 
da so od zunaj v avto pridišali citrusi. On 
pa je bil čisto tiho, ko smo komentirali. 
Potem je čez kakšno uro poslal naprej 
za v smeti vrečko pomarančnih olup-
kov. Ves dan smo se smejali, kako nas je 
dobil na finto. Še danes se, ko se o tem 
pogovarjamo.
    Enkrat vmes smo prečkali mejo z 
ARIZONO in v jutranjih urah prispeli do 
znanega starega zanimivega meste-
ca WILLIAMS, kjer smo potem tudi 
prenočili. Še prej smo si pa ogledali 
GRAND CANyON z ene strani. To je res 
veličastno. Kakšno skalovje, kakšne 
barve ... Težko je opisati z besedami, slike 
povedo več, ampak za pravo predstavo 
je treba videti v živo. V kinodvorani smo 
si ogledali film o zgodovini Grand Can-
yona. Celoten gorski masiv je dolg preko 
400 km!! Njegova nadmorska višina je  
800 m.
   Ko smo vozili znotraj narodnega 
parka, so se po cesti sprehajale košute 
z mladiči. Veliko jih je. Proti večeru gre-
do na pašo. Če imaš srečo, vidiš tudi 
kakšnega samca. Mi smo videli enega 
z ne preveč velikim rogovjem. Že v trdi 
temi smo prišli v STEAK HOUSE, kjer 
smo imeli rezervacijo za večerjo. Pili 
smo navadno vodo in rdeče vino. Nava-
dno vodo pri njih dobiš povsod, četudi 
je ne naročiš. Najprej smo kot predjed 
dobili ogromen krožnik mešane solate 
s prelivom, ki je bil malo prekisel. Kljub 
temu smo pojedli vse. Glavno jed si je iz-
bral vsak sam. Jaz sem imela steak, skozi 
pečen, bučke in pire krompir z grahom.
Ali pa je imel jagnjetino na žaru, divji 
riž in bučke. Vse božansko dobro!! Oba 
še danes trdiva, da je bila to najboljša 
večerja ever. Kdo bi si mislil, da se to 
lahko zgodi v ZDA. Že doma sva se 
pripravila na to, da bova tam jedla 
najslabšo hrano do zdaj. Ampak znajo, 
če hočejo. Postrežba je bila na nivoju 

in vsi smo še posebej pohvalili kuharja. 
Mogoče še to: v vseh navadnih pre-
hranskih obratih, tudi v hotelih, dobiš 
plastične krožnike in jedilni  pribor za en-
kratno uporabo. Kar se nam zdi obvezen 
standard, velja tam za luksuz. Kjer pa je, 
so cene občutno višje. Po večerji smo šli 
nazaj do Williamsa, naravnost v hotel in 
v svoje sobe. Bil je res dolg in naporen 
dan. Hotel se je imenoval COMFORT 
INN, kjer sva imela vsak svojo posteljo 
king size in tuš kabina je bila najboljša, 
kar sem jih kdaj videla. Če bom še kdaj 
šla v ZDA, bom poskusila najti sobe v 
tej verigi hotelov. Zjutraj smo nadalje-
vali pot po neskončnih ravnih ameriških 
cestah proti GLEN CANyON-u in v času 
sončnega vzhoda naleteli na čredo bi-
zonov. Res lepe živali. Čeprav slike niso 
najboljše, ker so proti soncu, ki je bilo že 
precej nizko. 

[  IZŽIVLJENJA  ]

Maja Mešič Ben Gaied | Potopis

POTOVANJE PO ZAHODU ZDA (II. del)
Čudovita narava, prijazni ljudje, malo manj navdušujoča velemesta, vsekakor pa vredno ogleda.

Populacija v mestu Williams je nekaj več kot 
3000 ljudi. (Foto: Maja M.)

Najboljša večerja (Foto: Maja M.)

Samec ameriškega bizona je lahko v plečih 
visok celo do 190 cm in tehta do 1000 kg. 
(Foto: Maja M.)
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   Na mojo željo smo iskali avtohtono 
pleme Navajo. Avtohtonim ljudst-
vom Severne Amerike mi nekako 
ponesrečeno pravimo Indijanci. Ker je 
bilo glavne sezone že konec, smo jih 
težje našli. Gregor je rekel, da jih je čez 
poletje polno, saj na stojnicah prodajajo 
svoje izdelke. Vztrajnost se je obresto-
vala in prišli smo do prave indijanske 
trgovine, kjer je prodajala Indijanka. 
Povsod so bili napisi, da je fotografiranje 
prepovedano. Začeli smo se pogovarjati 
in ker smo bili od tako daleč in ker sem 
jaz takšna fanica in poznam vso nji-
hovo zgodovino, nam je bilo fotografi-
ranje dovoljeno in se je še sama slikala 
z nami. Seveda sem tam kupila nekaj 
spominkov. Res žalostno, kako morajo 
zdaj živeti, strpani v rezervate in brez 
perspektive. Rezervat Navajo je za naše 
razmere kar velik. Dolgo smo se vozili 
ob njem. Vendar ne omogoča tradi-
cionalnega življenja. Tudi zemlja tam ni 
bila videti najbolj rodovitna in bolj kot 
ne je vse skupaj in the middle of no-
where (sredi ničesar). Verjamem, da se 
tudi drugim plemenom v drugih rezer-
vatih ne godi nič boljše. In mislim, da so 
šele v današnjem času začeli govoriti o 
genocidu (in to zelo uspešnem), ki se je 
dogajal, ko so tja začeli prihajati belci ...
   V avtu smo imeli nad ogledalom 
obešeno kartico – vstopnico, ki je veljala 
za vse narodne parke. Na vseh vstopnih 
postajah te sprejmejo t. i. rangerji. Vsi 
vedno nasmejani in prijazni. Zanimivi. 
Velikokrat starejši, najbrž kar upokojenci. 
Prispeli smo do prvega velikega umet-
nega  jezu GLEN  na reki Colorado  in na-
daljevali pot do umetnega jezera LAKE 
POWELL. Povsod, ne samo na turističnih 
točkah, so sanitarije, prilagojene tudi 
za osebe na vozičkih. Tudi na vseh av-
tocestnih postajališčih. Zanimivo je to, 

da so med posameznimi WC-ji kar široke 
reže in se vidi iz enega v drugega. To je 
najbrž iz varnostnih razlogov. Je pa en- 
krat čistilka Alija nagnala iz ženskega 
dela. Ko sem jo vprašala, če gre ona 
z mano, je lahko prišel nazaj, ko se je 
izpraznila sosednja kabina. Rekla sva ji 
direktorica WC-ja. Ko sva to povedala os-
talim, smo se zopet smejali, zato je Ana 
v prihodnje prej preverila, če je kje še 
kakšen »zmaj«. Povsod je toaletni papir, 
papir za na školjko in  milo, pipe, sušilci 
na senzor. 

BRYCE CANYON IN ZION

Tako smo prečkali mejo in vstopili v 
državo UTAH. Že ob poti proti Bryce 
Canyonu opaziš, da se kamnine ves čas 
spreminjajo. Po vstopu v park so še ces-
to asfaltirali z rjavim asfaltom, da se bolj 
ujema z okolico. Skalovje je oranžno/
belo, stolpiči, ki jih je skozi čas izobliko-
valo vreme. Mene so še najbolj spomin-

jali na  kapnike v kakšni kraški jami.
   Pogled je sapo jemajoč. Najvišja točka 
je na nadmorski višini več kot 2700 
metrov. Še nikoli nisem bila tako visoko. 
Je pa bilo dokaj hladno. Tudi tu smo 
zvečer, ko smo se vozili proti hotelu, 
srečali košute z mladiči. Prespali smo v 
hotelu QUALLITy INN, kjer pa ni bilo in-
validske sobe. Kadar ni bilo organizirane 
večerje, smo se dobili v Metodovi sobi 
in prinesli vso razpoložljivo hrano in 
pijačo. Metod je imel zraven celo dve 
suhi domači salami, Ana pa nekaj paštet 
in pakiranega kruha. Ostalo smo kupili v 
trgovinah. Ta druženja niso trajala ravno 
pozno v noč. Ob enajstih smo že vsi 
spali.  Najprej nas je zapustil Gregor. On 
je bil edini v službi, mi ostali pa na do-
pustu. Naslednji dan ga je vedno čakala 

dolga vožnja, medtem ko smo ostali v 
kombiju dremali ali celo spali. Ta hotel 
je bil sestavljen iz več poslopij, zato je 
bilo treba na zajtrk v drugo stavbo. Na 
zunanjih mizah je bila zjutraj slana. Ta 
dan smo startali proti parku ZION. Ta je 
zopet drugačen. Vse je bolj zeleno in 
poraščeno, skale so bolj navpično ravne 
in črno-redeče-sive barve ter primerne 
za prosto plezanje. Tam smo se s shutt-
lom zapeljali do končne, 17. postaje. 
Tisti, ki imajo več časa, se lahko ustav-
ljajo na poljubnih oz. vseh. Počneš lahko 
marsikaj: opazuješ divje živali, plezaš po 
skalah, hodiš peš od ene do druge posta- 
je, peš prečkaš reko ... Ker je bila jesen in 
lepo sončno vreme, so bile barve narave 
res čudovite.

HOOVER DAM IN LAKE MEAD

Potem smo se zopet obrnili proti Arizoni, 
kjer smo si ogledali znameniti ogromen 
vodni jez, ki stoji na meji med ARIZONO 
in NEVADO.
    Tu je še Gene Simmons snemal neki 
film ... Sem smo šli na željo Metoda. 
Hoover Dam je bil ogromen projekt, 
zgrajen v samo petih letih, z nekaj smr-
tnimi žrtvami. Američani imajo vedno 
manj vode, kar se tu zelo lepo vidi. Ne 
vem, koliko je bilo krivo, da je bila jesen, 
ampak na skalah se je videlo, kje je bil 
nivo vode. Me prav zanima, do kod je 
spomladi, ko je čez zimo več padavin. 
Če vprašate Metoda, je bila tu najslabša 
možna kava. Njegovega izraza ne bom 
ponavljala, je pa bila ta kava naslednji 

razlog za smeh. S ceste je lep pogled na 
LAKE MEAD, ki je priljubljena rekreaci-
jska točka. Potem nas je pot peljala proti 
Las Vegasu. Ob poti smo večkrat srečali 
ogromne črede goveda, ki so se prosto 

Najvišja točka Bryce Canyona je Rainbow 
(mavrica) z višino 2778 m. (Foto: Maja M.)

V Zionu so se pred 8000 začele naseljevati 
prve skupine avtohtonih ljudstev.  
(Foto: Maja M.)

Hooverjev jez je velik hidroelektrični jez 
na reki Colorado. Nahaja se na meji med 
ameriškima zveznima državama Arizona in 
Nevada. (Foto: Maja M.)

[  IZŽIVLJENJA  ]
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bilo videti konca. Na drugem koncu 
so bili vsi griči polni vetrnih elektrarn. 
Potem pa nekaj kilometrov Jožefovih 
dreves (Joshua Tree). Lepa, zanimiva.

LAS VEGAS

Popoldne smo se približevali LAS VE-
GASU. Že daleč prej se začnejo ob cesti 
pojavljati manjše igralnice. Potem jih je 
vedno več in pridružijo se jim poročne 
kapelice. To je bilo prvo večje mesto, 
kjer se mi je že predmestje zdelo vsaj 
približno prijazno za življenje. Čeprav 
je vse skupaj zraslo pravzaprav sredi 
puščave. Najprej smo se zapeljali po 
glavni ulici. Že iz avta smo videli ves 
svet v malem – Egipt, Rim, Benetke, 
Pariz, New york ... In hotel pri hotelu, tudi 
Trump, ves zlat, in vsak ima  svojo igral-
nico. Naš hotel je bil kar nekje v središču 
LAS VEGAS BOULEVARD-a (glavne ulice)  
in se je imenoval CIRCUS CIRCUS, v njem 
smo prespali dvakrat.
   Tako velik, da smo mislili, da sploh 
nikoli ne bomo znali priti do sobe, 
jedilnice, vhoda ...  Ves spodnji del je 
igralnica z vsemi mogočimi avtomati, 
igralnimi mizami, trgovinami, oddelki 
s hrano, raznimi saloni ... Ne vem, kako 
bi imenovala, nekaj podobnega, kot 
so pri nas gostilne. Sodeč po notranji 
opremi je precej star. Ima pa vse, kar 
potrebuješ, tudi velike invalidske sobe, 
s še večjo kopalnico. Jedilnico, vodni 
park, kdor želi ... In mislim, da je celo 
najcenejši od tistih v središču. V igralnici 
je možno  igrati neke igre, o katerih se 
meni niti ne sanja. Ko prideš tja in poveš, 
da nič ne veš, ti poskušajo razložiti na 
najenostavnejšem avtomatu. Jaz tega 
še danes ne razumem. Midva sva si 
določila vsak 5 dolarjev za začetek. Ker 
pa sva vse izgubila, sva raje kar nehala. 

Tisti na sosednjem avtomatu je pa nekaj 
zadel! Nekateri preživijo tam notri več 
dni in noči, saj izgubiš občutek za čas. 
Ni dnevne svetlobe, ni ur. Kar je seve-
da namensko. In ko (če) »padeš not«, 
lahko pustiš tam svoje premoženje. Če 
te zasvoji, tudi življenje. Zato mi je bilo 
veliko bolj všeč zunaj. Čez dan je bilo 30 
stopinj, zvečer pa za ¾ rokave. Šla sva 
na podrobnejši ogled našega hotela, 
potem pa še na dnevni sprehod po Las 
Vegas Boulevardu. Ker je težko prečkati 
cesto, so kar na gosto narejeni nadhodi, 
za nas pa dvigala. Tam sva srečala od 
večurne hoje in vročine že popolnoma 
izmučenega Metoda. Midva se ni-
sva tako gnala. V nobenem primeru ne 
moreš videti vsega v tako kratkem času. 
Ko se je stemnilo, smo šli še enkrat po 
najbolj norem mestu. Nekateri ga imajo 
za kičastega, nam je bilo pa zelo všeč. 
Aha, tu je tudi dovoljeno povsod kaditi 
in tudi po cesti piti alkohol! Vse je bolj 
free. Včasih je vse dovoljeno, drugič so 
pa bolj papeški od papeža. Zvečer sploh 
vidiš vse mogoče (in nemogoče) ljudi. In 
gneča na ulici se iz ure v uro stopnjuje. 
Ko smo si še v temi ogledali nekaj sveta 
v malem, smo šli gledat še fontane. 
Tam, kjer je bil 14 dni prej koncert, na 
katerem je neki norec streljal iz hotelske 
sobe, je bilo še vedno vse zastraženo. 
Rože in sveče so prestavili nekaj metrov 
nižje od kraja zločina. Preiskava še ni bila 
končana. Večerja ta dan ni bila vključena, 
zato so Ana, Marjan in Metod izbrali neki 
lokal z ameriško hrano. Jaz sem ho-
tela, da greva z Alijem jest v naš hotel, 
ko se vrnemo. Videla sem, da ima tam 
svojo  restavracijo Vince Neil, frontman 
skupine Motley Crue. Nazadnje sem se 
pustila pregovoriti in tako smo na terasi 
na L. V. Blvd pojedli pregrešno drage 
hamburgerje s pomfrijem, ki niti malo 
niso bili dobri! Hrana je na splošno kar 
draga. Američani so obsedeni s hlajen-
jem s klimo, kar je bilo tu še bolj očitno. 
Ko smo hodili po ulici, je včasih postalo 
prav mrzlo, ko je pripihalo iz bližnjega 
lokala. Jaz pa klime ne maram. 
   Gregor je rekel, da so v L. V. našli mesto 
vsi »odsluženi zvezdniki«, ki zdaj tam nas-
topajo po številnih hotelih. V tem času 
sva se časovno že toliko prilagodila, da 
sva vstajala okrog 5:30. Še vedno dovolj 
zgodaj. Naslednje jutro nas je presenetil 
hotelski zajtrk. Bilo je praktično vse, kar si 
lahko zaželiš. In bilo je odlično! Smo se 

po slovensko nabasali od mesa, omak, 
kruha, zelenjave, sadja, pice, mlečnih 
izdelkov, sokov, peciva ... Smo rekli, kako 
fino bi bilo, če bi bilo vsak dan tako. Tisti 
večer je bila še večerja v hotelu THE MI-
RAGE, po sistemu »all you can eat« (ko-
likor lahko poješ). Ogromna jedilnica s 
predeli različnih kuhinj: ameriško, azij-
sko, italijansko, mehiško in mogoče 
še katero. Alkoholne in brezalkoholne 
pijače, sadje in pecivo. Po večerji smo se 
s kombijem odpeljali do najbolj nore uli-
ce na svetu – FREEMONT STREET. Sploh 
ne vem, kako naj to opišem. Noro!! Cela 
ulica ima »strop«, je pokrita. Polno je 
nastopajočih v smislu pokaži, kaj znaš. 
Ko smo prišli, se je ravno na enem odru 
odvijal hard & heavy metal koncert. 
Seveda sem pogledala do konca. Veliko 
je tudi zelo pomanjkljivo oblečenih. Tak 
je bil tudi tip s Simmonsovo masko, nari-
sano na obrazu. Vprašala sem ga, kje je 
Gene Simmons pozabil kostum. Potem 
naju je Ali še slikal. Za kar je navadno 
treba plačati vsaj 1 dolar.
   Pod stropom so napeljane neke žice, 
kjer se kot po trapezu lahko voziš z ene-
ga konca na drugega. Na obeh straneh 
so trgovine in veliko je različnih stojnic. 
Ko smo odhajali,  mi je še neki fant potis-
nil v roko rožo iz palmovih listov in rekel: 

»For you is for free.« (Zate je zastonj.) Las 
Vegas nas je navdušil s svojo noro vese-
lostjo. Naslednje jutro smo se veselili še 
enega odličnega zajtrka, preden smo se 
odpravili naprej po naši poti, ki nas je 
peljala v Dolino smrti.

Nadaljevanje prihodnjič.

Joshua Tree je bil za nacionalni park 
razglašen leta 1994 (Foto: Maja M.)

O pomanjkljivo oblečenih …  
(Foto: Ali Ben Gaied) 

[  IZŽIVLJENJA  ]
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PRODAM HAND BIKE – KOLO ZA INVALIDE
Prodajam električni hand bike – kolo, prirejeno za invalide, tako 
da lahko bodisi samostojno kolesarijo ali pa s pomočjo el. pogona 
premagujejo klance, večje razdalje. Kolo je sestavljeno tako, da je 
prilagojeno tudi tetraplegikom, ki nimajo toliko moči v zapestju. 
Kolo je bilo kupljeno pred tremi leti, povsem nova baterija pa lani, 
ki zaradi krajše sezone ni bila rabljena veliko, tako da je kot nova. 
Za več informacij kličite na 070 70 43 77.

Cena: 1.000,00 €

Prodaja se HONDA FRV
Vozilo ima avtomatski menjalnik, zadnja vrata so 
prilagojena v drsna, vgrajeno ima komando za 
ročno upravljanje zavore in plina. Vozilo je letnik 
2007 in ima prvega lastnika. Dela kot ur`ca .
Delovanje drsnih vrat si lahko ogledate na 
povezavi:   
https://www.youtube.com
watch?v=QXPgQVpEcIU

Več info na: 070-881-001 ali  
e-naslov: david.razborsek@gmail.com

Prodam nov MOTOMED VIVA 2 LIGHT. 

Cena bistveno ugodnejša od nabavne –  
po dogovoru.

Branko, 031 782 512

Prodam avto VW PASSAT karavan, 
letnik 2007, avtomatski menjalnik. Vgrajene ima 
komande za ročno upravljanje zavore in plina. 
Cena po dogovoru. 

Informacije: 031 744 941

OGLASI
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»Knjiga Dvajset nageljnov in voziček ni 
avtobiografija Jožeta Okorna, je zgod-
ba o poti. Poti, o kakršni je nekoč pisal 
alpinist Nejc Zaplotnik. Jože Okoren 
je imel v življenju veliko ciljev, do ka-
terih je stopal in še stopa po povsem 
svoji poti. Na tej poti so bili osvojeni cilji 
pravzaprav le postaje, na katerih se ni 
zadržal, saj je imel vedno že nov cilj in 
novo pot. Dvajset nageljnov in voziček 
je tudi neke vrste priročnik za invalide, 
za vse, ki so ostali brez nečesa in jim je 
nekaj ostalo, je tako rekoč učbenik, ki 
uči, kako izkoristiti tisto, kar imaš in ne 
žaluješ za tistim, kar si izgubil. Začne se 
tisto jutro, po katerem nikoli ni bilo več 
tako, kot je bilo. V Jožetovi zgodbi ni 
tarnanja, sta optimizem in smeh na svoj 
račun. Če velja, da je smeh pol zdravja, 
velja tudi, da je za invalida smeh tri 
četrt zdravja. In humorja v knjigi Dvaj-
set nageljnov in voziček ne manjka«.

Jože si ob tem jubileju zasluži 
vse čestitke. Še na mnoga 
zdrava leta.

[   ČESTITKE, ZAHVALE, OGLASI, V SPOMIN   ]

ZAHVALA
Spoštovane bralke in bralci Paraplegika, tudi v tokratni številki se Vsem, ki ste prispevali prostovoljne prispevke preko 
položnice, ki spremlja vsako izdajo glasila, v imenu Zveze paraplegikov Slovenije najlepše zahvaljujem in Vam zago-
tavljam, da bomo vsa podarjena sredstva racionalno porabili za informiranje in izboljšanje kvalitete življenja naših 
članic in članov. 

Vaši dobroti se priporočamo tudi v prihodnje in prosimo za razumevanje.

Hvala!

                                                                                                 Dane KASTELIC,
     Zveza paraplegikov Slovenije

Jože bo ves morebitni izkupiček 
od prodaje knjige daroval/
odstopil Enoti za intenzivno 
nego in terapijo novorojencev 
porodnišnice v Ljubljani. Prav 
tam se je namreč rodil in svoje prve 
tri mesece življenja preživel njegov 
vnuk, ki je danes ravno zaradi nji-
hove pomoči, krepak, zdrav petletni 
deček, kot je nekoč bil njegov dedi.
Za vse informacije o knjigi pišite 
na e-naslov:  
joze.okoren@guest.arnes.si
ali na številko: 041 703 420

Uredništvo | Dvakrat visoki jubilej Jožeta Okorna

DVAJSET NAGELJNOV IN VOZIČEK 
V septembru je naš član in dolgoletni predsednik društva Dolenjske, Bele krajine in Posavja, dolgoletni sode-
lavec Zveze paraplegikov Slovenije, prijatelj, predvsem pa oče, mož in športnik Jože Okoren praznoval dva 
visoka jubileja. Sedemdeseti rojstni dan in petdeset let na invalidskem vozičku. Pravi, da je bilo lepo, zanimivo, 
polno, plodno. Veliko lepega in posebnega je doživel in videl in vse to je strnil v knjigo Dvajset nageljnov in 
voziček, ki je izšla ravno v času praznovanja. Soavtor knjige in spremne besede je Igor Vidmar.

Knjiga Dvajset nageljnov in voziček ni 
avtobiografija Jožeta Okorna, je zgodba o 
poti. (Foto: JO)
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UMRLI
Džafer RUŠIFI, član DP ljubljanske pokrajine,  
rojen 10. 9. 1943

Milena VESELIČ, članica DP ljubljanske pokrajine, 
rojena 8. 1. 1956

Anton KNAFELC, član DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja, rojen 5. 6. 1940

Franc KOLENC, član DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja, rojen 30. 9. 1929

Franc GOLHLEB, član DP JZ Štajerske,  
rojen 4. 11. 1944

Primož BOROVNIK, član DP Istre in Krasa,  
rojen 14. 4. 1977

Jurij BRECELJ, član DP severne Primorske,  
rojen 21. 8. 1946

Marjana OJSTRŠEK, članica DP JZ Štajerske,  
rojena 7. 5. 1942

Davorin LOVRENČIČ, član DP Podravja,  
rojen 8. 5. 1978

Koloman NOVAK, član DP Prekmurja in Prlekije,  
rojen 23. 1. 1941

Franc BRAČIČ, član DP Prekmurja in Prlekije,  
rojen 7. 9. 1952

Jože SEŠEL, član DP JZ Štajerske,  
rojen 14. 2. 1958

                           IN MEMORIAM

V vroči avgustovski soboti nas je nepričakovano zapustil Boris Šuštaršič, državni svetnik, 
predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in predsednik Društva  
distrofikov Slovenije, katerega ustanovitelj in dolgoletni predsednik je bil.

Boris Šuštaršič je bil vseskozi tesni prijatelj in podpornik naše organizacije. Lahko zatrdim, da od samega začetka, saj naša 
ZPS tako kot Društvo distrofikov naslednje leto obeležuje 50-letnico delovanja. Z dolgoletnim predsednikom Zveze 

paraplegikov Slovenije Ivanom Peršakom in s somišljeniki sta organizirala vseslovensko invalidsko gibanje, pod skupnim 
imenom Svet invalidskih organizacij Slovenije, predhodnik zdajšnjega NSIOS-a. 

V preteklosti je bilo opravljenih veliko skupnih akcij za zagotavljanje boljših pravic invalidov, tako na socialnem kot zdravs-
tvenem področju, in Boris Šuštaršič je bil vedno eden izmed tistih, ki je bil gonilna sila za čim prejšnjo realizacijo. Kljub 

hudi mišični distrofiji, ki ga je spremljala od ranega otroštva, in ga je v najstniških letih prikovala na invalidski voziček, se je 
neumorno spopadal tudi s takratnim družbenim okoljem, ki ni imelo posluha za invalide, še manj za invalidsko gibanje.

Njega žal ni več med nami, nastala je praznina, ki jo bo težko nadomestiti, predvsem bomo pogrešali njegovo vizionarstvo 
in pragmatičnost na področju invalidskega varstva. Vseskozi je imel odličen pregled nad dogodki v državi, predvsem 

na socialni in invalidski sferi. Bil je neomajen sogovornik pri zagovarjanju pravic invalidov in velikokrat zelo pokroviteljski 
do invalidov in invalidskih organizacij v pozitivnem smislu. Njegov način dela je bil velikokrat kamen spotike tistim, ki ga 
niso hoteli razumeti ali pa niso doumeli njegovih pragmatičnih ciljev. Verjamem, da bo za nekatera njegova dejanja šele 

časovna distanca pokazala, kako prav je imel. 

Boris Šuštaršič je pustil velik pozitiven pečat v zgodovini organiziranja slovenskih invalidov, zato ga  
ohranjajmo v spoštljivem spominu. 

Dane KASTELIC
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[   RAZVEDRILO   ]

Pri vsakem vprašanju so navedeni trije odgovori. Odločite se za pravilnega in zapišite črko, ki je pred njim, v zgornji lik pod ustrezno 
številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.

1. Kaj je jamarica?
B raca
C    riba
Ž žuželka

2. Kibo je najvišja gora:
M  Kilimandžara
I  Pirenejev
U  Tater

3. Kdaj je dobila Ljubljana vodovod?
A  leta 1885
K  leta 1890
T  leta  1901

4. Kje je slap Peričnik?
B  v Posočju
I  v dolini Vrat
R  v Logarski dolini

5. Kateri kraj ima največ   
 prebivalcev?
A  Slovenska Bistrica
S  Slovenske Konjice
E  Ilirska Bistrica

6. Katera beseda je napisana  
 pravilno?
V  poljedeljstvo
O  ljubljenjček
D  življenjskost

7. Kateri otok ni v Zadarskem  
 arhipelagu?
Č  Iž
E  Zlarin
Z  Ist                                   

 

8. Kemijski simbol za mangan je:
D  Mg
N  Mn
P  Ma

9. Kateri ameriški pianist je bil slep?
F Nat King Cole
H      Ray Charles
A William Basie

10. Kateri nebesni telesi vpliva  
 ta na plimovanje?
L  Mars in Luna
G  Mars in Sonce
Č  Sonce in Luna

11. Katera popevka ni delo   
 Jožeta Privška?
K  Silvestrski poljub
Z  Vozi me vlak v daljave
U  Dan ljubezni

12. Človek, ki ga muči insom  
 nija, je:
Ž  nespečnež
B  požeruh
Š  lažnivec

13. Kateri kraj se je nekdaj im  
 enoval Šenpeter na Krasu?
R Sežana
S Pivka
O Ilirska Bistrica

14. Koliko občin je v Sloveniji?
C  195
R  212
T  218

15. Kje je pokrajina Bretanija?
I  na Portugalskem
J  v Španiji
G  v Franciji

16. Kdo je bil starogrški matematik?
T  Eratosten
V  Aristotel
B  Aristofan

17. Kdo uporablja bireto?
D  fotograf
U  geodet
V  kemik

18. Kdo ni soavtor pesniške   
 zbirke Pesmi štirih?
G  Kajetan Kovič
M  Tone Pavček
L  Matej Bor

19. Iz katere rude delajo aluminij?
N  iz ferita
O  iz boksita
Z  iz limonita                  

KVIZ ZA RAZVEDRILO 43
Rešitev kviza iz 153. številke:  

SREČA JE OPOTEČA K ENIM 
PRIHAJA, KO OD DRUGIH ODHAJA

Albin Rožman

Albin Rožman 
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Pri vsaki številki so navedeni trije odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in  črko, ki je pri 
njem, vpišite v lik z ustrezno številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski 
pregovor. 

1. Kaj je jamarica? 
B raca 
C    riba 
Ž žuželka 
 
2. Kibo je najvišja gora: 
M  Kilimandžara 
I  Pirenejev 
U  Tater 
 
3. Kdaj je dobila 

Ljubljana vodovod? 
A  leta 1885 
K  leta 1890 
T  leta  1901 
 
4. Kje je slap Peričnik? 
B   v Posočju 
I   v dolini Vrat 
R  v Logarski dolini 
 
5. Kateri kraj ima 

največ prebivalcev? 
A  Slovenska Bistrica 
S  Slovenske Konjice 
E  Ilirska Bistrica 
 
6. Katera beseda je 

napisana pravilno? 
V  poljedeljstvo 
O  ljubljenjček 
D  življenjskost 
 
7. Kateri otok ni v 

Zadarskem arhipelagu? 
Č  Iž 
E  Zlarin 
Z  Ist                                    

8. Kemijski simbol za 
mangan je: 

D  Mg 
N  Mn 
P  Ma 
 
9. Kateri ameriški 

pianist je bil slep? 
F  Nat King Cole 
H     Ray Charles 
A  William Basie 
 
10. Kateri nebesni telesi 

vplivata na plimovanje? 
L  Mars in Luna 
G  Mars in Sonce 
Č  Sonce in Luna 
 
11. Katera popevka ni 

delo Jožeta Privška? 
K  Silvestrski poljub 
Z  Vozi me vlak v daljave 
U  Dan ljubezni 
 
12. Človek, ki ga muči 

insomnija, je: 
Ž  nespečnež 
B  požeruh 
Š  lažnivec 
 
13. Kateri kraj se je 

nekdaj imenoval 
Šenpeter na Krasu? 

R  Sežana 
S  Pivka 
O  Ilirska Bistrica 
 

14. Koliko občin je v 
Sloveniji? 

C  195 
R  212 
T  218 
 
15. Kje je pokrajina 

Bretanija? 
I  na Portugalskem 
J  v Španiji 
G  v Franciji 
 
16. Kdo je bil starogrški 

matematik? 
T  Eratosten 
V  Aristotel 
B  Aristofan 
 
17. Kdo uporablja bireto? 
D  fotograf 
U  geodet 
V  kemik 
 
18. Kdo ni soavtor 

pesniške zbirke Pesmi 
štirih? 

G  Kajetan Kovič 
M  Tone Pavček 
L  Matej Bor 
 
19. Iz katere rude delajo 

aluminij? 
N  iz ferita 
O  iz boksita 
Z  iz limonita 

Zveza paraplegikov Slovenije 
ima vzpostavljen in ustrezno 

vzdrževan sistem, ki izpolnjuje 
zahteve dokumenta 

NVO – standard kakovosti 
2008.
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KRIŽANKA

Pravilno geslo pošljite do 1. decembra 2018 po pošti na naslov:
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.

Nagrajenci križanke iz 153. številke:

1. LAPORNIK Draga, Cankarjeva 1 F, 1241 Kamnik  
2. JOVANOVIČ Aleksandra, Laze pri Dolskem 30 B, 1262 Dol 
3. PAVLOVIČ Tina, Ul. 15. maja 19 c, 6000 Koper

REŠITEV IZ ŠT. 153: DAN MOBILNOSTI 
INVALIDOV, AMZS, BDF, TOYOTA


