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PO VSEM SVETU ZA DOBER NAMEN TEKLO PREKO 77.000 LJUDI

Ivana Gornik

Koronavirus nam je omejil svobodo gibanja in predrugačil naš običajni način življenja. Glede na to, da smo invalidi
že bolj ali manj omejeni v svobodi in obsegu gibanja, je Ivano zanimalo, kako so se v tej situaciji znašli naši člani.
Postavila jim je naslednja tri vprašanja, na katera so sproščeno odgovarjali: Kako je potekal tvoj vsakdan v času epidemije/karantene? Kako si se počutil/kako si psihično shajal v tem obdobju? Si se počutil zaradi invalidnosti kakorkoli v
slabšem oz. težjem položaju?

Delovna skupina GOGO

Paraplegiki in druge gibalno ovirane osebe smo do sedaj "hodili" v gore bolj posamično, ne množično – npr. Jože
Globokar se je s helikopterjem povzpel na Kredarico in tako osvojil Triglav ali legenda Mirko Lebar, ki je pokoril še Mont
Blanc, ali pa smo se s kombiji zapeljali v Planico, pa čez Vršič in po Dolomitih. Letos vas želimo povabiti, da skupaj
osvojimo kakšno goro in se družimo v prelepi slovenski naravi.

Lidija Gradišnik in Tomaž Velnar

Koža je zelo pomemben organ s številnimi funkcijami. Telo ščiti pred škodljivimi dejavniki iz okolice, izpostavljena pa
je tudi mnogim obolenjem in zunanjim vplivom, ki jo lahko okvarijo. Predstavlja prvo obrambno linijo proti tujkom,
živim in neživim delcem zunaj našega telesa. Organizem ima različne obrambne in reparativne mehanizme, s katerimi
ščiti in obnavlja kožo. Kožne celice se hitro delijo, rastejo in odpadajo s povrhnjih plasti. Na ta način se koža obnavlja.

Veronika Rot in Mateja Vodeb

V zadnjih mesecih se je ves svet spopadal in se še spopada z veliko neznanko – virusom COVID-19, ki je povzročil
pandemijo. Posledice, ki jih je ta virus povzročil v družbi, nas bodo spremljale še nekaj časa. Dejstvo, ki ga lahko brez
zadržkov potrdimo že ta trenutek, pa je, da ljudje v takih časih potrebujejo jasne, razumljive in dostopne informacije.
Tu nastopi nacionalna Radiotelevizija Slovenija.

Janez Učakar

V našo deželo je že pošteno zakorakala pomlad in z njo toplo sončno vreme. Takšne razmere pa najbolj ljubijo motoristi. Po dolgi karanteni zaradi koronavirusa smo končno dočakali sprostitev razmer in se s štirikolesniki podali raziskovati
idrijsko-crkljanjsko hribovje.

Uredništvo

Letošnji dobrodelni tek Krila za življenje (Wings for Life) je zaradi pandemije koronavirusa potekal nekoliko drugače,
kot smo ga bili vajeni v prejšnjih letih. Tako letos po vsem svetu ni bilo organiziranih skupinskih štartov. Kljub temu se
je 3. maja 2020 v 104 državah natanko ob istem času – ob 11. uri po UTC (univerzalni čas) oziroma ob 13. uri po našem
lokalnem času, v tek pognalo 77.103 tekačev, od tega 340 v Sloveniji, ki so skupaj pretekli 924.960 kilometrov. Skupaj je
bilo v fundacijo Wings for Life zbranih 2,8 milijonov evrov.
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DRŽAVNI PRVAK V KOŠARKI JE EKIPA DP KRANJ–DP NOVO MESTO
Lutfi Abdullahu

V letošnji sezoni košarkarske lige ZPS-ORMEGA MM so tekmovale štiri ekipe iz DP ljubljanske pokrajine, DP Podravja,
DP jugozahodne Štajerske ter združena ekipa iz DP Gorenjske in DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V velikem finalu
sta se udarili DP Celje Thermana in DP Kranj–DP Novo mesto. Boljšo igro so prikazali igralci združene ekipe iz Gorenjske in Dolenjske ter zasluženo osvojili naslov državnega prvaka. Končni rezultat tekme je bil 55 : 47.
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[ UVODNEBESEDE ]
Danijel Kastelic | Kolumna predsednika

Spoštovane članice in člani ter DRUGI
bralci Paraplegika!
Prijeten pozdrav vsem bralkam in bralcem glasila slovenskih paraplegikov. Upam, da ste dobro in da ste
brez večjih zdravstvenih težav preživeli tisti »čudni čas«, ki smo ga prebivalci Slovenije in Evrope zaradi razglašene pandemije in karantene preživeli na svojih domovih.

P

onovil bom že oguljeno floskulo, da smo jo Slovenci dobro
odnesli v primerjavi z našimi zahodnimi sosedi in nekaterimi drugimi
evropskimi narodi. Priznati si moramo, radi ali neradi, da je to zasluga
trenutne slovenske vlade, ki je v dani
situaciji hitro ukrepala in seveda tudi
nas državljanov, ki smo se zavedali
resnosti pandemije in nismo s svojimi
»junaškimi podvigi« izzivali usode.
Invalidi smo hočeš nočeš bolj rizična
skupina, zato smo se tega še toliko
bolj zavedali in posledično bili bolj
dosledni pri spoštovanju navodil pristojnih. Zato vsem članicam, članom,
sodelavkam in sodelavcem Zveze
paraplegikov Slovenije iskrena hvala
za vašo zavest in odgovorno ravnanje.
Morda je tudi to vzrok, da do sedaj v
naših vrstah nismo imeli obolelega za
COVID-19.
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V tistih 52 dneh, kolikor je trajala
stroga karantena, smo vsi v naši organizaciji delali od doma, razen pri
nas zaposlenih osebnih asistentov, ki
so opravljali svoje plemenito delo na
domovih naših uporabnikov in s tem
skrbeli za njihovo varnost in kvaliteto
življenja. Iz vsem znanih razlogov smo
imeli nekaj manjših težav z zaščitno
opremo, vendar je na začetku naše
potrebe reševala zaloga mask, rokavic
in razkužil iz preteklega leta, tako da
smo bili tudi s tega vidika dobro opremljeni in organizirani glede zaščite
zaposlenih. Preko spletne strani in
različnih socialnih omrežij smo dnevno sporočali in obveščali članstvo in
ostale zainteresirane o poteku epidemije in o možnostih koriščenja različnih programov in svetovanj, ki so bili
v tistem času na voljo. Zaradi izolacije
se je med nami izredno povečala potreba po pogovoru s strokovnimi delavci, kakor tudi z drugimi ustreznimi
strokovnjaki, saj taka izredna stanja
vplivajo tudi na psiho in razpoloženje. Karantena je za nami, virus pa je
ostal med nami, zato nikakor niso odveč nadaljnja priporočila o varnostnih
ukrepih, saj gre za našo samozaščito,
kot tudi za zaščito drugih ljudi, s katerimi se srečujemo v našem življenjskem okolju.
V tem karantenskem obdobju smo s
pooblaščenimi revizorji opravili tudi
letno revizijo poslovanja, ki je prvič
potekala na daljavo, preko sodobnih
komunikacijskih poti. Zaradi količine
pregledanih dokumentov je trajalo
nekoliko dlje, vendar smo preizkus
uspešno opravili, kar sem podrobno
opisal tudi v tveganjih v Letnem po-

ročilu, ki vam bo na voljo po potrditvi
na skupščini konec junija.
V času redakcije glasila Paraplegik že
poteka obnovitvena rehabilitacija ob
morju v Domu paraplegikov Pacug in
v enem od zdravilišč. Letos bo zaradi
prisotnosti koronavirusa pod dokaj
drugačnimi pogoji, saj naši izvajalci
zagotavljajo in izvajajo vse predpisane varnostne standarde. Morda je
letos tudi zadnjič v taki obliki, kot je
potekala zadnjih trideset let, odkar
imamo slovenski invalidi pravico do
nje iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, na podlagi javnega
razpisa. Ob obnovitveno rehabilitacijo invalidov in zdravstveno letovanje
otrok se je obregnilo Računsko sodišče RS ob revidiranju poslovanja
zdravstvene blagajne. Na Ustavno
sodišče RS so poslali zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti tistih členov pravil OZZ,
ki urejajo pravico do navedenih dveh
storitev. Kdaj bo ustavno sodišče odločilo, ne vemo. Kakšne bodo posledice, lahko samo ugibamo. Trenutni
čas je čas negotovosti, ki nas ne sme
uspavati, zato odgovorni skušamo
reševati zatečeno stanje, seznanjamo
zavarovance, organizatorji pa vodimo
razgovore, da bomo strnili svoje vrste
in skupaj z zavarovanci v primeru kratenja naših že pridobljenih pravic to
naše nestrinjanje tudi jasno pokazali
slovenski in tuji javnosti.
V zaščito naših pravic iz naslova
zdravja smo na Zvezi paraplegikov
Slovenije skupaj s strokovno službo
državnega sveta pripravili pobudo za
dopolnitev Zakona o zdravstvenem

[ UVODNEBESEDE ]
varstvu in zdravstvenem zavarovanju
– ZZVZZ, ki bi obstoječemu stanju izvajanja obnovitvene rehabilitacije in
zdravstvenega letovanja otrok zagotovila ustrezno zakonsko podlago. V
nobenem primeru NI dopustno, da bi
najtežje gibalno ovirani invalidi ostali
brez ustrezne obnovitvene rehabilitacije, ki jo vodi medicinsko osebje,
otroci pa brez ustrezne zdravstvene
obravnave na zdravstvenem letovanju, ki ga organizatorji na podlagi
javnega razpisa ZZZS organiziramo v
slovenskih zdraviliščih in specializiranih ustanovah.
Pri pripravi novele so v vsebinskem
delu poleg Zveze paraplegikov Slovenije sodelovale tudi organizacije, ki so
poznavalke predmetnega področja:
Rdeči križ Slovenije – RKS, Zveza prija-

teljev mladine Slovenije – ZPMS, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije – NSIOS, pri pripravi izračunov
pa še Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS. Novela zakona,
ki sem jo vložil kot državni svetnik, je
prejela soglasno podporo na pristojni
komisiji in na plenarnem delu 30. seje
državnega sveta. Ministrstvo za zdravje noveli ni naklonjeno, pomisleke
ima predvsem glede domnevne nesistemskosti predlaganih rešitev. Vendar državni svetniki skozi svojo razpravo ugotavljajo, da trenutno drugačen
pristop k reševanju navedenih težav,
ki so se v preteklih, skoraj že treh desetletjih nakopičile v sistemu zdravstvenega varstva, ni mogoč, saj, kot
kaže, sistemskega posega v veljavne
zakonske določbe še nekaj časa ni
pričakovati. Zato tudi tako neomajna

podpora našemu predlogu. Sedaj so
na potezi poslanci državnega zbora,
da predlagano novelo zakona ZZVZZ
sprejmejo in zagotovijo obnovitveno
rehabilitacijo in zdravstveno letovanje
otrok kot zakonsko pravico. Upam, da
ne bodo prelomili ratificirane Konvencije ZN o pravicah invalidov iz leta
2008, v kateri je jasno opredeljeno,
da mora država invalidom zagotoviti
zdravstvene storitve, ki jih zaradi invalidnosti posebej potrebujejo, vključno s storitvami za zmanjševanje in
preprečevanje nadaljnje invalidnosti.
O tem pa mogoče več že v naslednji
izdaji glasila Paraplegik.
Drage bralke in bralci želim, vam lepo
in doživeto poletje, ki ga preživite maksimalno navdihujoče, varno, predvsem pa zdravo,

Danijel Kastelic

O IN S PANDEMIJO
Povzetek izjave, dane ob robu 28. redne seje državnega sveta, 15. aprila 2020

V

sodobnem času se je prvič
zgodilo, da nas je nek virus
prikoval med štiri stene. V naši
skupini smo zelo odvisni od sodobnih
komunikacijskih naprav. Ker pa smo
ljudje socialna bitja in smo navajeni
na neposreden stik, je veliko invalidov v tem obdobju še bolj zapadlo v
različne oblike depresij. Tukaj nam invalidske in humanitarne organizacije
z različnimi projekti in svetovanji sicer
pomagajo in skušajo težave omiliti. A
vse enkrat mine in tudi to bo zagotovo minilo, tako da bomo spet lahko
zaživeli neposreden stik, človeško
toplino, kot smo je bili vajeni. Je pa
koronavirus pripeljal tudi do tega,
da bomo znali veliko bolj ceniti
družabno življenje, prijatelje, svojce
… Bolj bomo znali ceniti tudi slovenske proizvode, kajti kot je znano, smo
zelo odvisni od tujega uvoza, sedaj pa
vidimo, kako pomembno je v takih
izrednih situacijah, da smo koristniki
domačih, lokalnih proizvodov, pa
naj gre za kmetijske, prehrambne ali

turistične. Zato verjamem, da bomo
Slovenci stopili skupaj in na ta način

pomagali našemu gospodarstvu tudi
v času po koncu epidemije.

Danijel Kastelic, državni svetnik, predstavnik negospodarskih dejavnosti, predsednik Zveze
paraplegikov Slovenije in Sveta za invalide Republike Slovenije.
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[ DELOZVEZE ]
Ivana Gornik | Kako so se s karanteno spopadali vodstveni člani Zveze paraplegikov Slovenije

VSAKDAN PARAPLEGIKOV MED EPIDEMIJO
KORONAVIRUSA
Koronavirus nam je omejil svobodo gibanja in predrugačil naš običajni način življenja. Glede na to, da smo
invalidi že bolj ali manj omejeni v svobodi in obsegu gibanja, me je zanimalo, kako so se v tej situaciji znašli
naši člani. Postavila sem jim naslednja tri vprašanja, na katera so sproščeno odgovarjali: Kako je potekal tvoj
vsakdan v času epidemije/karantene? Kako si se počutil/kako si psihično shajal v tem obdobju? Si se počutil
zaradi invalidnosti kakorkoli v slabšem oz. težjem položaju?

D

ane
Kastelic,
predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije:
"Karanteno sem preživel zelo
aktivno. Vseh 52 dni sem imel zelo
pestrih. Vsi delavci na zvezi smo imeli organizirano delo od doma, zato
je bilo veliko usklajevanja, pisanja
sporočil za spletno stran, navodil
sodelavcem. V tem času je intenzivno potekala tudi revizija poslovanja
zveze, in sicer brez osebnega stika z
revizorji in računovodskim servisom.
Vse je bilo samo v »oblaku« in preko
sodobnih komunikacijskih poti. Seje
državnega sveta in komisij v organizacijski sestavi pa so potekale preko
telekonference.
Občutki v času karantene so bili zelo
mešani. Na začetku strah pred virusom, rizična skupina, možnost okužbe
… Doma nisem zapustil več kot tri
tedne. Potem ko sem se ravno privadil biti doma in opravljati svoje obveznosti na daljavo, pa je bilo potrebno
obveznost, povezano z mojim delom,
urediti v Ljubljani. Ko sem zapeljal
na avtocesto, me je ob pogledu na
prazne ceste kar malo stisnilo. Kot bi
bile vojne razmere, nikjer nobenega
avta, prestolnica kot mesto duhov,
sem pa tja kakšna oseba, spomin na
leto 1990. In pri sebi sem si dejal, saj
bo minilo, to pa res ne more trajati
večno. Vendar šele sedaj, ko gledam
na situacijo z mesečne distance, se
zavedam, kako prav je ravnala vlada
z razglasitvijo karantene. In ponovno
smo jo Slovenci zaradi njenih pravilnih odločitev dobro odnesli, tako kot
pred tridesetimi leti, z majhnimi izgu-
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bami v primerjavi z ostalimi državami
v Evropi in planetom, ki se v tem trenutku še vedno spopada z virusom
COVID-19."
Mirjam Kanalec, predsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine: "Bistvena razlika je bila v omejevanju socialnih stikov in brez druženja
s prijatelji, znanci in sorodniki. Dela,
povezanega z društvom, je bilo v času
epidemije celo več, le da je potekalo
od doma in preko informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na začetku
epidemije sem kar precej časa preživela ob spremljanju novic in sporočil s
tiskovnih konferenc. Priznam, da sem
bila sprva malo prestrašena, a večjih
vplivov karantena name ni imela. Sem
se pa držala ukrepov in priporočil vlade za omejevanje širjenja koronavirusa. V začetku maja, ko so bili podatki
glede števila okuženih in mrtvih v
Sloveniji povsem drugačni kot prej,
sem že nestrpno čakala, da se ukrepi
razrahljajo.
Invalidi smo se med korono morebiti počutili manj invalide. Ko si bil
prisiljen ostati doma, je izostal trud s
preoblačenjem, presedanjem, prevozi. V domačem, prilagojenem okolju
je sicer ovirani – manj oviran. Tako je
zmanjšano prosto gibanje na nivoju
države nekako za invalida pomenilo
manjšo oviranost."
Stanko Novak, predsednik Društva
paraplegikov Prekmurja in Prlekije:
"Življenje je potekalo kot po navadi,
delo na društvu, delo doma. Ta čas

sem preživel kot običajno, vse je bilo
po starem. Nisem bil bolan, tudi moja
družina ne in nihče v društvu. Kar se
občutkov tiče, ni bilo strahu, to sem
vzel kot normalno gripo. Druženje na
društvu je bilo okrnjeno, srečanj ni
bilo vse do srede, ko so se prvič dobile ženske. Malo sem se bal za naše
starejše članice, da ne bi zbolele in
da bi prišlo do posledic. Edina želja
je bila, da celotno društvo preživi, da
ostanejo vsi člani zdravi, saj smo po
številu starejših na drugem mestu in
zato posledično bolj občutljivi. Nujna
društvena opravila smo v tem času
opravili z uporabo zaščitne opreme."
Matej Gruden, predsednik Društva
paraplegikov severne Primorske: "Življenje je bilo več ali manj enako, razen tega, da smo bili v službi malo na
čakanju, zato sem delal od doma. Na
društvu sem bil ravno toliko časa kot
po navadi. Po trgovinah nisem hodil.
Med karanteno nisem čutil kakšne stiske niti osamljenosti."
Peter Robnik, predsednik Društva
paraplegikov Gorenjske: "V tem času
sem bil kar aktiven. Hodil sem na društvo, da sem urejal vse stvari, finance,
dopise ipd. Zelo veliko smo delali na
tem, da smo vzpostavljali kontakt s
socialno ogroženimi člani, s starejšimi.
Z njimi smo se pogovarjali. Odziv je
bil odličen. Vsi so bili veseli, ko smo jih
poklicali. Popoldanski čas sem preživljal v glavnem na internetu, elektronski pošti, tako da sem imel kar veliko
dela. Nekaj sem tudi bral. Od začetka
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je bil malo čuden občutek, dejansko
si bil cel dan zaprt v notranjosti. Mogoče sva potem zvečer šla z ženo na
sprehod, tudi kolesarila sva. Kasneje,
ko se je malce začelo sproščati, je bilo
pa le nekako bolje. Kar sem pogrešal,
je to, da nekaj časa nisem mogel videti vnučkov, drugače ni bilo nič posebnega. Z ženo sva dan speljala tako, da
nama ni bilo dolgčas."
Matej Lednik, predsednik Društva
paraplegikov jugozahodne Štajerske:
"Tik pred tem sem postal predsednik
društva, zato je bilo veliko opravil, ki
sem jih urejal. Prevzemal sem zadolžitve, marsičesa se je bilo treba priučiti
in naučiti. Poleg tega smo tudi v službi ves čas normalno delali. Polovica
pisarn je potekala od doma, polovica
nas je bila tam, tako da sem bil v službi. Doma je bilo tudi, ker je bilo večinoma lepo vreme, veliko dela okoli
hiše, tako da sem delal dejansko več
kot kadarkoli prej. Kar se tiče občutkov okoli pandemije, se mi je zdelo,
da se malce preveč paničari. V ne-

kem trenutku pa me je bilo res strah,
ker imamo tudi mi probleme s pljuči,
in sicer je naša kapaciteta, glede na
stanje, zmanjšana. Sam sem bil bolj
ogrožen zaradi poškodbe pljuč, težave imam s kapaciteto dihanja, diham
namreč z 80 %. Ni pa bilo panike, delovali smo malo bolj umirjeno, družil
sem se z družino. V tem času se nisem
počutil omejenega. Proti koncu sem
začel pogrešati stike s prijatelji, ampak
mi je bilo to, da sem hodil v službo, v
pomoč, da nisem imel tolikšnega občutka izolacije, kot če bi ostajal doma."
Martina Glavič, namestnica predsednika Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja: "Počela
sem bolj ali manj isto kot po navadi,
manj hodila na društvo oziroma en
čas sploh nismo, je bilo bolj zaprto.
Doma pa smo bili vsi, tako da je bilo
več družbe, bila sem manj osamljena
kot običajno. Na začetku tega obdobja sem bila živčna, ker sem spremljala dogajanje po televiziji in me je bilo
groza, da bo prišlo k nam. Ko sem

videla, da se pri nas stvari niso razvile tako daleč, kot so se drugod, da ni
bilo tako hudega porasta, nisem bila
več tako zaskrbljena. V tem času sem
pogrešala druženje na društvu, sem
pa imela družbo doma."
Janez Raišp, član nadzornega odbora Društva paraplegikov Podravja:
"V času karantene se je bilo potrebno malo prilagajati. Počel sem več ali
manj podobne stvari kot prej: delo z
računalnikom, delo doma, okrog, tisto, kar sem vajen, in večinoma sem
se držal doma. Poskusil sem se držati
ukrepov, ki jih je priporočila vlada.
Prve dni karantene je bilo malo neugodno, kasneje pa se človek rahlo
privadi. Sčasoma je bilo vedno manj
neprijetno. V domačem okolju ni bilo
nekih sprememb. Omejen pa si res v
tem, da ne smeš obiskovati sorodnikov, znancev, prijateljev. Vse ostalo pa
sem uredil po telefonu, tako da ni bilo
kakšne posebne stiske."
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Delovna skupina GOGO | Gibalno ovirani gore osvajajo

GIBALNO OVIRANI V HRIBE, ZAKAJ PA NE?
Paraplegiki in druge gibalno ovirane osebe smo do sedaj "hodili" v gore bolj posamično, ne množično – npr.
Jože Globokar se je s helikopterjem povzpel na Kredarico in tako osvojil Triglav ali legenda Mirko Lebar, ki
je pokoril še Mont Blanc, ali pa smo se s kombiji zapeljali v Planico, pa čez Vršič in po Dolomitih. Letos vas
želimo povabiti, da skupaj osvojimo kakšno goro in se družimo v prelepi slovenski naravi.

Akcija bo potekala v treh terminih
v štirih slovenskih kočah:
• 5. september 2020, Tamar in Boč
• 6. september 2020, Čaven in Gradišče, Lavričeva koča
• 10. september 2020, Gradišče, Lavričeva koča
Akcija posega na različna področja in
se usmerja na posameznika, na njegove zmožnosti, na njegovo zaznavanje
in potrebe. Biti dejaven osmišlja naš
obstoj. Biti dejaven pomeni, da smo,
da obstajamo in potrjuje našo bit. Narejeni smo, da kaj počnemo. »Želeti«
nas navdaja z vznemirjenostjo, izpolnitev lastnih želja nas obogati.
Mirko Lebar (amputiranec) je pokoril še
Mont Blanc. (Foto: arhiv zveze)

Namen akcije je inkluzija skozi okrepitev aktivne vloge invalidov in oseb
s posebnimi potrebami (OPP) za preprečevanje osamljenosti, izključeno-

sti, apatičnosti in telesne nedejavnosti.
Gibalno ovirani so do zdaj hodili v
hribe na različne načine, predvsem v
lastni organizaciji. Sedaj želimo izvesti
skupinsko akcijo in omogočiti udeležbo vsem gibalno oviranim (paraplegikom, distrofikom, osebam z multiplo
sklerozo, odsotnostjo uda, osebam po
kapi, poškodbi glave …). Akcija je namenjena vsem, ki uporabljajo različne
vrste invalidskih vozičkov, bergle, hodulje, opornice. To izvajamo tudi z namenom ustvarjanja pogojev za razvoj
planinstva za vse invalide/OPP.
Cilj akcije je množičen obisk koč
GOGO, da naredijo invalidi/OPP nekaj
zase in se premaknejo s kavča v dejavnost, v naravo in v družbo. Prebuditi
želimo razmišljanje, da je gibanje v
naravi drugačno in da lahko z vzpo-

Delovna skupina, ustanovljena v
sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, Odborom za planinstvo za invalide/OPP, Zvezo paraplegikov Slovenije
in Zvezo društev za cerebralno paralizo so. p. – Sonček, organizira akcijo GOGO 2020 – Gibalno ovirani
gore osvajajo.
Gibalno ovirani gore osvajajo –
GOGO je akcija, ki vse gibalno ovirane nagovarja k telesni dejavnosti, da
zapustijo udobje kavča in enoličnega vsakdana ter se podajo v naravo,
družbo in novim dogodivščinam naproti. Akcija GOGO 2020 ima zelo
»slovenski« pridih, saj želijo biti tudi
invalidi gorniki, planinci, tako kot vsi
Slovenci.
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Člani Društva paraplegikov Koroške so se odpravili v Dolomite. (Foto: arhiv društva)
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viteljstvom predsednika Republike
Slovenije, gospoda Boruta Pahorja,
kar je izkaz njegove podpore našemu
delu in prizadevanjem ter daje dogodku prav poseben pomen. Ceni namreč naše ideje, se zavzema za vključevanje in podpira naša prizadevanja.

Prostovoljci so nepogrešljiv člen pri izvedbi inkluzijskih pohodov. (Foto: GOGO)

nom na vrh vidijo svoje težave drugače, preizkusijo svoje zmožnosti in
najdejo nove izzive.
Cilji so tudi gibanje, druženje, inkluzija, prepoznavnost, sprejemanje in
vključevanje v družbo. Kar je daleč
od oči, je daleč od razmišljanja, zato
družba nima zavedanja o njihovem
obstoju. Naš cilj je pripeljati invalide/
OPP v hribe, jim omogočiti obiskovanje planinskih pohodov in jih seznaniti z dostopnimi točkami v hribih in
gorah. Predstaviti njihov način življenja in izzive, izpostaviti dosežke ter
njihove zmožnosti. Omogočiti kar se
da široki paleti gibalno oviranih doživetje vzpona, osvojitev razgleda in varen spust. Drugim želimo dokazati ne
le, da je to mogoče, ampak potrebno
in zaželeno. Izvedba te akcije in prejšnjih na Planinski zvezi Slovenije je
del mozaika nalog omogočanja kvalitetnega planinstva za vse.

katerem se učimo živeti drug z drugim. Z akcijo GOGO 2020 živimo inkluzijo, sledimo trajnostnemu razvoju
povezovanja za doseganje ciljev. Gojimo prostovoljstvo kot vrednoto za
gradnjo boljše, družbeno odgovorne
skupnosti in na ta način izboljšujemo
kakovost življenja udeležencev akcije,
pohodnikov »in PLANINCEV« ter prostovoljcev, ki se s pomočjo novih izkušenj bolje spoznajo in stopijo korak
naprej v vseživljenjskem učenju.
Akcija poteka pod častnim pokro-

Z nami bodo v kočah tudi ambasadorji akcije GOGO 2020. Zahvaljujemo
se jim za podporo in pripravljenost
stopiti korak naprej k inkluziji. Ambasadorji so Viki GROŠELJ, Andrej in
Marija ŠTREMFELJ, Primož KOZMOS. Dogovarjamo se še z znanimi
športniki, ki bodo prisotni na petih
dogodkih v Tamarju, na Boču, Čavnu
in Gradišču.
Pri pripravi akcije sodelujemo tudi s
planinskimi društvi, ki so lastniki planinskih poti in planinskih koč, oskrbniki/najemniki, osebjem v kočah in
lokalno skupnostjo. Predhodno preverjamo možnosti dostopa. Pregledujemo, ali lahko z manjšimi posegi
prilagodimo infrastrukturo, da bo
dostopnejša. Z osebjem v kočah se
pogovarjamo o tem, na kaj morajo
biti pozorni pri pripravi prostora za
gibalno ovirane. Tekom akcije bomo
zagotovili dostopne sanitarije. Če te v
koči niso dostopne, bomo najeli mobilne sanitarije za invalide. Prav tako
bomo poskrbeli, da bodo imeli vsi, ki
uporabljajo električni voziček, dostop
do električnega napajanja. Za udeležence je obvezna tudi prva pomoč

K izvedbi akcije bodo pristopili spremljevalci/prostovoljci različnih nevladnih organizacij in posamezniki,
organizirano pa iz Slovenske Karitas,
Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Zveze tabornikov
Slovenije. Slednji bodo v pomoč pri
organizaciji in promociji gibanja, sodelovali bodo pri inkluzijskih pohodih
in aktivnostih odbora Planinstva za
invalide/OPP. Inkluzija je proces, pri
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Vse to je motivator tudi za gibanje širše javnosti, kar je neposredna spodbuda za zdravo življenje posameznika, tudi invalida/OPP. Veliko jih reče:
”Če zmorejo oni, bom še jaz.” Akcijo
podprejo s tem, da se pridružijo in so
del inkluzijskega pohoda.
V kočah bo potekal kulturni program z nagovori posameznikov.
Režiserji in nastopajoči bodo gibalno ovirani in gluhi/naglušni.
Veseli bomo tudi pozdrava častnega pokrovitelja, ambasadorjev,
Planinske zveze Slovenije, Zveze
paraplegikov Slovenije, Zveze
Sonček, gluhih/naglušnih, lokalne
skupnosti …

Naš član Stojan Rozman, ki je tudi aktiven v odboru OPP, je reden obiskovalec slovenskih vrhov.
(Foto: osebni arhiv SR)

Vabimo vas, da se nam pridružite
in z nami stopite v korak 5., 6. in
10. septembra 2020 v GOGO koče.

za invalidski voziček (orodje, krpe, set za krpanje),
da ne bo potrebno klicati vlečne službe.

There’s a n

ew boy
in town
!

V kočah nas že nestrpno pričakujejo. Skupaj lahko premikamo meje, meje možnega, gibalno ovirane osebe in OPP
moramo samo podpreti in jim pustiti, da nam pokažejo,
da želijo, da zmorejo, da znajo. Obiskovanje dostopnih hribov in gora za invalide/OPP pomeni ugnati svoje omejitve.
Razgled z vrha, ki diši po gozdu, neokrnjenost, svoboda
in doživetje za marsikoga do sedaj nepredstavljivih, novih
izzivov – vse to osvobaja. Raziskovanje nečesa novega ti
dovoli ujeti iskrico v tvojih očeh. Ko vložiš svoj trud in premagaš ovire, ko narediš nekaj, za kar so ti govorili, da ne
gre, da ne zmoreš, s seboj pripelje ponos, samozavest in
srečo. “Da bom pa še kaj takega doživel, pa si nisem mislil,”
je pogost stavek udeležencev inkluzijskiih pohodov.
S pohodništvom vzdržujemo fiziološke, mentalne in motorične sposobnosti ter pozitivno vplivamo na imunsko
odpornost. Pozitivni vplivi hoje so pridobivanje moči in
psihofizične kondicije, ohranjanje ravnotežja in povečanje
gibljivosti. Po telesni dejavnosti se počutimo bolje, vzdržujemo zdravje, smo na svežem zraku, pospešimo metabolizem, se preznojimo, porabimo energijo, dvignemo
krvni tlak, ko “si gremo prevetrit možgane”, smo tudi bolj
sproščeni. Prevzame nas prijetno počutje, dvigne se razpoloženje in naš pogled na svet je bolj veder. Pohodništvo
doprinese k višji kvaliteti življenja, izboljšanju počutja in
krepitvi zdravja. Omilijo se posledice stresa in izboljša se
razpoloženje, k čemur v veliki meri doprineseta sproščen
pogovor in druženje.
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Povzeto iz zakonodaje | Zakon o dajatvah na motorna vozila

SPREMEMBE ZAKONA O DAJATVAH ZA
MOTORNA VOZILA
Državni zbor je septembra 2017 sprejel nov Zakon o dajatvah za motorna vozila, ki je zamenjal Zakon o letni
dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu. Zakon je, razen nekaterih členov, začel veljati 14. 10. 2017. Glavna
razloga za nov zakon sta bila uskladitev nejasnosti v veljavni ureditvi plačevanja letne dajatve za uporabo vozil
v cestnem prometu in uvedba nove dajatve za odjavljena vozila, ki naj bi spodbudila lastnike izrabljenih (odjavljenih) vozil, da poskrbijo za njihovo ustrezno razgradnjo.

Že od uvedbe veljajo naslednje spremembe:
• sprememba, ki se nanaša na velike
družine in rejniške družine: Za
vozila, za katera se plačuje nižja letna
dajatev v višini 50 %, se uveljavlja na
podlagi dokazila o skupnem stalnem
prebivališču vsaj enega od staršev in
otrok, ki ima na dan vložitve vloge za
znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega prebivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18 let.
Sprememba se smiselno uporablja
tudi za rejniške družine.
• sprememba glede oprostitev plačila
letne dajatve za prevoz invalidov:

Vozila nimajo več omejitve na delovno prostornino motorjev, temveč na
moč do vključno 150 kW in dopolnilo Zakona o dokazilu za uveljavljanje
pravice za oprostitev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do
18. leta oziroma do 26. leta starosti,
če se šolajo. Kot dokazilo po novem
velja le odločba CSD o priznanju dodatka za nego otrok.
• sprememba pri polnoletnih osebah: Vozilo je sedaj lahko registrirano tudi na starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim
polnoletna oseba živi na istem naslovu.

Pomembna novost pri registraciji
vozila je tudi ta, da je od uveljavitve zakona dalje ob vsakokratni registraciji vozila dajatev na motorna vozila treba najprej plačati, šele
nato lahko na pristojni upravni
enoti vložite zahtevek za refundacijo oprostitve dajatve. Po starem
zakonu je bil invalid s potrdilom o
invalidnosti in posledično odločbo
pristojnega ministrstva o oprostitvi ob prvi registraciji novega vozila oproščen plačevanja te dajatve
za to isto vozilo vsako leto.

Lidija Gradišnik,, Medicinska fakulteta Maribor in Tomaž Velnar, Klinika za nevrokirurgijo, UKC Ljubljana
Kratek pregled anatomije in fiziologije kože

KOŽA
Koža je zelo pomemben organ s številnimi funkcijami. Telo ščiti pred škodljivimi dejavniki iz okolice, izpostavljena pa je tudi mnogim obolenjem in zunanjim vplivom, ki jo lahko okvarijo. Predstavlja prvo obrambno linijo
proti tujkom, živim in neživim delcem zunaj našega telesa. Organizem ima različne obrambne in reparativne
mehanizme, s katerimi ščiti in obnavlja kožo. Kožne celice se hitro delijo, rastejo in odpadajo s povrhnjih
plasti. Na ta način se koža obnavlja.
Koža pokriva in ščiti telo. Je največji
organ v telesu in zajema kar 15 % telesne teže. Ima številne pomembne
funkcije: predstavlja oviro proti zunanjemu okolju, vključena je v ter-

moregulacijo organizma, omogoča
prenos senzoričnih informacij in ima
pomembno vlogo pri vzdrževanju
homeostaze telesa. Njena zgradba je
kompleksna. Sestavljajo jo tri plasti:

epidermis ali povrhnjica, dermis ali
usnjica in podkožno tkivo ali subkutis, vsaka s svojo zgradbo in funkcijo.
Debelina plasti se med seboj razlikuje
glede na anatomsko lokacijo na tele-

11

[ STROKOVNO ]
su. Tako imajo na primer podplati in
dlani najdebelejšo epidermalno plast,
ki meri okoli 1,5 mm, najtanjša pa je
povrhnjica na vekah in meri le do 0,1
mm. Dermalna plast je najdebelejša
na hrbtu, kjer njena debelina meri 30
do 40-krat toliko kot epidermis. Epidermis sestavljajo le kožne celice, v
dermisu so številne krvne in limfne
žile, živci in kožni adneksi, v podkožju
pa maščobno tkivo, ki prekriva mišične plasti. Koža se neprekinjeno nadaljuje v sluznice.

ANATOMIJA IN HISTOLOGIJA KOŽE
Kožne celice
Zunanja plast kože, epidermis, je najtanjša plast kože. Njena debelina se
razlikuje v odvisnosti od anatomske
lokacije. Sestavlja jo več plasti kožnih
celic ali keratinocitov, posamezne pigmentne celice ali melanociti, Langerhansove celice, ki imajo vlogo v
imunskem odzivu in čutilna telesca.
Debelina epidermisa znaša od 100
μm do 150 μm, gradijo pa ga štiri plasti. Najgloblji je stratum basale, sledijo
stratum spinosum, stratum granulosum
in stratum corneum, ki je najbolj na površini.

Zgradba kože (Foto: spletni vir)

Keratinociti so najštevilčnejše celice
epidermisa, visoko specializirane in
organizirane ter med seboj povezane. Močne notranje in zunajcelične
povezave sestavljajo mrežo vlaken, ki
je bistvena za celovitost epidermisa.
Keratinociti izdelujejo posebno beljakovino keratin, ki ima zaščitno vlogo
12

Koža je naš največji organ. (Foto: spletni vir)

in je tudi glavni del celičnega skeleta
epitelijskih celic.
V bazalni membrani se nahajajo melanociti, ki izdelujejo kožni pigment melanin. So dendritične oblike s posebnimi izrastki in sodelujejo z ostalimi
celicami. Njihova gostota v različnih
predelih telesa niha, zato so določeni
deli bolj pigmentirani od drugih.
Langerhansove celice se nahajajo v
srednjem in spodnjem delu epidermalne plasti. So dendritične oblike in imajo
funkcijo v imunskem
odzivu kože. Prepoznavajo antigene, ki preidejo v epidermalno plast.
S sosednjimi celicami
niso povezane s celičnimi stiki, zato so prosto gibljive. Sprejemajo
antigene, jih predelajo
in predstavljajo drugim
celicam, predvsem vnetnim, tako da epidermis
zapustijo in potujejo v
spodnje plasti kože, kjer
so limfociti. S staranjem
se število Langerhansovih celic zmanjšuje,
okvarja pa jih tudi delovanje ultravijoličnih žarkov.

PLASTI KOŽE
Najgloblja plast epidermisa je bazalna plast (stratum basale). Histološko
jo sestavlja enojna plast stebričastih
celic, ki so pritrjene na bazalno mem-

brano. Aktivni keratinociti, ki se živahno delijo, so v bazalni ali zarodni
plasti. Celice nato potujejo navzgor v
epidermis in se postopoma diferencirajo, spreminja pa se tudi njihova oblika v bolj ploščato, izgubljajo vodo in
končno poroženijo ter odpadejo. Čas
potovanja celic je določen s časovnim
obdobjem od začetka mitoze do dosega rožene plasti in pri človeku traja
od 12 do 14 dni.
Stratum spinosum ali trnasta plast
vsebuje več keratinskih vlaken in celice, ki so med seboj povezane v več
plasteh. Zelo aktivne so pri sintezi posebnih beljakovin, citokeratinov. V tej
plasti se začenja proces keratinizacije
ali poroženenja kožnih celic.
Stratum granulosum ali zrnata plast je
tanka in je najbolj površinski sloj kože,
ki vsebuje žive celice. Sestavljajo ga
sploščene celice, ki so odgovorne za
sintezo in preoblikovanje beljakovin
za proces keratinizacije. Celice te plasti so bolj sploščene v primerjavi s tistimi v trnasti plasti.
Stratum corneum ali rožena plast je
najbolj zunanja plast kože, ki jo sestavljajo dokončno oblikovani keratinociti, imenovani korneociti. To so največje celice epidermisa. Keratinizacija je
posledica dveh dogodkov: potovanja
celic iz globljih plasti proti površinskim in njihove diferenciacije. Kadar
celice odmrejo, odpadejo s površine
kože. Rožena plast ima razumljivo zelo
majhno vsebnost vode. Ščiti pred fizikalnimi in kemičnimi mikropoškodbami ter sevanjem, varuje telo pred
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Staranje kože (Foto: spletni vir)

izsušitvijo in tujki.
Dermis zajema več kot 90 % kožne
mase in ima dve plasti. Sestavljen je
iz vezivnega tkiva, ki ga gradijo celice
z obsežno medceličnino. Tukaj se nahajajo živčni spleti, krvne žile in zelo
goste limfne žile, ki so pomembne pri
preskrbi epidermisa s kisikom in hranljivimi snovmi, sodelujejo pri uravnavanju temperature – termoregulaciji.
S staranjem se papilarna plast splošči
in stanjša, zmanjša pa se tudi število
kapilar v njej. Retikularna plast poleg
žil vsebuje tudi številna kolagenska
in elastinska vlakna in fibroblaste, ki
so presnovno zelo aktivni. Izdelujejo
kolagen in elastin. To sta tudi glavna
dermisova proteina, ki koži dajeta elastičnost in čvrstost. S staranjem pride
do propadanja fibroblastov in zmanjšanja njihove presnovne aktivnosti,
kar vodi do razgradnje dermisovih
proteinov.
Podkožno tkivo sestavljajo predvsem
vezno tkivo in maščobne celice, adipociti. Skozenj potekajo večje krvne
in limfne žile ter živci. V zgornjem
delu podkožnega tkiva se nahajajo
žleze, lasni in dlačni folikli. Podkožje
zaradi adipocitov služi kot skladišče
energije in za termoizolacijo, blaži
mehanske dražljaje in omogoča premakljivost kože. Debelina podkožja je
zelo različna in je odvisna od lokacije
in zalog maščobnega tkiva.
V koži se nahajajo tudi različne kožne
žleze. Znojnice izločajo znoj, ki zaradi
nizkega pH ščiti kožo pred okužbami
in je pomemben pri termoregulaciji.

Lojnice proizvajajo loj, ki masti kožo in
dlačice. Kožo varuje pred močenjem z
vodo, ima pa tudi fungicidno in baktericidno delovanje.

ORIS FIZIOLOGIJE KOŽE
Koža je zapleten organ. Presnovno
je zelo aktivna, kar je potrebno za
vzdrževanje kožnih struktur, nastajanje melanina, rožene plasti, rast las
in nohtov ter izločanje znoja in loja.
Neprestano se obnavlja, saj se keratinociti v epidermalni plasti hitro
delijo, odmrle celice pa se kopičijo v
najbolj zgornjih plasteh in odpadajo,
zato se koža lušči. V fizioloških pogojih je nastanek novih celic enak odpa-

danju poroženelih celic, zato ostaja
debelina vrhnjice nespremenjena. To
ravnovesje je poglavitnega pomena za ohranjanje njene funkcionalne
sposobnosti. Lahko pa se poruši pri
različnih obolenjih, kot je na primer
luskavica.
Glavna funkcija kože je zaščita organizma. Telo varuje pred sevanjem in
vdorom škodljivih snovi, saj je zdrava
rožena plast skoraj neprepustna za
zunanje snovi. Preprečuje pretirano
izgubo vode, uravnava telesno temperaturo in sodeluje pri funkcijah izločanja. To poteka z luščenjem rožene,
odmrle plasti celic s površine kože in
z izločanjem znoja in loja. Koža je tudi
del imunskega sistema. Ker je rožena
plast slabo hidrirana in vsebuje velike
proteinske molekule, predstavlja neugoden kraj za rast mikroorganizmov.
Stalno luščenje in regeneracija rožene
plasti v zdravi koži preprečuje, da bi se
vdrli globlje v kožo. Maščobne kisline,
ki nastajajo v lojnicah, pa zavirajo rast
mikroorganizmov na kožni površini.
Tudi bakterijska kožna flora preprečuje kolonizacijo s tujimi bakterijami.
Kožne celice so vključene v imunski
odziv. Poleg Langerhansovih celic v
epidermisu ter limfocitov, bazofilcev
in makrofagov v dermisu imajo tudi
keratinociti in fibroblasti fagocitno
funkcijo. Ostale naloge kože so še čutilna funkcija, skladiščenje energije in
sinteza vitamina D.

Psoriaza ali luskavica je kronična bolezen kože. (Foto: spletni vir)
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Povzela Urška Rendulić | Prehrana

NAPOTKI ZA ZDRAVO PREHRANO OSEB
Z OKVARO HRBTENJAČE
Zdrava prehrana poleg telesne aktivnosti v času epidemije in tudi sicer pomembno vpliva na zdravje, zato
smo za vas pripravili nekaj napotkov, ki so povzeti po brošuri švedske organizacije Spinalis, z naslovom Food,
weight and health for people with spinal cord injury. Omenjeno brošuro je Zveza paraplegikov Slovenije v
letošnjem letu prevedla v slovenščino in je izšla tudi v tiskani obliki.

V

eliko oseb z okvaro hrbtenjače
takoj po poškodbi ali bolezni
sicer shujša, vendar sčasoma
pridobi odvečne kilograme. Čeprav
se zaradi zmanjšanja mišične mase
in telesne aktivnosti metabolizem
upočasni, je potreba po vitaminih,
mineralih in beljakovinah nespremenjena. To potrebo zadovoljijo
že manjše količine hrane, zato je
priporočljivo, da zaužijete manj hrane,
vendar jeste bolj kakovostno. Hkrati je
pomembno, da poskrbite za raznoliko
prehrano, povečate delež zelenjave,
se izogibate sladkorjem in hitri hrani,
ne izpuščate obrokov, pazite na svojo
težo in se gibate.
V brošuri je predstavljena metoda
prehranskega krožnika za osebe z
zmanjšanimi energetskimi potrebami.
Gre za enostaven način, s pomočjo
katerega si lahko zapomnite, koliko
živil iz različnih prehranskih skupin
lahko osebe z okvaro hrbtenjače pojedo, če želijo ohranjati telesno težo
ali shujšati. Izberite majhen krožnik,
za katerega si predstavljajte, da je sestavljen iz treh delov – enega velikega
in dveh manjših, skoraj enako velikih
delov.
–B
 eljakovine: meso, ribe, perutnina,
jajca ali manj mastni mlečni izdelki, npr. skuta. Količina naj bo malce
večja od velikosti vaše dlani. Če so
vir beljakovin stročnice, ki niso tako
bogate z energijo, jih lahko pojeste
več.
– Zelenjava naj zasede polovico krožnika. Lahko je hladna ali topla, najbolje, da takšna, ki raste nad zemljo
(npr. paradižnik, špinača, brokoli,
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grah, zelena solata), saj vas nasiti in
ne vsebuje odvečnih kalorij.
–O
 gljikovi hidrati: testenine, riž, žitarice, krompir in kruh sestavljajo
najmanjši del. Hranila, bogata z vlakninami, so bolj nasitna, stabilizirajo
krvni sladkor in zmanjšajo hlepenje
po sladkorju.
Maščoba se običajno pojavlja naravno v različnih delih oz. jo je mogoče

dodati povsod. Pomembno je tudi,
da jeste redno, trikrat na dan: zajtrk,
kosilo in večerjo ter morda še majhen
prigrizek med obroki.
Več napotkov glede zdrave prehrane
in njenega vpliva na zdravstvene zaplete, povezane z okvaro hrbtenjače,
si lahko preberete v spletni različici
brošure, prevedene v slovenščino.

Spletno različico brošure najdete na povezavi: https://www.zveza-paraplegikov.si/sites/default/
files/globokar/PDF-datoteke/Bro%C5%A1ura-prehrana.pdf (Foto: spletni vir)

[ VSREDIŠČU ]
Veronika Rot, Mateja Vodeb | Obveščanje na prilagojen način

RTV V ČASU EPIDEMIJE O KLJUČNIH INFORMACIJAH
OBVEŠČAL VSE DRŽAVLJANE
V zadnjih mesecih se je ves svet spopadal in se še spopada z veliko neznanko – virusom COVID-19, ki je povzročil pandemijo. Posledice, ki jih je ta virus povzročil v družbi, nas bodo spremljale še nekaj časa. Dejstvo,
ki ga lahko brez zadržkov potrdimo že ta trenutek, pa je, da ljudje v takih časih potrebujejo jasne, razumljive
in dostopne informacije. Tu nastopi naša hiša, nacionalna Radiotelevizija Slovenija.

R

TV Slovenija je javni medij. To
pomeni, da je v službi javnosti
ter najširšega javnega in nacionalnega interesa. Naše osnovno
poslanstvo in smoter obstoja je
ustvarjanje vsebin, s katerimi vas
informiramo, spodbujamo in razvijamo vašo ustvarjalnost, jezik, kulturo ter identiteto Slovenije in njenih
multietničnih prebivalcev. Vsako leto
pripravimo skrbno izbrano programsko ponudbo, ki je posebej prilagojena različnim in zelo raznolikim
skupinam uporabnikov ali javnostim.
Naše multimedijske vsebine so zelo
raznolike, pestre, zanimive, aktualne,
izobraževalne, razvedrilne in informativne, ki zadovoljujejo želje in okuse
čim širšega kroga občinstva. Na naših
osmih radijskih in petih televizijskih
programih vsaka generacija, vsaka
interesna skupina in tudi vsak posameznik gotovo lahko najde nekaj
zase. Integralni del vseh programov
RTV Slovenija tradicionalno zastopajo
tudi vsebine o invalidih. Poglobljeno poročamo o pravicah invalidov,
življenjskih zgodbah in stiskah, uspehih, aktualnih dogodkih, delovanju
invalidskih organizacij, promoviramo
šport invalidov in podobno.
Za najmlajše pripravljamo pravljice
in risanke z odlično sinhronizacijo, za
mlade odpiramo tematike, ki jih doživljajo v času odraščanja, za odrasle je
na voljo širok spekter vsebin – od baleta, poljudnoznanstvenih oddaj, izbranih tujih in domačih celovečernih
filmov, razvedrilnih oddaj, prenosov
športnih dogodkov pa do informativnih oddaj, ki večkrat dnevno gledalce,

poslušalce in bralce spleta seznanjajo
z aktualnimi informacijami in dogajanjem doma in po svetu.
Delovanje RTV Slovenija je utečen in
načrtovan sistem, ki mora biti sposoben, da se v primeru kriz ali naravnih
katastrof odzove bliskovito, brez obotavljanja. Obveščenost državljanov je
v takih primerih prvotnega pomena,
saj je nujno, da so vsi seznanjeni z
ukrepi za varovanje življenja, zdravja
in tudi premoženja. Tako naši radijski
kot televizijski programi so že v dneh
pred razglasitvijo epidemije ustrezno
spremenili programsko shemo, podaljšali smo dnevnoinformativne oddaje, na spletnem portalu www.rtvslo.
si so uvedli novo rubriko Koronavirus
in jo iz minute v minuto posodabljali.
Vsi smo bili v tem negotovem času

željni verodostojnih informacij. Na
RTV Slovenija smo zagotovili, da so
bile te informacije dostopne tudi ljudem, ki vsebin na televiziji, radiu ali
spletu ne morejo spremljati na klasičen način.
Številni ljudje potrebujejo posebne
prilagoditve, da lahko kakovostno
spremljajo vsebine. Najštevilnejše
med njimi so osebe z okvaro sluha ali
vida, starejši, osebe z motnjami branja, osebe z motnjo v duševnem razvoju in tudi drugi.
Na RTV Slovenija se s prilagajanjem
svojih vsebin ukvarjamo že vrsto let.
Tehnike dostopnosti, ki so na voljo le
pri nas, so: zvočni opisi in zvočni podnapisi za slepe in slabovidne, tolmač
v slovenski znakovni jezik za gluhe
ter podnapisi za gluhe in naglušne.

RTV Slovenija je edini medij v Sloveniji, ki informativne oddaje tolmači v slovenski znakovni
jezik

15

[ VSREDIŠČU ]

Za osebe z okvaro sluha, pripravljamo podnapise slovensko govorjenega besedila na
ekranu.

Ob pojavu epidemije smo poskrbeli,
da so bile tudi osebe, ki potrebujejo
prilagoditve, ažurno in enakovredno
obveščene o aktualnem dogajanju v
povezavi s koronavirusno boleznijo,
sicer bi bile popolnoma izolirane in
ne bi mogle samostojno dostopati do
informacij, kar je večinski populaciji
samoumevno.
RTV Slovenija je edini medij v Sloveniji, ki informativne oddaje tolmači v
slovenski znakovni jezik, ki je osnovno sredstvo sporazumevanja gluhih
oseb. Oddaje s tolmačem v slovenski znakovni jezik smo takoj prilagodili spremenjeni programski shemi
in bistveno povečali število tolmačenih informativnih oddaj.
S tolmačem smo med tednom opremljali Poročila ob petih, osrednji informativni blok ob 19. uri in Odmeve,
med vikendi pa Prvi dnevnik in osrednji dnevnoinformativni blok. Poleg
tega smo s tolmačem predvajali tudi
druge izbrane oddaje, v katerih je bila
obravnavana aktualna tematika v povezavi z epidemijo. S tolmačem smo
neposredno prenašali tudi velikonočno mašo in poslanice in omogočili
verujočim gluhim gledalcem v času
karantene dostopnost do verskih
obredov v času največjega krščanskega praznika.
Gluhi gledalci in gledalke so v času
epidemije v neposrednem prenosu
lahko spremljali vseh 70 novinarskih
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konferenc vlade s tolmačem v sliki.
Novinarske konference so bile naknadno podnaslovljene in na voljo na
ogled v našem spletnem arhivu 4D in
na spletni strani Dostopno.si.
Za osebe z okvaro sluha, večinoma
naglušne, ki potrebujejo podnapise
slovensko govorjenega besedila
na ekranu, smo s pred pripravljenimi
podnapisi v živo opremljali večji del
vseh dnevno informativnih oddaj ali
pa smo jih s podnapisi opremili naknadno v najkrajšem možnem času za
ponovitev in vnovičen ogled na spletni strani www.rtvslo.si in Dostopno.si.
S podnapisi smo opremili vse ozaveščevalne spote, ki smo jih za slepe in
slabovidne osebe tudi zvočno opisali.
Za osebe z okvaro vida smo redno
predvajali zvočne podnapise v vseh
dnevnoinformativnih oddajah. Zvočni
podnapisi so namenjeni vsem, ki ne

vidijo ali ne zmorejo prebrati podnapisov, kadar na televizijskem ekranu
nastopajoči govori v tujem jeziku.
Podnapise »prebere« govorna sinteza.
Poleg tega smo ohranili redno predvajanje oddaj z zvočnimi opisi. Gledalci z okvaro vida so lahko z zvočnim opisom spremljali vrsto odličnih
dokumentarnih in izobraževalnih
oddaj, celovečerne filme in nadaljevanko Ekipa Bled. Osebe z okvaro vida
smo tudi redno obveščali o aktualnih
radijskih oddajah in o drugih oddajah,
tematsko vezanih na dogajanje v povezavi z epidemijo COVID-19.
V času epidemije smo na portalu Dostopno.si pripravili tudi novo rubriko,
ki smo jo poimenovali Lahko branje.
Rubrika je namenjena ljudem, ki imajo težave pri branju, to so na primer
osebe z disleksijo, osebe z motnjo
v duševnem razvoju, osebe z motnjo avtističnega spektra, tudi osebe
z demenco in še številni drugi, ki ne
zmorejo razumevati običajnih tekstov. Lahko branje je posebna tehnika
dostopnosti in ima svoja pravila in
zakonitosti. Bistvo besedil, napisanih v tehniki lahkega branja, je, da so
vsebinsko in jezikovno preprostejša
in lažje razumljiva. Tudi oblikovno so
dostopnejša, saj teksti niso tako gosti
in strnjeni, vsebina pa je dopolnjena
tudi s slikovnim gradivom. Trenutno
v rubriki Lahko branje objavljamo
predvsem novice, povezane z dogajanjem ob epidemiji s koronavirusno
boleznijo. Podajamo pomembne informacije, obveščamo o ukrepih, ki jih
moramo upoštevati za lastno varnost
in varnost ljudi okoli nas, prav tako pa
obveščamo tudi o dogajanju po svetu (https://www.rtvslo.si/dostopno/
lahko-branje/). S pomočjo tehnike

V času epidemije smo na portalu Dostopno.si pripravili tudi novo rubriko, ki smo jo
poimenovali Lahko branje.
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lahkega branja ažurno obveščamo tisti del populacije, ki bi brez primernih
prilagoditev ostal popolnoma izoliran
od informacij v času krize.
Na specializirani spletni strani Dostopno.si, ki je namenjena osebam z invalidnostmi, objavljamo članke in prispevke o aktualnem dogajanju. V času
epidemije s koronavirusno boleznijo
smo v rubriki Članki objavljali članke z našega osrednjega MMC portala www.rtvslo.si. V tem času pa smo
spremljali tudi dogajanje na področju
življenja invalidov, posvetili smo se
delu tolmačev v slovenski znakovni
jezik, delovanju posameznih društev
invalidskih organizacij, poseben poudarek smo dali tudi na šport invalidov in na posledice, ki jih je epidemija
povzročila tudi na tem področju.
Na portalu Dostopno.si pa so v posameznih rubrikah zbrane vse oddaje, ki
smo jih opremili s posebnimi tehnikami za osebe z okvaro sluha ali vida, s
pomočjo katerih lahko le-ti kakovostno spremljajo naše vsebine.
Napovedi predvajanja oddaj v naših
programih v prilagojenih tehnikah
pa redno objavljamo v rubriki napovedujemo https://www.rtvslo.si/dostopno/napovedi/, po predvajanju so
dostopne v našem spletnem arhivu
in na portalu www.dostopno.si za kasnejši ogled:
– oddaje z znakovnim jezikom: www.
rtvslo.si/dostopno/znakovni-jezik
– oddaje s podnapisi: www.rtvslo.si/
dostopno/podnapisi
– oddaje z zvočnimi podnapisi: www.

rtvslo.si/dostopno/zvocni-podnapisi
V rubrikah Iz televizijskega programa
in Iz radijskega programa pa so zbrani
prispevki in oddaje o aktualnih temah
s področja življenja oseb z različnimi
invalidnostmi.
Na RTV Slovenija si prizadevamo, da
bi bile naše vsebine dostopne in deleže oddaj v prilagojenih tehnikah vseskozi povečujemo. Zavedanje, da je
dostopnost temelj inkluzivne družbe,
je pri nas prisotna tudi v »običajnih«
okoliščinah, še toliko bolj pa se tega
zavedamo v času kriz.

ČISTO ZA KONEC PA ŠE NEKAJ
PODATKOV.
Evropska radiotelevizija (EBU) od začetka pandemije spremlja dejavnost
javnih medijskih servisov z vidika
branosti, gledanosti in poslušanosti
informativnih vsebin in ostalih vsebin
v povezavi s koronavirusom. Aprilsko poročilo EBU kaže, da imajo
javni mediji v kriznih razmer več
bralcev, gledalcev in poslušalcev.
Televizije so povečale obseg informativnih oddaj, narasel pa je
tudi doseg teh oddaj. Doseg večernih informativnih oddaj je v povprečju kar 2,5 krat večji. Obseg občinstva
se je povečal v vseh starostnih skupinah, najbolj pa med mladimi. Dnevni
ogled informativnega programa se je
v času koronavirusa v povprečju povečal za eno petino (20 %), med mla-

dimi pa za več kot dve petini (42 %).
Do dvakrat se je povečal dnevni obisk
spletnih strani, doseg za 2,6 krat, povečal pa se je tudi promet oziroma
število ogledov. Največ bralcev imajo
spletne vsebine, ko se zgodijo izredni
dogodki, kot so zaprtje šol in razglasitev izjemnih razmer. Večji je tudi
doseg javnih medijev na družabnih omrežjih. Radio je izgubil nekaj
poslušalcev v času voženj v službo
in domov, a tedenski doseg javnega
radia je v večini držav višji. V vseh
starostnih skupinah se je delež
poslušalcev radia povečal, najbolj pa med mladimi (za 15 %) in
mlajšimi odraslimi (za 26 %). Tako
navaja EBU, Covid-19 Crisis Media Intelligence Service, april 2020, PSM Audience Performance.
Javna raziskava o pomenu javne RTV
je bila že konec aprila izvedena tudi v
Sloveniji. Rezultati so pokazali:
1. S posredovanjem informacij Televizije
Slovenija v času epidemije koronavirusa je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih več kot 69 % vprašanih, od
pogostih poslušalcev jih je zadovoljnih skoraj 83 %.
2. 
S posredovanjem informacij Radia
Slovenija v času epidemije koronavirusa je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih skoraj 69 % vprašanih, od
pogostih poslušalcev pa jih je zadovoljnih skoraj 86 %.
3. S posredovanjem informacij spletne
strani rtvslo.si v času epidemije koronavirusa je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih skoraj 69 % vprašanih,
od pogostih uporabnikov pa jih
je z vsebinami zadovoljnih skoraj
82 %.
(Podatki so iz raziskave Mediana, april
2020, merjenje TOM in zadovoljstva,
vprašanih 703 anketirancev, splošna
populacija starejši od 15 let, vzorec
reprezentativen po spolu, starosti in
regiji.)
O tem, da je RTV Slovenija v času krize
opravila odlično delo priča tudi podatek o gledanosti, saj se je na primer
zgolj gledanost 1. programa TV Slovenija v marcu in aprilu 2020 glede
na enako obdobje lani povečala za
1,5-odstotne točke, kar je največ med
vsemi TV programi v Sloveniji.
Ostanite z nami!
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[ DELO DRUŠTEV ]
Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Pomlad se je prebudila, rožice zacvetele, sonce zasijalo. Lepo je bilo, dokler ni udarila epidemija novega
koronavirusa in smo bili primorani, kot vsi ostali državljani, preklicati vse načrtovane dogodke, predavanja,
dejavnosti, izlete … Vsem želimo vse dobro, naj ta kriza čim prej mine.

REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA 2020

V

prostorih društva v Novem
mestu je marca potekal redni
zbor članov Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in
Posavja. Na zboru so bili poleg naših
članic in članov prisotni tudi nekateri
njihovi svojci, asistenti, predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije (v nadaljevanju ZPS) Dane Kastelic, strokovna delavka ZPS Urška Rendulić in
predsednica Skupščine ZPS ter predsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, Mirjam Kanalec.
Letošnjega zbora se je udeležilo
manjše število članov, predvsem zaradi zdravstvenih težav in pa preventivno zaradi koronavirusa, ki v tem
obdobju razsaja tudi po naših krajih.
Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednika Jožeta Okorna ter
predstavitvi dnevnega reda, ki so ga
prisotni soglasno sprejeli, je vodenje
prevzela podpredsednica Martina
Glavič. Za zapisnik je bila zadolžena

Polonca Povše. Verifikacijska komisija, v sestavi Mirko Sintič, Sandra
Košar in Jože Cimrmančič, je po
polurnem premoru ugotovila, da je
prisotnih dovolj članov, da se lahko
zbor nadaljuje.
Martina Glavič je predala besedo Bernardi Zorko, namestnici predsednika
nadzornega odbora (NO), ki je predstavila poročilo o delu NO v letu 2019.
Jože Okoren in Polonca Povše sta v
nadaljevanju predstavila vsebinsko
in finančno poročilo o delu društva
v letu 2019 ter vsebinski in finančni
plan dela za leto 2020. Po sprejetju
poročil in plana dela so člani soglasno
podprli še predlog, da članarina tudi v
letu 2020 ostaja 15 €.
O delovanju in aktualnih zadevah
Zveze paraplegikov Slovenije sta
prisotnim poročala predsednik ZPS
Dane Kastelic in strokovna delavka
Urška Rendulić.
Kot gostja se je zbora udeležila pred-

sednica Skupščine ZPS, Mirjam Kanalec, ki je tudi predsednica DP ljubljanske pokrajine. V svojem nagovoru je
poudarila predvsem dobro medsebojno sodelovanje med njihovim in
našim društvom, ki si ga vsi skupaj
želimo tudi naprej.
Po končanem uradnem delu je sledilo
še družabno srečanje in dan je minil v
sproščenem vzdušju.

hitro čas beži, še posebej v tako izvrstni družbi, kot je bila ta. Dobrodelna
akcija je bila uspešno izpeljana in izkupiček odličen. Odločil sem se, da s
tem denarjem ne bom ponovno kupil
starega novega avtomobila, ampak
da poskusim še kaj privarčevati. Na
žalost pa se s tem, kar dobivamo, živi
bolj težko, kaj šele varčuje.
Ta kupček se je počasi, počasi večal,
sedaj smo že v letu 2020 in ponovno sem navezal stik z dobrimi ljudmi.

Tokrat me je poklicala druščina iz Kolesarskega kluba Dolenjska Balanca
iz Mokronoga, z Mitjem Slugo na
čelu. Ob pogovoru smo prišli do soglasja, da naredimo ob 6. praznovanju občinskega praznika Mokronog
- Trebelno dobrodelno kolesarjenje,
pohod in tekmovanje v peki na žaru.
Ne smem pozabiti omeniti tudi naše
»plehbande«, včasih se pošalimo in
rečemo »kripelbataljon«. To je naš
Občinski pihalni orkester Trebnje, s

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

GAŠPER PEČEK

MOJ NOVI RABLJENI AVTEK

Z

godba o nakupu novega avtomobila sega v leto 2015. Poklicala me je Marija Prosenik,
takratna predsednica Lions kluba
Trebnje, s katero sem se z veseljem
dogovoril za dobrodelno akcijo za nakup novega avtomobila, ki je potekala
v Hotelu Rakar v Gorenjih Ponikvah
pri Trebnjem.
Večer nam je popestril Ansambel Pogum in izvrsten čarodej hitrih prstov.
Minilo je, kot bi mignil, saj veste, kako
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Moj avtek Dacia (Foto: Gašper Peček)

šopkom mažoretk. Pomagal mi je tudi
Jadralni klub Dioniz. Vse je bilo nared
za dobrodelni dogodek, ki pa smo ga
morali zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedati.
Nato sem se podal v iskanje in nakup
avtomobila. Z veliko pomočjo kolega Vinka Koražija, ki dela v Nemčiji,
in mi je pomagal poiskati avto Dacia
z avtomatskim menjalnikom, ki ga
v naši preljubi Sloveniji in naprej na
jugu sploh ne moreš kupiti in ni narejen za naš trg. Avto je bil izbran in
plačan, nato je bilo potrebno urediti

še prevoz iz Nemčije do doma. Povezal
sem se s prijateljem
Zoranom Mikcem, ki
dela pri avto- prevozništvu Lušina Franc s.
p. iz Šmarjeških Toplic.
Uredili so vse potrebno za prevoz iz Nemčije (1130 km), bili so
korektni in cenejši od
drugih ponudnikov.
Potem pa ne vem,
kako bi se lahko sploh
izrazil, ampak velik
bum od KORONE. Verjetno ste že vsi slišali
v tem času za COVID-19, ki nam greni življenje, in tudi pri meni se je vse
ustavilo.
Od tu naprej se je šele začela vsa papirologija, prevažanje avtomobila iz
mesta v mesto in upanje, da mi bo
mogoče nekoč uspelo avto spraviti na
cesto in ga voziti. Odkar je virus prinesel zapore meja, krajev, trgovin, sem
se boril s papirji. Po vsem tem, kar se
je dogajalo in se še dogaja, sem zelo
vesel, da smo uspeli avto spraviti pred
hišo z zadnjim prevozom pred zaprtjem vseh meja. Po dolgih težkih dveh

mesecih in pol se je končno začelo
premikati urejanje papirjev za vgradnjo komand.
Kar nekaj časa je minilo, da sem prišel do te točke. V drugi izdaji časopisa vam bom predstavil, kako poteka
proces naprej, da urediš vse potrebno in avto, ki je primeren za voznika
invalida, postaviš na cesto. Če bi hotel
podrobneje predstaviti, koliko je bilo
»sprehajanja gor in dol«, da sem lahko vsaj od blizu pogledal avto in našel
ustrezno možnost, bi lahko že napisal
manjšo knjigo.
Zahvalil bi se rad vsem dosedanjim in
bodočim donatorjem, organizatorjem,
sodelujočim ter vsem ostalim, ki so mi
pomagali priti do financ za avto. Hvala tudi mojemu Društvu paraplegikov
Dolenjske, Bele krajine in Posavja za
vso podporo, odgovore na vprašanja,
svetovanja pri nakupu in vsem na
splošno. In tudi vsem vam, da se vam
ljubi to prebrati. Malo za šalo, veliko za
res. Hrabri Mišek je vedno vse rešil in
tako boste tudi vi v kasnejši številki revije izvedeli, kako mi bo uspelo urediti
vse potrebno, da se bom končno lahko peljal z avtomobilom po cesti.
Lep pozdrav in do takrat OSTANIMO
ZDRAVI.

Jože Okoren | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

OSEM KRIŽEV TINETA GORENCA
Pogovor z ustanovnim članom društva in Zveze paraplegikov Slovenije ter vsestranskim športnikom Tinetom
Gorencem.

M

oj tokratni sogovornik ima
veliko povedati o nastanku
društva paraplegikov, o svojem bogatem športnem življenju in
izkušnjah, predvsem pa o svoji diagnozi – paraplegiji. Upam si trditi, da
se je v šestdesetih letih stroka več
naučila od Tineta kot on od nje. Njegovo mladostniško – kmečko življenje
in pozneje rudarske izkušnje so bile
razlog, da se je kot paraplegik lažje
spopadal z dejstvom, da bo odslej
življenje drugačno, čeprav nič manj

kakovostno. Tine ni samo velik vzornik,
temveč šolski primer pozitivne energije in optimizma. Pa še en razlog je
za pogovor, naložil si je polnih osem
križev.
Ker se poznava že dobrih petdeset
let, je samo po sebi umevno, da se
bova tikala. Tine, povej nam, kako
in kdaj je prišlo do nesreče v rudniku?
Moje delovišče v rudniku je bilo 180 m
pod zemljo. Pri odkopu premoga sem

klečal, ko se je name podrla cela stena
premoga. Izpod nje so me kopali 20
minut in me prepeljali v bolnišnico v
Trbovlje, kjer so ugotovili zlom 11. in
12. prsnega vretenca. »Zagipsali« so
me za šest mesecev in čakali, ali bom
preživel. In moje »kmečko« telo se ni
dalo.
In ko se je tvoje bolnišnično zdravljenje končalo, si bil premeščen v
Zavod za rehabilitacijo invalidov
Ljubljana. Koliko časa je potekala
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kandidati za hiralnico. Paraplegiki, ki
smo kolikor toliko fizično aktivni, smo
namreč psihično in fizično trdnejši in
zato odpornejši, tako da nas ne vrže s
tira že vsak manjši prepih. Tekmovalni
šport mora biti ustrezno voden, sicer
lahko pride do nepredvidljivih posledic, ki niso v prid zdravju.

Naš aktiven Tine Gorenc

tvoja prva rehabilitacija v Soči in
kako je bil videti tvoj prihod domov? Če se prav spomnim tvojega
pripovedovanja, si bil odpuščen
celo brez vozička?
Prva rehabilitacija v Soči je trajala 11
mesecev, ko so me brez vozička ali
drugih tehničnih pripomočkov poslali domov z berglami in zelo težkimi
kovinskimi aparati, da sem skakal kot
kenguru. Po dveh mesecih sem dobil
voziček, težak več kot 25 kilogramov,
in širok skoraj en meter. Z njim ni bilo
mogoče priti skozi nobena vrata. Si
predstavljaš, da ne moreš z vozičkom
na stranišče? Da sploh ne govorim o
tem, kako je potekalo nalaganje vozička v fička in iz njega.
Zelo kmalu si se našel v športu invalidov. Verjetno si se s športom
ukvarjal že pred nesrečo?
Doma sem bil celo leto, nato sem bil
poklican na ponovno rehabilitacijo v
Sočo in začela se je moja športna pot
paraplegika. S športom sem se ukvarjal že v rudarski šoli, kjer sem v telovadnici vadil na orodju. Na ta čas imam
lepe spomine, saj je takrat tam vadil
tudi naš olimpijec Miro Cerar. Imel
sem srečo, da sem si razmeroma zgodaj kupil osebni avto – znamenitega
fička. Tako sem bil precej samostojen.
Predvidevam, da je bil tvoj prvi
mentor, trener v Soči, prof. Bojan
Hrovatin. Kot mi je znano, vam Bojan ni prizanašal. Se spomniš prvih
tekmovanj doma in v tujini?
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Drži. Začeli smo s tekmovanji doma
in nato v tujini – najprej igre na Dunaju. Za vzpodbudo je prof. Hrovatin
po tekmovanju priredil piknik in me
določil za pomočnika. Tako smo imeli
nepozaben večer, skupaj s člani drugih evropskih reprezentanc. S posameznimi športniki paraplegiki sem
se na raznih tekmovanjih srečeval še
vrsto let.
V uvodu sem omenil, da si ustanovni član društva paraplegikov.
Si tudi ustanovni član republiške
organizacije paraplegikov. Kako se
spominjaš tistih časov? Se strinjaš,
da nas je združil šport?
Seveda je bil šport odločilen, da smo
postali in ostali samostojni – ne pa

Kako kot dolgoletni reprezentant
gledaš na šport invalidov? Ne nazadnje si bil udeleženec na tekmovanjih najvišjega ranga, na paraolimpijadi, svetovnih in evropskih
prvenstvih ter številnih mednarodnih tekmovanjih.
Šport mi je ohranjal zdravje ter mi
omogočal spoznavati svet in ljudi. V
to je bilo treba vložiti veliko truda –
treningov in lastne udeležbe (prevozi
…). Na začetku smo imeli vso potrebno podporo Zavoda za rehabilitacijo:
priprave, nastanitev, medicinska oskrba in siceršnja strokovna pomoč, kasneje pa tudi matičnih invalidskih organizacij (društva, zveze …). Podpore
in razumevanja smo bili deležni tudi s
strani takratne Zveze za rekreacijo in
šport invalidov Slovenije. Za tisto, kar
se je nanašalo na uradni mednarodni
program, pa je bil odgovoren Savez
za sport i rekreaciju Jugoslavije s sedežem v Beogradu. Za vsak nastop
smo prejeli tekmovalni dres in trenirko z grbom, ob povratku pa nas je že
čakal predstavnik saveza in nam pobral vsa oblačila, vključno s potovalko.

[ DELO DRUŠTEV ]
Se popolnoma strinjam.
Kolikokrat sta naju čakali, da se vrneva s posameznih
dejavnosti.
Telefonskih povezav ali
socialnih omrežij ni bilo.
Bo že držal rek, da žena
drži tri vogale pri hiši.

Znan si po tem, da si se preizkusil v
številnih športnih panogah. Katera
panoga ti je bila še posebej blizu?
Morda kraljica športov atletika?
Da, drži – najraje sem bil atlet; metal
sem disk in kopje ter suval kroglo. Nikoli pa mi ni pretirano dišala vožnja z
vozički, bodisi na krajše ali daljše proge, še posebej pa maraton. Preizkusil
sem se v vseh mogočih panogah: plavanje, košarka na vozičkih, lokostrelstvo, šah … Kasneje sem začel s streljanjem z zračno puško in ribolovom,
kar še vedno počnem. Kljub temu da
včasih celo dopoldne ni nič na trnku,
je to nebeška sprostitev in razlog za
ribarjenje še naslednji dan.

Če ni preveč osebno
vprašanje, kaj Tine
dela, ko ni športno aktiven?
Še vedno sem aktiven,
seveda ne toliko kot prej. Ribarim in
streljam – strelišče imam doma. Delam v delavnici – pripravljam material
za delavnico za prvošolčke na podružnični šoli. Redno izvajam vaje za ramenski obroč, saj imam težave kot vsi
vozičkarji. Hodeči si obrabijo kolke, mi
pa ramena.
Naša številna športna in siceršnja srečanja so bila nepozabna. Znali smo se
pošaliti tudi na svoj račun. Skupaj sva
z lastnimi avtomobili (s fičkom, katrco,
pozneje z golfom in oplom) prepotovala domala vso Evropo. Kje so časi,
ko smo skupaj, kot radi rečemo, orali
ledino? Bili smo drug drugemu nekakšen mentor. Izkušnje so ob naših
srečanjih kar deževale. Ni bilo telefonov, mobilcev, Facebooka, Twitterja in
drugih družabnih omrežij. Pogovarjali
smo se ob kavi in drugi pijači; če smo
začutili potrebo po igri, smo šli na igrišče ali na partijo taroka.

Moram pa razkriti še eno Tinetovo
vrlino. Na vsakoletni obnovitveni rehabilitaciji v Pineti je bil nepogrešljiv
»žar mojster«. Njegovi kotleti, čevapčiči in ražnjiči so se kar stopili v
ustih. Imel sem privilegij, da mi je dostikrat dal prvega z žara. Razumel je,
ko sem potožil, da so suhi, in segel v
zaboj s pivom. Da, so pač drugi časi,
ki jih mi ne razumemo, naših časov pa
drugi ne razumejo – in smo ena proti
ena.
Tine, dovoli, da ti ob zaključku pogovora v svojem imenu in imenu
članov ob tvojem jubileju zaželim
še veliko zdravih let. Želja nas vseh
pa je, da nas pogosteje obiščeš na
sedežu društva ali pri kateri od naših dejavnosti. Marsikaj se še lahko
naučimo od tebe.
Tine, hvala za pogovor in ostani
takšen, kot si.

Kaj svetuješ predvsem mlajšim paraplegikom in vsem, ki jih doleti
nesreča ali bolezen? Kaj jim lahko
ponudijo rekreacija, šport, gibanje
in druženje?
Da živim toliko let, so zagotovo zaslužni šport, zdrav način življenja in
sodelovanje pri različnih dejavnostih,
seveda pa tudi druženje z invalidi in
neinvalidi. Vedno si imamo kaj povedati, predvsem si izmenjujemo izkušnje, ki pa jih včasih le preveč držimo
v sebi.
Verjetno se strinjaš z mano, da najina osebna in športna pot ne bi
bila tako razgibana in bogata, če
naju ne bi v teh prizadevanjih podpirali najini partnerki.
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Anka Vesel, Alenka Oblakovič, Peter Robnik in Jože Globokar | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Od zadnje izdaje Paraplegika se je družabno življenje tako doma kot
po svetu praktično ustavilo. Pandemija koronavirusa je dodobra pretresla naša življenja. Tudi v našem društvu smo se držali preventivnih
ukrepov in omejili aktivnosti na nujno potrebne. Kljub temu da se večina
aktivnosti ni izvajala, so člani upravnega odbora redno skrbeli za tekoče poslovanje in preko različnih komunikacijskih sredstev ohranjali stik s
člani. Pred razglasitvijo epidemije nam je uspelo izvesti redni letni zbor
članov, članice pa so se družile ob dnevu žena. V drugi polovici maja
smo sledili opuščanju posamičnih ukrepov. Tako smo s ponedeljkom, 13.
majem, ponovno pričeli izvajanje nujnih prevozov. Člani UO pa smo
ponovno, v času uradnih ur, prisotni na sedežu društva. Obiskovalce
vnaprej naprošamo, da upoštevajo veljavne zaščitne ukrepe.

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

ANKA VESEL

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

V

močno okrnjeni zasedbi zaradi
izrednih okoliščin, povezanih s
koronavirusom, je v četrtek, 12.
marca, potekal zbor članov društva, ki
je bil tudi volilni.
V uvodnem delu je prisotne nagovoril
predsednik Peter Robnik, potem pa
predal besedo Mojci Selak, ki je po
njegovem pooblastilu vodila 38. zbor
članov društva. Sledila so poročila o
delu v letu 2019 ter plan dela za leto
2020, ki so jih predstavili predsednik
Peter Robnik, Mojca Selak in blagajnik
Gašper Črnilec. Predsednik nadzornega odbora društva Metod Zakotnik je podal poročilo in pohvalil delo
v društvu.
V nadaljevanju je, skladno s Statutom
društva, zbor članov razrešil staro
vodstvo. Za ponovno predsedniško
kandidaturo se je odločil dosedanji
predsednik in bil kot edini kandidat
tudi soglasno potrjen. Za njegovo
namestnico je bila soglasno potrjena
Mojca Selak. Predsednik je nato predlagal skupno 9, namesto 11-članski
upravni odbor, ki bo naslednja štiri
leta vodil društvo. Vanj so bili soglasno potrjeni: Anka Vesel, Jovita
Jeglič, Barbara Meglič, Alenka
Oblakovič, Marjan Trdina, Andraž

22

Zbor članov DPG (Foto: arhiv društva)
Muljavec in Jure Gašpar.
Za predsednika nadzornega odbora je bil soglasno potrjen dosedanji
predsednik Metod Zakotnik, za člana
pa Klemen Lokar in Janez Globevnik. Nadomestni članici sta postali
Janja Humar in Liljana Škantar
Štefe.
V nadaljevanju so člani potrdili še višino članarine, ki tudi v letu 2020 ostaja
15 evrov, ter višino prispevkov za letovanje v počitniškem domu v Novigradu ter sprejeli posodobljen Pravilnik o
kompenzaciji invalidnosti.
Nato je predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic predstavil delo zveze v preteklem letu ter
prisotne seznanil z novostmi glede

obnovitvene rehabilitacije ter Doma
paraplegikov Pacug in doma v Pineti.
Dotaknil pa se je tudi izzivov, povezanih s pravicami invalidov na različnih
področjih, s katerimi se bomo srečali
v prihodnje. O delu na posebnih socialnih programih, ki jih izvaja zveza,
nam je poročala strokovna delavka
zveze, Urška Rendulić.
Na koncu so zbrani člani soglasno
sklenili, da se v času izrednih razmer,
ki trenutno veljajo v Sloveniji, tudi
delo in aktivnosti v društvu ter stiki
omejijo na nujno potrebne.
Iskrene čestitke predsedniku Petru
Robniku, članom upravnega in nadzornega odbora ter uspešno delo tudi
v prihodnje.
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ALENKA OBLAKOVIČ

KORONA NAM JE "POSLADKALA"
ŽIVLJENJE
NEUSTRAŠNA, 100-ODSTOTNO PREPRIČLJIVA IN RESNIČNO NEUKLONLJIVA PRIPRAVLJENOST NA MOŽNOST
SREČANJA Z NOVODOBNIM BIOLOŠKIM »AGRESIVNEŽEM« V CSS ŠKOFJA
LOKA

V

elecenjeni bralci in vsega
spoštovanja vredne bralke, ker
zaradi »koronine neuvidevnosti« ne morem pisno, po žensko 155
% zanesljivo »opravljati« kateregakoli
društvenega dogodka, dejavnosti ipd.
vam bom navedla nekaj iskric iz svojega dnevnika.
10. april: Dragi najini nadvse priljubljeni in zaljubljeni, vredni vsega
najbolj dobrotljivega, šaljivega, v tem
času, ko nam zaradi strahu, tesnobe,
nezaupanja občasno zmanjkuje tal
pod nogami, je zelo dobrodošla, če
ne kar nujna, čim obsežnejša, prepričljivejša, trdnejša, zvestejša, sočnejša – zakonska, družinska, prijateljska,
sosedska in sorodstvena zavezujoča
čustvena in duhovna povezanost.
Meni to veliko pomeni, ker sem zaradi
zaostritve ukrepov zoper okužbo s korona- virusom že tretji dan fizično ločena od Iveka, čeprav se zvečer čisto
potiho, umirjeno pritihotapi v mojo
sobo, da me udobno namesti v zame
najbolj udobno nočno lego in da se
skupaj v kratki molitvi zahvaliva eden
za drugega, za vse lepe, prijazne, ljubeče dnevne trenutke, za vse prijetne,
prisrčne, šaljive, igrive misli, besede in
dejanja, ki sva jih s svojimi čutili »ujela« čez dan.
16. april: Zelo sva vam hvaležna za
vse prijazne, ljubeznive, sočutne, v
globino duha in v širino srca segajoče napisane in izrečene misli. Brez teh
bogato prelivajočih se in spontano
razlivajočih se vsebin bi moje življenje
skorajda ne zmoglo občasne teže križa, trpkosti, grenkobe. Tako pa zmorem ... počasi ... stopinja za stopinjo,
kamen za kamnom. V najini najgloblji
biti, sočni srži krepko, radostno živite,
pojoče odmevate in mavrično odse-

vate.
20. april: Pred tednom dni je moj
najljubši, najdragocenejši, najskrbnejši prijatelj Ivek praznoval svoj 63. rojstni dan. Ker so nam dan po mojem
rojstnem dnevu v domu prepovedali
fizično gibanje izven svojega oddelka,
mu nisem mogla v živo voščiti, zato
sem mu prek telefona najprej čestitala sama, potem smo mu pa vsi na
našem oddelku, ki smo bili zbrani v
oddelčni jedilnici, zapeli vse najboljše
... in kolk'r kapljic tol'ko let ... Je ubožec
mislil, da mu bo mobitel razneslo od
naše silne zagnanosti in moje srčne
predanosti. Sedaj vam bom razložila,
zakaj tak naslov mojega članka. Na
Ivekovem oddelku, ki se uradno imenuje Zarja, je v času najbolj zaostrenih
ukrepov za dopoldansko animacijo
stanovalcev (med njimi je bilo pol
ducata še vedno spretnih, poskočnih
gospodinj in nič manj hiter, živahen
harmonikar) skrbela naša vsestransko
izredno aktivna delovna terapevtka
Denis. Da bi vrle gospe ne pozabile
svojih kuharskih mojstrovin, so jih obnavljale na vajah za spomin in pri pripravi testa za peko najboljših piškotov, fritul, palačink (teh sem bila, po
skritih poteh, deležna tudi jaz). Ker na
oddelku nimajo pečice, so dali piškote peči v glavno domsko kuhinjo, kjer
so pa kuharice nanje med peko pozabile. Ha ha ha, prav jim je ... zakaj pa
niso še mene zraven povabili. Seveda
je bilo precej črnih, zažganih, skorajda zoglenelih. Takih, ki so jih pojedli
strahopetci, da bi jih le-ta čimprej
minil. Da bi se jim kuharice prijazno
oddolžile, so jim naslednji dan poslale
sestavine za fritule, po domače ocvrte miške. Poskočne ženice so jih brž
zamesile in ocvrle, a moja požrešna
sladkosnednost je tokrat ostala lačna.
Poskočen harmonikar jim je s svojim glasbilom vesele domače viže
»špilal«, da jim pri nadvse pomembnem delu ni šlo prepočasi. Vmes jim
je pa povedal še kakšno zasoljeno
šalo, da so se »fejst« na glas smejali,
potem so bili pa od solz tako mokri,
da smo jih krepko čez in počez oželi.
Navsezadnje to niti ni bilo pomembno, ampak da so se kar se da odlično
imeli. Ko sem jih vprašala: »Kaj je pa
Ivek delal tačas, ko ste bili vsi tako živahno zaposleni?« Vsi so mi v en glas

odgovorili: »On je bil pa zanesljiv in
neutrudljiv poizkuševalec vseh naših
dobrot.« No, vsak je bil v tem času za
nekaj poklican, odgovoren oziroma
na zemljo poslan.
Takole smo vsak na svoj način ubirali stopinje v času spoprijemanja z
agresivnim virusom. V našem domu
smo jo dobro odnesli. Mislim, da smo
sedaj izven najhujše nevarnosti in da
bomo počasi svobodnejše, izrazitejše, bolj sproščeno in brezskrbno zadihali.
Lep pozdrav in vse dobro vam želim.

ANKA VESEL

DAN ŽENA

V

letošnjem letu smo članice,
prostovoljke in asistentke
društva v počastitev 8. marca
– dneva žena povabili na druženje,
ki smo ga organizirali na sedežu
društva. V prijetnem vzdušju smo
klepetale ena preko druge, se nasmejale spontanim šalam in obujale
spomine. Predsednik Peter Robnik
nas je prijetno presenetil z vrtnicami. Udeleženke smo se strinjale,
da je naše društvo bolj prijeten in
domač prostor za druženje kot gostinski lokali, kar se je odražalo tudi v
vzdušju.

Predsednikovo cvetoče presenečenje ob
dnevu žena (Foto: Anka Vesel)
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Mladen Fabjan | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Poslovili smo se od našega prijatelja, sodelavca in dolgoletnega predsednika društva, Željka Gecija.

4. REDNI VOLILNI ZBOR ČLANOV DP
ISTRE IN KRASA
Člani društva DP Istre in Krasa smo se
zbrali na rednem letnem zboru članov
v domu paraplegikov v Pacugu, in sicer v sredo, 27. maja 2020, ob 11. uri,
da pregledamo poročila za lansko leto
in izvolimo novo vodstvo.
Podpredsednik društva Slavko Bračič je odprl 4. redno sejo zbora članov
ter ugotovil nesklepčnost. Zato se je
zbor prestavil na 11.30 uro ter ugotovil prisotnost 24 članov. Na predlog
podpredsednika se je izvolilo delovno
predsedstvo.
Po minuti molka, v čast preminulemu
predsedniku Željku Geciju, se mu je
predsedujoči Benjamin Žnidaršič
posthumno zahvali za vse delo v društvu.
Volilni občni zbor se je nadaljeval
s pozdravnim nagovorom, nato pa
predstavil dnevni red, ki je bil sogla-

sno sprejet. Potrdili smo zapisnik z realizacijo sklepov 3. seje zbora članov z
dne 27. 3. 2019, nato še poslovno-finančno poročilo za leto 2019, poročilo nadzornega odbora ter inventurne
komisije. Seznanili smo se tudi s planom društva za leto 2020 in članarinami, ki ostajajo nespremenjene.
Predsednik zveze Dane Kastelic
nam je predstavil novosti na področju
(SOR) skupinske obnovitvene rehabilitacije, ki bo zaradi epidemije potekala
malo drugače, nato še stanje populacije po društvih in finančno poročilo.
Diplomirana psihologinja in magistra
socialnega dela pri ZPS, Urška Rendulić, nam je podala poročilo o programih, ki potekajo na zvezi.
Nato nam je direktor doma Marko
Ferluga predstavil delovanje in potek
obnovitvene rehabilitacije ter vse novosti, ki se bodo odvijale v domu paraplegikov v Pacugu.
Sledile so volitve in po manjših pre-

4. redni zbor članov smo izvedli v kongresni dvorani doma paraplegikov v Pacugu. (Foto:
arhiv društva)
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Vanganelska 8/f, 6000 KOPER
Spletna stran: drustvo-para-kp.si
E-pošta: dpik.koper@gmail.com
tresih smo izvolili novega predsednika
Društva paraplegikov Istre in Krasa,
ki ga bo naslednja štiri leta vodil dolgoletni član Benjamin Žnidaršič. Za
podpredsednika je bil izvoljen Valter
Mahne. Izvolili smo tudi devetčlanski
upravni odbor. Po zaključku smo se ob
dobri hrani še prijetno družili.

Novoizvoljeni predsednik društva je
Benjamin Žnidaršič. (Foto: arhiv društva)

Tetraplegik Beno Žnidaršič je mesto
predsednika društva prevzel kljub svojim številnim obveznostim.
Pesnik, pisatelj in slikar, ki je tudi
polnopravni član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z
usti ali nogami, je domačo kmetijo v Podcerkvi v Loški dolini leta
2009 spremenil v kulturni center
Ars Viva z Youth hostlom in letnim gledališčem. Tudi v Zvezi paraplegikov Slovenije vidimo sledi
njegovega ustvarjalnega dela,
predvsem na kulturnem in informacijskem področju. Kot referent
je kulturno dejavnost postavil na
noge, zdaj jo le še nadgrajujemo.
Beno je vedno poln naprednih idej,
zato smo prepričani, da bo tudi
društvo uspešno nadaljevalo svoje
poslanstvo v dobrobit članov.

[ DELODRUŠTEV ]
Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Kljub temu da je življenje v Sloveniji praktično obstalo za cela dva
meseca, je v našem društvu kljub temu prišlo do sprememb. Na rednem
zboru članov, ki smo ga uspeli izvesti še pred razglasitvijo epidemije,
je društvo dobilo novega predsednika in podpredsednika ter spremenjen upravni odbor. Poleg prve seje smo z zaščitnimi maskami, razkužili
in zaščitnimi rokavicami pomagali vsem članom, ampak o vsem tem več
v nadaljevanju.

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

VOLILNI ZBOR ČLANOV

hiška v Ankaranu, interesne
dejavnosti, kompenziranje
Potekal je 7. marca v Gostišču Rimljan invalidnosti, šport, nadzorni
v Šempetru v Savinjski dolini in prine- odbor, računovodsko poročisel kar nekaj sprememb v vodstvu dru- lo), ki so jih predstavili posaštva. Udeležba je bila predvsem zaradi mezni referenti, zadolženi za
preteče nevarnosti koronavirusa ne- določena področja. Zbor člakoliko nižja, saj se je zbora udeležilo le nov je določil tudi članarino
35 članov. Še pred uradnim pričetkom za leto 2021, ki ostaja nespreje Lea Čebular predstavila izdelke menjena.
Trgovine Gladiator, predvsem novo- Vse zbrane sta nato nagosti glede dnevnega povečanja števila vorila predsednik ZPS Dane
inkontinenčnih izdelkov (katetri, pod- Kastelic, ki je v poročilu gologe …). Najprej smo izvolili delovno voril o delu zveze v letu 2019
Novi predsednik je ob prazniku žena
predsedstvo. Verifikacijska komisija je ter o novostih glede obnovičestital vsem članicam in jih obdaril z rožo.
poročala o udeležbi. Delovni predse- tvene rehabilitacije. O stro(Foto: Janez Hudej)
dnik Janez Hudej je pozdravil vse čla- kovnih programih ZPS pa je
ne, zaželel vse najboljše članicam ob poročala strokovna delavka
njihovem prazniku, 8. marcu. Sledila ZPS, Urška Rendulić.
so poročila o preteklem delu (finanč- Pred volitvami je najprej staro vodstvo kratko predstavil, kaj se je zgodilo v
no poročilo, prevozi paraplegikov, dobilo razrešnico. Janez Hudej je na njegovem 20-letnem predsednikovanju. Verifikacijska komisija je predstavila kandidata za predsednika in podpredsednika, za kar sta se potegovala
Matej Lednik in Nenad Stojakovič,
ki sta vsem navzočim orisala delovanje in program društva v prihodnje.
Zbor članov je soglasno potrdil novega predsednika Mateja Lednika in
podpredsednika Nenada Stojakoviča.
Novi predsednik je nato predlagal še
preostalih sedem članov upravnega
odbora, in sicer Natašo Lotrič, Vesno Novak, Simona Gračnarja, Davida Razborška, Davida Škorjanca,
Borisa Hebarja in Aleša Povšeta, ki
so bili prav tako potrjeni s strani delegatov na zboru. Društvo je dobilo tudi
nov nadzorni odbor, ki ga bo vodil
Janez Hudej, člana pa bosta še Franc
Člani novega upravnega in nadzornega odbora (Foto: Janez Hudej)
Ivenčnik in Srečko Vodeb.
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PRVA SEJA UPRAVNEGA ODBORA
Predvidena je bila 18. marca v prostorih društva, ampak smo jo zaradi
izrednih razmer prvič v zgodovini
društva izvedli kar preko skype konference, in sicer 28. marca. Namenjena je bila predvsem razdelitvi nalog
v prihodnjem štiriletnem obdobju.
Poleg članov upravnega odbora sta
bila na seji prisotna tudi predstavnika
nadzornega odbora, Janez Hudej in
Franc Ivenčnik, ki bo še naprej aktivno
pomagal pri delu društva, predvsem
pri prevozih, hiški v Ankaranu ter
socialnem stiku s člani. Vsaj v prehodnem obdobju, verjetno pa tudi dlje,
bo strokovno pomoč nudil tudi Janez
Hudej. Šport bo po novem vodil Nenad Stojakovič, kompenziranje invalidnosti Vesna Novak, blagajnik bo še
naprej Boris Hebar, interesne dejavnosti bo prevzel Aleš Povše, nov program osebne asistence pa bo deloval
pod vodstvom Simona Gračnarja. Gre
seveda za grobo razdelitev, saj se delo
članov upravnega odbora v mnogočem prepleta na različnih področjih in
brez sodelovanje ne gre. Uradne ure
ostajajo zaenkrat ob ponedeljkih
in četrtkih, med 12. in 16. uro.
Ob ponedeljkih bosta prisotna Franc
Ivenčnik in Nataša Lotrič, ob četrtkih
pa Nenad Stojakovič.

PROFIL MATEJA LEDNIKA IN
NENADA STOJAKOVIĆA
Za vse, ki našega novega predsednika
Mateja Lednika še ne poznate, sledi
kratka predstavitev. Član društva je
že kar nekaj časa. Usodna je bila prometna nesreča z motorjem. In prav
pri osveščanju mladih o varnosti v cestnem prometu je bil dolga leta zelo
aktiven. Bil je prvi predavatelj Zavoda
Vozim, mislim da tudi prvi inštruktor
varne vožnje invalidov v Sloveniji. Je
velik ljubitelj športa, predvsem kolesarstva, smučanja, košarke na vozičkih, pobudnik rokometa na vozičkih
in Wakeborda, za katerega si je sam
skonstruiral in izdelal posebno desko.
Je tudi svetnik v Mestni občini Celje v
tem mandatu.
Nenad Stojakovič je širši javnosti bolj
znan kot nekdanji odlični rokometaš
in reprezentant Slovenije. Po koncu
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Prva seja novoizvoljenega upravnega odbora je bila izvedena preko skypa. (Foto: arhiv
društva)

igralske kariere je svoje rokometno
znanje predajal naprej kot trener,
predvsem nadobudnim mladim rokometašem. Žal je zaradi bolezni pristal na invalidskem vozičku. Morda
ga poznate tudi po njegovi borbi z
zdravstveno zavarovalnico za pravico

povrnitve stroškov operacije v Švici.
V zadnjih letih aktivno sodeluje pri
športnih dejavnostih društva, predvsem pri rokometu in košarki na vozičkih ter atletiki. Z družino (ženo in
dvema sinovoma) živi v Celju.

DAROVANJE ZAŠČITNIH SREDSTEV

P

rva poteza novega upravne- na kegljišča vrnili tudi kegljači ter na
ga odbora je bilo darovanje strelišča strelci. Pa tudi vse druge dezaščitnih sredstev vsem članom javnosti bodo počasi stekle. Upajmo,
društva. Ker je bilo na vrhuncu epi- da bodo razmere dopuščale izvedbo
demije v Sloveniji zelo težko priti do letnega srečanja članov in kakšnega
njih, smo se odločili, da bomo pri izleta, da bomo za naslednjo številko
tem pomagali. Ker se vse redne ak- lahko napisali kaj novega.
tivnosti v aprilu niso
izvajale, izjema je le
tečaj angleščine, ki je
potekal na daljavo, smo
s pomočjo našega Bojana, sicer zaposlenega
preko javnih del, pripravili posebne paketke
zaščitnih mask, rokavic
in razkužila za roke, ki
smo ga nato razdelili.
In kot kaže, se življenje
počasi vrača v kolikor
toliko normalne tirnice. Tako so s treningi
Vsem članom smo pomagali s paketom zaščitnih sredstev.
že pričeli naši ribiči in
(Foto: arhiv društva)
atleti, prav tako se bodo

[ DELODRUŠTEV ]
Anja Zagomilšek | Zavod VOZIM

PREVENTIVNE DELAVNICE V ON-LINE OKOLJU
Zgodbe ambasadorjev Zavoda VOZIM so imeli mladostniki v sklopu učnih vsebin priložnost spoznati na
video konferenci. Interaktivne preventivne delavnice »Heroji furajo v pižamah« smo tako prestavili v spletno
okolje in našli učinkovito rešitev, kako krepiti preventivna dejanja v času COVID-19 situacije.

V

času pandemije in omejitev
druženja, hkrati pa nemoči izvajanja preventivnih delavnic
v živo v šolah, smo se v Zavodu VOZIM reorganizirali in delavnice Heroji
furajo v pižamah prestavili v on-line
okolje. Iniciativa Zavarovalnice Generali, Toyote in Agencije Luna/TBWA za
manj voženj pod vplivom alkohola se
je tako preselila še bliže mladim, v
njihovo domače okolje.

Doslej smo izvedli 15 on-line delavnic, zahvalili in pohvalili pa bi vse učitelje in profesorje, ki
so s svojo dobro voljo in razumom pristopili k njihovi izvedbi. (Foto: arhiv zavoda)

Nino je mlade tokrat nagovarjal iz
domače dnevne sobe. (Foto: arhiv
zavoda)

Dijaki so bili v sklopu učnih vsebin
prisotni na video konferenci in imeli
možnost spoznati zgodbe naših ambasadorjev ter poklepetati z njimi.
Kar pa je najpomembnejše, našli smo
učinkovito rešitev, kako krepiti preventivna dejanja. Hkrati pa v tej nepredvidljivi situaciji z omejitvijo druženja vplivati na spremembo stališč
mladih do rabe alkohola ter vožnje

pod njegovim vplivom, ne le danes,
pač pa tudi ob vrnitvi v »stare tirnice«.
Tako kot delavnice, izvedene v šolah
v živo, tudi on-line preventivne delavnice analiziramo in evalviramo.
Dijaki rešijo dve anketi, katerih namen
je analiza spremembe stališč mladih
do prometne varnosti in škodljive
rabe alkohola. Pred delavnico in takoj
po njej odgovarjajo na enake trditve
v zvezi z omenjeno problematiko.
Izvedena analiza nam pokaže, če in
kako po delavnici spremenijo svoja
mnenja in stališča.
Dijaki so delavnice sprejeli zelo pozitivno, eno izmed mnenj po delavnici
je bilo: »Moji vtisi so pozitivni, saj so
nam predavatelji predstavili tudi drugo
plat vožnje pod vplivom alkohola.«
Izvedbo pozdravljajo tudi profesorji,
ki v situaciji šolanja od doma s tovrstnimi vsebinami razbijejo vsakdanjo
rutino. Ena izmed njih je podala svoje
videnje on-line izvedene delavnice:
»Takšna predavanja se mi zdijo zelo

dobra za mladostnike, saj iz prve roke
izvedo, kaj se zgodi, če pozabimo na
varnost in se vedemo neodgovorno. Menim, da se je vaše predavanje precej dotaknilo učencev, saj izhajate iz resničnih
dogodkov, resničnih posledic, tako telesnih kot čustvenih. Predvsem sta se me
dotaknili vajini zgodbi, vajina iskrenost
in odprtost govoriti tudi o problemih po
nesrečah. V tej uri sta povedala bistvene
stvari, ne preveč in ne premalo, ravno
dovolj, da se nas stvari dotaknejo in si
jih tako v večji meri zapomnimo.«
Situacija Covid-19 nas je pripeljala
do drugačnega delovanja v skupnosti, zato se na ta način zavedamo in
zavzemamo, da bo tudi po koncu
karantene odgovornost vsakega posameznika na cesti velika. Ne smemo
se prenagliti ne pri vožnji in neupoštevanju prometnih predpisov in ne
pri rabi alkohola. Oboje naj bo z veliko
mero zdravega razuma.
Do konca šolskega leta bodo on-line
delavnice ostale naša stalnica. Vese-
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limo pa se, da se kmalu z mladostniki spet vidimo v živo, kjer jim bomo
omogočili še bolj interaktivne vsebine.

IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNO
MOBILNOST
Projekt Izobraževanje za trajnostno mobilnost se je s prvim strokovnim e-izobraževanjem Sodobni
pristopi k celostnemu umirjanju prometa v naseljih selil na splet in privabil
skoraj 80 virtualnih udeležencev.
E-izobraževanje je bilo namenjeno
strokovnjakom, ki delujejo na področju prometnega planiranja in priprave prostorskih načrtov na občinah in
v projektantskih podjetjih. Prisluhnili
so tujima strokovnjakoma Vincentu
Meerschaertu, ki je predstavil načrte
vodenja prometa v belgijskem mestu
Gent, in Tomu Ryeu, ki je predstavil
učinkovit način umirjanja prometa s
»Superbloki« v Barceloni. Strokovnjaki
pa so imeli možnost spoznati tudi primere iz slovenskega okolja, ki sta jih
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Graf prikazuje spremembo stališč učencev (1 – se ne strinjam, 5 – se popolnoma strinjam).

predstavila naša strokovnjaka Aljaž
Plevnik in Luka Mladenovič iz Urbanističnega inštituta RS.
Sicer pa so bile ključne ugotovitve celodnevnega e-izobraževanja v tem, da
so koncepti trajnostne mobilnosti temeljni gradniki najprej celostnih prometnih strategij in nato prostorskih
načrtov v regijah. S preureditvijo prometa v naseljih in možnostmi prestavljanja prometa izven centrov mest se

namreč zmanjšuje motorni promet,
pridobi pa več prostora za uporabo,
za pešce, kolesarje in urejene zelene
površine oz. prostor za igro in druženje. Hkrati se precej dvigne kakovost
bivanja posameznikov na območju, ki
je celostno prometno urejen.
Slovenija stremi k vzpostavitvi trajnostno mobilnih mest, zato nadaljujemo
s strokovnimi e-izobraževanji.

[ DELODRUŠTEV ]
Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
V prostorih društva smo imeli v petek, 6. marca 2020, občni zbor. Poleg
predsednika Zveze paraplegikov Slovenije, gospoda Daneta Kastelica, strokovne delavke zveae, Urške Rendulić, se ga je v imenu župana
Mestne občine Slovenj Gradec udeležil tudi podžupan, dr. Peter Pungartnik.

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

G

ostu smo obširneje predstavili
delovanje društva v minulem
letu in plan dela za tekoče. V
delu občnega zbora je po preverjanju
sklepčnosti in izvolitvi odgovornih
članov delovnih teles predsednik
društva Damjan Hovnik najprej predstavil delo in finančno poročilo za leto
2019, sledila so poročila nadzornega
odbora in vseh referentov, razprava
in odločanje. Predstavitev plana dela
in financiranja je izvedel predsednik društva, člani društva pa so o
njem razpravljali in na koncu potrdili
plan in sklepe občnega zbora. Prav
tako je bilo predstavljeno delo ZPS v
prejšnjem letu in plan za tekoče. Gosti
in predsednik so suvereno odgovarjali
na zastavljena vprašanja, novi predlogi niso bili podani.

Po končanem delovnem delu zbora smo se še zadržali na kosilu – catering Gostilne Preše –
in veselem druženju. (Foto: arhiv društva)

Občni zbor članov smo izpeljali v društvenih prostorih. (Foto: arhiv društva)
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Tako kot povsod po svetu in naših društvih je koronavirus tudi v Društvu
paraplegikov ljubljanske pokrajine kar za nekaj mesecev zavrl celotno
dejavnost. Nekaj načrtovanih dogodkov smo morali odpovedati, nekaj
pa prestaviti. In tako tudi novičke s strani Ljubljanskih zmajev ne bodo
tako obsežne. No, nekaj se je vseeno nabralo. V intervjuju predstavljamo kar našo predsednico, preberete lahko, kako so se imele naše
ženske in novi člani v Semiču ter še nekaj prispevkov o drugih dogodkih.

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

MIRJAM KANALEC

DELOVANJE DRUŠTVA V ČASU EPIDEMIJE

S

kladno s pozivom in uredbo
Vlade RS smo s 16. marcem
2020 tudi v našem društvu
odpovedali vse društvene aktivnosti,
ki so vezane na združevanje več oseb
in/ali se izvajajo v drugih ustanovah.
Prenehali smo z vsemi dejavnostmi
„v živo“. Razen v nujnih primerih nismo opravljali prilagojenih prevozov s
kombiji, saj so naši uporabniki ostajali
doma. Delo je potekalo od doma in s
pomočjo informacijske tehnologije.
Navkljub zaprtju društvenih prostorov
smo vse člane obvestili, da so še vedno lahko preko telefonskih številk in
elektronske pošte stopili v stik z društvom ali svojim poverjenikom. Med
epidemijo so imeli pomembno vlogo
prav socialni poverjeniki, ki so ohranjali socialne stike s »svojimi člani«
preko telefona in zbirali informacije
o stanju med članstvom. Člani so se
lahko obrnili neposredno na svojega
socialnega poverjenika, ki jim je bil na
voljo za nasvet, klepet, pomoč, posredovanje informacij o delu društva ipd.
Naše društvo že blizu 20 let sodeluje
z Društvom katoliških pedagogov v
projektu »Človek za druge«, v okviru katerega prostovoljci obiskujejo
naše člane na domovih ter jim nudijo
laično pomoč in druženje. To sodelovanje se je nadaljevalo tudi v času
epidemije, le da so stiki potekali preko
telefona.
Novicam so lahko vsi sledili tudi na
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V času epidemije so bili društveni prostori zaprti. (Foto: arhiv društva)

spletni strani ter Facebooku, nekateri
med njimi pa so uporabljali drugo informacijsko tehnologijo za povezovanje in krajšanje časa.
Nekaterim posameznikom smo pomagali tudi pri nabavi in dostavi hrane. Nekaj več kot tretjini članov smo
po pošti poslali zaščitne maske.
Poleg poročanja financerjem in prijav
na občinske razpise smo v času epidemije imeli dve seji upravnega odbora,
ki sta potekali na daljavo. Skrbeli smo
za administrativne zadeve, plačevanje
računov, obračune plač in ostale stvari. Zaključili smo letno poročilo, ki sta
ga pregledala in potrdila nadzorni in
upravni odbor, in ga oddali na AJPES.

Zamenjali smo računovodstvo in popleskali prostore društva.
V samoizolaciji smo tako kot vsi ostali prebivalci pogrešali osebni stik, še
bolj pa nas je skrbelo, da bi zboleli,
zato smo se obnašali odgovorno in
ostajali doma. Od začetka maja dalje
smo ponovno počasi in ob upoštevanju ukrepov glede koronavirusa začeli
izvajati sprva individualne aktivnosti,
kasneje pa tudi druge.
Ker je vlada razglasila konec epidemije in razrahljala ukrepe, v društvu »na
polno« pripravljamo vse dogodke, ki
smo jih načrtovali v letnem programu, z določenimi prilagoditvami in
ukrepi.

[ DELODRUŠTEV ]
INTERVJU PRIPRAVIL JOŽE GLOBOKAR
Predstavljamo vam Mirjam Kanalec, predsednico Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, ki pa ni samo
to. Je tudi predsednica skupščine pri Zvezi paraplegikov Slovenije in blagajničarka pri Evropski zvezi paraplegikov.
Ljudje se radi spominjamo najstniških let. Tvoji spomini najbrž niso
najlepši, saj si pri osmih letih zgubila
mamo, pri šestnajstih pa v prometni
nesreči z motorjem postala tetrapleginja. Kako se spominjaš trenutkov,
ko se ti je ob hudi poškodbi hrbtenjače zamajal svet? Katere cilje ti je
prekrižala nesreča?
Seveda se mi je, kot vsakemu, ki utrpi
tako hudo poškodbo in v tako rosnih
letih življenje zaradi nesreče popolnoma spremenilo. O tem ni dvoma! Pred
nesrečo sem bila aktivna športnica;
trenirala sem košarko in odbojko! Pohodi v gore, izleti v naravo, kolesarjenje, fizično delo na njivi, vrtu, v delavnici! Vedno v akciji, gibanju! Šolanje,
poklic zdravnika ali kirurga! Vsega
tega je bilo naenkrat konec. Totalen
potres v mojem svetu!
Kakšno bo moje življenje na invalidskem vozičku, kaj bom lahko dosegla, bom vedno nekomu v breme?
Vprašanj je bilo ogromno. Zakaj se je
to zgodilo prav meni? Kaj bi bilo, če
bi … Nešteto vprašanj … nič odgovorov! Najbolj me je najbrž zlomila moja
odvisnost od drugih ljudi, ker sem bila
pred nesrečo kljub svoji mladosti zelo
neodvisna in samostojna. Pravzaprav
pri šestnajstih niti nisem prav vedela,
kaj se mi dogaja. In imela sem še to
nesrečo, da mi je v zgodnji mladosti
umrla mama, oče pa se je kmalu ponovno poročil z osebo, ki spominja
na pravljico o Pepelki. Že pred nesrečo ni imel veliko časa zame oziroma
sem bila bolj samorastnik in to se ni
spremenilo niti po njej. Tako da kakšne podpore domačih pri soočanju
s svojo invalidnostjo, razen pomoči
starejše sestre in njenega moža, niti
nisem imela. Zato je moj najmočnejši spomin na tista leta, da sem bila
sama, brez sogovornika, brez nekoga,
na katerega bi se lahko naslonila. Niti
glede odraščanja niti glede življenja
na invalidskem vozičku.
Medicinska rehabilitacija je tudi takrat potekala v naši osrednji rehabi-

Čas rehabilitacije je nekaj posebnega, ko pričakuješ čudeže, ko padaš,
ko vstajaš, ko upaš, ko živiš v zanikanju … se soočaš z resničnostjo, ko se
med seboj primerjaš, tolažiš ... Takrat
se med »soborci« spletejo posebne
vezi, ki ostanejo za vedno. Tudi z nekaterimi zaposlenimi. Spet drugih se
sploh ne spomnim! A čas rehabilitacije mi bo ostal za vedno v spominu,
lepem spominu!

Mirjam – mladenka … (Foto: osebni arhiv
MK)

litacijski ustanovi v Ljubljani. Koliko
časa je trajala? Se še spomniš članov
iz tvoje generacije?
Malo več kot eno leto sem preživela
v Zavodu za rehabilitacijo invalidov
Soča (ZRI), kot se je uradno imenoval
takrat. Spomnim se, da sem po dveh
mesecih ležanja v šempetrski bolnici
»po vezah« prišla v ZRI. Vsi domači so
govorili o čudežih, ki se mi bodo zgodili, ko bom prišla v Sočo. Kot v filmih,
saj veste: totalna štala, obup, veliko
volje in telovadbe … in evo – vse bo,
kot je bilo pred nesrečo! A ta scenarij
se ni iztekel čisto po načrtu, čeprav
sem z rehabilitacijo dosegla ogromno
– od popolne tetraplegije do samostojnosti in občasne hoje.
Rehabilitacija oseb z okvaro hrbtenjače je takrat potekala na oddelku A. Fizioterapija je bila v eni izmed sob na
oddelku, a je zaradi prostorske stiske
potekala dejansko kar na hodniku.
Sobe so bile brez stranišča in kopalnice. Vse je bilo skupno, dve stranišči,
ena velika kopalnica. In legendarni
doktor Turk!

Kako ti je uspelo narediti korak naprej? Lahko rečem, da si sprejela
svojo invalidnost?
Človek je tako upajoče, prilagodljivo
bitje, ki ima neskončno voljo do življenja. In rek »čas celi rane«, ni le floskula. Zame je bil prelomni trenutek, ko
so mi v Soči predpisali svoj invalidski
voziček. Takrat mi je postalo jasno, da
je voziček realnost! Čas je tekel, soočala sem se z novimi izzivi življenja
na njem, šola, novi prijatelji in sošolci.
Odkrivala sem, da zmorem! Odločila
sem se, da je nesmiselno izgubljati
čas za vprašanja, zakaj. Spoznala sem,
da moram vso energijo usmeriti v prihodnost in pustiti preteklost za seboj.
Določiti nove prioritete, realne cilje.
Pridobiti samozavest, gledati v svet
pokončno in z odprtimi očmi. Nisem
bila več jezna na svet okoli sebe. Zavedati se, kaj vse bom zaradi invalidnosti zanimivega počela, česar sicer
ne bi! Ali drugače, »če ti življenje da
limone, si naredi limonado«.
Po končani rehabilitaciji si nadaljevala šolanje, kar je bil v tistih časih
kar podvig. Kaj si študirala in kaj
doštudirala? Vem, da si bila pridna
študentka.
S šolo res nisem imela večjih težav. Ker
me je zanimalo skoraj vse, ob koncu
osnovne šole nisem bila prepričana,
v katero smer naj nadaljujem šolanje.
Najbrž me je pot zaradi dolgoletne
mamine bolezni zapeljala v zdravstvo
in tako sem tik pred nesrečo zaključila prvi letnik srednje zdravstvene šole
v Novi Gorici. Seveda se je z nesrečo
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sfero, s katero sem še danes polno
zaposlena. Moram reči, da me enoličnost dolgočasi, zato moram imeti vedno nove izzive, čim bolj različne.
Bila si razigrano, veselo in vedno
nasmejano dekle. Verjetno si imela veliko »oboževalcev«, pa vendar
ostala sama. Ali pa je to vprašanje
mogoče preveč osebno?
Da. (smeh) Kako sama – kaj pa nečak
tvoje žene?!

Maturantski »ples« (Foto: osebni arhiv MK)

vse spremenilo. Če bi bilo to danes,
bi mogoče nadaljevala študij medicine, a takrat na to ni nihče niti pomislil. Leta 1984 je bilo računalništvo v
vzponu in je predstavljalo prihodnost,
hkrati pa je bilo primerno za nekoga,
ki je invalid. Ne spomnim se, če me je
sploh kdo vprašal, kaj hočem. In tako
sem se po končani rehabilitaciji, tako
mimogrede, znašla na srednji računalniški šoli v Ljubljani, živela pa sem v dijaškem, kasneje v študentskem domu.
Rada se pošalim, da so današnji invalidi razvajeni, saj je bila šola brez dvigala in ustreznih sanitarij, z ogromno
stopnicami. O kakšni osebni asistenci
ali statusu dijaka s posebnimi potrebami sploh ni bilo govora. Znajdi se
sam in s pomočjo dobrih ljudi, npr.
sošolcev, ki so me dnevno nosili po
stopnicah in vozili v šolo. Brez njih mi
ne bi uspelo, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Matematika pa je bila moja
strast že v osnovni šoli in čarobni svet
števil, simbolov in razmišljanja me je
vodil na fakulteto za matematiko in fiziko. Spet nov izziv, nova znanja, novi
sošolci, nove stopnice, nove zapreke.
Res ni bilo dolgčas. Žal mi pa ni uspelo dokončati magisterija.
Kaj si počela po končanem študiju?
V sebi sem od nekdaj gojila veliko
različnih zanimanj. Že kot zelo mla-
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da sem rada pomagala sošolcem pri
razumevanju snovi. To me spremlja
pravzaprav ves čas. Zato sem po končanem študiju tudi razmišljala o poučevanju, vendar sem se potem našla
v drugih stvareh. Zaposlena sem v
domačem podjetju. Je bil pa zame
pomemben mejnik leto 2000, ko sem
čisto naključno »vstopila« v invalidsko

Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je do sedaj vodilo šest
predsednikov. Ti si bila četrta in šesta po vrsti, člani pa so te bolje spoznali kot prvo in edino predsednico
društva. Kaj te je vodilo, da si ponovno prevzela to odgovorno funkcijo?
Ko sem leta 2004 na kratko prevzela
vodenje društva, nisem imela o tem
niti znanja niti izkušenj. Pravzaprav
se mi ni sanjalo o ničemer, bila sem
naivna in idealistična, zato sem se po
enem letu za nekaj časa umaknila iz
te sredine, nakar ponovno vključila in
v desetletju popolnoma spoznala delovanje društva in potrebe članstva.
Z nekaterimi somišljeniki smo bili
mnenja, da so pri vodenju potrebne
spremembe, zato sem pred štirimi leti
kandidirala za predsednico. Ob hu-

Na potovanjih in tudi sicer jo zdaj spremlja Tomaž. (Foto: osebni arhiv MK)
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dem predvolilnem boju in razburljivem zaključku sem prevzela vodenje
društva ter skupaj z novo ekipo postavila sveže cilje in prioritete.
Štiriletni mandat se ti je pravkar iztekel. Kako bi ocenila to obdobje, kaj
posebej izpostavila?
Pravzaprav bi se moral končati že
marca, a nam je zagodla epidemija.
Mandat je hitro minil in mislim, da
smo dosegli večino zastavljenih ciljev. Če začnem na koncu. Ravnokar
smo zaključili dvoletno akcijo zbiranja
sredstev za nakup novega kombija,
ki že vozi naše uporabnike. Zaposlili
smo socialno delavko, ki bo v izvajanje posebnih socialnih programov
vnesla strokovnost in svežino ter ojačala povezovanje z drugimi socialnovarstvenimi inštitucijami za uspešno
vključevanje naših članov v aktivno
življenje. Društvo je v zadnjih letih
naredilo velik korak naprej ravno pri
vključevanju novih članov. Kot partnerji Agencije RS za varnost prometa smo postali pomemben deležnik
pri osveščanju mladih glede varnosti
v cestnem prometu. Stopili smo vsaj
en korak dlje na področju kulturnih
dejavnosti. Ponujamo tudi več aktivnosti na področju ohranjanja zdravja.
S pestrostjo ponudbe želimo vključiti
čim več uporabnikov, da vsak najde
nekaj zase. Postali smo tudi izvajalec
osebne asistence po Zakonu o osebni
asistenci. Obeležili smo 40 let delovanja. In ne nazadnje, uredili smo pomanjkljivosti v zemljiški knjigi glede
nepremičnin društva.
Ker menim, da imam še veliko volje,
moči in idej, ki si želijo uresničitve,
sem kandidirala še za en mandat. Mogoče nam bo uspelo v tem času uresničiti tudi željo po novih prostorih.
Na spletni strani vašega društva ste
v lanskem letu objavili 164 novic. To
kaže na izredno razvejano dejavnost društva, ki ga vodiš, in s takimi
podatki se ne more pohvaliti nobeno od drugih osmih društev zveze.
Zgleda, da se je ženska »komanda«
dobro obnesla in da sta s podpredsednico Mojco Burger dober tandem. Kje vidiš ta zavidljiv uspeh vašega/našega društva?
Predvsem v dopolnjevanju, dobrem

Mirjam tvorno sodeluje z vsemi občinskimi veljaki. (Foto: arhiv društva)

sodelovanju, določeni meri demokracije in avtokracije, želji po izboljšanju,
napredku, novostih. Zahvala gre celotnemu kolektivu! Kar se pa tiče novic
na spletni strani, imamo najboljšega
urednika spletnih strani, ki nas vse
priganja, da pišemo prispevke, mu
posredujemo podatke, slike! Saj ga
poznaš, Jože! Jože!
Kako vidiš vlogo društev in zveze?
Bistvo društev in zveze vidim v neštetih življenjskih zgodbah članov, v posameznikovem sprejemanju sebe in
svoje invalidnosti. Naše poškodbe so
običajno hude in trajne, take, ki nam
bistveno spremenijo življenje. Pa ne
le para ali tetraplegiku, temveč tudi
njegovim svojcem in prijateljem. Velikokrat se po končani medicinski rehabilitaciji oseba vrne domov, popolnoma prepuščena sebi, brez kakršnekoli
formalne pomoči, fizične ali psihične.
Takrat se šele začne pravo spoprijemanje z vsakdanjimi težavami; inkontinenca, bolečine, krči, rane. Tu lahko
pomembno vlogo odigrajo društva
in zveza. Pri življenju z invalidnostjo
so neprecenljive izkušnje, ki jih lahko
prenašamo med članstvom.
Nekateri vidijo vlogo društva v bolj
oprijemljivih stvareh – kako domače
okolje urediti arhitekturno dostopno,
kako najti nove rešitve za zaposlitev,
v izobraževanju, v skrbi za zdravje, v
nudenju osebne asistence, nudenju

prilagojenih prevozov … Nekateri ne
potrebujejo pomoči društev in zveze,
saj zmorejo sami razčistiti z življenjskimi preizkušnjami, nadaljujejo svoje
življenje, navadno še bolj kakovostno
kot pred nastankom invalidnosti.
Drugi v društvu ne najdejo potrebnih
odgovorov. Naj bodo ti posamezniki
vodilo pri iskanju novih programov,
naj bodo izziv, ki bo v ospredje postavil skrb za človeka, za njegova še tako
majhna, a pomembna vprašanja in
strahove.
Od prvih začetkov, ki so bili usmerjeni predvsem v športne aktivnosti
in druženja, se so se društva razvila v
pomembnega deležnika pri zagotavljanju neodvisnosti in boljše kvalitete
življenja osebam z okvaro hrbtenjače.
Si predsednica društva, predsednica
Komisije za razdeljevanje sredstev
invalidskim organizacijam pri FIHO,
predsednica skupščine pri Zvezi paraplegikov Slovenije in blagajničarka pri Evropski zvezi paraplegikov.
Kako vse to zmoreš in uskladiš?
Tako, da vedno zamujam. (smeh) Mimogrede, iz FIHO komisije so me pred
kratkim razrešili, sem pa še vedno članica sveta FIHO.
Vem, da rada potuješ. Kje si že bila?
Moj nemirni in radovedni duh me je
že v rani mladosti vodil vsepovsod,
kamor je bilo takrat sploh možno. Po-
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žarjenje po zahodnem Sredozemlju,
ki sem si ga »častila« za abrahama. V
enajstih dneh sem si na kratko ogledala Marseille, Cadiz, Malago, Lizbono, Valencio in Barcelono. Življenje na
ladji je popolnoma dostopno za invalidski voziček, malo težje je bilo z izleti
in ogledi. Toplo priporočam!
Ni pa vprašanje, kje sem bila, ampak
kam bom še šla. Samo, da mine ta virus!

Z nečakinjama Uršo in Manco na
»otvoritvenem« potovanju na Tenerife
(Foto: osebni arhiv MK)

tovanja so bila zame posebno vznemirjenje, izleti s starši, potovanje po
Jugoslaviji ob zaključku osnovne šole!
Spomnim se, kako sva s sestro sami še
zelo mladi odšli z vlakom na enomesečni obisk k teti v Francijo.
Želja po osvajanju novih krajev je
ostala tudi po nesreči, a je bil strah,
kako bo potovanje zaradi vozička
potekalo, večji. En tak podvig je bil
maturantski izlet na Korčulo, ki je
vključeval tudi avtoštop! In potem
kar nekaj let le hrepenenje po odkrivanju novih svetov, dokler se nisem
opogumila in se skupaj s svojima
dvema mladoletnima nečakinjama
priključila maturantskemu izletu na
Tenerife. Bilo je naporno, vse je bilo za
voziček nedostopno, neprilagojeno,
moji spremljevalci so se »nabildali«, a
je bilo izvedljivo in nepozabno! Strah
je tako postal manjši od želje, moji
dve nečakinji pa starejši in pripravljeni
potovati v neznane kraje s tetko. Prvič
smo se preko Atlantika odpravile v eksotično Dominikansko republiko, naslednjič uživale v nasprotjih komunistične Kube, odkrivale Mehiko, zibelko
srednjeameriške civilizacije Majev in
Aztekov. Egipt je bil večkratna destinacija, predvsem v času, ko je bila v
Sloveniji še zima in smo si privoščili
teden oddiha in sonca. Dopustovala sem še v Tuniziji, Turčiji, Dubaju in
Šrilanki. Nepozabni so tudi krajši izleti
na Dunaj, v Bratislavo, Heidelberg, Luzern, Nottwil, Gothenburg, Pariz. Zadnja moja dogodivščina pa je bilo kri-
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bom potrebovala pomoč. Najbrž sta
moji nečakinji nadomestek za otroke,
ki jih nimam. Skupaj smo preživele
nešteto nepozabnih ur in dogodivščin, ko sem bila njihova teta, mama,
učiteljica, prijateljica … Urša pravi, da
sem častna babica!
Kaj bi za konec še povedala bralcem
Paraplegika?
Vsi imamo kakšno omejitev v življenju, vidno ali nevidno. Poškodba nam
je nekaj vzela, a čas po njej nas uči in
nam ostri um ter polni srce in dušo –
to pa je edino, kar zares šteje. Kakšen
vpliv bodo imeli določeni dejavniki v
našem življenju in na naše življenje, je
vedno in edino naša odločitev.

Imaš sestro in dve nečakinji, s katerimi se zelo dobro razumeš. Ena izmed
njiju je Urška, ki jo nekateri naši člani poznajo iz skupinske obnovitvene
rehabilitacije v Pacugu. In Urška ima
dva prikupna fantka, ki sta ti še posebej pri srcu. Kaj ti vsi
skupaj pomenijo?
Ko sva bili mlajši, sem
sestro neprestano zasledovala. V bistvu sem ji šla
na živce, ko me je morala
paziti, namesto da bi se
zabavala s svojimi prijateljicami. A vendar mi je bila
sestra in mama. Predvsem
sva se povezali po nesreči,
ko si brez njenih vsakodnevnih obiskov v bolnici
in brezpogojne ljubezni
sploh ne znam predstavljati življenja. Vem, da se
Častna babica s `tapravo babico (Foto: osebni arhiv MK)
lahko zanesem nanjo, ko

Naslednja štiri leta bo Mirjam kot predsednica nadaljevala delo ob podpori namestnice
Mojce Burger. (Foto: arhiv društva)

ZADNJA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PRED ZBOROM ČLANOV

Z

adnja, 19. redna seja upravnega
odbora društva pred volilnim
zborom članov je potekala 27.
maja 2020 v prostorih Doma paraplegikov Pacug.
Po pregledu zapisnika in realizaciji
sklepov so člani UO prisluhnili obsežnim poročilom v okviru dejavnosti
in izvajanja programov. Poročali so:
predsednica Mirjam Kanalec, organizatorka dela in podpredsednica
Mojca Burger ter športni referent
Robert Žerovnik. Delo je potekalo
po programih, v marcu, aprilu in maju
pa so ga zavrli ukrepi zaradi koronavirusa. Spomladansko srečanje vseh
članov smo načrtovali junija v Šmartnem pri Litiji, prestavljeni pa sta bili
dve športni prireditvi: kegljanje za
pokal Občine Domžale in Pogačnikov
memorial, ki ju organizira naše društvo.
Sledil je pregled dela v mandatnem
obdobju, ki se izteka. Iz poročila predsednice društva je razvidno, da je društvo dobro gospodarilo. Za člane smo
vsako leto pripravili spomladansko,
jesensko in novoletno srečanje, dobro
je delovala mreža socialnih poverjenikov, največja pridobitev pa je nov

Zaključna seja članov upravnega odbora v mandatnem obdobju 2016–2020 (Foto: arhiv
društva)

kombi, ki že opravlja svoje poslanstvo.
Dobrodelna akcija zbiranja denarja je
trajala skoraj dve leti. Zahvaljujemo se
vsem, ki ste v njej sodelovali ter nam
omogočili varno in udobno vožnjo.
V nadaljevanju seje so člani UO pri-

pravili vse predloge za volilni zbor
članov, vendar pa takrat datuma zaradi veljavnih protivirusnih ukrepov
niso določili. V mandatnem obdobju
2016–2020 je imel upravni odbor 19
rednih in nekaj korespondenčnih sej.

ČLANICE AKTIVA ŽENA ZA NEKAJ DNI V SEMIČ

Č

lanice Aktiva žena se vsakih štirinajst dni srečajo v
društvenih prostorih, v zadnjih majskih dneh se pa že po tradiciji
za nekaj dni odpravijo v Semič. Letos
so svoje ustvarjalne dni in druženje
pripravile od 25. do 29. maja 2020 v
Domu paraplegikov Semič. Poskrbele
so za različne aktivnosti, tako da jim je
čas kar prehitro minil.
Najprej jih je voznik Darko odpeljal
do nekaj kilometrov oddaljenega izvira reke Krupe. Ponudil se jim je res
lep pogled na jez in mogočno steno
v ozadju. Tam v prelepi neokrnjeni naravi poteka tudi Kraška učna pot od
Lebice do Krupe.
Za popestritev so imele tudi degustacijo domačih dobrot iz Tuhinjske doline in vin, ki so jim jih prinesli okoliški
vinogradniki.

Sledil je ogled Muzejske hiše s tremi
stalnimi
razstavami – Center narave
Bele krajine, Semič v
dvajsetih slikah in vinogradniška zbirka z
degustacijskim prostorom.
S prebiranjem del
Neže Maurer, slovenske pesnice, pisateljice in slavistke, pa
so poskrbele tudi za
dušo.
Ogled obnovljene Muzejske hiše (Foto: arhiv društva)
Izobraževale pa so se
tudi v spoznavanju
zelišč in dišavnic, ki so sestavni del da so si v kuhinji doma same pripraučnega vrta dr. Viktorja Derganca. vljale različne dobrote, domov pa se
Seveda so se držale tudi ukrepov za po prijetnem druženju vrnile vesele,
zajezitev koronavirusa. Razumljivo je, polne novih izkušenj.
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SEMIČ – SPOZNAVNI VIKEND Z NOVIMI ČLANI

T

udi letos smo, kljub virusu in
vsem ukrepom, uspeli odpeljati
nove člane na tri-dnevni vikend
v Dom paraplegikov Semič. Srečanja
se je udeležilo sedem novih članov,
nekateri vse tri dni, drugi so prišli le za
dan ali dva. Vseh skupaj, z zaposlenimi
in ostalimi člani ter obiskovalci, pa nas
je bilo petnajst.
Petek je bil namenjen predvsem nastanitvi, spoznavanju in skupnemu
kuhanju golaža. V soboto smo obiskali
Osnovno šolo Brihtna glava, kjer smo
spoznali pouk iz leta 1950, se naučili
veliko novega o Beli krajini, predvsem
pa občutili, kako stroga je bila takrat
šola in tovarišica učiteljica. Kljub temu
da pred tablo nismo ravno blesteli,
smo se med poukom zelo zabavali in
veliko smejali. Izkušnja je bila za vse, ki
smo jo doživeli prvič, res lepa in zelo
dobro vodena.
Obiskali smo tudi čudovit izvir reke
Krupe, le nekaj kilometrov oddaljen
od Semiča. Drugi večer je bil še posebej lep, saj je v soboto prišlo še nekaj
novih članov in skupaj smo pekli do-

brote na žaru, jedli
okrog ognja, tekmovali v različnih
igrah ter imeli tudi
globlje in bolj osebne pogovore. To je
dalo večeru poseben čar. Nismo pa
pozabili nazdraviti
in se poveseliti ob
petju in spremljavi
kitare. Obiskala sta
nas tudi predsedniDružabni večer pod vrtno uto (Foto: arhiv društva)
ca društva Mirjam
Kanalec in nekdanji
dolgoletni voznik Tomaž Demšar, ki Z veseljem smo spoznavali nove člane
je bil pod vrtno uto ob domu nepo- in opazovali, kako se povezujejo med
grešljiv pri pripravljanju specialitet na seboj. Občutek smo imeli, da se je
žaru.
skupina res ujela in zelo dobro sodeV nedeljo nas je obiskal še en nov lovala tako pri aktivnostih, igrah, počlan z družino, ki se vikend srečanja govorih kot pri malih vsakdanjih naloni mogel udeležiti. Skupaj smo poje- gah in druženju. Naučili smo se veliko
dli nedeljsko kosilo, s katerim nas je novega drug o drugem in predvsem
vse navdušila glavna kuharica Mojca. imeli priložnost na sproščen in neforPozno popoldan smo se poslovili. Ne- malen način spoznati nove člane. Vedelja je minila mirno, ob druženju in selimo se že naslednjih srečanj!
pospravljanju hiše.

SREČANJE V SRCU SLOVENIJE

P

omlad se izteka, približuje se
poletje, približal pa se je tudi
čas za naše tradicionalno spomladansko srečanje, ki ga za člane in
sodelavce pripravimo v tem letnem
času. Tokrat smo srečanje pripravili
kar v dveh sosednjih občinah, v neposredni bližini geometrijskega središča
naše domovine. V Litiji in Šmartnem
pri Litiji.
Sredi dneva smo se zbrali pred znamenitim rudnikom Sitarjevec, ki leži
na obrobju hriba med Litijo in Šmartnem pri Litiji. Ste vedeli, da je Litija
eno najstarejših rudarskih mest v Sloveniji in da je rudnik Sitarjevec sodil
med večja in zelo bogata rudna nahajališča v Sloveniji? V njem so kopali
svinčevo in živosrebrno rudo, nekaj
pa tudi cinkove, bakrove, železove in
baritne. V rudniku pa so našli tudi več
kot 60 vrst mineralov. Tu so rudarili že
Kelti in Rimljani, pisni viri pa rudnik
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omenjajo v 16. stoletju.
Rudarji so delali v izjemno težkih pogojih,
zato je bila tudi njihova
življenjska doba kratka.
Rudnik Sitarjevec so
leta 1965 zaprli, vhod
pa zaminirali. Ponovno
so ga začeli raziskovati
v letu 2002 in v njem
odkrili edinstvene limonitne kapnike, ki v letu
Sitarjevec – ogled zanimivega rudnika (Foto: arhiv društva)
dni zrastejo tudi do pet
centimetrov. To je bila
za mesto Litija in širši prostor velika
naravna znamenitost, zato so se v letu izvoznem rovu ogledali del rudniške2017 odločili, da del rudnika uredijo ga bogastva: kip sv. Barbare (zaščiza turistične doživljajske oglede. Hrib tnice rudarjev), razstavne eksponate
Sitarjevec je na gosto prepreden z 42 kamnin, rudarski vagonček (hunt), nekilometri opuščenih rudniških rovov, kaj rudarskega orodja, rekonstruirano
mi pa smo si opremljeni z zaščitnimi progo, pano z reprodukcijo paleookočeladami v 100 metrov dolgem in lja iz posavskih gub, eksponate barvatudi z invalidskimi vozički dostopnem nih tkanin z vodo iz rudnika, razstavo
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nakita iz hematita, plesen, ki se nabira
na lesu, si ogledali kratek film ter zaradi različnih rud in mineralov videli
izjemno barvitost rudnika. Netopirji
živijo v nižjih, temnejših rovih. Rudnik
smo si ogledali v štirih skupinah, vodili pa so nas: Barbara Hauptman,
Tanja Mahkovič in Tomaž Povšin.
Na poti v Vintarjevec smo se ustavili
še v Šmartnem pri Litiji in si ogledali
njihovo znamenito in mogočno cerkev sv. Martina. Sedanjo cerkev so v
neogotskem slogu zgradili v letih od
1899 do 1901 in jo postavili na istem
mestu kot leta 1522 zgrajeno in polovico manjšo cerkev. Načrte sta pripravila arhitekta Jeblinger iz Linza in
Adolf Wagner iz Gradca, za gradnjo
pa so porabili 1.050.000 kosov opeke,
izdelane iz domače gline na obrobju
Cerkovnika, kjer je tudi stala opekarna
z veliko pečjo.
Cerkev je dolga 46 m, notranjost do
stropa meri dobrih 16 m. Zvonika pa
sta do vrha križev visoka 60 metrov.
Najstarejši del cerkve so nagrobni
spomeniki krajevnim veljakom 16.
stoletja, vzidani v stene prostora pod
»ženskim« levim zvonikom.
Kamnit glavni oltar, oba stranska oltarja v čast sv. Antonu in Brezmadežni Devici Mariji, prižnico in krstilnik
je izdelal ljubljanski kamnosek Feliks
Toman. Lepoto notranjosti cerkve
krasijo poslikave slikarja Antona Jebačina in slikarja Kastnerja z Dunaja. Znamenitosti cerkve nam je predstavil Peter Avbelj iz JZ Bogenšperk.
Po ogledu res zanimivega rudnika in
cerkve smo se bogatejši z novimi spoznanji odpeljali v Vintarjevec, ki pa že
leži v občini Šmartno pri Litiji. Vas ima

Vintarjevec – srečanje v Vintarjevcu (Foto: arhiv društva)

gasilski dom, na vzpetinici cerkev, nekaj hiš in lep piknik prostor, kjer je v
neokrnjeni naravi potekalo naše osrednje srečanje.
Letošnje spomladansko druženje je
zaznamovala slovesna predaja novega kombija uporabnikom. Predsednica društva Mirjam Kanalec je ob
tej priložnosti predstavila dveletno
humanitarno akcijo zbiranja sredstev
in se zahvalila vsem, ki so v njej kakor
koli sodelovali. Potnikom je zaželela
varno in udobno vožnjo, nato pa sta
trak prerezala vodja ženske sekcije
Marjana Lavrin in eden od ustanovnih članov organizacije slovenskih
paraplegikov in tetraplegikov Jože
Globokar, ki je pripomnil, da je izvajanje društvenih programov v veliki
meri odvisno od prevozov s kombijem. Varno vožnjo so uporabnikom
zaželeli še: podžupanja
Občine Litija Lijana
Lovše, podžupan Občine Kamnik Bogdan
Pogačar,
podžupan
Občine Ivančna Gorica
Tomaž Smole in gostitelj podžupan Občine
Šmartno pri Litiji Janez
Tomažič.
Naše veselo popoldne
je najprej popestrila
Folklorna
skupina
Kombi – Srečno in varno vožnjo s kombijem so nam zaželeli
Javorje, ki ohranja
tudi podžupani štirih občin. (Foto: arhiv društva)
plesno, pevsko in glas-

beno ljudsko izročilo kraja, nato pa
recitatorke našega društva Ona&one
– Marjana Lavrin, Alenka Tratnjek
in Ana Feržan. Prijetno pa nas je presenetil pevec Zoran Cilenšek, brat
našega izredno aktivnega, žal že pokojnega člana Francija Cilenška. Zorana se spominjamo predvsem po debitantskem albumu »Slovenec sem«,
ki je bil prava uspešnica, saj je pred 30
leti izšel v 25.000 izvodih. No, tokrat
smo jo med drugimi slišali v živo.
Na naših druženjih že po tradiciji pripravimo dobrote na žaru. Tokrat je
zavihal rokave in si nadel predpasnik
Uroš Poglajen iz znane mesnice v
Šmartnem pri Litiji. Z napitki, kapljico
rujnega pa so postregle: Nina, Nives,
Mojca, Jerneja, Ajda, Vita, Erik in
Dani, organizatorki Mojci Burger pa
je priskočil na pomoč domačin Jože
Berčon.
Veliko članov smo na srečanje pripeljali s kombiji, pri tem pa so sodelovale
naše sorodne organizacije – DP jugozahodne Štajerske, DP Dolenjske, Bele
krajine in Posavja, Društvo distrofikov
in Društvo multiple skleroze, za kar se
jim lepo zahvaljujemo. Seveda pa tudi
voznikom: Cirilu, Milanu, Zoranu,
Milanku, Matiji in Darku. Hvala pa
tudi Marku Šuštarju, ki nam je brezplačno odstopil svoj piknik prostor.
Vsi skupaj smo si v prijetnem druženju
s prijatelji izmenjali izkušnje in preživeli res lep dan.
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Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Zaradi trenutnih razmer, ki jih je prinesla pandemija, se vsi sprašujemo,
kaj bo potem. Kdaj bomo spet zaživeli, tako kot smo bili navajeni pred
pojavom virusa? Bomo sploh še kdaj? Svetovno gospodarstvo počasi
kloni pod težo ene najhujših globalnih kriz. In čeprav se razmere počasi
umirjajo, bodo posledice vidne še dolgo po tem. V času pandemije
se je javno življenje povsem ustavilo in veliko ljudi je ostalo za štirimi
stenami, prepuščeni samim sebi z vrsto ukrepov. Socialna osamitev kot
eden izmed pomembnih ukrepov za zajezitev virusa je pri nekaterih
povzročila hujše travme, spet drugim pa je dala odlično priložnost, da
prevetrijo misli in si postavijo nove cilje.

T

ako kot ves svet je zastalo tudi
»življenje« v Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Z
razširitvijo virusa so se prekinile vse
dejavnosti, utihnilo je radoživo kramljanje članov ob kavici, članice Aktiva
žena so prenehale z izdelovanjem
izdelkov, utihnila je pesem članic in
članov Komornega pevskega zbora.
Strelci so za nekaj časa pospravili svoje puške, odpovedati pa smo morali
tudi zaključek lige v streljanju, ki je v
naši soorganizaciji. Prav tako pa je
bil preložen volilni 41. zbor članov, ki
smo ga izvedli 26. maja 2020.
A v času, ko smo se ljudje ukvarjali z
zajezitvijo koronavirusa, so naše čebelice pridno nabirale sladko medičino
in z njo polnile satje v panjih učnega
čebelnjaka.

STANKO NOVAK OSTAJA
PREDSEDNIK DRUŠTVA ZA
NASLEDNJE MANDATNO OBDOBJE
V torek, 26. maja 2020, je v Društvu
paraplegikov Prekmurja in Prlekije
potekal 41. zbor članov DPPP, ki je
bil letos volilni. Udeležilo se ga je 38
članov, prisotni pa so bili tudi predstavnica Mestne občine Murska Sobota Rofina Bernjak, predstavnik
računovodskega servisa S. R. P. Rajko
Balantič, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, stro-
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Po dveh uspešnih mandatih Stanko
Novak tudi v tretje ostaja predsednik
društva. Želimo mu, da bi tudi ta mandat
bil tako uspešen kot prejšnja dva. (Foto:
Branko B.)

kovno delavka Zveze paraplegikov
Slovenije Urška Rendulić ter Marija
Bačič, tesna sodelavka društva in ena
izmed tistih, ki so zaslužni, da so Zakon o osebni asistenci ˝pospravili pod
streho˝ ter da polovica dodatka za
pomoč in postrežbo ostaja invalidnim
osebam.
V pozdravnem nagovoru je predsednik Novak vsem zbranim zaželel prijetno dobrodošlico in po ugotovitvi
sklepčnosti pričel s 1. točko dnevne-

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

ga reda 41. zbora. Prvo je k nagovoru
povabil predstavnico MOMS, Rofino
Bernjak. Bernjakova je v nagovoru poudarila, da MOMS že vrsto let
spremlja delovanje društva in ostalih
invalidskih organizacij ter jih podpira
preko razpisov na področju socialnega varstva, da zagotovijo potrebe svojih članov. Prav tako je izrazila veliko
zadovoljstvo, da naše društvo vsako
leto sprejme, da srečanje invalidskih
organizacij, katerega osnovni namen
je druženje, sodelovanje in izmenjavanje izkušenj, poteka pri nas. Po njenem mnenju je sodelovanje z ostalimi
invalidskimi organizacijami in društvi
uspeh vsakega posameznega društva. Poslovila se je z željo, da bi še naprej dobro sodelovali in tako uresničili
vse zastavljene cilje v tem letu.
Po predstavitvi delovno-finančnih poročil za leto 2019 je predsednik Novak
predal besedo predsedniku Zveze paraplegikov Slovenije, ki je predstavil
nekaj statističnih podatkov zveze in
njeno poslovanje v letu 2019. Povedal je, da se število članov ZPS iz leta
v leto povečuje, podaljšuje pa se tudi
njihova starost, kar je po njegovem
mnenju zasluga napredka v medicini
in sodelovanje z različnimi strokovnjaki s tega področja. Zveza paraplegikov Slovenije aktivno sodelujejo tudi
v državnem zboru in državnem svetu
z namenom, da svojim članom zagotovi potrebne standarde. Ob koncu
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nagovora je povedal, da je poslovala
uspešno, za kar se je zahvalil tudi našim članom, ki s svojim delovanjem
ustvarjajo mozaik, združen v celoto,
v obliki srčka – Zvezo paraplegikov
Slovenije. Ker ni bilo direktorja Doma
paraplegikov Pacug, je kar sam predstavil nekaj novosti, ki jih bodo člani
deležni ob obisku in jih vse skupaj
povabil, da se v čim večjem številu
udeležijo obnovitvene rehabilitacije

v Pacugu. Strokovna delavka Urška
Rendulić je predstavila socialne programe, ki jih zveza izvaja. Predsedniku
Stanku Novaku je pohvale za uspešno
delo v preteklem mandatu izrazila
tudi Marija Bačič, predsednica Sožitja,
poslanka in naša tesna sodelavka, ter
mu zaželela še vsaj en uspešen mandat.
Sledile so volitve organov društva za
naslednje mandatno obdobje 2020–

2024, kjer pa rezultati niso prinesli
nobenih drastičnih sprememb. Predsednik društva tako ostaja Stanko
Novak, njegova desna roka pa bo
še naprej podpredsednik Andrej
Gorza. Le nekaj novih obrazov bo sestavljalo upravni odbor. Vsem skupaj
čestitamo ob imenovanju v organe
društva in jim želimo uspešno delo v
naslednjih štirih letih.

IZOBRAŽEVANJE KANDIDATOV ZA ČEBELARSKE INŠTRUKTORJE

P

red izbruhom pandemije smo v
Društvu paraplegikov Prekmurja
in Prlekije izvedli več predavanj
na temo čebelarstva, kjer so se vsi ljubitelji tovrstne dejavnosti seznanili o
splošnem čebelarstvu, spoznali medene rastline in pozitivne učinke apiterapije. Glavna predavateljica je bila
gospa Dominika Koritnik Trepel iz
Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je
zbrane seznanila o kulturni dediščini
slovenskega čebelarstva, vključno s
tradicijo izdelave panjev, čebelnjakov
in panjskih končnic, pa vse do vzreje čebeljih matic kranjske čebele.
Izpostavila je tudi tri pomembne
može, ki so zaznamovali slovensko
čebelarstvo.
Eden najboljših poznavalcev čebel in
začetnik modernega čebelarstva je bil
Anton Janša, ki je med drugim uvedel
tudi prevažanje panjev na pašo, napisal je dve knjigi: Razprava o rojenju in
Popolni nauk o čebelarstvu, bil pa je
tudi izjemen slikar, kar se je odražalo
v njegovih poslikavah panjskih končnic. Za čebelarstvo je bila pomembna tudi njegova ugotovitev, da troti
oplodijo matico v zraku zunaj panja.
Za čebelarstvo je bil tako pomemben,
da so njegov rojstni dan, 20. maj, razglasili za svetovni dan čebel. Naslednji čebelar je bil Peter Pavel Glavar,
ki je ustanovil prvo čebelarsko šolo v
Komendi, pozneje pa še v Lanšprežu
na Dolenjskem. V slovenščino je prevedel Janševo Razpravo o rojenju in ji
dodal še svoj prispevek. Tretji mož, ki
ga je izpostavila gospa Koritnik Trepel,
pa je bil Emil Roschütz (Rožič). Njegovo delovanje na področju čebelarstva
je spodbudilo k ustanovitvi prvega
čebelarskega društva na Slovenskem,

Na predavanju o apiturizmu so bile prisotne tudi članice Aktiva žena, ki izdelujejo izdelke iz
čebeljega voska. (Foto: Darja R.)

na njegovo pobudo pa je izšel prvi
slovenski čebelarski časopis Slovenska čebela.
Udeleženci predavanj so pobližje spoznali tudi apiturizem. Gre za relativno
mlado vejo turizma, ki obiskovalcem
nudi edinstveno doživetje, neposredno povezano z naravo. Zajema
proizvodnjo čebelarskih proizvodov,
apiterapijo, predstavitev čebelarske
dejavnosti obiskovalcem z vodenimi
ogledi, delavnicami. V okviru apiturizma pa so zaživeli tudi čebelarski
muzeji in prenočišča v čebelnjaku, ki
prav gotovo nudijo edinstveno izkušnjo, ki pa je obenem zelo koristna za
naše zdravje. Predavanja so bila ciljno

usmerjena na čebelarje invalide, zato
je beseda stekla tudi o dostopnemu
turizmu, ki ljudem s posebnimi potrebami omogoča neodvisnost, enakost
in dostojanstvo. Poleg gospe Dominike je predavanje vodil še Štefan
Šemen, ki je predaval o splošnem
čebelarstvu in zbrane poučil o vrstah
medenih rastlin.

TOČENJE PRVEGA LETOŠNJEGA
MEDU
V času, ko smo ljudje ostajali doma, so
čebele pridno nabirale sladko medičino in z njo polnile mediščno satovje.
Ob pregledu panjev je naš čebelar
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Dušan Slana ugotovil, da je med dovolj dozorel in primeren za točenje.
Tako se je z omilitvijo ukrepov sprožila
akcija točenja medu iz učnega čebelnjaka. Vso satje smo vzeli iz medišča
in ga vsakega posebej dali v ometalnik, nato pa s posebnimi čebelarskimi vilicami odstranili voščeni pokrov
na satju, s katerim so čebele zaščitile
med pred vlago.
Odkrita satja smo postavili v točilno
posodo in s pomočjo centrifugalne
sile je pritekel prvi letošnji med. Prazno satovje so čebelarji nato očistili
in ga vrnili nazaj v panje. Med pa smo
natočili v kozarce in ga nekaj poslali
tudi na Madžarsko, kjer bo predstavljen na prireditvi Medeni popoldan.
Čebelar Dušan pravi, da je z izkupičkom medu zelo zadovoljen. Pa naj
medi še naprej!

Naši pridni čebelarji pripravljajo med za točenje. (Foto: Janja B.)

OBISK GENERALNE KONZULKE, GOSPE METKE LAJNŠČEK

V

sredo, 13. maja 2020, nas je na
društvu obiskala gospa Metka
Lajnšček, generalna konzulka
Republike Slovenije v Monoštru.
Osnovni namen njenega obiska pri
nas je bila krepitev medsosedskega
sodelovanja in čezmejnega povezovanja na področju čebelarstva, športa
ter drugih aktivnosti, ki jih izvajamo.
Ob prihodu si je skupaj s skrbnikom
učnega čebelnjaka Dušanom Slano
in mentorjem Jankom Rožmanom
najprej ogledala prvi učni čebelnjak
na svetu, ki je prilagojen za delo na invalidskem vozičku in ki letos praznuje
že tretjo obletnico obstoja. Ob začetku srečanja je predsednik društva
Stanko Novak na kratko predstavil

Srečanje z generalno konzulko iz
Monoštra, gospo Metko Lajnšček za
sklenitev dogovora o sodelovanju (Foto:
Branko B.)

društvo ter njegovo dejavnost po
programih. Posebno pozornost je namenil začetkom čebelarske dejavnosti, ki je pri nas zaživela s postavitvijo
učnega čebelnjaka na sedežu našega
društva in našim čebelarjem omogoča čebelarjenje enakopravno ostalim.
Ogledala si je tudi paleto različnih
čebelarskih izdelkov, ki so jih izdelale
naše članice Aktiva žena.
23. maja 2020 pa bo v Gornjem Seniku na Madžarskem potekala prireditev v počastitev svetovnega dneva
čebel Medeni popoldan, na kateri bo
gospa Lajnšček predstavila naše čebelarske izdelke, pridelke in promocijski material.

SESTANEK SEKCIJE ČEBELARJEV ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

V

soboto, 23. maja 2020, je na
sedežu Društva paraplegikov
Prekmurja in Prlekije potekal
sestanek sekcije čebelarjev ZPS.
Udeležili so se ga predsednik Zveze
paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, predsednik Društva paraplegikov
Prekmurja in Prlekije Stanko Novak,
oskrbnik učnega čebelnjaka Dušan
Slana ter ostali čebelarji na vozičkih.
V svojem pozdravnem nagovoru se
je predsednik Dane Kastelic spomnil
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začetkov uresničitve čebelarjenja na
ZPS. Od podpisa Listine o zavezi vključevanja invalidov v delo s čebelami, ki
je bila podpisana na pobudo dolgoletnega čebelarja, g. Andreja Severja na
40. dnevih čebelarstva ApiSlovenija v
Celju, do ustanovitve Sekcije čebelarjev invalidov na vozičkih in zasnove
projekta postavitve prvega učnega
čebelnjaka na svetu, ki je prilagojen
osebam na vozičkih in jim omogoča
enakovredno čebelarjenje kot ostalim

čebelarjem.
Zbrane je pozdravil tudi gostitelj in
predsednik Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije Stanko Novak, ki
se je osredotočil predvsem na samo
postavitev učnega čebelnjaka ter
njegove začetke delovanja. Povedal
je, da smo v društvu z velikim zanosom pričakali njegovo postavitev, ki je
prilagojena čebelarjem invalidom in
omogoča, da se lahko tudi invalidi na
invalidskih vozičkih ukvarjajo s čebe-
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larstvom in tako ostanejo povezani z
naravo. Zelo veseli smo bili ideje, da
bo ta čebelnjak stal ravno na sedežu
našega društva. Po uresničitvi projekta je tako pri nas zaživela čebelarska
dejavnost, v katero pa se niso vključili samo čebelarji, ampak tudi članice
Aktiva žena, ki so svoj pester program
ročnih izdelkov še bolj popestrile,
tokrat z dih jemajočimi izdelki iz čebeljega voska. Povezali smo se z različnimi čebelarskimi organizacijami,
predvsem s Čebelarsko zvezo društev
Pomurja, kakor tudi z organizacijami
izven meja Slovenije. Svoj nagovor je
zaključil z željo po večji angažiranosti
Zveze paraplegikov Slovenije pri vzdrževanju tega učnega čebelnjaka, na
katerega smo vsi tako ponosni, da ga
imamo. A v ponos nam bo ostal le, če
bomo zanj ustrezno skrbeli in ga redno vzdrževali.
Sledilo je poročilo o stanju čebelnjaka, ki ga je podal skrbnik čebelnjaka
Dušan Slana. Ta je med drugim povedal, da je bil opravljen veterinarski
pregled čebeljih družin, pri katerem

Dušan Slana, imenovan za vodjo sekcije čebelarjev Zveze paraplegikov Slovenije (Foto:
Darja R.)

so ugotovili, da so zelo lepo razvite in
da ni nobenih kliničnih znakov za katero od čebeljih bolezni.
Pod tretjo točko je sledilo imenovanje
vodje sekcije čebelarjev ZPS, kjer so
za vodjo soglasno imenovali Dušana
Slano.

Dogovorili so se še o nadaljnjem programu dela sekcije in sestanek zaključili ob prijetnem druženju in izmenjavi izkušenj.
Naj medi!

DRUŽINSKI APARTMA MED ZELENIMI RAVNICAMI POMURJA

K

er s toplimi sončnimi žarki
prihaja tudi čas načrtovanja
izletov, ponujamo prenočišče
vsem tistim, ki bi za hip želeli ubežati
mestnemu vrvežu in se predati čarom
neokrnjene narave sredi zelenih prekmurskih travnikov, iz katerih kuka
rdeče makovo cvetje ali prleških goric, ki ponujajo osupljive razglede na
panonsko pokrajino. V dobri družbi in
ob uživanju domačih kulinaričnih dobrot pri nas čas teče počasneje.
Na mirni lokaciji, na obrobju Murske
Sobote, natančneje na sedežu Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije, vam ponujamo družinski apartma.
Apartma je klimatiziran in vključuje
kuhinjo z jedilnico in bivalnim prostorom, spalnico, otroško sobo ter lastno
kopalnico. Parkiranje je možno pred
vhodom. Primeren je tako za družine
kakor tudi za manjše skupine, predvsem pa je prilagojen osebam na vozičku.
Do centra Murske Sobote vas loči le
20 minut hoje. V bližini se nahajajo
tudi Terme Moravske Toplice (10 mi-

nut vožnje), Terme Radenci (15 minut
vožnje), stolp Vinarium v Lendavi (23
minut vožnje), največji grad na Slovenskem, Grad na Goričkem z Vulka-

nijo (30 minut vožnje). Za tiste, ki bi
si želeli počitnice preživeti aktivno, pa
so urejene tudi kolesarske steze.

Apartma na sedežu Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije (Foto Janja B.)
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Razni dopisniki | Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA
Vodstvo MOM-a se je kot eno prvih zelo na hitro odločilo zapreti lokale v javni rabi. Kar pomeni, da smo se bili prebivalci s tega območja kar
malo prisoljeni na hitro odzvati na nove, drugačne in čudne razmere v
času pandemije. Zadeva se je očitno več kot obrestovala, saj smo jo
Mariborčani, ne glede na velikost naše regije, dobro odnesli. Še pred
začetkom vpeljave ukrepov zaradi koronavirusa smo uspešno, brez
večjih sprememb, izvedli Občni zbor članov, da smo se lahko potem
prepustili dolgemu »dopustu«.

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

USPEŠNO SODELOVANJE IN DOBRODOŠLA DONACIJA

D

ruštvo paraplegikov Podravja
že kar nekaj časa zelo uspešno
sodeluje s podjetjem TIK
d. o. o., s sedežem v Kobaridu, ki se
ukvarja s proizvodnjo medicinskih
pripomočkov, predvsem katetrov
za enkratno uporabo. Podjetje s
svojo 60-letno tradicijo proizvodnje
medicinskih pripomočkov predstavlja
največjega tovrstnega proizvajalca v
Sloveniji. Njihovi izdelki se uporabljajo
predvsem v humani medicini, zato je

kakovost in zanesljivost izdelkov na
prvem mestu. O poslanstvu izdelkov,
ki so uporabniku prijazni, govori tudi
njihov slogan: »Zeleno. Dotakni me
nežno«.
V začetku letošnjega leta se je sodelovanje med društvom in podjetjem
še bolj učvrstilo, zato smo se v društvu odločili, da na svoje kombinirano
vozilo za prevoz naših članov, za eno
leto namestimo logotip podjetja TIK
d. o. o. oz. njihov napis »greencath«,

podjetje pa je društvu namenilo več
kot dobrodošlo donacijo v vrednosti 1000 EUR.
Urinski katetri Greencath s hidrofilnim
nanosom so nežni do bolnika in prijaznejši za uvajanje. Zato je prav, da so
tudi vaša prva izbira.
Društvo paraplegikov Podravja se
podjetju TIK d. o. o., v imenu svojih
članov, iskreno zahvaljujemo za donacijo in želimo, da bi naše sodelovanje
uspešno trajalo še veliko let.

BARBARA GAVEZ

POVEZAL PRIJATELJE S KOŠARKE IN Z BILJARDA

N

a pobudo Davida Slačka so
mariborski biljardisti sedli na
vozičke in se preizkusili v parabasketu.
V soboto, 13. junija, se je na enem od
zunanjih košarkarskih igrišč v Športnem parku Tabor v Mariboru odigrala nevsakdanja tekma v parabasketu.
Član Društva paraplegikov Podravja
David Slaček, ki se tekmovalno ukvarja tudi z biljardom na vozičku, je namreč skupaj s prijatelji iz Biljard kluba
Gomes Maribor organiziral prijateljsko
tekmo svojih kolegov iz obeh športnih zvrsti. Biljardisti so sedli na športne vozičke invalidov in preizkusili, kaj
pomeni sede poganjati kolesa, voditi
žogo ter podajati in zadevati na koš.
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Povezali smo biljardiste in košarkarje na vozičkih (Foto: Barbara Gavez Volčjak)
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Nekoliko jim je pomagalo, da so morali invalidi za igro uporabljati svoje
običajne vozičke. Ti nimajo varovalnih
kolesc zadaj in tako športnik pri preveč sunkovitem zamahu nazaj zlahka
izgubi težišče in pade vznak. Ko se je
to zgodilo predsedniku Društva paraplegikov Podravja Borisu Klepu, so
ga soigralci z vajenimi gibi urno znova postavili na »noge«.
»Presenetilo me je, da je pri parabasketu toliko stika s soigralci,« je po
tekmi povedal Klavdij Ferle iz Biljard
kluba Gomes, eden najbolj vnetih soorganizatorjev srečanja. »Roke trpijo
in tudi nekaj žuljev se je nabralo, ne
vem, kako bo danes z biljardom,« se

je spomnil na klubski turnir, ob robu
katerega so pripravili tekmo v parabasketu. Zaključni turnir sezone pa
izkoristijo še za druženje članov kluba
in tako so letos na piknik povabili tudi
košarkarje invalide. »Nikakor nismo
želeli vzbujati vtisa, da se norčujemo
iz invalidov,« je povedal predsednik
kluba Tomas Hercog, ki se je kot
nekdanji košarkar prav tako pomeril
z novimi znanci. »Želeli smo spoznati njihov način preživljanja prostega
časa, ki jim pomeni toliko kot nam
biljard. Obenem pa smo promovirali
športno zvrst, ki med ljudmi ni zelo
poznana.«
»Že večkrat smo poskusili na Davido-

vem vozičku igrati biljard in ugotovili,
da sta mehanika in tehnika popolnoma drugačni, bilo nam je zelo naporno,« je dodal Ferle, ki s klubskimi
soigralci večkrat tedensko pomaga
Slačku z vozičkom doseči dvorano v
drugem nadstropju, da lahko trenira
in uspešno igra tudi na reprezentančnem nivoju. »Videli smo, da mu ni lahko, zato ga še bolj cenimo.«
»Trenutno sem bolj doma v biljardu,
ker se mi pri košarki že poznajo leta,
je pa dobra za rekreacijo,« je sklenil
David Slaček, zadovoljen, da je lahko
povezal obe dejavnosti in še več ljudem pokazal, da invalidnost ni ovira,

PLEMENITEGA DEJANJA SMO BILI DELEŽNI TUDI PARAPLEGIKI PODRAVJA

Z

adnje pol leta je na lenarškem
koncu potekala obsežna akcija
zbiranja sredstev za družino Vasle. Maksimiljan in Suzana Vasle iz
Viničke vasi pri Lenartu v Slovenskih
goricah sta se leta 2018 odločila, da
končno zaprosita za pomoč, saj nista videla rešitve kako sanirati svojo
200 let staro cimprano hišo. Oba sta
namreč invalida, nezmožna za delo, v
prvi vrsti pa sta si srčno želela 6-letnemu sinu Vidu omogočiti bolj varen
dom. Najprej sta dopis s prošnjo za
pomoč pri obnovi hiše naslovila na
župana Občine Lenart mag. Janeza
Krambergerja. Po ogledu so ugotovili, da obnova zaradi dotrajanosti
ni več mogoča. Vasletovi gradnje
nove hiše finančno ne bi zmogli, zato
so je v ta namen oblikoval odbor, ki so
ga sestavljali predstavniki občine Lenart, direktorica območne izpostave
Centra za socialno delo Lenart,
predstavnica območne izpostave
Rdečega križa Lenart in Karitas. Stekla
je akcija, sledila je medijska podpora
in denar se je začel nabirati, sanje
Vasletovih pa so dobivale orise. Na
račun je prišlo kar 240 bančnih transakcij iz vse Slovenije. Zbranih je bilo
54.761,29€, od tega je bilo 52.061,29€
namenjenih družini Vasle, preostanek
sredstev v višini 2.700€ pa so donirali
Društvu paraplegikov Podravja.
Slavnostna predaja bona v vrednosti
2.700€ Društvu paraplegikov Podravja
in predaja ključa nizkoenergetske hi-

ške družini Vasle je potekala v torek,
23. junija, v Vinički vasi. Bon je Borisu
Klepu predala predsednica Krajevne skupnosti Lenart Petra Krepek
Cafnik, ki je bila tudi vodja projekta. Predsednik Klep se je v nagovoru
zahvalil za prejeta sredstva in dodal,
da je zgodba družine Vasle zgodba
o povezovanju, posluhu in pomoči
do sočloveka v krizi, pripravljenosti
pomagati in dobrosrčnosti. Na sami
prireditvi po pogovoru s Suzano Vasle
je ugotovil, da je njen stric član našega društva! »Veseli nas, da smo na nek
način del te lepe, pozitivne zgodbe in

da na tem mestu prevzemamo bon
v vrednosti 2700€. Tukaj veje srčna
energija, tukaj danes sije toplo sonce,
zbrani so ljudje, ki imajo izrazito dober
čut za ljudi, ki potrebujejo pomoč. V
našem društvu se ves čas trudimo odpravljati ovire, s katerimi se srečujemo
invalidi, si pomagamo in s skupnimi
močmi prispevamo k boljši kakovosti
življenja vseh nas,« in zaključil z mislijo: »Storili ste zelo plemenito dejanje,
saj ste mnogim našim uporabnikom
prižgali iskrico v očeh. Omogočili ste,
da naši ljudje ne bodo socialno izključeni. Hvala vsem!«
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Janez Učakar | Deveti moto zbor ATV-motoristov

S ŠTIRIKOLESNIKI PO IDRIJSKO-CERKLJANSKEM
HRIBOVJU
V našo deželo je že pošteno zakorakala pomlad in z njo toplo sončno vreme. Takšne razmere pa najbolj
ljubijo motoristi. Po dolgi karanteni zaradi koronavirusa smo končno dočakali sprostitev razmer.

N

a pobudo vodje ATV-sekcije
Gregorja Gračnerja in Zveze
paraplegikov Slovenije smo
dobili zeleno luč za organizacijo
9. moto zbora. Prijazni upravitelji
Doma bratstva bolnikov in invalidov
Zaplana so nam že drugič ponudili
svoje nastanitvene prostore. V petek,
22. maja 2020, se je v večernih urah
zbralo 12 ljubiteljev hrumenja motorjev in ob večerji uživalo v prijetnem
druženju. Traso sta nam predstavila
Jordan Ušaj in Klavdij Puc, s cestnim trikolesnim motorjem pa se nam
je pridružil še Damjan Peklar.
V svežo, rahlo oblačno soboto, smo se
z Zaplane odpravili po gozdnih poteh
čez hribe in doline proti Rovtarskim
Žibršam do Medvedjega brda. Pot
smo nadaljevali preko Godoviča do
Črnega Vrha, ki nas je naprej vodila
skozi Zadlog po hribovju Tisovca. Po
gozdnih poteh Trnovskega gozda
smo preizkusili sposobnosti vožnje
po neurejenih cestah. Sledil je spust v
Čepovansko dolino. Naslednji postanek smo opravili na smučišču Lokve.

Motoristi zveze paraplegikov so sezono odprli z vožnjami po Idrijskem. (Foto: osebni arhiv
JU)

Tam pa se nam je pridružil še naš član
Ivan Hvala in nas zapeljal do svojega
doma, na najvišje ležečo primorsko
vas Vojsko, ki leži na 1129 metrov nadmorske višine. Čas nas je že priganjal,
zato smo se kar hitro spustili po dolini Idrijce skozi znamenite Klavže do
Divjega jezera. Nadaljevali smo skozi

10. moto zbor bodo fantje in dekleta organizirali v Pineti. (Foto: osebni arhiv JU)
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Spodnjo Idrijo proti Ledinam, kjer so
nam na kmečkem turizmu »Pr’ Jureč«
postregli s tradicionalnimi žlikrofi in
golažem. Nato smo se skozi Žiri zapeljali do Hotavelj in se od tam preko
Leskovce povzpeli na smučišče Črni
vrh nad Cerknim. Vreme je ponujalo
krasen pogled na okoliške hribe. Po
skupinskem fotografiranju smo se odpravili nazaj v dolino, preko Gorenje
vasi do Zaplane.
Dan smo zaključili z dobrotami na
žaru, noč pa nam je podarila malo
dežja, ki je s štirikolesnikov spral prah,
ki smo ga skozi dan pobrali z makadamskih poti. Krasno vreme, prijetna
druščina, prečudovita pokrajina primorskega in gorenjskega podeželja
so nam pustili prijeten pečat v srcih.
Tudi v prihodnje si še želimo odkrivati
neznane kraje naše barvite dežele na
sončni strani Alp. Na desetem jubilejnem moto zboru v Pineti bomo v začetku oktobra raziskovali slovensko in
hrvaško Istro.

[ ŠPORT ]
Uredništvo | Wings For Life World Run

PO VSEM SVETU ZA DOBER NAMEN TEKLO
PREKO 77.000 LJUDI
Letošnji dobrodelni tek Krila za življenje (Wings for Life) je zaradi pandemije koronavirusa potekal nekoliko
drugače, kot smo ga bili vajeni v prejšnjih letih. Tako letos po vsem svetu ni bilo organiziranih skupinskih štartov. Kljub temu se je 3. maja 2020 v 104 državah natanko ob istem času – ob 11. uri po UTC (univerzalni
čas) oziroma ob 13. uri po našem lokalnem času, v tek pognalo 77.103 tekačev, od tega 340 v Sloveniji,
ki so skupaj pretekli 924.960 kilometrov. Skupaj je bilo v fundacijo Wings for Life zbranih 2,8 milijonov evrov.

V

sak tekač si je ob prijavi na
svetovni tek na mobilni telefon
prenesel aplikacijo Wings for
Life in kilometre nabiral sam (ločeno) z
družbeno distanco, a še vedno skupaj
z enim samim namenom – zbrati čim
več denarja za raziskovanje in iskanje
zdravila pri poškodbi hrbtenjače.
Na svetu si vsako leto poškoduje
hrbtenjačo več kot 250.000 ljudi, zato
prihodek celotne prireditve in drugih
donacij namenijo tej organizaciji, ki
neprestano raziskuje in išče zdravilo,
ki bi lahko spremenilo prihodnost
poškodb hrbtenjače.
Wings for Life (krila za življenje) je
neprofitna fundacija, ki je bila ustanovljena leta 2003 in je gonilna sila
projekta, Red Bull pa v celoti krije
administrativne stroške, kakor tudi
stroške teka. Idejni vodja te fundacije je direktor Red Bulla Dietrich Mateschitz, ki sta jo osnovala skupaj
z dvakratnim svetovnim prvakom v
motokrosu Heinzom Kinigadnerjem, čigar sin se je leta 2003 hudo
ponesrečil z motorjem in postal tetraplegik. Svoje življenjsko vodilo zdaj
udejanja v iskanju zdravila.
Od leta 2004 je fundacija financirala izjemno pomembne raziskovalne
projekte in klinične študije po vsem
svetu. Čeprav zdravila še niso našli,
nenehno prihaja do napredka. Sto
odstotkov štartnin za tek Wings for
Life World Run in donacij v okviru
tega globalnega dogodka bo fundaciji pomagalo do njenega končnega
cilja.

Teka se je udeležil ambasador, tetraplegik Nino Batagelj. (Foto: osebni arhiv NB)

Ko so tekači začeli s tekom po svoji
trasi, se je čez 30 minut za njimi zapeljalo virtualno zasledovalno vozilo,
ki najprej vozi s 15 kilometri na uro,
nato v intervalih pospešuje. Ko dohiti
in prehiti tekača, zabeleži njegov čas
in mu po mobilni aplikaciji sporoči
daljavo. S tem je njegov tek končan.
In tako nadaljuje, dokler ne ujame
zadnjega tekača, ki postane zmagovalec.

V Sloveniji je v moški konkurenci
zmagal vrhunski gorski tekač in tudi
trikratni zmagovalec teka na planiško letalnico – Red Bull 400 Luka
Kovačič, ki je pretekel 42,35 kilometra. Med ženskami je najdlje pritekla Tea Oberdank, ki jo je zasledovalno vozilo ujelo pri 28,11 kilometrih.
Tekli so tudi nekateri drugi znani Slovenci, med njimi kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer, ki je pretekel več
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[ ŠPORT ]
kot 20 kilometrov. Pri 17,6 kilometrih
je virtualno zasledovalno vozilo ujelo

smučarsko skakalko Špelo Rogelj, ki
je navdih našla v Aneju Dopliharju, slovenskem motokrosistu, ki se je
poškodoval leta 2017 in končal na invalidskem vozičku.
Med paraplegiki in tetraplegiki
sta svoje kilometre nabirala tudi Barbara Slaček, ki ji je tek omogočil
sponzor Kronoterm (9,38 km) in Nino
Batagelj (7,8 km).
Absolutna zmagovalca celotnega

Wings for Life World Run sta Britanec Michael Taylor (69,9 km) in Rusinja Nina Zarina (54,2 km).
Letošnji ambasadorji tekaškega izziva so bili naši člani: paralimpijka Tanja Cerkvenik, paralimpijec Gal
Jakič, Nino Batagelj, maratonec Roman Kejžar in triatlonec Matej Markovič.
Wings For Life: www.wingsforlife.com

Barbaro Slaček je tudi letos podprlo
podjetje Kronoterm. (Foto: osebni arhiv
BS)

Jože Globokar | I. krog ligaškega tekmovanja v športnem ribolovu

RIBIČI ODPRLI RIBOLOVNO SEZONO
Koronavirus je zavrl tudi športne aktivnosti Zveze paraplegikov Slovenije in lokalnih društev. Toda epidemija
je preklicana, zato bomo tudi na športnem področju skušali nadoknaditi zamujeno.

T

ekmovanje v športnem ribolovu so z ligaškim tekmovanjem
odprli ribiči paraplegiki in tetraplegiki. Prvi krog je s sodelovanjem
Ribiške družine Maribor pripravilo
Društvo paraplegikov Koroške, in
sicer 4. maja 2020 ob ribniku Pivola
blizu Hoč. Tekmovanje je s sodnikom
Dragom Kutnjakom vodil Bojan
Javornik, komisar je bil Zdravko
Grilc, član DP Koroške. Ribnik je bogat z ribjim življem, v njem pa živijo
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ameriški somič, babuška, krap, smuč,
som, ščuka … Nastopilo je sedem
tričlanskih ekip iz pokrajinskih društev
zveze in dva posameznika.
Ekipne uvrstitve:
Prvo mesto je osvojila ekipa DP Celje
(6 točk – 24.970 g), druga je bila DP
Koroške (10 točk – 10.380 g), tretja DP
Murska Sobota (11 točk – 9.740 g), četrta DP Novo mesto (13 točk – 19.950
g), peta DP Koper (15 točk – 5.350 g),
šesta DP Ljubljana (17 točk – 6.750 g),

sedma pa DP Maribor (17 točk – 6.360
g).
Uvrstitve v posamični konkurenci:
Najtežjo mrežo je imel Gašper
Peček – DP NM (17.280 g), drugo mesto je osvojil Boštjan Javernik – DP SG (6.970 g), tretje pa
Slavko Dunaj – DP MS (6.620 g).
Ribiči tekmujejo v treh sektorjih, pri izračunu rezultatov pa najprej odločajo
točke, nato pa teža ulova.

[ ŠPORT ]
Jože Globokar | IV. krog strelske lige

PREKMURSKI STRELCI LIGAŠKI PRVAKI
Strelci so 8. junija 2020 na strelišču TVD Partizan v Murski Soboti s četrtim krogom zaključili tekmovanje v
ligi 2019/2020. Na vrhu je ponovno ekipa prekmurskih strelcev, ki je že vrsto let nepremagljiva. V posamični
konkurenci strelcev v skupini SH1 je bil najboljši strelec zmagovalne ekipe Franc Jožef, v skupini SH2, kjer težje
gibalno ovirani tetraplegiki streljajo z naslonom, pa njegov rojak Leon Jurkovič. V tekmovanju z zračno pištolo
je imel najbolj mirno roko strelec Anton Bavec, v skupini SH2 sta nastopili tudi dve strelki.

REZULTATI ČETRTEGA KROGA
Zaključni krog je pripravilo Društvo
paraplegikov Prekmurja in Prlekije,
nastopilo pa je 23 strelcev in ena strelka iz petih pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije. V moštveni
tekmi je bila najboljša ekipa DP Murska Sobota (1.078), druga je bila DP
Maribor (1.032), tretja DP Koper (999),
četrta DP Celje (949), peta pa DP Ljubljana (906).
V posamični konkurenci v skupini SH1
je slavil paralimpijec Franc Pinter –
DP MB (378), drugo mesto je osvojil
Franc Jožef – DP MS (368), tretje pa
Srečko Petkovšek DP KP (345).
Med strelci v skupini SH2 so prva tri
mesta osvojili strelci DP MS. Največ
krogov je dosegel Venčeslav Bezjak
(363), drugi je bil Slavko Dunaj (357),
tretji pa Leon Jurkovič (353).
Nastopila je tudi strelka Vesna Novak in dosegla 351 krogov.
Pomerili so se tudi strelci v streljanju z

zračno pištolo. Že kar nekaj časa je nepremagljiv Anton Bavec DP LJ (358),
drugo mesto je osvojil Ivica Vukadin
DP KR (329), tretje pa Metod Zakotnik DP KR (229).

REZULTATI LIGE 2019/2020
Strelci so v sezoni 2019/2020 prvi
krog odstreljali na Vidmu, drugi v Ankaranu, tretji v Slovenski Bistrici, četrti
pa v Murski Soboti. Po seštevku vseh
štirih krogov je naslov ligaškega prvaka osvojila ekipa DP Murska Sobota (4.299), druga je bila DP Maribor
(4.036), tretja DP Koper (3.898), četrta DP Celje (3.795), peta ekipa DP
Ljubljana (3.638), šesta pa DP Novo
mesto (2.861), ki se tekmovanja v zadnjem krogu ni udeležila.
V posamični moški konkurenci v skupini SH1, kjer so za končne uvrstitve
šteli rezultati treh krogov, je prvak lige
postal Franc Jožef DP MS (1.105),
drugi je bil Franc Pinter DP MB

(1.104), tretji pa Srečko Petkovšek
DP KP (1.001).
Med strelci v skupini SH2 so prva mesta tako kot v četrtem krogu osvojili
strelci DP Murska Sobota. Najboljši je
bil Leon Jurkovič (1.081), drugi je bil
Slavko Dunaj (1.065), tretji pa Venčeslav Bezjak (1.059). V tej skupini
sta tekmovali tudi dve strelki. Paralimpijka Veselka Pevec DP LJ je nastopila samo v prvem krogu in zadela
348 krogov, Vesna Novak DP CE pa v
treh krogih 1.024 krogov.
V streljanju z zračno pištolo je v treh
krogih najboljši rezultat dosegel strelec Anton Bavec DP LJ (1.075), drugo
mesto je osvojil Ivica Vukadin (975),
tretje pa Metod Zakotnik (763), oba
DP KR.
V ligi je tekmovalo 33 strelcev iz sedmin pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Ekipe so za prva
mesta prejele pokale, strelci pa za najboljše uvrstitve v posamičnih konkurencah medalje.

Strelci in ekipe iz posameznih društev se bodo glede na normo udeležili državnega prvenstva. (Foto: arhiv zveze)
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[ ŠPORT ]
Lutfi Abdullahu | V košarkarski ligi 2019-2020 so tekmovale štiri ekipe

DRŽAVNI PRVAK V KOŠARKI JE EKIPA DP KRANJ–
DP NOVO MESTO
V letošnji sezoni košarkarske lige ZPS-ORMEGA MM so tekmovale štiri ekipe iz DP ljubljanske pokrajine, DP
Podravja, DP jugozahodne Štajerske ter združena ekipa iz DP Gorenjske in DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja.

V

rednem delu tekmovanja je
prvi krog 16.novembra 2019
v športni dvorani OŠ Prebold
pripravila ekipa DP Celje, drugi krog
so ekipe 15. decembra 2019 v izvedbi
DP Ljubljana odigrale v športni dvorani OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri
Stični, tretji krog je 19. januarja 2020 v
športni dvorani Strahinj pripravila ekipa DP Kranj, zadnji krog, ki ga je pripravila DP Maribor, pa so ekipe zaradi
koronavirusa v športni dvorani Rače
odigrale šele 20. junija 2020. Celotno
tekmovanje je potekalo v organizaciji
Zveze paraplegikov Slovenije, tekme
sta spremljala delegat lige Milan
Lukan in vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije Gregor Gračner,
sodili pa Mitja Dečman, Nedžad
Budimlić, Marko Hladnik, Marko
Marinovič in Milenko Đurič.
Najboljši strelci po štirih krogih so:
- Milan Slapničar, DPKR-NM (141),

- Haris Kuduzović, DPKR-NM (125),
-M
 ičo Ostojič, DPCE Thermana
(115).
Najboljše ekipe pa:
1. mesto: DP Kranj–DP Novo mesto,
2. mesto: DP Maribor,
3. mesto: DP Celje Thermana in
4. mesto: DP Ljubljana Mercator.
Na državnem prvenstvu ali tako imenovanem Play Off-u so vse štiri ekipe
v organizaciji Zveze za šport invalidov-Slovenskega
paralimpijskega
komiteja nastopile 27. junija 2020 v
športni dvorani na Vranskem.
V uvodni tekmi sta se pomerili prva in
zadnje uvrščena ekipa rednega dela
tekmovanja. Kombinirana ekipa igralcev Gorenjske in Dolenjske je upravičila vlogo favorita in tekmo brez težav
dobila s 63 : 42.
V drugi tekmi sta se pomerili ekipi DP
Podravja in DP Celje Thermana. Nekoliko boljšo igro so prikazali Celjani, ki

Play-off – Ekipe po končanem državnem prvenstvu (Foto: arhiv Zveze)
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so tekmo dobili za osem točk. Končni
rezultat je bil 54 : 46.
Za tretje mesto sta si nasproti stali poraženi ekipi iz prve in druge tekme –
DP Podravja in DP Ljubljana Mercator.
Ekipi sta igrali dokaj izenačeno tekmo,
v končnici pa so Mariborčani bili bolj
zbrani in zmagali s tesnim izidom
51 : 48.
V velikem finalu sta se udarili DP Celje Thermana in DP Kranj–DP Novo
mesto. Boljšo igro so prikazali igralci
združene ekipe iz Gorenjske in Dolenjske ter zasluženo osvojili naslov
državnega prvaka. Končni rezultat
tekme je bil 55 : 47.
Tekme sta sodila sodnika Mitja
Dečman in Nedžad Budimlić, Milan Lukan je podelil pokal najboljšemu strelcu Milanu Slapničarju (189),
Žiga Kobaševič je podelil pokal najboljši ekipi rednega dela tekmovanja,
pokal pa je podelila tudi predstavnica
-KK Vrani – Vransko.

[ KULTURA ]
Petra Trček | Ex-tempore Logatec 2020

KORONAVIRUS NI ZAUSTAVIL IZVEDBE LOGAŠKEGA
EX-TEMPORA
Logatec – Med 25. aprilom in 2. majem je na 16. likovnem Ex-temporu Logatec z naslovom Pomlad, ki ga
pripravlja Društvo likovnikov Logatec, doma ustvarjalo več kot 50 likovnih ustvarjalcev iz vse Slovenije in
celo iz zamejstva. Nagrado zlata muza je strokovna žirija dodelila likovnemu delu Prebujanje, avtorja Danila
Jereba. Podelila je še deset priznanj za kakovost.

Z

aradi epidemije je
Najvišje priznanje Ex-tempologaški Ex-tempore
ra, zlato muzo, je žirija prisoletos potekal nekoliko
dila sliki Prebujanje Danila
drugače, saj so udeleženci
Jereba. »Motiv je resničnost,
žiriji poslali po dve fotoki jo prinašajo trije golobi, in
grafiji svojega dela, eno iz
je hkrati skrbno izbran, prezgodnje faze nastajanja in
mišljen, simbolno večplasten
fotografijo končnega izdelprizor. Avtor ga prebuja kot
ka. »Da je bil Ex-tempore
skladen preplet vseh likovnih
Logatec realiziran, si v prvi
elementov ter ga nadgrajuje z
vrsti zasluži pohvalo predrazlično in večplastno simbosednik Društva likovnikov
liko,« je v utemeljitvi zapisala
Logatec, Janez Ovsec, ki
Stibilj Šajnova. »Golobi, ki so
se je prilagodil obstoječim
nosilci figuralne kompozicije,
razmeram in poiskal novo
so v različnih vlogah in držah
pot. Ex-tempore je prebudil
ter celo premorejo karakterno
likovno mrtvilo in avtorje
opredeljenost. Z njimi slikar
vzpodbudil k ustvarjanju
dokazuje, da obvlada klasičter žlahtnemu osmišljanju
no figuralno podobotvorje.
časa,« je zapisala predsedS takšnega interpretativnega
nica ocenjevalne žirije ter
področja pa se dviguje v sfeumetnostna zgodovinarka
re modernistične odprtosti. V
in likovna kritičarka Anaprizor vnaša novo, drugačno,
marija Stibilj Šajn. Odziv
slikarsko nekonvencionalno.
je bil izjemen, saj so ljubi(…) Strukture, kolažni princip,
teljski in šolani umetniki na
številke in črke ter linije, ki eknatečaj po e-pošti prijavili
saktno potujejo po slikovnem
kar 54 likovnih del, žirijo,
polju, vse govori o življenju,
v kateri sta bili še slikarka
o njegovih poteh, o pestrosti,
Priznanje za kvaliteto je prejel tudi naš član Benjamin Žnidaršič,
specialistka Milena Usebistvu. Likovni izraz je tisti, ki s
za sliko CVETLIČNI GRM. (Foto: Ars Viva)
nik in magistra umetnosti
pravo mero in hkrati v polnosti
Karmen Bajec, pa je priodseva slikarjevo razmišljanje.
jetno presenetila tudi njihova kako- odprl videnja, doživljanja, čutenja Slika učinkuje kot oltarna kompozivost. Po njihovem mnenju sta bili kar in razmišljanja, iskanja odgovorov v cija, ki predstavlja percepcijo časa in
dve tretjini del na visokem likovnem sebi, v prebujajoči se naravi, v ljudeh prostora. V svoji likovni pestrosti in
nivoju. »V tem posebnem času so ust- in širšem družbenem dogajanju,« vsebinski večplastnosti ostaja tudi za
varjalci poglobili svoja razmišljanja pravi Stibilj Šajnova. »Likovne tehnike, gledalca na široko odprt slikovni orin se z vso predanostjo posvetili načini in pristopi so bili zelo različni. ganizem, ki prebuja pogled in aktivira
samemu ustvarjalnemu procesu ter Nekaj je bilo tudi nadvse zanimivih misli.«
vanj vložili veliko truda. Nabor mo- medijskih prepletanj. SkBogata bera,
tivov na temo Pomlad je na široko ki je temeljito zaposlila članice žirije.«
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[ KULTURA ]
Jože Okoren | Vojko, vse najboljše!

VOJKO GAŠPERUT - GAŠPER IN NJEGOVIH SEDEM
KRIŽEV
Na svet je privekal na sveti večer, ravno ko so ostali pojedli božično večerjo, pred sedemdesetimi leti in
nekaj meseci, v primorski vasi Sedlo v Breginjskem kotu. Baje je bilo zelo veselo, oče Jože pa zelo radodaren,
saj je z »velikim« bokalom pristnega domačega pogostil vaščane. Manjkal ni niti pršut. Vsa vas si je zapomnila ta nepozaben dogodek – rojstvo sovaščana.

P

oznavajoč Gašperja, dobiva ta
veseli dogodek danes še večjo
veljavo. Ni še dopolnil osemnajst let, ko ga je leta 1967 ponesrečen
skok v morje v Izoli »priklenil« za nadaljnje življenje na voziček. Kmalu za
tem, v začetku leta 1968, je bila na
zdravniški tabli ob postelji na rehabilitaciji v Zavodu za rehabilitacijo v
Ljubljani napisana diagnoza »tetraplegija«. Takoj se je izkazal kot velik
borec, pozitivno razmišljajoč, poln
optimizma. Že pred usodnim skokom
v morje je bil vsestranski športnik, v
prvi vrsti pa tudi uspešen dijak gostinske šole. Na zavodu se je družil predvsem z Janijem Bevcem z Jesenic in
Brankom Šešićem s Hrvaške. Kasneje se jim je pridružil še Jože Globokar. Ko smo šli na kavo, sem imel
polne roke dela.
Gašper je v sebi zelo hitro našel talent. Začel je ustvarjati – slikati z usti,
pod vodstvom številnih uveljavljenih
mentorjev, tudi akademikov. Že so
bile tu prve skupne razstave in kasneje vse več samostojnih. Vmes je v letu
1983 izrekel še usodni »DA« in dobro
desetletje pozneje mu je žena Danica povila hčer Katjo. Baje tudi zelo
talentirano umetnico. V tem trenutku, ko to prebirate, bi naj Vojko postal
srečni in do ušes nasmejani dedek.
ČESTITAMO! Da, star si že.
Če se še malo posvetim številkam, je
Vojko samostojno razstavljal na več
kot 150 in preko 400 skupinskih razstavah. Za sabo ima nič koliko intervjujev, učnih ur v osnovnih in srednjih
šolah, fakultetah. Ko ga gledalec, obi-
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Vojko v svojem slikarskem ateljeju (Foto: Jože Suhadolnik/delo.si)

skovalec opazuje, predvsem na njegovih samostojnih razstavah, in sledi
njegova predstavitev organizatorja ali
likovnega kritika, dobiš občutek, kako
skrbno spremlja govorca, v resnici
sem pa prepričan, da že istočasno
razmišlja o naslednji razstavi. Njegovi
intervjuji v sredstvih javnega obveščanja so tako suvereni, prepričljivi, da
jim moraš »verjeti«. Marsikateremu tetraplegiku je bil vzornik, s svojimi napotki in vzpodbudami je pripomogel
k začetkom njihovega ustvarjanja.
Skupaj z desetimi slovenskimi umetniki je razstavljal na francoskem likovnem salonu Le Salon des Beaux-

-Arts, v galeriji Carrousela du Louvre
v Parizu. Njegove razstave so potekale
v večini evropskih držav, med drugim
tudi v Evropskem parlamentu, pa tudi
na drugih celinah sveta. Sodeloval je
na številnih dobrodelnih prireditvah,
predvsem v vrtcih, šolah, bolnišnicah
in domovih za starejše.
Je ustanovni član Zveze paraplegikov Slovenije in Društva paraplegikov
Istre in Krasa ter tudi polnopravni član
Mednarodnega združenja VDMFK, s
sedežem v Lichtensteinu, ki združuje
slikarje, ki rišejo z usti ali nogami.
Ne smem si dovoliti, da ne bi omenil
njegove, žal že pokojne mame Eme.

[ KULTURA ]
Večini nam je bila v naši ljubi Pineti kot druga mama. Na obnovitveni
rehabilitaciji, ki smo jo paraplegiki z
veseljem koristili, je bila mama Ema
nenadomestljiva. Vedno pripravljena
marsikaj postoriti in biti na razpolago
vsem. Srečal si jo vsepovsod, na plaži,

na igrišču, v jedilnici, skratka za vsakim vogalom podnevi in ponoči. Čeprav je bila osebna spremljevalka svojega sina, smo njeno pomoč vsi drugi
bolj koristili. Zlato plaketo ZPS ob 40.
obletnici organiziranega delovanja
slovenskih paraplegikov si je resnično

zaslužila.
Vojko je ob življenjskem jubileju izdal
biografijo o svojem likovnem ustvarjanju, ki jo posveča ženi Danici. Prava
zakladnica. Priporočam vam, da jo
vsaj prelistate.

mag. Zoran Poznič | Zlata paleta 2020 – grafika

PONOVNO V DELAVSKEM DOMU V TRBOVLJAH
V soboto, 7. marca 2020, je potekal tematski izbor grafike za zlato paleto v delavskem domu v Trbovljah. Od
12 oddanih se je kar devet del avtorjev iz Zavoda Ars Viva uvrstilo na razstavo. To je velik uspeh. Zaradi
razmer je 13. marca 2020 ni bilo mogoče izpeljati, prav tako niso bili podeljeni certifikati. Na razstavo in v
ožji izbor so se s svojimi deli uvrstili: Renata Kovacs, Milan Predovič, Boštjan Močnik, Željko Vertelj in Benjamin
Žnidaršič.

L

ikovno polje, ki ga še vedno
zasedajo klasične osnovne
tehnike, se v začetku 21. stoletja
spreminja, in to ne samo formalno,
temveč predvsem formalistično, kar
z drugimi besedami pomeni, da če
v obzir vzamemo dialektiko razvoja
sodobne informacijske družbe, temu
nujno sledi tudi ves umetniški izraz
na vseh področjih, ker je takšen izraz

možen, nujen in mogoč.
Klasične temeljne vizualne tehnike,
kot so perorisba, grafika, risba s svinčniki, pasteli in tudi akvareli, postavljajo pred producente v resnici izredno
težke zahteve, ki niso vezane samo
na tehnologijo podajanja motivike,
temveč predvsem vsebine. Vse tri zadane teme letošnjega procesa nudijo
neizmerne možnosti in variacije na

temo. Kvalitetno, torej v svojih vrhovih formalno in formalistično, avtorice in avtorji napredujejo. Iščejo nove
poti, včasih celo eksperimentirajo in
skušajo slediti tokovom sodobnosti
tudi na tem področju. Veliko prispelih
del govori o nekakšni vpetosti v tradicionalistične okvirje, na prvi pogled
se podajajo realistične podobe skozi
osnovne likovno teoretične principe,
kot so odnos črno-belo, toplo-hladno,
mehko-trdo … S tem ni nič narobe,
pa vendar lahko tudi v ta, na prvi pogled konservativna izhodišča, vnašamo nove vsebine in iščemo nove poti.

"Kultura je stičišče ljudi in življenja
samega. Je to, kako upravljamo
z življenjem, ljubeznijo, smrtjo,
rojstvom, razočaranji ... vse to se
izraža v kulturi."
Wendell Pierce

Tudi grafika Benjamina Žnidaršiča se je uvrstila na razstavo in v ožji izbor. (Foto: Ars Viva)
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[ DOMPARAPLEGIKOV ]
Marko Ferluga | Dom paraplegikov Pacug

DOM PARAPLEGIKOV IN PANDEMIJA
V teh časih pandemije je bilo težko biti večinoma doma, ko veš, koliko dela je potrebno narediti, kaj vse
postoriti in se boriti za preživetje v tem nemilostnem svetu.

Tudi delavci doma paraplegikov smo
morali biti ves čas doma, a vsake toliko je bilo potrebno priti v dom pogledat, če je vse v redu, zaliti rože, pregledati pošto in tudi kaj postoriti, se kaj
dogovoriti, da bo poletje lepše in da
bodo gostje veseli kakšne novosti …
kot na primer imeti lastno kuhinjo in
gostinstvo, nove senčnike, novo ozelenitev, pa še kaj boste našli, ko boste
prišli k nam.
Zato Vas, vse stare in nove člane, že
težko pričakujemo. Vljudno vabljeni!
Ekipa doma paraplegikov
Če in ko bodo posamezne proste
sobe, pa vas vljudno vabimo, da
k nam povabite Vaše sorodnike in
družinske člane, da pri nas izkoristijo turistične BONE, ki bi nam še
kako prav prišli.

PRI NAS LAHKO
IZKORISTITE
VAVČER!

VILA PACUG
VAS VABI NA
ODDIH!
PRI NAS SI ZA ZNESEK VAVČERJA
(200 €) LAHKO PRIVOŠČITE ENEGA
OD DVEH PRIPRAVLJENIH PAKETOV:

1. PAKET

2. PAKET

1.6. – 31.10.2020

1.11. 2020 – 4.4.2021

-

4 x nočitev z zajtrkom v moderno
opremljenih prostornih sobah,
brezplačen WiFi,
brezplačno parkiranje do zapolnitve
kapacitet,
brezplačen najem koles glede na
razpoložljivost
brezplačna neomejena uporaba
bazena

-

-

7 x nočitev z zajtrkom v
moderno opremljenih
prostornih sobah,
brezplačen WiFi,
brezplačno parkiranje do
zapolnitve kapacitet,
brezplačen najem koles glede
na razpoložljivost
1 x savnanje 2 uri za 2 osebi

*Ponudba velja za eno osebo v dvoposteljni sobi, turistična taksa se plača posebej, rezervacije so možne glede na razpoložljivost kapacitet.

REZERVACIJE: domparaplegikov@gmail.com; 031/348 - 841
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[ IZ ŽIVLJENJA ]
Jože Globokar | Brez čebel ni življenja

PRAZNOVALI SMO SVETOVNI DAN ČEBEL, KI GA JE
PREDLAGALA SLOVENIJA
20. maja 2020 smo tretjič praznovali svetovni dan čebel, ki so ga Združeni narodi na pobudo Republike
Slovenije razglasili 20. decembra 2017. Celoten postopek, od ideje, ki je bila dana s strani Čebelarske
zveze Slovenije, pa do razglasitve, je bil dolgotrajen. Trajal je več kot tri leta. Predsednik Čebelarske zveze
Slovenije Boštjan Noč je ob svetovnem dnevu čebel poudaril, da se slovenski čebelarji zavedajo, da je
vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja čebel in da imamo Slovenci čebele preprosto radi.

N

aš predsednik Dane Kastelic je pripomnil, da smo v
Zvezi paraplegikov Slovenije
nosilci in oskrbniki prvega učnega
čebelnjaka na svetu, prilagojenega
za čebelarje na invalidskih vozičkih
in soavtorji Čebelarskega priročnika.
Čebelnjak smo 25. aprila 2018 postavili
pri Društvu paraplegikov Prekmurja in
Prlekije, kjer imajo čebele veliko paše,
tam pa imamo tudi največ čebelarjev
paraplegikov in tetraplegikov. Od 12.
marca 2017 pa v zvezi deluje tudi
Čebelarska sekcija, ki jo vodi Dušan
Slana, član Društva paraplegikov
Prekmurja in Prlekije. Za čebele ni bilo
karantene, zato so pridno nabirale
medičino, naši prekmurski čebelarji
pa že natočili prve kozarčke medu.
Čebele za obstoj potrebujejo čist zrak,
vodo in čisto okolje v širšem smislu.
Torej, če bomo ohranili okolje do te
mere, da bodo čebele lažje preživele,
bomo tudi ljudje živeli v lepšem in
bolj zdravem okolju. Boštjan Noč
je ob prazniku še povedal: »Žal pa
čebele ne bodo preživele zaradi lepih
besed, temveč le zaradi konkretnih
dejanj. Slednjih je premalo oziroma
se odvijajo mnogo prepočasi. Vse
prevečkrat so besede obljub sladke
kot med, realnost pa mnogo hujša
od pikov čebel … Če pogledamo
globalne probleme, vse prepočasi
ustavljamo podnebne spremembe,
prevelika je uporaba škodljivih pesticidov, premalo je podpore sajenju
medovitih rastlin, premalo je sredstev

Brez čebel ni življenja. (Foto: splet)

za znanost na področju zdravstvenega varstva čebel, zato tudi ni razvoja prepotrebnih novih zdravil
za zdravljenje varoze, predvsem
ekoloških, še več bo potrebno vlagati v usposabljanja čebelarjev, velik
problem so tudi ponaredki medu na
svetovnem trgu.«
Svetovni dan čebel praznujemo na
dan, ko se je se je 20. maja 1734 v
Breznici na Gorenjskem rodil Anton
Janša, pionir modernega čebelarstva in eden največjih strokovnjakov
s tega področja. Cesarica Marija Terezija ga je z ustanovitvijo prve če-

belarske šole na svetu imenovala za
prvega čebelarskega učitelja. Njegov
nauk je temeljil na znanju gorenjskih
čebelarjev, med čebelarji pa je poznana njegova zapoved, ki se glasi: »Ne
morim čebel, da bi dobil medu in
voska, temveč jih ohranim čvrste
in zdrave, da mi prihodnje leto zopet nabirajo med.« Te besede niso
namenjene samo čebelarjem, ampak
si jih mora zapomniti in se po njih ravnati vsak človek na tem planetu. Šele
takrat bo izpolnjeno to plemenito poslanstvo.
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[ IZ ŽIVLJENJA ]
Jože Globokar | Obmorska rehabilitacija na začetku in ob koncu poletja

SPOMINI NA PRELEPO PINETO
Za nekatere starejše člane, ki so bili na obmorski rehabilitaciji v Pineti, bo ta zapis obujanje lepih spominov,
za mlajše pa pogled na zanimive dogodke v zgodovini 25-letne rehabilitacije v Pineti. Za tiste, ki Pinete
ne poznate, naj zapišem, da je kraj dobra dva kilometra oddaljen od Novigrada v Istri, kjer so nekatera
zasavska podjetja imela svoje počitniške kapacitete, tam pa je še zdaj tudi Otroško okrevališče Kranj. Na
najvišji točki Pinete je ob našem prvem prihodu leta 1969 stala kar velika stara kamnita istrska hiša z bifejem.
Zanimivi so bili predvsem počitniški domovi pod mogočnimi pinijami, po katerih je Pineta dobila svoje ime.
To so bili pravzaprav leseni enodružinski bungalovi v živo rdečih, modrih, zelenih in rumenih barvah z montažnimi kuhinjami, restavracijami in bifeji, kjer so pijačo točili po sindikalnih cenah. Kot v pravljici! V spokojnem
miru in dišečem morskem zraku, ki se je mešal z vonjem pinij, borovcev in ceder. V neposredni bližini morja s
pogledom na odprto morje. Tisto staro kamnito hišo smo kasneje odkupili in jo preuredili v Dom paraplegikov
Pineta, kjer sedaj letujejo naši člani.

P

rva manjša skupina paraplegikov in tetraplegikov je v Pineto
prišla leta 1969, verjetno po
zaslugi zdravnika iz Zavoda za rehabilitacijo invalidov (ZRI), prim. Rajka
Turka, ki je imel v Karpinjanu (naselje
slovenskih vikendašev med Novigradom in Pineto) svoj vikend. To je bila
nekakšna poskusna skupina, s katero
se je začela naša obmorska, obnovitvena oziroma skupinska rehabilitacija,
ki traja še danes.
Že naslednje leto smo zamenjali lokacijo in se za dve sezoni preselili v
bolnišnico v Rovinju. Takrat verjetno
na predlog šefa zdravnika iz ZRI, prim.
Slobodana Grobelnika, in njegovega prijatelja, slovenskega zdravnika
prim. Martina Horvata, ki jo je takrat
vodil in se danes po njem tudi imenuje. Zakaj smo se vrnili v Pineto, ne
vem, res pa je, da se v Rovinju v velikih
bolniških sobah nismo najbolje počutili. V drugi sezoni je za nami v Rovinj
prišla skupina avstrijskih paraplegikov,
ki so jih pripeljali z velikimi vojaškimi
helikopterji. Kot vem, so še dolgo zahajali v Rovinj, za njih pa je veljal poseben režim.
Na Pineto me naslednje dve leti ne
vežejo nič kaj lepi spomini. Prišli smo
že zadnje dni maja in se stiskali v sobah otroškega okrevališča, ki so bile
seveda prilagojene otrokom. Postelje
so bile nizke in prekratke. V razmeroma majhnih sobah nas je bilo šest,
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morda tudi več, zato so bili vozički čez
noč na hodniku. Tetraplegiki smo bili
skupaj v eni sobi, brez vsakega zvonca. A si lahko zamislite, kako je izgledal odvajalni dan?
Imeli smo bolniški režim, prilagojen
programu obmorske rehabilitacije.
V skupini sta bila poleg zdravnice
in višje medicinske sestre samo dva
bolničarja in če sta hotela imeti vseh
osem tetraplegikov ob sedmi uri na
vozičkih, je bilo treba zgodaj vstati.
Imel sem »srečo«, zato sem bil ob pol
šestih že na vozičku, zvečer pa (spet
prvi) ob pol osmih takoj po večerji že
v postelji. Ob devetih, ko so ugasnili

Vsi smo morali biti na plaži. (Foto: arhiv zveze)

luči, so morali biti v posteljah tudi vsi
paraplegiki.
Po zajtrku smo imeli vsi brez izjeme
pod vodstvom fizioterapevtke razgibalne in dihalne vaje, nato pa trim
po bližnji okolici. Nekateri so imeli
po programu fizioterapijo, drugi pregled pri zdravniku, ostali pa smo odšli
na plažo na kopanje in sončenje. Vsi
smo šli v vodo. Če smo tetraplegiki na
vročem soncu »zakuhali«, so nas premestili v deset metrov oddaljen gozdiček, kjer je vedno prijetno pihljalo.
Po dopoldanskem programu smo
imeli kosilo, potem pa dve uri prosto.
Seveda smo hitro odšli do nam naj-

[ IZ ŽIVLJENJA ]

Ko je bila plima, je prav prišlo tudi to dvigalo. (Foto: arhiv zveze)

bližje terase, Predilnice Litija, in se po
sindikalnih cenah na hitro »odžejali.«
Čas je prehitro minil, zapustiti smo
morali prijetno družbo, saj se je že začel športni program, za njim pa popoldansko kopanje in sončenje. Nekateri
so bili rdeči kot kuhani raki, vendar to
ni bilo opravičilo, da bi bili kje drugje
kot v skupini, v hladni senčici nad plažo. Kadar je bilo slabo vreme, smo veliko igrali tarok, šahirali oziroma se kratkočasili z različnimi družabnimi igrami.
Že naslednje leto smo z otroškim
okrevališčem in loterijskimi sredstvi v
pritličju obeh stavb pregradili sobe in
jih opremili s primernimi posteljami.
Kasneje smo v spodnji stavbi zgradili
tudi dvigalo. Vsako leto smo kaj do-

Za popravilo vozičkov je skrbel Boris Zorko. (Foto: arhiv zveze)

gradili, da je bilo bivanje bolj udobno.
Najprej smo uredili potke, ki so vodile
do plaže, in klančino za v morje. S to
smo imeli vsako leto težave, saj nam jo
je močan jugo čez zimo vedno znova
razdejal. V naslednjih letih smo zgradili košarkarsko in odbojkarsko igrišče
ter balinišče. V vsaki skupini smo imeli
tudi servis za popravilo vozičkov. Naročilnico za popravilo je napisal zdravnik, serviserja Boris ali Milan pa sta
voziček obnovila. S seboj sta imela vse
rezervne dele. Za živo mejo pri Gustlu
je bil vsak dan večji kup rabljenih delov, od koles, zračnic, plaščev, platen
do ogrodja. Ko so bili v eni skupini
bosanski paraplegiki, so vse, kar je bilo
še za silo uporabno, odnesli domov.

Kako so to spravili v letalo, mi ni jasno.
No, zamisel o servisu je bila zelo dobra, saj je marsikomu prihranila pot v
Ljubljano.
Potem je prišel čas velikih sprememb.
Mislim, da je bilo v septembrski skupini v letu 1974, ko je našo oddelčno
zdravnico Ireno Grobelnik, dr. med.,
(ženo šefa zdravnika) zaradi zdravstvenih težav zamenjal Rajko Turk, dr.
med. Čez dan je bil z nami, ponoči pa
v svojem vikendu v Karpinjanu. Režim
ni bil več tako strog, imeli smo tudi laične spremljevalce, ki so skrbeli za tetraplegike, čez dan pa vsem pomagali
na plaži. Po večerji smo družno odšli
do tiste istrske hiše, ki smo jo zaradi
čemernega natakarja, ki je bil jezen na

Skupina v letu 1975, z nami je bil Martin Štefančič, dr. med. (Foto: arhiv zveze)
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Fizioterapijo smo imeli na prostem pod nadstreškom. (Foto: arhiv
zveze)

ves svet in še na pol Istre zraven, poimenovali »Gustel«. Zanimivo pa je,
da mu sploh ni bilo ime Gustel. No, in
nekega večera se je okrog enajste ure
sredi veselega razpoloženja in ubranega prepevanja na terasi bifeja kot duh
pojavil dr. Turk, kot smo ga vsi z največjim spoštovanjem klicali. Še sedaj ga
vidim, kako je z rokami na bokih stal
tam ob vhodu na teraso. V pričakovanju, kaj se bo zgodilo, je nastala smrtna tišina. Dr. Turk pa je rekel nekako
takole: »Lepo vas je videti tako vesele
in razpoložene, toda do ene ure morate biti vsi v posteljah, zjutraj pa vsi
na telovadbi.« Seveda smo mu bučno
zaploskali. Mislim, da je dr. Turk takrat
sprejel najmodrejšo odločitev, ki je
bistveno vplivala na nadaljnji potek
vseh obmorskih rehabilitacij v Pineti.
Takrat se je namreč začel razvijati socialni del naše obmorske rehabilitacije,
dr. Turk pa je postal naš velik prijatelj,
ki nas je kasneje spremljal na vseh večjih tekmovanjih in prireditvah.
V Otroškem okrevališču Kranj je naenkrat letovalo več kot 400 otrok različnih starosti. Hitro smo se spoprijateljili,
saj jih je vse zanimalo. Še posebej v sedemdesetih letih, ko še niso bili tako
osveščeni, zato smo v vsaki skupini
enkrat po večerji pripravili družabni
večer. Otroci so nam pripravili različne
recitacije, igrice, skeče, mi pa smo jih
poučili o nevarnostih in vzrokih, ki so
botrovali naši invalidnosti. Ker smo bili
na morju, smo jih še posebej opozorili
na nevarne skoke v vodo.
Za otroke je skrbelo kakšnih 40 mladih
»tovarišic«, v naši skupini (odvisno od
velikosti) pa je bilo okrog 30 spremljevalk – predvsem študentk medicinske
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Na piknikih nas je zabaval naš trio. (Foto: arhiv zveze)

fakultete in visoke šole za socialno
delo. Zato so se spletle številne obmorske romance, iz njih pa razvile nekatere zakonske zveze z rojstvi otrok.
Zato malo za šalo, malo zares pravim,
da ima dr. Turk zasluge, da je prišlo do
teh romanc, njegova žena, tudi zdravnica, pa zasluge, da so varno prišli na
svet. Ob tem je treba poudariti, da so
številni naši, predvsem mladi člani v
tistih časih imeli zaradi invalidnosti
veliko predsodkov. Toda ta druženja
v romantičnem morskem okolju so
naredila svoje in kmalu so pridobili samozavest, ki so jo tako zelo potrebovali. S tem so se tudi hitreje vključevali
v družbeno okolje. Danes je seveda
povsem drugače.
Večina članov, ki so se udeleževali
obmorske rehabilitacije, je težko pričakovala odhod v Pineto. Snidenje s
starimi prijatelji je bilo vedno prisrčno
in veselo, še posebej, ker so vedeli, da
bodo skupaj kot ena velika družina
preživeli tistih nepozabnih 16 dni. Ko
so bili v Pineti, so pa težko pričakovali
dve soboti, ko smo pripravili družabni
večer s piknikom. Kaj vse smo na teh
piknikih počeli, težko opišem, ker je
enostavno premalo prostora. No, bolj
na kratko:
Trije smo se vsak dan po trimu ustavili »pri Gustlu« in začeli sestavljati
kulturno- zabavni program. Imeli smo
tudi tajnico (kakšno brhko spremljevalko), da nam je vse lepo zabeležila.
Po dveh travaricah so ideje kar vrele
na dan. Cel teden smo pilili in dopolnjevali program, v soboto dopoldne
pa se odpeljali v Novigrad v nabavo. Po trgovinah smo iskali različne
predmete, ki smo jih potrebovali pri

posameznih točkah in nagrade za tekmovalce, nato pa še vse potrebno za
piknik.
Program je bil res dober. Najprej smo
imeli krst za nove člane. Odgovoriti
so morali na številna šaljiva vprašanja
in uganke. Bilo je veliko smeha, nato
pa jih je najstarejši član krstil z vinom.
Večkrat smo pripravili tombole, dokaj
zahtevne kvize, različne šaljive igre in
skeče, iskanje skritega zaklada in še in
še različnih tekmovanj. Privlačne pa so
bile tudi nagrade. Večkrat je bil za nagrado velik pršut, ki je visel na borovcu
nad glavami žirije. Ko smo ga na enem
pikniku hoteli podeliti zmagovalni
ekipi, je za nekaj trenutkov zmanjkalo elektrike. In ko je žarnica ponovno
zasvetila, je na veji visela samo še odrezana vrvica. Pršut je izginil. Po treh
dneh iskanja je prišel k meni predsednik in resno dejal: »Globokar, nabavi
kanister malvazije, gajbo pira, nekaj
sokov in kruh! Imeli bomo piknik s pršutom.« Takrat se mi je potrdil sum, da
je imel prste vmes sam predsednik v
povezavi z medicinsko ekipo. Pršut je
bil namreč verjetno skrit v ambulanti,
kjer ga seveda nismo iskali.
Na piknike smo vabili različne politike,
ki so bili nekako odgovorni za našo
obmorsko rehabilitacijo, strokovnjake
z medicinskega področja, ki so nam
pripravili različna predavanja, in kulturnike. Prva sta nas z vojakom Švejkom razveselila Tone Fornezzi - Tof
in Janez Hočevar - Rifle, v živo sta
nam prepevala Marjana Deržaj in
Rafko Irgolič, obiskala sta nas dramska igralca Janez Škof in Dare Ulaga ter številni drugi. Na piknikih nam
je mama Ema, kot smo klicali mamo
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Pršut – prva nagrada za zmagovalno ekipo. Tega nam niso ukradli. (Foto: arhiv zveze)

Vojka Gašperuta, večkrat pripravila okusne sardelice, ki so nam jih
poklonili ribiči. Ribiči iz Novigrada so
nas enkrat z ribiško ladjo odpeljali na
celodnevni izlet v prelep Limski fjord,
nekajkrat pa ob istrski obali. Tako dobrih sardelic, kot so jih na barki pripravili ribiči, še nismo jedli. Še posebej,
ker smo jih zalili z odlično domačo
istrsko malvazijo. Odlično pa smo se
razumeli tudi s policisti, ki so bili redni
gostje na naših piknikih. Seveda smo
na piknik vedno povabili tudi »tovarišice«.
V Pineti smo glede na zasedenost v
otroškem okrevališču imeli po dve ali

Večkrat sta nas obiskala Tone Fornezzi Tof in Janez Hočevar - Rifle. (Foto: arhiv
zveze)

več različno velikih skupin. V junijskih
skupinah so bili z nami na rehabilitacijski izmenjavi vrsto let češki paraplegiki, s katerimi smo postali dobri
prijatelji. K nam so z osebnimi avtomobili morali potovati čez Madžarsko,
saj meje z zahodnimi državami niso
smeli prestopiti. Kljub temu pa smo
enkrat enega mladega Čeha s potnim
listom našega paraplegika, ki mu je bil
zelo podoben, »prešvercali« v Trst. Rekel je: »Ko bom to povedal doma, mi
ne bo nihče verjel.« V septembrskih
skupinah so bili kar nekajkrat z nami
člani Društva multiple skleroze, v eni
skupini pa tudi paraplegiki iz Bosne in

Hercegovine. Do Brnika so pripotovali
z letalom, do Pinete pa z avtobusom.
Takrat je bila v Pineti največja skupina,
ki je s spremljevalci in medicinskim
osebjem štela več kot 250 oseb. Nekaj
naših najlažjih članov so spremljevalci
vsak dan po stopnicah nosili v prvo
nadstropje zgornje stavbe, kjer ni bilo
dvigala. Tudi priprava piknika je bila
za tako veliko skupino velik zalogaj.
Dodam naj še, da smo se z osebjem
medicinske ekipe vedno odlično razumeli. Med nami je bil poseben prijateljski odnos in res smo živeli kot
ena velika družina. Vedno nasmejani,
vedno veseli. In res je lepo obujati
spomine na tiste prelepe dni v prelepi
Pineti. No, ta obmorska pravljica, kjer
smo si vsako leto nabrali psihofizičnih
moči, je trajala do septembra 1993,
ko so po našem odhodu celo Pineto
zasedli hrvaški begunci iz Bosne in
Hercegovine. Ko se je vojna pri njih
končala, so Pineto zapustili, s seboj
pa odnesli vse, kar se je odnesti dalo.
Tudi električna stikala in vtičnice. Marmorno ploščo z napisom Dom paraplegikov Pineta, ki je bila pritrjena na
zid, smo našli v morju. Le kaj jih je vodilo v tako uničenje? Ob popisu škode
nam je hrvaška vlada ponujala manjši
znesek, vendar smo zahtevali znesek
realne škode. Toda dobili nismo nič,
skupinsko obnovitveno rehabilitacijo
smo po letu 1993 začeli izvajati v slovenskih zdraviliščih, sedaj pa seveda
tudi v domu paraplegikov v Pacugu.

Z ribiško ladjo na izlet v Limski kanal. (Foto: arhiv zveze)
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POTOVANJE PO VZHODNI OBALI ZDA (II. del)
Kot smo obljubili sami sebi po vrnitvi s potovanja po zahodu ZDA, smo čez dve leti realizirali potovanje po
vzhodu. Zasedba je bila skoraj enaka (Maja, Ali, Ana, Marjan, Metod, Gregor) + trije novi člani: Metodova
hčerka Jelka in prijatelja Ane in Marjana iz Srbije – Mira in Goran.

WOODSTOCK
Zdaj smo v dežju že vozili v smeri New
Yorka, vendar smo imeli prej še en
pomemben postanek za naju z Marjanom – Woodstock! Sveti kraj vseh rokerjev sveta. Pravzaprav je to ena mala
vas, z imenom Bathel Woods, sredi
narave. Še danes je tako. Kot vse v
Ameriki, se tudi to dobro prodaja. Tam
sta urejena veliko parkirišče in muzej,
ki je dokaj nov. Minilo je ravno 50 let
od dogodka. Takrat sem bila stara šele
nekaj mesecev ... Seveda sem kupila
spominek.
Najprej smo šli do obeležja – spomenika, od koder se vidi ves travnik. Na
mestu, kjer je bil oder, je raztresenega
nekaj kamenja.
Milijon ljudi!! Bila sem na koncertu,
kjer nas je bilo 110.000, pa se mi je
zdelo blazno.

Muzej je nostalgično
zanimiv. Malo pred potovanjem sem na televiziji ponovno gledala
dokumentarec o tem.
Tako sem si lahko še bolj
živo predstavljala, kako
je bilo takrat.

NEW YORK

Zdaj pa samo še do naše
končne postaje, New
Yorka. Gregor nas je zapeljal do našega hotela
na MANHATTN-u, na
Pogled iz Empire State Buildinga (Foto: osebni arhiv MMBG)
39. ulici, in šel vrnit kombi, saj ga nismo več potrebovali, ker se je po New Yorku bolj malo pozabila na pitje, zato sem začusmotrno voziti s podzemno železnico. tila že znane znake dehidracije. Še Ali
Ko smo ga v avli čakali, sem spila dve je opazil, da sem malo čudna. Samo
pollitrski plastenki vode. Čez dan sem to bi še manjkalo, da me odpeljejo z
rešilcem. Niso me. Pitje me je še pravočasno rešilo.
Ali je v vsaki hotelski avli najprej preštel naše kovčke. Tako, bolj na smešen
način, podobno, kot je bral dnevni
program, da smo dneve začeli in zaključili s smehom. Nikjer nismo pozabili nobenega kovčka.
Ko se je Gregor vrnil, nam je razdelil
ključe od sob. V najini ni tekla topla
voda, zato sva čakala, da popravijo, saj
je bilo v načrtu umivanje las in tuširanje, kar pri meni zahteva nekaj več
dela in časa. Gregor je šel spat, saj je
ves dan vozil, ostali pa kar takoj na Times Square, do koder smo imeli 10
minut peš od hotela. Bo že počakal,
saj bomo tu ostali kar štiri dni. Uf, konec selitev in pakiranja. Potem samo
še za domov.
Za hotel na Manhattnu smo se odločili zato, da ne bi vsak dan po nepotrebnem izgubljali časa s predolgo vožnjo.
Na tem mestu je bilo zbranih milijon ljudi! (Foto: arhiv MMBG)
Tudi s podzemnim vlakom lahko traja
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dve uri. Hotel je tam malo dražji, ampak se časovno vseeno izplača. Tudi
na nekaj ogledov smo lahko šli peš.
Od večdnevnega potovanja smo bili
že kar malo nervozni in utrujeni. V
dvigalu mi je še tista pita iz Kanade
padla s kolen. Metod je že kar jezno
rekel: »Pa še ta pita!!« Z Alijem se še
danes smejiva na ta račun. Ves čas sva
jo prenašala iz hotela v hotel, iz hladilnika v hladilnik in jo počasi jedla. Vsak
dan malo. Nazadnje sva pojedla vso.
Ne vem, zakaj je nihče drug ni hotel.
Res je, da je bila malo presladka za
naš okus, vendar vseeno domača in
čisto v redu. Zagotovo boljša od vsake
Starbucksove kave in slanih in sladkih
priboljškov iz trgovine! No, piti se pri
padcu ni nič zgodilo, ker je ostala lepo
prilepljena na škatlo.
Ves čas potovanja sva imela v vseh
hotelih invalidske sobe. Večinoma s
kadjo, sicer z nižjim robom. Ročaji pri
WC-školjki in pri kadi. Postelje povsod ameriško visoke in dovolj široke.
Sploh, kadar sta bili dve ločeni. Uf,
kraljevsko, če ti nekdo pomaga gor.
Ne vem, kako ameriški paraplegiki
hodijo spat. Navadno so bile sobe kar
velike. Ta v New Yorku pa je bila manjša in z vozičkom nisem mogla mimo
omare do postelje, zato me je Ali nosil na drugo stran. Kopalnica je bila
zelo mala, je pa imela tuš brez roba.
Čeprav je bil sedež malenkost previsok za mojo velikost. Sobo sva imela
v nižjem nadstropju, vsi ostali so bili
precej višje. Dve dvigali sta bili skoraj
ves čas zasedeni. Bilo pa je 32 nadstropij. Razgleda ni bilo nobenega,
tudi v višjih nadstropjih ne, ker okno
gleda v drugo visoko zgradbo, ki se
zdi dokaj blizu. Manhattan pač! Okna
se odpirajo samo za 10 cm. Zračenje
tako ali tako ni priporočljivo, ker tam
ni svežega zraka. Za to se uporabljajo
njihove priljubljene klime.
Ime Manhattan izvira iz indijanske
besede MANNA HATA, indijanskega
plemena LENAPE, ki so živeli na tem
območju pred prihodom belcev. Ime
pomeni gričevnat svet oz. otok številnih gričev. Griče zdaj simbolizirajo
samo še nebotičniki ...
Manhattan leži med East River in Hudson River, na kopnem se pa drži Harlema.
Naslednje jutro smo se vsi spočiti

zbudili v oblačen dan.
Naš prvi ogled je bil EMPIRE STATE
BUILDING. Prikazana je zgodovina
te veličastne zgradbe, zgrajene leta
1931, in ves potek gradnje. V njej še
vedno domuje King Kong! Čisto
ameriško. Del zgodovine ti predstavijo že, ko se z ekspresno hitrim dvigalom vzpenjaš proti vrhu. Vidljivost je
bila zelo dobra, mogoče še boljša, kot
če bi bleščalo sonce. Tam visoko zgoraj, na odprtem delu, je strašno pihalo in bilo je mrzlo. Zato sem s svojimi
komaj pozdravljenimi ušesi raje hitro
pobegnila v notranjost. Najprej smo
šli do nižje razgledne točke, z drugim
dvigalom pa višje. Dvigala so res zelo
hitra in velika. Povsod so pa množice turistov od vsepovsod, največ pa
je Indijcev. Ta dan smo se prevažali s
podzemno železnico. Gregor je naštudiral, kje so vstopne in izstopne
postaje prilagojene za vozičke, ker
čisto vse niso! Tiste, ki so prilagojene,
so na karti označene z invalidskim
znakom. Nekatere imajo samo klančino (tam je potreben spremljevalec), v
glavnem so pa dvigala. Meni osebno
so se zdela kot male smrdljive luknje,
grozna. Ampak druge variante ni, kot
da greš noter. Dvigala so označena s
številkami. Najvišja, ki sem jo videla, je
bila nekaj čez 700. Enkrat je bila invalidska oznaka, na izstopu pa vseeno
ni bilo dvigala. Potem smo ugotovili,
da je samo v drugo smer. Zato smo se
peljali eno postajo naprej, šli na drugi
vlak in zopet nazaj in potem prišli na
isto postajo z druge smeri. Če lahko
greš peš, teh težav ni. Vlaki so zaradi
klime večinoma ledeno mrzli, zato je
voziček praktičen, ker se ni treba presedati na mrzle sedeže. Vsaj nekaj.
Naslednja točka naših ogledov je bila
Ground Zero, kjer sta nekoč stala
znamenita dvojčka. Zdaj sta tam dva
ogromna bazena – fontani, na ograji,
ki ju obkroža, pa so zapisana vsa imena žrtev napada. Ker nisem gledala
tiste nadaljevanke, to ni spadalo med
moje nujne oglede. Tam je umrlo veliko nedolžnih ljudi, zdaj pa hodi ves
svet to gledat. Ni ravno po mojem
okusu. Že tako je bilo dovolj pokopališče v Arlingtonu ... V Ameriki se iz vsega naredi »biznis«.
Od tam nas je pot vodila na WALL
STREET do zgradbe, kjer se je vse za-

»Protidežno« pokrivalo ulic (Foto: osebni
arhiv MMBG)

čelo ... Finančni trgi vsega sveta so bili
skoncentrirani v tej ulici in seveda vso
ameriško trgovanje. Tu se obrača svetovni denar, tu je finančni center vsega sveta. No, mi smo si pa tam, kar na
ulici, privoščili kratek počitek, nekateri
tudi malico. Deli ulic so v New Yorku
pokriti z montažnimi strehami, občutek imaš, da na stavbah nekaj obnavljajo. Ampak ne! To je zaradi padavin,
da ne potrebuješ vedno dežnika.

KIP SVOBODE
Na kipu je upodobljena ženska z baklo, ki simbolizira ameriško svobodo.
Obrnjena je v smer, iz katere so takrat
priplule ladje migrantov, da jih pozdravi. Kip so zgradili v Franciji konec
19. stoletja. Najprej je bila na sejmu v
Parizu razstavljena samo glava. Potem
so začeli zbirati sredstva za dokončanje celega kipa. Tudi Američani so
morali zbrati dovolj finančnih sredstev, ker so morali zgraditi podstavek.
Nazadnje so jih zbirali z donacijami
in zapisali ime slehernega donatorja,
četudi je prispeval le nekaj centov.
Svečana otvoritev je bila oktobra,
leta 1886. Mi smo se s turističnim
trajektom Staten Ferry, ki služi prav
ogledu kipa, zapeljali zelo blizu in ga
videli in poslikali z vseh strani. Od tam
je tudi pogled na Manhattan iz čisto
druge perspektive in z več strani. Vreme je bilo lepo, sončno, a je na ladji
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S trajektom okoli znamenitega kipa svobode (Foto: osebni arhiv MMBG)

sredi morja močno pihalo, da si si bolj
želel biti kje v zavetju. Ladja ima tudi
notranje prostore z velikimi šipami,
ampak, če smo že tam ... Kip s podstavkom je ogromen! Ne vem, če ga
lahko sploh dobro vidiš, če si preblizu.
Podstavek je kot rdeče-rjava opeka,
sam kip je zelenkaste barve, v dvignjeni roki drži baklo z zlatim ognjem.
Po ogledu in pristanku trajekta na izhodiščni točki sva si pa privoščila zelo
dober hamburger.
Nadaljevali smo na BROOKLYN
BRIDGE. Je eden najstarejših mostov
v ZDA in povezuje okrožji Brooklyn
in Manhattan in je le še ena od znamenitosti New Yorka. Avtomobilski
promet je popolnoma ločen od cone
za pešce in kolesarje, kjer so tla še vedno iz lesenih desk. Prečkali smo ga
seveda peš. Nosilni stebri so veliki, kamniti, vse pa povezujejo debele vrvi,
ki dajejo mostu poseben čar. Na vrhu
plapola ameriška zastava. Na ograji
so v bakru upodobljene podrobnosti
mostu. Na njem je v eno smer pogled
na Manhattan, v drugo pa na množico opečnatih stolpnic, ki sestavljajo
črnski predel, čeprav so mi bile kar
všeč. Vsaj od daleč. V Brooklynu so živeli člani glasbene skupine Kiss, ko so
še hodili v šolo in jih še nihče ni poznal, čeprav so že nastopali v nekem
newyorškem klubu.
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Rock Cafe grem pa obvezno in tudi
zapravim nekaj dolarjev.
Naslednji dan pa po zajtrku novim
zmagam naproti.
Najprej s podzemno na znano 66.
ulico do DAVID GEOFFEN HALL
in LINCOLN-ovega CENTRA, kjer
je glavna newyorška filharmonična
koncertna dvorana. Oboje se nahaja
v premožnejšem delu mesta. Tam je
tudi glavno gledališče, opera in balet,
locirano na velikem trgu brez avtomobilskega prometa, vsaj z ene strani.
Veliko smo hodili peš. Ta dan smo šli
na mojo željo na Zahodno 72. ulico, kjer stoji Dakota House. Zgradba je večstanovanjska, dokaj velika
in malo posebne arhitekture. Tam je
z družino živel John Lennon, dokler
ga tisti norec Mark David Chapman
ni ustrelil pred vhodom v stavbo, ko
se je vračal domov. Predel spada pod
Central Park West in je lep, mirnejši
predel mesta. Večinoma so to velike,
stare, lepe večstanovanjske hiše. Od
tam smo šli do American Museum
Of Natural History, v katerem smo
prebili nekaj ur in še več bi lahko. Če
bi res hoteli videti vse in v miru, bi
potrebovali 2–3 dni, v to sem prepričana. Midva sva najprej porabila nekaj
časa za dino- in ostale zavre, mamu-

Od tam smo šli v italijansko četrt imenovano Little Italy in z Alijem sva si
končno zopet privoščila dobro italijansko kavo! V glavnem sva kar pozabila na kavo, ker sva rekla, da bova pila
samo dobro kavo ali pa je raje sploh
ne bova. Le jaz sem zjutraj v sobi spila
tisto hotelsko. Italijanski predel je tako
tipičen, kot iz filmov, vse hiše
imajo zunanje železne stopnice. Oglede smo zaključili s skupno večerjo pri Applebee´s.
Po večerji malo počitka in
osvežitve v sobah, nato prosto.
Midva sva šla na TIMES SQUARE. (Trg je dobil ime po tem,
ker je bil tam včasih sedež časopisa New York Times, zdaj ga
pa vsak pozna po novoletnem
spuščanju velike krogle, ki jo vsi
gledajo in odštevajo sekunde
od 10 navzdol.) Tam sva srečala Ano in Marjana. Najbrž smo
bili kar vsi kje blizu. Od hotela
je bilo samo 10 minut peš in
to povsem enostavno – samo
ravno in en zavoj. Na Times
Squareu se zvečer ves čas nekaj dogaja. Tam lahko samo
stojiš ali sediš in opazuješ okolico. Mi smo med drugim zavili
še v nekaj trgovin. Sama nisem
Vsi avtobusi imajo vgrajene klančine. (Foto: osebni
ravno oboževalka trgovin in
arhiv MMBG)
nakupovanja, ampak v Hard
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križišča East 42nd vali smo pot po 5. aveniji in prišli do
Street (Vzhodne 42. The French Building, ki jo odlikuje
ulice in Avenije Madi- posebna arhitektura in zapleteni okrason) Madison Ave- ski ter prestiž. Lahko bi rekli, da je že
nue. Med nebotični- skoraj malo kičasta, a vseeno lepa in
ki se odpira pogled zanimiva. Ta dan smo šli še mimo kana prizore, ki jih vsi tedrale do Rockefellerjevega cenpoznamo iz filmov. tra. Ogromna zgradba, zopet na svoj
Tako smo prišli do način malo posebna, ki jo na sprednji
Avenije Vanderbilt strani krasi kar nekaj ameriških zastav.
in glavne železniške Z druge strani je kot ograjen trg, ki ga
postaje (Grand Cen- obdajajo vse zastave sveta. V sredini je
tral Terminal), ki je zlat kip Prometeja in tam je pozimi
nekaj posebnega in tudi tisto znano drsališče, ki ga vidimo
vredna ogleda. Strop v filmih. Sicer so tudi tam ravno neje posebej zanimiv, kaj obnavljali. Tako smo počasi prišli
Zelo lepo označena klančina na pločniku (Foto: osebni arhiv
simbolizira zvezde, v do Radio City Music Hall, kjer med
MMBG)
avli je pa tista zname- drugim podeljujejo glasbene nagrade
nita ura, pri kateri se grammy. Zgradba je velika, z gladko
ta ... V glavnem za okostja zdavnaj lahko dogovorite za zmenke in jo tudi granitno fasado z zanimivimi pisanimi
izumrlih ogromnih živali. Potem sva poznamo iz filmov. Celo jaz, ki nisem okraski in napisom. Utrujeni od dnenašla zdaj živeče živali različnih ce- ravno neki filmofil. Po ogledu smo va, smo tam blizu malo počivali. Še
lin in okolij, predstavljene v naravnih imeli prosto. V Ameriki je povsod najti jaz sem bila utrujena, ki sem ves čas
okoljih in naravni velikosti, nakar sva kaj pripravljene hrane in raznih hitrih sedela. Čez Times Square, kjer bi mozačela iskati oddelek z American Na- restavracij. Seveda jih ne manjka na rali kupiti vstopnice za večerno predtive People in sva ga tudi našla. To je železniški postaji. Najprej mi je padel stavo na Broadwayu, smo se vračali
bilo zopet nekaj zame!! Predstavljena v oči oddelek z različnimi vrstami kru- proti hotelu. Ker nihče ni imel želje in
so različna plemena, njihovi načini ži- ha in sendviči. Dober kruh navadno volje stati v kilometrski vrsti za karte,
vljenja, orodja in orožja (puščice, noži, najbolj pogrešam. Vseeno sva šla da- smo se odpravili proti hotelu. Times
tomahavki), posoda, pipe miru, perja- lje in se nazadnje ustavila pri ameri- Square v dnevni svetlobi sploh ni nič
nice poglavarjev, lutke v naravni ve- ških picah. Enkrat jih je treba posku- posebnega, niti malo si ni podoben.
likosti, ženske obleke, moške obleke, siti. Naročila sva dva različna kosa, ki Kar sem potrebovala, je bil tuš, malo
sedla .. Kakšni detajli okrasja na sedlih sva jih pojedla sede pri mizi, ne kar počitka v vodoravnem položaju in
in oblekah!! Kakšno znanje, ki s(m)o po poti. Obe sta bili dobri. Nadalje- da iztegnem noge in celo telo. Niga belci uspeli uničiti s sistematičnim
pobijanjem in zatiranjem. Genocid,
o katerem se (zaenkrat še) ne govori
javno in na glas. Nazadnje smo bili vsi
zunaj ob približno dogovorjeni uri,
ker nas je notri po malem že zeblo. V
ZDA je priporočljivo vedno imeti pri
roki kakšno jakno ali jopo, ker je zunaj
poletno toplo, če ne kar vroče, v zaprtih prostorih pa zaradi delujočih klim
ledeno mrzlo .
Od tam smo šli peš čez Centralni park
do avtobusne postaje, da smo preizkusili še vožnjo z avtobusom. Da imajo vsi klančine, sploh ni vprašanje. Avtobus smo uporabili zato, ker nam je
bila povezava z njim ugodnejša, kot bi
bila s podzemno, karta je pa veljala za
oboje za vse dni. Zdi se mi, da smo v
Centralnem parku šli pod nekim mostičkom, ki sem ga že večkrat videla v
filmih.
Peljali smo se do centra Manhattna
Vsi taksiji, prilagojeni s klančinami, so lepo in vidno označeni. (Foto: osebni arhiv MMBG)
ter nadaljevali peš do znamenitega
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sva si vzela veliko časa za lenarjenje.
Odpravila sva se na večerjo v bližnji
Applebe’s. Ali je naročil rebrca z BBQ
omako, jaz pa solato s piščancem.
Hrano sva si delila. Nazadnje nama
je bilo malo žal, da nisva raje šla jest
v DALLAS BBQ, ki je bil čisto blizu. Pa
kdaj drugič in kje drugje. Tokrat sva si
še zadnjič privoščila njihove obilne
porcije in pivo. Njihovo pivo ima res
malo alkohola. Mislim, da 0,5 %. Enkrat si je Ali nekje pri večerji naročil
pivo, kot ga pijemo pri nas, in je moral
natakarici pokazati osebni dokument!
Pa saj smo vsi že 50 ali zelo blizu!!
Zvečer smo se vsi dobili v Anini in
Marjanovi sobi in Goran je končno
dobil Alijevo tako želeno masažo, za
katero je prosil že od Philadelphie.
Ampak na Alijevi strani prej res ni bilo
niti časa niti volje. Na tla v sobi je položil brisači in se slekel do spodnjih
hlač. Ko se je začel slačiti, je Goran vedno bolj čudno gledal. Mi smo komaj
še zadrževali smeh. Nazadnje ga je le
vprašal, zakaj se tudi on slači. Takrat
smo vsi prasnili v neukrotljiv smeh.
»Misliš, da imam zraven obleko za masaže ali da te bom oblečen masiral, da
bo vse mastno??«
»Aaaaa!« Ana je vse snemala. Od smeha nas je že vse bolelo. Spili in pojedli
smo še zadnje zaloge in se odpravili v
sobe pakirat. To je bil naš zadnji večer.
V hotelu so nam neki ljudje ponujali,
da bi nas na letališče odpeljali s tisto
dolgo belo limuzino. Mi smo bili ZA.
Ko bi morali priti do končnega dogovora glede cene in časa, jih ni bilo,
zato smo naročili taksi.
Vsak večer, ko smo se vračali proti hotelu, je bilo na ulicah na kupe črnih
vreč s smetmi, zjutraj pa ni bilo nikjer
ničesar več. Zato si ne predstavljam,
kako je, kadar v New Yorku smetarji
stavkajo.
Naslednji dan smo imeli let zgodaj
zvečer, tako da smo se dogovorili, da
še do odhoda koristimo sobe. Dogovor je veljal pod pogojem, da nam te
štiri dni ne čistijo in ne pospravljajo
sob. S tem smo se strinjali. Najino so
vseeno!
Zadnji dan našega potovanja se je
poletje v New Yorku končalo, postalo
je hladneje, rahlo je deževalo. Tako ali
tako smo se morali obleči za letalo,
kjer je vedno mrzlo.
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Ker sva imela tistih hotelskih zajtrkov
že čez glavo, sva šla v bližnji lokal, kjer
je okrog in okrog na vseh šipah pisalo,
da je vse ORGANIC. Pojedla sva sveže
pečene rogljičke in spila naslednjo
dobro kavo. Potem pa zadnjič na Times Square, porabit še nekaj dolarjev ...
Ker pred dolgim letom nazaj nisem
želela kakšnega eksperimentiranja s
hrano, sem si po poti do hotela kupila še nekaj za »organic« kosilo. Ali si je
na ulici kupil arabsko hrano. Vse to sva
pojedla pred odhodom v sobi. Moje
je bilo zelo dobro. Taksi je prišel ob
dogovorjenem času. Ko smo se »sčekirali«, smo pojedli še zadnje banane, spili zadnje steklenice vode. Pred
vstopom v letalo so nas vse temeljito
pregledali. Ne vem, zakaj me vedno
bolj pregledajo ob odhodu kot pa ob
prihodu. Imeli smo nočni let, ki sem
ga večino prespala. Na letalu je bilo
ledeno mrzlo. Po kratkem času letenja
smo že vsi kihali.
Po pristanku v Benetkah nas je čakala
še vožnja domov v obratnem vrstnem
redu. Drugam kot v Kranj nam ni bilo
treba, ker je po Jelko prišel brat. Metodova žena nas je pričakala z ajdovimi žganci in gobovo juho. Enostavno
nisem mogla več iz tistega kombija,
ker sem bila od vsega sedenja že čisto
trda. Ostali so sedeli samo en dan in
so komaj čakali, da se malo pretegne-

jo in sprehodijo, jaz sem sedela dva
tedna! Zato je Milena nama z Alijem
prinesla kosilo v kombi. Hvala, Milena.
Čeprav sploh nisva bila lačna. Jaz sem
bila predvsem žejna, ker zaradi letenja
nisem preveč pila in do doma je bilo
še nekaj poti.
Da je še dlje trajalo, je bilo na avtocesti od Ljubljane proti Mariboru kar več
prometnih nesreč. Vedno sem jezna
na vse te norce, ki zaradi svoje trapaste vožnje povzročajo popolnoma
nepotrebne zastoje. Končno doma.
Po dobrem tušu in krajšem počitku
sem bila kot nova in sem zvečer šla na
obletnico osnovne šole. Moja notranja ura je bila tako ali tako naravnana
na dan, ne na noč.
Za naslednjič pa nam ostane še jug
ZDA. Upam, da nam uspe tudi to v
podobni zasedbi, če že ne popolnoma enaki. Tokrat nisem izgubljala besed o tem, kako je za nas na vozičkih
RES VSE DOSTOPNO IN UREJENO. Posebej bi omenila samo taksije v New
Yorku, ki imajo zunaj invalidski znak,
kar pomeni, da so opremljeni s klančino! Sanjam o tem, da bi v Mariboru
imeli vsaj en tak avto in se mi ne bi
bilo treba presedati, ker so redki taksisti, ki mi znajo, upajo, želijo primerno
pomagati ...

Pogled z letala na Benetke (Foto: osebni arhiv MMBG)
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Povzela Ivana Gornik | Kako se v ljubezni in partnerstvu obnašajo posamezna zodiakalna znamenja

MEDSEBOJNA ASTROLOGIJA
Astrologija je kompleksna, njene interpretacije zavisijo od mnogoterih faktorjev. Pomembna so znamenja,
v katerih se nahajajo naši planeti, npr. sonce v strelcu, podznak v raku in luna v tehtnici. Pomembni so tudi
ostali planeti, nato aspekti, hiše, skratka razno je. Vse to je v medsebojnem vplivanju, in če to vemo, ne bomo
več skloni k poenostavljanju. Ampak vseeno si bomo tukaj stvari tokrat poenostavili, ker bo to za naš kratek
pregled na hitro zadostovalo. Gremo torej po vrsti.

OVEN
Nekoliko dramatičen, ognjen, temperamenten in impulziven. Radi imajo
kontrolo nad stvarmi. Hitro se ujezijo,
hkrati pa kipijo od ljubezni. Ovni imajo radi zabavo, so fizično nemirni in
se težko ujamejo s pasivnimi ljudmi.
Imajo radi novo, novo, novo in presenetljivo. Z njimi je odnos aktiven in
dinamičen. Ovni so velikokrat pionirji na mnogih področjih, radi so prvi.
Včasih so nekoliko surovi, družbene
veščine jim niso nepogrešljive. K ovnom se predvsem prilegajo ognjena
znamenja (levi, strelci).

BIK
Bik je ravno kontra od ovna, slow motion. Počasen. A izjemno odločen. Ga
ni za podcenjevati. Če jih spoštujemo,
bodo zelo obzirni in bodo radi pomagali. V nasprotnem primeru seveda
ne. Radi se objemajo, radi imajo dotik.
V krizah so hladnokrvni in zbrani. Imajo svoj tempo v življenju, pri čemer
se ne dovolijo priganjati. So fiksno
znamenje, izjemno trmasti in samosvoji. Znajo uživati in se prepustiti, so
eden najčutnejših znamenj v zodiaku.
Uživajo v hrani, ljubezni, življenju nasploh.

DVOJČKA
V partnerstvu razvajajo. Radi poskrbijo za ljubljeno osebo, radi mu kaj kupijo, in se potrudijo za njegovo dobro
počutje. So prijateljski in radovedni.
Najbolj od vsega so znani po komunikativnosti in zgovornosti. Tako, da
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so pogovorljiv partner, ki zna hkrati prisluhniti. Izrazito intelektualno
znamenje so. Um, besede, misli jih
preokupirajo. V sebi pa so tudi večkrat kontradiktorni in dvojni ter spremenljivega razpoloženja. Ne marajo
dolgčasa in so zelo iznajdljivi. So bistri
vendar potrebujejo včasih usmeritev
in podporo pri disciplini.

RAK
Raki so sprva sramežljivi, nakar v partnerstvu pa zelo ljubeči, skrbni, sočutni, zaščitniški, celo materinski. Obožujejo dom, navezani so na družino,
ognjišče jim pomeni ogromno. Znajo
biti ljubosumni in precej negotovi ter
odvisni od potrditve. Hitro jih kaj prizadene. Občasno so muhasti, a izjemno romantični in čustveni. Tu in tam
povzročijo dramo, ker so preobčutljivi. Ta izjemno intuitivni znak prepozna
karakter ljudi in energije. Radi imajo
varnost, toplino, ne marajo pa sprememb, so prijatelji rutine in nekoliko
konzervativni.

LEV
To znamenje je srčno in dinamično,
ognjeno, strastno. Trudi se biti kar v
vsem najboljši, ponosen je. Hrepeni po spoštovanju, želi si ga zaslužiti.
Vsakdo lahko v njem prepozna dostojanstvo, lojalnost in poštenje, kar
je danes redkost. Ne mara šibkosti,
ne prenese dolgčasa. V njem se lahko zazna avtoritativnost, vendar ni
grob. Rad pa ima vsekakor svoj prav.
Je izjemno družaben in prijateljski, z
veseljem poskrbi za partnerja. Je zelo
ljubeč, hkrati potrebuje naklonjenost
in občudovanje.

DEVICA
Devica vloži v odnos dušo in srce. So
izjemno skrbne, natančne, sistematične, njihov poudarek je na detajlih.
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Ti odlični opazovalci zaznajo vse podrobnosti in se osredotočajo na malenkosti. Znajo biti tudi sitne in zahtevne. Zaradi prirojene zaskrbljenosti
ne marajo prevzemanja odgovornosti
za odločitve. Da se počutijo varno in
udobno potrebujejo urejeno okolje.
Red jih pomirja. Zelo rade svetujejo,
želijo si izboljšati stvari in ljudi. Njihova kritičnost kakor tudi samokritičnost
sta posledica perfekcionizma.

TEHTNICA
Tehtnice pregovorno pretehtajo vsako stvar v življenju in se težko odločajo. So prijazne in sočutne, izrazito zračne in nenaporne, kar je prav
dragoceno. So odprte in veliko jim
pomenijo prijatelji. Rade flirtajo. Imajo poudarjen smisel za lepoto, čut
za estetiko jim je prirojen. Po navadi
niso ljubosumne. Odlično presojajo,
kadar svetujejo drugim. Rade se družijo, smejijo in zabavajo. Prav nerade
se prepirajo, raje imajo »pogladkano«.
Če jim kaj ne paše, se kujajo in ignorirajo, a le za kratek čas.

ŠKORPIJON
Škorpijon ima največjo zbirko talentov, ampak ima nekoliko zastrašujoč
sloves, ker je to znamenje čustvenih
skrajnosti. Je izredno zaseben in intenziven. Nagnjen je k ostri samoanalizi in predan samopresežništvu. So
odlični detektivi, raziskovalci, zdravilci.
Je poosebljenje strasti. To so glavni
zodiakalni ljubosumneži, a zanimivo,
sami pa niso zvesti, večkrat kot ne.
Če jih razočaraš, izgubijo spoštovanje,
radi zamerijo, in so maščevalni. Ker pa
so vodno znamenje, so hkrati izjemno
čuteči, čustveni ter super intuitivni.

STRELEC
Strelec je mega optimist. Je bitje na
prvo žogo, goreč in entuziastičen,
večni optimist. Rad spodbuja, v partnerstvu je ljubeč, a pove tako kot
misli. Olepševati ne zna. Je goreči filozof in malce posebnež. To so ljudje
z brezmejno energijo, večkrat deloholiki. V življenju še prav posebej potrebujejo nek smisel, rabijo točno določeno smer. Njihova nepotrpežljivost

je preizkušnja za počasne, neodločnosti ne prenesejo. So ljubeči in požrtvovalni, največkrat zvesti in nekoliko
posesivni. Lahko se jih nenadno ujezi,
jeza nato nenadno splahni.

KOZOROG
Kozorogi so sprva na čustveni distanci, delujejo nekoliko hladno, ko
jih spoznaš in se jim uspeš približat,
pa te vzamejo za svojega. Znajo biti
zvesti. V mladosti so pretirano zaskrbljeni in nenaravno resni, konzervativni, sprostijo se šele z leti. Njihovo
samozaupanje pride kasneje. Borijo se
za občutek varnosti in so previdni. So
potrpežljivi in vztrajni. Na trenutke so
težko sočustvujoči, kot da so mehanični. Načeloma so zelo ambiciozni in
zaverovani v svoj prav. So hkrati učitelj
in učenec, čeprav obožujejo humor,
so hkrati v duši resnobni.

VODNAR
To znamenje je družbeno prilagodljivo, v skupinah se počuti odlično,
obenem pa zna biti zelo odmaknjen.
Intelektualno ostri vodnar je sicer
prav prijazen in poudarjeno humanitaren. Rad je drugačen in presenetljiv, nekonvencionalen. Mestoma je
genialen. Hiter je, zračen, pronicljiv,
inovativen. Težko se čustveno odprejo, ponosni vodnarji, pomembno jim
je najprej prijateljstvo, ki je podlaga
za morebitno zvezo. Težko pokažejo,
da jim je kdo všeč. Občutljivi vodnar
je požrtvovalen, neumnosti pa bo le
stežka prenašal ali pa jih sploh ne bo.

RIBI
Ribe so ekstra občutljiva in cart znamenjca, super sočutna, vendar zadržana. Previdna riba pogosto živi v
povsem svojem filmu. Hitro je prizadeta, zato je samozaščitniška. Duhovna riba je najbolj intuitivna od vseh,
senzibilna, izjemno odzivna ter skrbna do bolnih in nesrečnih. Je umetniška, domišljijska, ustvarjalna. Ima neko
posebno, neubesedljivo karizmo in
presenetljivo notranjo duhovno moč.
Sanjavost rabijo, saj je materialni kruti
svet zanje pregrob. Zelo so ljubeče in
vedno rabijo nek ideal.

[ VSPOMIN ]

UMRLI
SIMONIČ Anton, član DP Prekmurja in Prlekije,
rojen 27. 5. 1956
DEŽELAK Pavel, član DP jz Štajerske,
rojen 22. 6. 1950
PUNGERČAR Anton, član DP Dolenjske,
Bele krajine in Posavja,
rojen 16. 12. 1946
GECI Željko, član DP Istre in Krasa,
rojen 4. 4. 1962

Utrgal bom cvet,
na grob ga položil,
in tiho potožil,
da joče srce …
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ŽELJKU V SLOVO
Željko Geci se je rodil 4. aprila1962 v hrvaški podravski
Subotici. Po šolanju za gostinskega tehnika je ostal v Kopru, kjer si je po poškodbi hrbtenjače kupil stanovanje.
To mu je pomenilo kraj za delo in ustvarjanje. Njegovo
srce in njegov dom sta bila čez mejo, v hrvaški Podravini.
Če je le mogel, se je zapeljal v domače kraje k svojim domačim, k svojim spominom, k mami na grob.
Željko Geci se je takoj po poškodbi hrbtenjače sprijaznil
s svojim stanjem in začel aktivno sodelovati v društvu.
Kot predsednik društva je redno izpolnjeval vse svoje
obveznosti in vsem tistim, ki so na novo prihajali, znal
pomagati v socialnih in zdravstvenih stiskah. V kontaktu
z lokalno skupnostjo je znal sogovornikom predstaviti
našo drugačnost. Družinam članov je nudil konstruktivno pomoč in v odnosu do njihovih potreb znal poiskati
stik z različnimi strokovnimi ustanovami in strokovnjaki,
ki sodelujejo v sistemu sociale, zdravstva in zaposlovanja.
Za svoje delo v Zvezi paraplegikov Slovenije in Društvu
paraplegikov Istre in Krasa je zasluženo dobil srebrno
plaketo ZPS. Priznanje pa je dobil tudi za njegov neizbrisni prispevek pri vodenju društva, ki ga je zaznamovalo
več kot 25-letno delo, in s tem tudi člana upravnega odbora Zveze paraplegikov Slovenije. S svojim povezovalnim duhom in človeško toplino je med invalidi ustvarjal pozitivno misel po vsej Sloveniji. Svoje delo, ki ga je
opravljal, je imel srčno rad, včasih je znal drugim pomagati bolj kot sebi.
Dragi Željko, ko poskusim zamrzniti čas, iztisniti bolečino, zaprem oči, vidim tvoje modre dolge poglede; slišim
tvoj veseli glas, žametno, počasno in preudarno govorico. Prežeto z modrostjo, strpnostjo, posluhom in s samo
tvojim posebnim humorjem, ki je koreninil v pretanjenosti duha in hkrati v ostrini in iskrivosti misli, v lastnostih,
ki jih premorejo le ljudje z izkušnjami … Prežet s tvojo
ljubo hrvaško zemljo, ki je naredila tvoj značaj močan
in vztrajen, da, tudi trmast, s svetovljansko dušo, ki ni
poznala meja. Koliko pozornosti si nam namenil in nas
spodbujal, ko nam je bilo najtežje.
Skladno s svojim svobodnim duhom si aktivno snoval
društvo, kamorkoli si šel, kjerkoli si bil, pa naj bo to od
doma, iz bolnišnice v Izoli, v Ljubljani, si nas usmerjal in
dajal društvu svoj smisel. Še tvoja zadnja razmišljanja so
bila usmerjena v prihodnost društva.
Sanjal in sodeloval si pri razvoju Zveze paraplegikov Slovenije. Bolelo te je, da zaradi bolezni ne moreš biti vedno
prisoten tam, kjer bi rad. A šel si dalje. Kot predsednik
si uspešno vodil DPIK. S posluhom in velikim taktom do
članov, predvsem pa s spoštovanjem, danes tako redko
vrlino. Vedel si, da le razumljen in podprt član lahko gradi svoje življenje naprej. Znal si poslušati. In tudi slišati.
Tudi tega ne znajo vsi.
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Sveti prostor, v katerem in s katerim lahko in moramo
rasti vsi invalidi, je bila tvoja bolezen. Vidim te v postelji
za mizico s telefonom v roki kot nenehnega borca za življenje. Ne, nisi se ustavil. Nikoli. Niso te ustavila leta po
bolnišnicah zaradi preležanin, ni te ustavila izguba ledvice, sepsa ... Tvoje življenje je nosilo nezaveden naboj, ki
je vse nas, tvoje spremljevalce, fasciniral, kako zmoreš. Bil
si bojevnik in hkrati darovalec, nosilec strpnosti in izboljševalec sveta do zadnjega diha.
Tako tiho, kot si živel zadnje mesece, in tako tiho, kot živimo mi te dni, tako si za vedno odšel s tuzemskega življenja. Vrzeli, ki si jih s svojim odhodom pustil med nami, še
dolgo ne bodo zapolnjene.
Bil si prijatelj, ki smo ga poznali kot dobrega človeka,
skromnega, delavnega in vztrajnega. Ob pogovoru z
menoj so bile ene zadnjih tvojih besed:
»Skozi invalidnost sem spoznal veliko novih prijateljev, z njimi sem korektno sodeloval in se veliko tudi naučil. Vsem, ki
so mi nudili pomoč, sodelovanje, bili korektni in spoštljivi, se
iskreno zahvaljujem. Osebno sem ponosen na vse storjeno,
saj sem se pri svojem delu trudil po svojih močeh. Društveno
delo je bilo naše skupno delo, vsi skupaj smo bili velika družina, ki je vedela, kaj hoče in koliko lahko stori. Menim, da
lahko pri vseh mojih odločitvah vsakemu mirno pogledam
v oči in vsakemu mirno podam roko.«
Hvaležni smo, da smo lahko skupaj s tabo, dragi Željko,
ob tebi, zaradi tebe, prehodili tako bogato pot. Hvala za
vse tvoje darove, bodi tam nekje na oni strani v miru!
V imenu DPIK izrekam sožalje vsem tvojim domačim,
dragi sestri Sanji ter vsem tvojim bližnjim kolegom in
prijateljem. Dragi Željko, ne bomo te pozabili, počivaj v
miru!
Benjamin Žnidaršič
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Matija, počivaj v miru
Življenje je kot sveča, nikoli ne dogori do konca. Tudi najin pogovor ni bil nikoli končan. Nazadnje sva klepetala
kmalu po letošnjem novem letu in si imela povedati še
marsikaj, ti več meni kot jaz tebi. Prvič sva se srečala pred
več kot petdesetimi leti na hodnikih zavoda za rehabilitacijo. Ti si imel za sabo skoraj štiri leta vozička, jaz malo
več kot leto. Že takoj na začetku, ne da bi te kaj spraševal, si mi rekel: »Kaj boš ti, saj si še remac.« Vse od takrat
pa do tvojega prezgodnjega odhoda s tega sveta naju
je družilo podobno (rekel bi kmečko) razmišljanje in življenje. V tistih časih je »začetna« rehabilitacija potekala
veliko dlje kot danes, zato je bilo več priložnosti za razna
(tudi ob obisku na domu) druženja. Pridružil se nama je
še Milan Bogataj z Vrhnike, ki ga je kasneje ljubezen odnesla v tvoje kraje. Kasneje je prišel še Stanko Grmek iz
Rošpoha pri Mariboru, vinogradnik in izvrsten poznavalec vin. Oba sta žal že pokojna.
Imela sva že kar nekaj »staža« paraplegije, ko so se pričela ustanavljati društva paraplegikov po Sloveniji. Na
ustanovnem občnem zboru si se z vsemi štirimi otepal
funkcije predsednika. V Novem mestu je vodenje društva prevzel zaprisežen šahist Jože Radej, tudi tvoj prijatelj. Funkcija predsednika je bila zaupana predstavniku
vašega društva; to je bil Franc Stajnko, paralimpijec v
Heidelbergu leta 1972. Ko ste začeli delovati, ste si prostore delili z društvom invalidov v Ljutomeru (lokacija ob
glavni cesti). Če me spomin ne vara, so te še pred iztekom mandata kolega Franca »pregovorili« (kot si večkrat
dejal), da si prevzel vodenje društva. Tako si bil dobrih
šest mandatov njegov uspešen predsednik. Očitno si
delal dobro, sicer bi ti člani spodnesli stolček že mnogo
prej. Za tabo je vodenje društva za en mandat prevzela
Marija Magdič (tudi sicer tvoja dolgoletna sodelavka), sedaj pa je že dva mandata na čelu društva Stanko Novak.
Prepričan sem, da sta oba dobila dobro osnovo in predvsem odlične prostorske kapacitete za nadaljnje delo.
Sedež društva ste iz Ljutomera prenesli v Mursko Soboto, na Ulico arhitekta Novaka. Pod isto streho je delovalo
še nekaj društev in invalidskih organizacij. Vaše društvo
je bilo v času najinega sodelovanja zelo socialno usmerjeno. Najine izmenjave so bile zelo pogoste, saj sva ugotavljala, da je v obeh društvih zelo podobna struktura
članstva, in sicer po spolu, starosti in socialno-materialni
nezmožnosti. Znal si prisluhniti slehernemu članu, ga
obiskati doma, v bolnišnici ali v domu starejših občanov.
In nikoli praznih rok. Vedno si prinesel vrečko s kavo,
sadjem, čokolado, sokom in toplo besedo. Tudi če je bila
za tebe Ljubljana zelo daleč, si se redno udeleževal sej
organov zveze, na katerih si največkrat do onemoglosti

zagovarjal svoje društvo in poudarjal, da je revščina na
vašem koncu zelo velika. Včasih si imel tudi čisto malo
»bonusa«, ker je bil tudi zvezni predsednik iz teh krajev.
Pogosto sem zahajal v vaše kraje, še posebno nekajkrat
letno zaradi nastopa paraplegikov na maratonu Treh src
v Radencih. Tudi prenočeval sem v sobi vašega društva
z dvema ležiščema, ki je bila dostopna po kratki, a zelo
strmi klančini. Za prehransko ugodje je zvečer in zjutraj
poskrbela (deklica za vse) Cvetka. Spomnim se neke nevihtne noči, v sobi si prenočeval tudi ti, ko si me okoli
druge ure ponoči zbudil, prižgal luč in začel kazati na
strop, kako zamaka streha vse do najine sobe. Tako rekoč
sredi noči, ko sem še napol spal, je sledilo tvoje vprašanje, ali bom v Ljubljani glasoval za vaše nove prostore
in zagotovil še kak glas od predsednikov drugih društev.
Seveda sem mu to takoj obljubil, vedoč, da bomo v Novem mestu kmalu potrebovali njegov glas.
Matija je bil na vrhuncu moči, razganjalo ga je (kot bi rekel Peterle) od energije (včasih mu je prišlo prav, da je
slišal malce slabše) in nič ga ni ustavilo v njegovih namerah. V prostore je večkrat pripeljal politike in občinske
uradnike, večkrat tudi župana MO Murska Sobota. Župan
Gerenčer (pozneje veleposlanik na Madžarskem) mi je
nekajkrat dejal, da ko pride Matija k njemu, čaka spodaj
v avtomobilu, vse dokler župan ne pride do njega. Marsikaj sta rešila kar v avtomobilu. Ni bil najbolj zadovoljen,
če je prišla k njemu samo tajnica. Zagotovo je premogel
veliko pragmatizma in diplomatskih spretnosti, da mu je
uspelo pridobiti najprej lokalno oblast, predvsem murskosoboško, zatem pa še ogromno simpatij z neprecenljivimi donatorskimi vložki k uspešno zaključeni investiciji, tj. k delovno-bivalnim prostorom. Drznem se spomniti
na izjave prenekaterih članic in članov, da brez Matije to
ne bi uspelo v takem obsegu.
Matija, tvoja plemenita dejanja so tako pomembna, da
ne smejo v pozabo. Kot dolgoletni sodelavec in prijatelj
bi ti imel še veliko povedati. Pa bodi dovolj. Po pogovoru
s številnimi člani kakor tudi v svojem imenu ti izrekam
zahvalo za marsikatero nepozabno in doživeto srečanje
in neponovljivo izkušnjo. Člani so te imeli radi, tudi veliko
tistih iz drugih društev.
Matija, v imenu vseh, ki smo te spoštovali in imeli radi,
počivaj v miru.
Jože Okoren
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ZAHVALA
Spoštovane bralke in bralci Paraplegika, tudi v
tokratni izdaji Paraplegika je na hrbtni strani vašega
naslova priložen plačilni nalog za Vaš prostovoljni
prispevek. Vsem dosedanjim in prihodnjim donatorjem se v imenu Zveze paraplegikov Slovenije
najlepše zahvaljujem in Vam zagotavljam, da bomo
vsa donirana sredstva racionalno porabili za izvedbo posebnih socialnih programov, ki so namenjeni
izboljšanju kvalitete življenja naših članic in članov.
Tistim posameznikom, ki ocenjujete, da je tak način
spodbujanja solidarnosti kot nadlegovanje, se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Vaši dobroti se priporočamo tudi v prihodnje!
Hvala in ostanite zdravi!
Zveza paraplegikov Slovenije
Dane Kastelic

ČESTITKA
Spoštovani predsednik Zveze paraplegikov Slovenije,
g. Kastelic!
Iskrene čestitke ob dnevu paraplegikov in tetraplegikov. Začeli ste pri nas, iz majhne skupine zanesenjakov je zrasla močna zveza paraplegikov Slovenije. Lahko ste ponosni, da ste v vseh letih delovanja
dosegli izjemne stvari in da ste v družbi prepoznani
kot zaupanja vreden partner.
Tudi v naslednjih letih si želimo odličnega sodelovanja z vami.
Lep pozdrav in ostanite zdravi.
mag. Robert Cugelj,
generalni direktor URI-Soča

DOPUSTUJTE DOMA!!!
Ne nosite težko prisluženega denarja v tujino!!! Pojdite na slovensko Obalo v večinoma srbske hotele
Sava turizma, dopust preživite v:
– slovenskem biseru Bled,
– v večinoma srbskih hotelih Sava turizma, (če vas
župan Bleda že pri prihodu in parkiranju ne bo
napodil domov),
– v srbskih termah 3000 - Moravske toplice, - v srbskih termah Ptuj in Radenci.
Če ste nacionalist in nočete biti v naštetih srbskih
termah, lahko dopust preživite v madžarskih termah Lendava ...
PIJTE hrvaško kavo Barcaffe z mlekom francoskih
Ljubljanskih mlekarn, hrvaško kokto, češko vodo
Radensko, srbski sok Fructal.
Za KOSILO svetujem piščanca ukrajinske Perutnine
Ptuj, poplaknite ga z nizozemskim pivom Pivovarne Laško ali Union, če pa se boste morali po kosilu
olajšati, si zadnjico obrišite s češkim papirjem Paloma! (če ga je kaj ostalo in niso vsega Počivalškovi
uporabili za maske).
NAKUPUJTE pri najboljšem sosedu hrvaško-ruskem
(???) Merkatorju, kjer vam bodo prijazne slovenske
trgovke in trgovci z veseljem prodali izdelke hrvaškega Žita, Droge, Kolinske ... Ko vam bo pri vsem
zgoraj naštetem zapravljanju zmanjkalo "počivalškovih regres-bonov" ali denarja, si le tega lahko
sposodite v sledečih bankah:
– nizozemski NKBM,
– francoski banki Koper,
– madžarski banki SKB,
– srbski Gorenjski banki.
Ne hodite na dopust, skrbite za vrt, samooskrbo,
pojdite po sadike v srbsko Semenarno. V primeru
glavobola zaradi napisanega pa vzemite švicarski
LEKadol. (pred uporabo se posvetujte z zdravnikom
ali farmacevtom)
PODPRITE SLOVENSKEGA HLAPCA TUJEMU KAPITALU in OSTANITE DOMA!!!
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Rešitev kviza iz 160. številke:
ČE VODI SUŠEC NA PAŠE ZELENE, APRIL JIH NAZAJ V HLEVE POŽENE.
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Pri vsaki številki so navedeni 3 odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pri njem, nadomestite povsod v liku tisto
številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.
1. K
 atera je predzadnja črka grške abecede?
T – omikron
B – psi
J – ksi
2. K
 do je ustvaril humoristični lik Tete
Mare?
M – oni Gašperič
F – Vinko Šimek
R – Marjan Šarec
3. K
 ar je za Ljubljano Tivoli, je za Zagreb:
A – Črnomerec
Z – Medveščak
L – Maksimir
4. P
 ijača dizel je zmes:
C – rdečega vina in oranžade
U – piva in limonade
O – piva in kokakole
5. K
 je v telesu nastaja hormon inzulin?
I – v vranici
S – v ščitnici
U – v trebušni slinavki
6. K
 ateri veter nas ne prepiha na Jadranu?
V – maestral
A – košava
K – burja
7. K
 ateri slovenski smučarski skakalec je
prvi preskočil 100 m?
H – Jože Šlibar
R – Rudi Finžgar
M – Bogo Šramel
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8. Kje je pretin?
K – v nosu
Č – v ušesu
N – v sapniku

15. Kje je zabaviščni park Prater?
C – v Parizu
Z – v Pragi
D – na Dunaju

9. Koliko let je bil slovenski tolar plačilno
sredstvo?
P – 10 let
J – 15 let
B – 20 let
10. Kaj je klorofil?
D – vrsta slive
E – zajedale
G – listno zelenilo
11. Katera vojna se je končala z Vestfalskim sporazumom?
Š – stoletna
U – Krimska
I – tridesetletna
12. Kateri kraj velja za središče Suhe
Krajine?
N – Žužemberg
F – Ribnica
T – Kočevje
13. Koliko vratnih vretenc ima človek?
V–5
L–6
P–7
14.
Kateri je največji japonski otok?
A – Hokaido
H – Šikoku
Z – Honšu

Zveza paraplegikov Slovenije
ima vzpostavljen in ustrezno
vzdrževan sistem, ki izpolnjuje
zahteve dokumenta
NVO – standard kakovosti
2008.
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VALIŽANSKI FIZIK –
BRIAN DAVID
ROJ. 4. JANUARJA 1940
V CARDIFFU

PROVINCA V
ŠPANIJI,
GL. MESTO
VITORIA

REKA V
AFRIKI,
AFRIŠKI
VELETOK

KRAŠKI
TRIPRSTI
POJAV,
BRAZOLSKI
DEPRESIJA, LENIVEC
RELIEF

RAVNINA
(ZAST.)

PRVI
MESEC V
LETU
PEVKA IN
IGRALKA,
NEWTON –
JOHN
VZHOD

ISLANDSKA
PRIPOVED
V PROZI

YERGIN
DANIEL

ANGLEŠKI
PISATELJ –
JOHN
(1620—1706)
AVTOR

SIMBOL
ZA
OGLJIK

BORIS
KLEP

16. ČRKA
SLOVENSKE
ABECEDE

RIMSKO 500
NEPRIJETNO
STANJE
NAPETOSTI

SVEČAN
GRŠKI
VOJAŠKI
BOG
MIMOHOD
PASTIRJEV
RIMSKO 1
OKUŽENJE,
ZBOLENJE

PREPROGA
(LJUD.)
UDARNA VOJAŠKA FORMACIJA HITL LERJEVE NAC.
STRANKE

ADAMOVA
ŽENA

OZNAKA
ZA
VOLT

RAZISKOVALEC BESED

OTTO FRANK
NEMŠKI
LEKARNAR
- AUGUST

NORVEŠKI
PESNIK IN
DRAMATIK
- HENRIK
ANONIMNEŽ
(SLABŠ.)

ANGLEŠKI
MUZIKOLOG
- EDWARD
(1876-1957)

RIMSKO
100

ITALIJANSKI
SPOLNIK

OZNAKA ZA HERTZ
GRŠKA
BOGINJA
MLADOSTI
V TEM
TRENUTKU,
ČASU

GOLMAN

NEKDANJI
OZNAČEVANOGOMETLNA PLOVKA
AŠ IN TRENER IZ BIH NA VODI,
PLUTOVINA
- IVICA

AVTO. OZN.
KOPRA

NEBESNO TELO, OKOLI
KATEREGA KROŽI ZEMLJA

1. ČRKA SLO.
ABECEDE

VISKOZNOSTI

STOPNJA

SIMBOL ZA
VANADIJ

AMPER

OLJ

PREMETENKA
(POG.)

REKA V
SIBIRIJI,
VELETOK

APEL,
POZIV

SREČKO
OCVIRK

ADRIA
AIRWAYS

ITALIJANSKI
SPOLNIK
SEDMI
MESEC
V
LETU
KUŠČAR
V
TROPSKI
AZIJI

• DENT – angleški muzikolog – Edward (1876 - 1957). • EVELYN – angleški pisatelj – John (1620 - 1706). • IBSEN – norveški
pesnik in dramatik – Henrik (1828 - 1906). • JOSEPHSON – valižanski fizik – Brian David. • OETKER – nemški lekarnar in podjetnik v živilski industriji – August (1862 - 1918). • SAE – stopnja viskoznosti olj
Nagrajenci križanke iz 160. številke: 1. Tomaž PUC, Mlaka 7, 1332 Stara Cerkev, 2. Zvonimir ZIDANIČ, Brilejeva 22,
1000 Ljubljana, 3. Cvetka POZDEREC, Ul. dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota.
Geslo križanke iz 160. številke: DAN PARAPLEGIKOV
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Predelave vozil za invalide
Ponujamo celoten invalidski program opreme različnih tipov.
Osebni pristop pri izbiri in svetovanje na podlagi soﬁnancirane
predelave s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti.

J.A.T. TEAM d.o.o.
Jelenčeva ulica 1, 4000 KRANJ
+386 41 949 963
+386 41 321 790
www.jat-team.si

