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Jože Globokar

Predsednik vlade Janez Janša je na delovnem srečanju 3. septembra 2020 sprejel predstavnike Zveze paraplegikov
Slovenije – predsednika Daneta Kastelica, podpredsednika Damjana Hovnika in vodjo strokovnih služb Špelo Šušteršič. Naši predstavniki so predsedniku vlade predstavili poslanstvo organizacije in programe ter težave, s katerimi se
srečujemo paraplegiki in tetraplegiki in tudi drugi invalidi.

Jože Globokar

Odbor Planinstvo za invalide-OPP je 27. avgusta 2020 na tiskovni konferenci na ljubljanskem gradu predstavil akcijo
»Gibalno ovirani gore osvajajo« (GOGO 2020), ki od besed prehaja k dejanjem. Projekt je akcija, ki nagovarja k telesni
dejavnosti vse gibalno ovirane, da zapustijo udobje kavča in enoličnega vsakdana ter se podajo v naravo, družbo in
novim dogodivščinam naproti. Partnerji akcije so Planinska zveza Slovenije, Sonček – Zveza društev za cerebralno
paralizo Slovenije in Zveza paraplegikov Slovenije.

Stojan Rozman

V Mestni občini Slovenj Gradec delujejo številna invalidska društva in organizacije, katerih delovanje smo na različne
načine predstavili širši javnosti z različnimi predstavitvenimi večeri, predavanji, delavnicami, rekreacijskimi akcijami ter
raznimi kulturnimi dogodki – fotografske in likovne razstave … vse s poudarkom na »neodvisnem življenju«.

Andraž Čeligoj

23. september je v Sloveniji dan slovenskega športa. Na ta dan v medijih zasledite slogane “Šport je praznik! 23. septembra je praznik športa, vaš čas za šport, oblecite se v športno opremo, bodite aktivni, lahko praznujete na organiziranih dogodkih.” Zato bralcem v tokratni številki predstavljamo sodelavca Univerzitetnega rehabilitacijskega Inštituta
republike Slovenije-URI Soča, gospoda Andraža Čeligoja, športnega pedagoga.

Jože Globokar

V prostorih Doma paraplegikov Pacug je 20. avgusta 2020 potekala prva redna seja skupščine Zveze paraplegikov
Slovenije, na njej pa so delegati pokrajinskih društev za mandatno obdobje 2020–2024 izvolili tudi organe upravljanja
zveze. Sejo je s pozdravnim nagovorom odprla dotedanja predsednica skupščine Mirjam Kanalec, nato pa je vodenje
prevzel najstarejši član Slavko Bračič.

Jože Globokar

Na atletskem stadionu v Novi Gorici je 12. septembra 2020 potekalo že 51. atletsko tekmovanje v spomin na pionirja
športa invalidov v Sloveniji, prof. Bojana Hrovatina. Rezultati tekmovanja so šteli tudi za državno prvenstvo. Tokrat je
bilo naše največje atletsko srečanje okrnjeno, saj zaradi koronavirusa ni bilo atletinj in atletov s Hrvaške, BiH, Srbije, Črne
gore in Makedonije.

Jože Globokar

Zveza paraplegikov Slovenije je ob 50-letnici organiziranega delovanja 16. aprila 2019 izdala »Zbornik 50 let Zveze
paraplegikov Slovenije,« ob dnevu slovenskega športa 23. septembra 2020 pa še »Zbornik 50 let športa slovenskih
paraplegikov.« V obsežnem zborniku je na 150-ih straneh zbrana celostna podoba razvoja športa paraplegikov in
tetraplegikov od ustanovitve organizacije naprej.
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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

araplegik je pred vami. Že več
kot pol leta naše življenje teče
drugače, moj občutek je, da tudi
veliko bolj zadržano. Vsakodnevno
smo podvrženi različnim statističnim
podatkom, kakor tudi navodilom pristojnih, da se virusa COVID-19 nismo
in se ga gotovo še nekaj časa ne
bomo znebili. Bomo pa mu morali
hote ali nehote prilagoditi svoj način
življenja.
Pa vendar življenje teče naprej. V
naši organizaciji smo 20. avgusta 2020
imeli redno volilno skupščino, zaradi
epidemioloških razmer dva meseca
kasneje kot pred štirimi leti, a vse v
skladu s statutom. Po izvedenem razpisu za volitve v organe ZPS in kandidacijskih postopkih v društvih se je
sestala kandidacijska komisija zveze,
ki je pregledala kandidature in pripravila vse potrebno za volilno skupšči-
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no. Ob tej priliki bi se zahvalil predsedniku kandidacijske komisije Mirku
Sintiču, ki je od prvega sestanka naprej komisijo in volitve pripeljal suvereno do članov skupščine in zaključil
svoje delo v volilni skupščini, ko smo
dobili vodstvo zveze za mandatno
obdobje 2020–2024. Za predsednika
skupščine ZPS je bil izvoljen Peter
Robnik, predsednika nadzornega
odbora Janez Hudej, podpredsednik
zveze ostaja Damjan Hovnik. Vsem
trem najožjim sodelavcem čestitam
za izvolitev in jim želim uspešno delo
v mandatu, ki je pred nami. Soglasno
pa so mi člani skupščine ponovno
zaupali štiriletno vodenje zveze. Taka
enotnost predstavnikov društev mi je
v izredno čast in potrditev, da je moje
delo prepoznavno in da je bil minuli
štiriletni mandat kvalitetno izpeljan,
hkrati pa je taka enotnost tudi velika
obveza za nadaljnje delo do leta 2024.
Ob tej priložnosti bi se rad še enkrat
zahvalil Mirjam Kanalec, ki je v preteklem mandatu kot predsednica vodila skupščino zveze, in Ivani Gornik,
ki je predsedovala nadzornemu odboru. Obe sta si po svojih najboljših
močeh prizadevali za dobro podobo
zveze in si prizadevali za enotnost in
skupne cilje naše organizacije. Zato
od novoizvoljenih članov upravičeno
pričakujem, da bomo skupaj nadaljevali začrtano pot po predloženih
smernicah, ki so jih člani skupščine
potrdili, dobre rešitve nadaljevali,
nadgrajevali, skratka odgovorno delali
in se maksimalno prilagajali zahtevam
sodobnega poslovanja, ki ga od nas
pričakujejo naši financerji in širša javnost. Hkrati pa si aktivno prizadevali

za dobro medsebojno sodelovanje in
povezanost med društvi in zvezo.
Po volilni skupščini sem se sestal s
kolegico in kolegi, ki so v minulem
mandatu vodili posamezno področje,
se jim zahvalil za opravljeno dobro
delo (job well done) in jih zaprosil,
da tudi v tem mandatu skupaj nadaljujemo delo, hkrati pa smo se z vsemi dogovorili, da bodo v svoje delo
postopoma uvajali nove sodelavce, v
kolikor jih že niso v preteklosti. Glavna in odgovorna urednica Paraplegika
ostaja Barbara Slaček, vodja športa
in sekcije štirikolesnikov ter mednarodne lige v košarki bo še naprej Gregor Gračner, urednik spletnih strani
bo Jože Globokar, ki mu je še vedno
moto, da en dan stara novica ni več
novica, kulturno dejavnost bo tudi v
prihodnje vodil Metod Zakotnik,
Dušan Slana ostaja vodja čebelarske
sekcije in oskrbnik učnega čebelnjaka.
V zadnjih osmih mesecih pa so naši
največji poznavalci športa paraplegikov in tetraplegikov Jože Okoren,
Janez Hudej in Gregor Gračner
pripravili obsežen, vendar pregleden
in vsebinsko zelo bogat almanah pod
imenom »50 let športa slovenskih
paraplegikov«. Gre za zelo strukturiran zbir podatkov skozi polstoletno
zgodovino športne dejavnosti naših
članov, ki športnikom lahko nadomesti marsikatero zdravilo, kot je v
uvodni besedi zapisal eden izmed
treh avtorjev, Jože Okoren. Vsem trem
urednikom se za njihov trud v imenu
Zveze paraplegikov Slovenije iskreno
zahvaljujem, saj so s svojim avtorskim
delom zapustili neizbrisen pečat v beleženju športnega udejstvovanja na-

[ UVODNEBESEDE ]
ših članic in članov, hkrati pa nazorno naše člane. Od rehabilitacije, zapo- športno in z odličnimi rezultati. Čestipredstavili štiridesetletno delovanje slovanja, izobraževanja, prevozov, tam vsem sodelujočim, organizatordruštev in polstoletno organizirano prilagoditve domačega okolja novo jem, sodniški službi in prostovoljcem
delovanje zveze. HVALA VAM!
nastalim razmeram po poškodbi ali za izvrstno izvedbo.
Še ne štirinajst dni po izvolitvi, 3. obolenju hrbtenjače, do zagotavljaDrage bralke in bralci, želim vam
septembra, smo se s podpredse- nja osnovne eksistence in s tem po- lepo jesen, ki nas je zajela v polnem
dnikom Damjanom Hovnikom in vezane boljše kvalitete življenja naših objemu, spoštujmo navodila pristojvodjo strokovne službe Špelo Šu- članov.
nega inštituta in Vlade RS, ki izdajajo
šteršič sestali s predsednikom Vlade
Kljub dokaj omejenim razmeram smernice za preprečevanje širjenja
RS, gospodom Janezom Janšo, in smo uspešno izvedli tudi 51. Hrova- virusa COVID-19. S spoštovanjem in
sodelavko v kabinetu, gospo Barb- tinov memorial in 30. državno pr- odgovornim obnašanjem bomo lahko Meško. Predstavili smo mu delo venstvo v atletiki na stadionu v Novi ko ostali zdravi, hkrati pa s svojimi
zveze in društev kot prioriteto ter Gorici. Letos zaradi specifičnih zahtev preventivnimi dejanji varovali pred
tudi naša pričakovanja po sistem- v smeri preprečevanja koronavirusa okužbo tudi naše najbližje.
skih zakonskih rešitvah v dobro slo- brez sodelovanja tujih ekip, pa vendar
venskih para in tetraplegikov,
kakor tudi ostalih invalidov. Izpostavili smo obnovitveno rehabilitacijo, da jo je potrebno
urediti sistemsko v Zakonu o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ, izboljšati gmotni položaj
naših članov, ki imajo invalidske pokojnine nižje od minimalnega osebnega dohodka
403,00 €, in takojšnjo odpravo
diskriminacije pri nadomestilu
za telesno okvaro, ki je nastala
ob sprejemu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 pred osmimi
PRI NAS SI ZA ZNESEK VAVČERJA
leti. Predsednik vlade nam je
(200 €) LAHKO PRIVOŠČITE ENEGA
pozorno prisluhnil in vseskozi
OD DVEH PRIPRAVLJENIH PAKETOV:
iskal rešitve za čim hitrejšo odpravo anomalij. Tako da smo
se z njim zadržali v konstruktivnem in prisrčnem vzdušju
dobro uro in pol, čeprav nam
je protokol sprva namenil le
pol ure. To tudi nekaj pomeni
1. PAKET
2. PAKET
in vzbuja upanje, da imamo
1.6. – 31.10.2020
1.11. 2020 – 4.4.2021
paraplegiki in tetraplegiki so- 6 x nočitev z zajtrkom v
govornika na najvišjem nivoju
- 4 x nočitev z zajtrkom v moderno
moderno opremljenih
slovenske države, ki se je priopremljenih prostornih sobah,
prostornih sobah,
pravljen zavzeti za nas in vse
- brezplačen WiFi,
- brezplačen WiFi,
slovenske invalide.
- brezplačno parkiranje do zapolnitve
- brezplačno parkiranje do
S podobno tematiko pa sva
kapacitet,
zapolnitve kapacitet,
- brezplačen najem koles glede na
se s strokovno delavko Urško
- brezplačen najem koles glede
razpoložljivost
Rendulić 15. septembra srena razpoložljivost
- brezplačna neomejena uporaba
čala tudi z varuhom človeko- 1 x savnanje 2 uri za 2 osebi
bazena
vih pravic, gospodom Petrom
Svetino, in njegovim strokov*Ponudba velja za eno osebo v dvoposteljni sobi, turistična taksa se plača posebej, rezervacije so možne glede na razpoložljivost kapacitet.
nim sodelavcem Gašperjem
Adamičem Metlikovičem.
Tudi njima smo izpostavili teREZERVACIJE: domparaplegikov@gmail.com; 031/348 - 841
žnjo, da se skuša zagotoviti
čim več sistemskih rešitev za

PRI NAS LAHKO
IZKORISTITE
VAVČER!

VILA PACUG
VAS VABI NA
ODDIH!
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[ DELOZVEZE ]
Jože Globokar | Delovno srečanje

PREDSEDNIK VLADE SPREJEL PREDSTAVNIKE
ZVEZE
Predsednik vlade Janez Janša je na delovnem srečanju 3. septembra 2020 sprejel predstavnike Zveze paraplegikov Slovenije – predsednika Daneta Kastelica, podpredsednika Damjana Hovnika in vodjo strokovnih
služb Špelo Šušteršič.

N

aši predstavniki so predsedniku vlade predstavili poslanstvo organizacije in programe
ter težave, s katerimi se srečujemo
paraplegiki in tetraplegiki in tudi
drugi invalidi.
Mednje vsekakor sodi skupinska
obnovitvena rehabilitacija, ki je za
ohranjanje našega zdravja izjemno
pomembna. Tako kot do sedaj tudi
v letošnjem letu po ustaljenih tirnicah poteka na podlagi javnega razpisa ZZZS. Za drugo leto pa je glede
na zahtevo Računskega sodišča (po
presoji o pravni podlagi), ki jo je to
naslovilo na Ustavno sodišče pod
prednostno obravnavo, za invalide
v veliki negotovosti. V sklopu pred-

metne presoje je pod vprašajem tudi
zdravstveno letovanje otrok za leto
2021. Po konstruktivnem pogovoru

je predsednik vlade med drugim nakazal smernice tudi za rešitev te problematike.

Predstavniki zveze na sprejemu pri predsedniku vlade. (Foto: kabinet predsednika vlade)

Jože Globokar | Pri varuhu človekovih pravic

PODPORA NAŠIM PRIZADEVANJEM
Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 15. septembra 2020 sprejel predsednika ZPS Daneta Kastelica in
strokovno sodelavko Urško Rendulić.

N

aša predstavnika sta varuha
opozorila na zakonsko neurejenost obnovitvene rehabilitacije, število oseb, ki imajo
invalidsko pokojnino nižjo od 300
€, diskriminacijo na področju nadomestila za telesno okvaro, slabo
dostopnost javnega prevoza, neupoštevanje standardov za zagotavljanje
dostopnosti objektov v javni rabi, težave, s katerimi se srečujejo osebe s
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Naša predstavnika sta varuha opozorila na vrsto pomanjkljivosti. (Foto: arhiv zveze)

[ DELOZVEZE ]
poškodbo hrbtenjače pri iskanju in
ohranjanju zaposlitve ter na težave
tistih, ki ne morejo pridobiti pravice
do osebne asistence po Zakonu o
osebni asistenci – starejših od 65 let

in tistih, ki potrebujejo manj kot 30
ur pomoči na teden. Varuh je prisluhnil naši problematiki, podprl naša prizadevanja, glede osebne asistence
pa pripomnil, da omejitev vključenih

v asistenco ne bi smela temeljiti na
starosti, pač pa na potrebah in sposobnostih.

Lutfi Abdullahu | Skupinska obnovitvena rehabilitacija 2020

SKUPINSKA OBNOVITVENA REHABILITACIJA
V DOMU PARAPLEGIKOV PACUG IN DVEH
ZDRAVILIŠČIH
Obnovitvena rehabilitacija je za paraplegike in tetraplegike izrednega pomena, saj tako ohranjamo svoje
telo v dobri kondiciji, obnovimo in utrdimo si svoje psihofizične zmogljivosti, naše telo pa posledično postane
bolj odporno na različna obolenja.

Z

veza paraplegikov Slovenije
tudi v letošnjem letu organizira
skupinsko obnovitveno rehabilitacijo (SOR) za osebe s poškodbo
hrbtenjače. Izvaja se v domu paraplegikov v Pacugu ter v dveh najbolj
obiskanih zdraviliščih – Zdravilišču
Laško in Zdravilišču Radenci.
Letošnja sezona se je zaradi preprečitve širjenja koronavirusa zamaknila
za mesec dni. V Zdravilišču Laško se
je pričela v začetku junija, v Zdravilišču Radenci pa devetega julija.
Udeleženci bodo v obeh zdraviliščih
lahko koristili štirinajst in sedemnajstdnevne termine.

opremljenih sobah s TV-sprejemnikom, internetom in prilagojenimi sanitarijami. Opremljene so z različnimi
tehničnimi pripomočki (stropno dvigalo, sobno dvigalo, tuširni stol, toaletni stol, trapez, držala …).
Udeleženci SOR lahko v sodobno
opremljenih prostorih fizioterapije
izbirajo med različnimi terapijami
(razgibavanje, terapije z laserjem in
ultrazvokom, presoterapija, terapevtska masaža in neomejeno plavanje
v bazenu z morsko vodo). Na priporočilo zdravnika izberejo tiste terapije,
za katere menijo, da jim bodo najbolj

koristile.
Z namenom, da bi se gostje doma
čim bolje počutili, je direktor Marko
Ferluga tudi letos uvedel nekaj novosti. Ena večjih je ta, da so prostor,
kjer se je nahajala Hubbardova banja,
in sobo, ki je bila namenjena zdravniku, preuredili v apartmaja, ki pa še
nista povsem opremljena tako, kot je
bilo načrtovano.
Novost je tudi bonding psihoterapija,
ki je ena od priznanih svetovnih psihoterapevtskih modalitet, hkrati pa se
uporablja tudi kot sistem osebne rasti.
V vsaki skupini terapijo enkrat vodita

SOR V DOMU PARAPLEGIKOV
PACUG
V Domu paraplegikov Pacug SOR
poteka v sedemnajstdnevnih terminih – od junija do novembra. V tem
času se bo v domu zvrstilo devet skupin.
Zaradi preprečitve širjenja koronavirusa so na recepciji vsakemu
udeležencu SOR ob prihodu izmerili
temperaturo. Izpolniti so morali tudi
obrazec o dokazovanju, da pred prihodom niso zboleli za COVID-19 ali
bili v kontaktu z obolelim.
Gostje bivajo v klimatiziranih in lepo

V sodobno opremljenih prostorih fizioterapije med drugim potekajo tudi razgibalne vaje.
(Foto: Lutfi Abdullahu)
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Mateja Erce in Andrej Majcenovič,
kjer udeleženci skupine v paru izvajajo skupinske terapije in vaje.
Med zaposlenimi je nova vodja
operative Karmen Kajba, ki skrbi
za vzpostavljanje standardov na področju strežbe, kuhinje, recepcije in
zdravstvenega dela. Na recepciji delo
opravlja vedno nasmejana pomočnica direktorja Urša Prešeren. Skrbi
tudi za rezervacijo sob in izdajanje
računov.

V prostorih fizioterapije tako kot prejšnja leta za masaže skrbi Duška, nove
pa so fizioterapevtke Petra, Andreja,
Nika, Sandrina in fizioterapevt Jan.
Letošnje kineziološke terapije, kjer se
izvajajo vaje za moč in ravnotežje, in
so med udeleženci zelo priljubljene,
potekajo v skupini po dve osebi, vodita pa ju Igor Žerjal, prof. šp. vzgoje,
in Jaša Geržinič, dipl. kineziolog.
Veliko je narejenega tudi v okolici
doma, na novo so pobarvane beton-

ske ograje na parkirišču v parku in
vhod do garaže. Lepo je urejen tudi
vrt z zelišči, posadili so novo oljko ter
poskrbeli, da bo ozelenitev z jasminom polepšala videz ograje, ki je ob
cesti. Pred gostinskim delom so igralne mize, na katerih se igra družabne
igre – človek ne jezi se, šah in štiri v
vrsto.
Za varnost kopalcev v bazenu skrbi
reševalec Robert.

Jože Globokar | Predstavitev akcije GOGO

V AKCIJI SODELUJEJO PROSTOVOLJCI,
AMBASADORJI IN DONATORJI
Odbor Planinstvo za invalide-OPP je 27. avgusta 2020 na tiskovni konferenci na ljubljanskem gradu predstavil akcijo »Gibalno ovirani gore osvajajo« (GOGO 2020), ki od besed prehaja k dejanjem. Projekt je akcija,
ki nagovarja k telesni dejavnosti vse gibalno ovirane, da zapustijo udobje kavča in enoličnega vsakdana
ter se podajo v naravo, družbo in novim dogodivščinam naproti. Partnerji akcije so Planinska zveza Slovenije, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije in Zveza paraplegikov Slovenije.

O

b prijetnem druženju so
zbrane nagovorili Jurček
Nowakk, vodja odbora Planinstvo za invalide-OPP in dolgoletni vodnik PZS: »Akcija GOGO 2020
podpira inkluzijo, "mešanje" kategorij invalidov/OPP in neinvalidov, je
pomoč pri dostopnosti gora tistim,
ki jim je bilo to še pred kratkim nedostopno. Letošnja posebnost je
tudi, da so se združile neinvalidske
in športne organizacije z invalidskimi. Tudi letos želimo z akcijo slediti
planinskim vrednotam, kot so tovarištvo, medsebojna pomoč in skrb
za naravo. Veseli nas, da bomo lahko
tistim, ki imajo manj priložnosti, ponudili, da lahko okusijo gorski svet
od blizu.«
Stojan Rozman, vodja delovne
skupine Gibalno ovirani gore osvajajo iz Zveze paraplegikov Slovenije:
»Najbolj se veselim začetka akcije in
obiskovanja planinskih koč, ker bom
na ta način spoznal nove ljudi. Šel
bom nekam in osvojil vrh z ljudmi,
ki jim vmes lahko pomagam, vzpod8

bujam. Vmes je čas za pogovor. To je
tisto druženje, ki dela pot izjemno.
Predvsem pa tega ne delaš sam. Vsi
ti ljudje okoli tebe ti dajo novo energijo in voljo.«
Lojze Tomaževič, predsednik
Sončka – Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije: »Naši uporab-

niki in člani gredo radi v naravo. Zato
tudi ne čudi dober odziv na akcijo
GOGO 2020.«
Martin Škorjanc, direktor podjetja
H-Bit, ki je s svojo blagovno znamko
NiceHash postalo generalni sponzor
projekta: »Ponosni smo, da smo generalni sponzor tako pomembnega

Predstavitev akcije GOGO na tiskovni konferenci. (Foto: Drago Perko)
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dogodka. V NiceHashu verjamemo,
da prav dogodki, kot je GOGO, pomembno vplivajo na odnos skupnosti do invalidov. Številni namreč ne
razumejo, da ni narava tista, ki jim
postavlja previsoke ovire, ampak smo
to predvsem ljudje sami. Od nepotrebnih arhitekturnih ovir do različnih nedopustnih oblik diskriminacije.
Zato se želimo pridružiti boju za bolj
pravično in vključujočo skupnost.«

Akcija poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike
Slovenije, Boruta Pahorja. V kočah
bodo tudi ambasadorji akcije GOGO
2020: Viki Grošelj, Andrej in Marija Štremfelj, Tone Kuntner in dr.
Evgen Bavčar, dogodke pa bodo v
kočah v imenu Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski
komite podprli tudi parašportnice in
parašportniki. Na tokratni novinarski

konferenci sta projekt v imenu Zveze ŠIS-SPK podprla odbojkarica sede
Lena Gabršček in paraalpski smučar
Jernej Slivnik, član DP Gorenjske.
V letošnji akciji GOGO 2020 so se
gibalno ovirani planinci s pomočjo
prostovoljcev v petih terminih povzpeli do planinskih koč na Tamarju,
Boču, Čavnu in Gradišču.

Jože Globokar | Osma redna seja skupščine Zveze paraplegikov Slovenije

ZADNJA SEJA NAJVIŠJEGA ORGANA V MANDATNEM
OBDOBJU 2016–2020
V prostorih Doma paraplegikov Pacug je 22. junija 2020 potekala 8. redna seja skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, hkrati pa je bila to tudi zadnja seja najvišjega organa zveze v mandatnem obdobju
2016–2020. Vodila jo je predsednica Mirjam Kanalec.

P

o pregledu zapisnika in realizaciji
sklepov so za leto 2019 poročali:
Predsednica nadzornega odbora Ivana Gornik: Zveza je v letu 2019
poslovala v skladu z računovodskimi
standardi s SRS-33. Poslovanje je bilo programsko zelo uspešno, delo zveze pa je
potekalo v okvirih sprejetega poslovnega
načrta. NO je skupščini predlagal, da revidirano letno poročilo zveze za leto 2019
potrdi.
Predsednik disciplinske komisije
Bojan Lukežič: Disciplinska komisija, ki
rešuje spore med članicami zveze in ZPS,
se v letu 2019 ni sestala, saj za to ni bilo
vzroka.
Predsednik statutarne komisije Borut Sever: Statutarna komisija je delo
opravljala korespondenčno, gradivo
in stališča pa izmenjevala v elektronski
obliki. Obravnavala je tudi problematiko prestopanja članov med lokalnimi
društvi, strokovno pravno pomoč pa je
nudil tudi Matej Verbajs iz CNVOS. Sever
je predlagal tudi uskladitev statuta zveze
z Zakonom o nevladnih organizacijah, ki
so potrebne, da zveza ohrani status nevladne organizacije v javnem interesu.
Sledila je predstavitev izredno obse-

žnega in s fotografijami, grafi ter tabelami opremljenega revidiranega letnega
poročila za leto 2019, ki obsega kar 63
strani. Predstavili so ga: strokovni delavki Špela Šušteršič in Urška Rendulić
ter predsednik Dane Kastelic. Poročilo
podrobno predstavlja celostno dejavnost zveze po sklopih: osnovni podatki,
poslanstvo, razvojna vizija, pravni status,
članice in članstvo, področje delovanja,
vodenje in upravljanje, poslovno poročilo predsednika, računovodski izkazi,
poročilo revizorja, poročilo nadzornega
odbora in različna pojasnila. Priprava poročila je bila zaradi koronavirusa nekoliko
bolj zapletena, vendar smo s sodobno
tehnologijo tudi to težavo rešili.

Dom paraplegikov Pacug – središče
zdravja in počitnic
Predsednik nadzornega sveta Damjan Hovnik: NS je skladno s svojo
temeljno nalogo nadzora nad vodenjem
poslov družbe spremljal in obravnaval
njeno poslovanje v letu 2019. NS ocenjuje, da je bilo sodelovanje z upravo ustrezno in skladno z zakonodajo in dobro
prakso.
Direktor Doma paraplegikov Pacug
Marko Ferluga je predstavil poslovno poročilo za leto 2019, pregled dela
organov Zveze paraplegikov Slovenije
v mandatnem obdobju 2016–2020 pa
predsednica skupščine Mirjam Kanalec
in predsednik zveze Dane Kastelic.

Zadnja seja skupščine v mandatnem obdobju 2016–2020 (Foto: Tomaž Demšar)
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Stojan Rozman | 13. Festival drugačnosti

TOKRAT V MANJŠIH SKUPINAH,
A V NIČ MANJŠEM OBSEGU
V Mestni občini Slovenj Gradec delujejo številna invalidska društva in organizacije, katerih delovanje smo
na različne načine predstavili širši javnosti z različnimi predstavitvenimi večeri, predavanji, delavnicami, rekreacijskimi akcijami ter raznimi kulturnimi dogodki – fotografske in likovne razstave … vse s poudarkom na
»neodvisnem življenju«.

Z

ačetek 13. Festivala drugačnosti
smo, že kar tradicionalno, začeli
v četrtek, 3. septembra 2020, v
Knjižnici Ksaverja Meška. Ekipa projekta Bontonček, Društva YHD – Društvo
za teorijo in kulturo hendikepa, je izvedla interaktivno delavnico »Neodvisno življenje: kljub oviram lahko
opravljam aktivnosti, ki jih vsi ostali
ljudje«. Na njej so strokovne osebe iz
Mestne občine Slovenj Gradec, njenih zavodov in različnih služb Centra
za socialno delo Slovenj Gradec spoznale, kaj je neodvisno življenje, kaj so
ovire za neodvisno življenje in kako
lahko pripomorejo, da bo lahko oseba
z oviranostmi živela neodvisno življenje; kako pristopiti k osebi s hendikepom; katere so najpogostejše napake;
vživeli so se v različne hendikepe in
preizkusili pripomočke ali pa ustrezne
načine pomoči, ki jih uporabljajo osebe z različnimi hendikepi.
Ekipa projekta Bontonček, Društva
YHD, je v četrtek, 3. 9. zvečer, v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec
pripravila otvoritev z interaktivnim vodenjem po razstavi fotoserij o neodvisnem življenju. Fotoserija prikazuje,
kako izvajalci projekta Bontonček živijo neodvisno življenje. Naslovili smo
jo "Če hočem, zmorem", ker gre za
odločitev posameznika za neodvisno
življenje, pri čemer pa se srečuje z različnimi ovirami, med katerimi so zagotovo omejujoča prepričanja tako oseb
z oviranostmi kot tistih brez njih. Kljub
različnim oviram lahko delajo enake
stvari kot vsi ostali ljudje, pri tem pa
uporabljajo spremenjene načine, pripomočke ali pa jim pri izvedbi nekdo
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pomaga. Fotoserije so nastale v okviru
projekta Multivizija, ki ga je izvedel Zavod Apis. Razstava je bila na ogled do
torka, 15. septembra 2020.
Sredin večer v knjižnici K. Meška Slovenj Gradec nam je v okviru 13. Festivala drugačnosti ponudil spoznavanje
bolezni in Društva za kronično vnetno črevesno bolezen – skrajšano
KVČB ter otvoritev slikarske razstave
»Rada imam svet v sliki«. Društvo
KVČB deluje v osmih regionalnih sekcijah. Ima tudi tri vsebinsko ločene
sekcije za otroke, mlade in avtoimuni
hepatitis. Svoje poslanstvo uresničuje
z izvajanjem sedmih posebnih socialnih programov z vseh področij življenja oseb s KVČB. Najbolj je prepoznavno na zunaj po akciji »Naj stranišče« in
cenjeno med člani po »Šoli KVČB«.
Amaterska slikarka Jožica Kamenik
- Joca iz Raven pri Šoštanju predstavlja svoje pastele in slike v oljni tehniki.
Veselje za pisanje in slikanje je imela
že od malih nog. V mladosti je svojo
talentiranost pilila doma, pozneje pa
se je odločila, da svoje znanje nadgradi na raznih tečajih. Devet let je bila
del Likovne skupine PIN v Velenju, nje-

ni mentorji pa so bili Željko Opačak,
akademski slikar in profesor za likovno
umetnost na Gimnaziji Velenje, ter priznana akademska slikarja iz Ljubljane,
Milan Todič in magister Darko Slavec. Vnema in ljubezen do slikanja
sta še vedno prisotni, slika z različnimi
tehnikami ter različne motive. Svoje
slike tudi prodaja in dela po naročilu.
Na večeru se je bralo njene pesmi, saj
je tudi ljubiteljica poezije. V nadaljevanju se je večer zaključil s srečanjem
članov in podpornikov društva.
Odločitev, da namesto vsakoletnega res tradicionalnega petka, ko mestna občina praznuje in smo drugače
izvedli naš festivalski »Bazar« skupaj z
Mirovniškim festivalom, zaradi situacije z novim koronavirusom izvedemo kaj drugega, ni bila lahka, a kot
se je izkazalo, pravilna. Organizacijam
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invalidov in z njimi povezanimi zavodi smo ponudili koriščenje ponudbe občinskih zavodov. Slednje smo
imenovali »Spoznajte skrivnosti
Slovenj Gradca«. Izbrali so si voden
ogled cerkvice Sv. Jurij (CUDV Črna,
VDC Slovenj Gradec in Ravne, Ozara) in Sobo pobega (društvi multiple
skleroze in paraplegikov ter zdravstvenega doma) – tako zaprto sobo
v Andeškem hramu in tisto zunaj (po
centru mesta). Vsako od teh so v petek, 18. septembra, koristile tri skupinice – tako zaradi varovalnih ukrepov
kot ustreznosti za izvedbo. Vodenje
po cerkvici se je začelo pred njo, kjer
nam je vodič Koroškega pokrajinskega
muzeja Klemen povedal nekaj pravil
in nasvetov – npr. nošenje zaščite na
obutvi, da se ne poškoduje stekleni
pod. V cerkvico smo uredili vhod za in-

valide na vozičkih – začasna klančina
pri stranskih vratih. Predvidoma drugo
leto bodo v okviru obnovitvenih del
uredili tak dostop in še kakšno izboljšavo za invalide. Že zdaj hvala vodstvu KPM za skrb. Zanimivo, jasno in
lepo tekoče nam je Klemen navezal za
koga dolgočasne podatke. Res so vsi v
vseh skupinah z izrednim zanimanjem
spremljali predstavitev te enkratne
znamenitosti in postavili tudi dobra
vprašanja, na katere je znal suvereno
odgovoriti. Pred Meškovo bukvarno –

kjer je sicer začetek avanture – nas je
pričakala izurjena animatorka Simona
iz Spoturja, nam dala napotke, »voki-toki«, »težko« knjigo s ključavnicami
ter nas fotografirala. Uf, kako smo se
lovili, slabo začeli, se urnebesno veselili pravega odgovora, jezili zaradi prezrtega … a čez kar nekaj časa le prišli
do konca in sladke nagrade. Opa, pa
sem odkril, ah, no, samo del nagrade.
Res dobro, igrivo, poučno pripravljena
stvar. Priporočamo. Vse to še kdaj ponovimo in dodamo še kaj iz pestre po-

nudbe teh ustanov. Res iskrena hvala
za gostoljubje.
V soboto, 19. septembra, smo izvedli
že kar tradicionalno rekreativno prireditev »Kolo povezuje«, kjer člani raznih
humanitarnih, predvsem pa invalidskih
društev družno kolesarijo po prelepi
»Štrekni«. Dobili smo se na zajtrku na terasi MKC-ja, kjer nas je nagovorila podžupanja Martina Šisernik, ki pokriva
področje negospodarstva, sociale, zdravstva, kulture, mladinskih zadev in turizma. V svojem nagovoru se je dotaknila
izvajanja nalog občine po strateškem
načrtu za invalide. Letos smo na pot prvič krenili skupaj s serviserjem za kolesa.
Pred štartom je varnostno preveril zavore in debelino zavornih gumic. A, glej
ga zlomka, kolega ni prevozil niti enega

kilometra, ko se mu je nekaj pokvarilo
– popravilo ni bilo kratko in enostavno, tako da je iz Mislinje nato lahko šel
z nami. Spremljal nas je tudi društveni
kombi za primer potrebe. Žalostni smo
obstali na mestu, kjer stojita dve naši
jablani in ugotovili, da ene ni več. Vsekakor jo nadomestimo. Kolesarska pot
»Štrekna« nas vedno znova razveseli
in nam ponudi izredne užitke. Po kosilu smo se razkropili v sončno sobotno
popoldne – eni ponovno na Štrekno,
eni na druge prireditve v mestu … a
verjetno vsi pred TV ali radio spremljati
dvoboj kolesarjev Rogliča in Pogačarja.
Drugo leto bo verjetno prireditev »Kolo
povezuje« potekala po drugi smeri trase – do meje.

V torek, 22. septembra, smo izvedli
Inkluzijski pohod na Gradišče nad
Slovenj Gradcem. Invalidi raznih zavodov in organizacij invalidov so ob
pomoči prostovoljcev Planinskega
društva Slovenj Gradec in ob varovanju prostovoljcev gasilcev premagali
vzpone in spuste in se naužili narave
ter razgleda nad Mislinjsko dolino.
V času Evropskega tedna mobilnosti
– ETM 2020 smo v torek popoldne, 22.
septembra, v centru mesta sodelovali
s projektom »Kolo povezuje« in Inkluzijskim pohodom še s predstavitvijo
mobilnosti invalidov.
Odzivi na prireditve so izvrstni, so dober motiv za delo naprej in uspeh Festivala drugačnosti.
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Stojan Rozman | Gibalno ovirani gore osvajajo – GOGO 2020

ORGANIZIRANO IN S POMOČJO V GORE
Z akcijo Gibalno ovirani gore osvajajo smo bili v soboto, 5. septembra, v Tamarju in na Boču, v nedeljo, 6.
septembra, na Čavnu in na Gradišču nad Stično – tu smo tudi zaključili v četrtek, 10. septembra.

G

OGO 2020 je akcija, ki vse gibalno ovirane nagovarja k telesni
dejavnosti, da se podajo v naravo, v gore z družbo in novim dogodivščinam naproti. Akcija GOGO 2020 ima zelo
"slovenski" pridih, saj želijo biti tudi invalidi gorniki, planinci, tako kot vsi Slovenci.
Da je to mogoče, se kaže tudi v praksi
akcije, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije,
Boruta Pahorja. Generalni sponzor akcije je podjetje H-bit s svojo blagovno
znamko NiceHash. Predstavniki našega
glavnega podpornika so bili z nami na
vseh vzponih in s tem pokazali, da so resno in družbeno odgovorno podjetje, ki
ceni in spoštuje naš trud. Veseli smo, ker
smo se skupaj našli v tej krasni navdihujoči akciji.
Partnerji akcije so Planinska zveza Slovenije, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so. p. ter Zveza
paraplegikov Slovenije. Akcijo podpira
tudi NSIOS – Nacionalni svet invalidskih
organizacij Slovenije. Toliko kot ciljev je
bilo tudi ambasadorjev akcije in parašportnikov, ki so jo promovirali, v njej
aktivno sodelovali in ji tako dali tisti klicaj
vsesplošne pomembnosti. Takšne akcije
si ni možno zamisliti brez organizirane
pomoči prostovoljcev, zato so se ji priključili slovenski skavti, taborniki in Karitas. Našim pozivom so se odzvale tudi
druge manjše humanitarne organizacije,
projekti … npr. Cona Korak – Fužinski
gamsi. ZPS je na srečanjih tudi propagirala program SOPA – odgovorno uživanje alkohola. Pa opišimo malo te pohode in dodajmo kakšen odziv.
Na Boč je iz Zg. Poljčan prišla pisana
druščina 43 pohodnikov, pečat dnevu
sta dodala ambasadorka Urška Vučak
Markež in parašportnik David Škorjanc. Po pozdravu in napotkih za pot
– kako se pravilno ravna z invalidskimi
vozički, kako vlečemo vrvi, kakšna mora
biti razdalja med nami – je sledilo »ogre12

vanje telesa in duha« – slončkov bans
(obvezno! poglej na FB strani ZPS). Med
potjo se je tudi tako nadaljevalo – smeh,
spodbujanje in grizenje v strmino, prostovoljci so se odlično znašli v nevsakdanji vlogi. Imeli smo nekaj krajših postankov za okrepitev s pijačo, saj je bil dan
vroč in sončen. V primeru, da bi nam kdo
omagal, je bil zadnji v koloni tudi prilagojen spremljevalni kombi. V vseh kočah
so nas postregli gluhi, ki so tam pomagali tudi sooblikovati program. Spust je
bil najtežji – ne kondicijsko, no, za naše
pomoči, ampak zato, »ker je bilo tak fajn«.
Izjava udeleženke: »Bila sem prijetno presenečena. Prijetna družba in dobra organizacija. Zagotovo se še udeležim.« Ali
starejšega gospoda, ki je gor in dol tekel
(bil je prvak v maratonu): »Spoštovanje.

Ob tem velja izpostaviti podpornike, ki
so v Planici, Ratečah in Kranjski Gori videli
plakate in so jih podprli z navzočnostjo,
podporo, začudenjem ter bili presenečeni nad vzdušjem in dobro družbo. Z
njimi je bil tudi direktor podjetja H-bit
d. o. o. – znamka NiceHash, naš generalni sponzor, Martin Škorjanc, ki nas je
vse pozdravil in delil korak s svojo ženo
ter nas podprl. Občini Kranjska Gora se
je potrebno zahvaliti za urejeno cesto,
ki je bila kot "avtocesta". Akcijo sta v Tamarju podprla ambasador Viki Grošelj
in parašportnik Jernej Slivnik. Izjava
prostovoljke Suzane Pustivšek: »Dan
z zvezdico. Kot ambasador, ki je vedno
skromen navzven, pa tako bogat navznoter, nas je s svojimi izkušenimi koraki
pospremil Viki Grošelj. Pravi promotor

Pisana druščina 43 pohodnikov (Foto: arhiv GOGO)

Bravo! Upam, da se še vidimo tu gor. Veliko užitkov vam še želim.«
V Tamar se je iz Planice napotila skupina preko 90 pohodnikov na kolesih in na
"čevlje", med potjo se jim je pridružilo še
vsaj 30 gluhih/naglušnih, tam jih je pričakalo še cca. 40 gluhih/naglušnih in približno 20 gibalno oviranih s spremljevalci.

akcije pa je bil parašportnik, smučar Jernej Slivnik. Kot prostovoljka sem skupaj
z Jernejem in Vikijem prehodila dobršen
del poti. Ko je Jernej že na samem začetku povedal, da je že bil v Tamarju in da na
poti ne potrebuje nikakršne pomoči pri
premagovanju klancev z invalidskim vozičkom, smo obmolknili. Meni je postalo
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Jernej je popolnoma sam premagal vso pot v Tamar. (Foto: Boris Kovačič, Brežice)

»In še to, ni potrebno da osvojimo Triglav ali pretečemo maraton, da nas preplavijo hormoni
sreče, občutek je ravno takšen, če ne še boljši, ko z gibalno oviranimi osvojiš Tamar.«
(Foto: arhiv GOGO)

celo malo vroče. In smo šli, korakali, drugi vrteli kolesa z rokami. Pa je prišel prvi
klanec. Vsi smo neprestano pogledovali
proti Jerneju, Viki Grošelj je bil eden prvih,
ki mu je izrazil globoko spoštovanje za
trud, vztrajnost in obvladovanje vozička.
Jernej je resnično sam premagal vse, tudi
odtočne kanale za vodo, kjer sem sama
ob opazovanju njegovih akrobacij imela
verjetno ravno tako visok srčni utrip kot
on, ki je poganjal voziček z vso silo. Z
vsem spoštovanjem do Jerneja je to dokaz, da kjer je volja, je pot.«
Na Gradišče smo se povzpeli 6. septembra. Na začetku poti sta nas nagovorila
Tomaž Smole, podžupan Občine Ivančna Gorica in ambasador akcije Tone
Kuntner, ki se nam je pridružil na vrhu,

kamor nas je vodila parašportnica Lena
Gabršček, ob varovanju redarjev.
Na Čavnu – tri v enem, tri akcije v eni
koči.
Gluhi so stregli v koči, ki so jo osvojili planinci akcije Gibalno ovirani gore osvajajo
in pohodniki akcije Slepi in slabovidni po
Slovenski planinski poti, skupaj 90 pohodnikov. Planinsko društvo Ajdovščina je
pohodnikom pripravilo dobrodošlico na
izhodišču pohoda za slepe in slabovidne
do Iztokove koče na Malih Golakih. Glasba je bila enkratna, rogljiček slasten in sok
osvežujoč. Česa takega, pravijo, še nismo
doživeli, to je bilo pravo presenečenje.
Tako se je dan že začel posebno in korak
je lahkotno stekel proti koči. Tudi skupina
pohodnikov akcije GOGO, ki je pot začela

kasneje na drugem izhodišču, je bila deležna enakega presenečenja. Prostovoljci
akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah
so že v zgodnjih urah pripravljali vse potrebno za prihod gostov. Naslednje presenečenje je bil parašportnik Matej Arh,
ki je švignil mimo kolone in so ga ujeli v
koči, ko je že naredil potep po okoliških
poteh. Dostopnost je omogočiti posamezniku, da na svoj način doseže cilj.
Tudi s štirikolesnikom. Po dobro utrjeni
gozdni poti so se med pogovorom vzpenjali do koče. Na razgledni točki so uživali
v razgledu. Izredni nagovor sta zbranim
namenila naš ambasador dr. Evgen
Bavčar in parašportnik Matej Arh.
Že naslednji dan, 10. septembra, se je
ob mogočnih stenah samostana Stična
zbrala množica 121 pohodnikov. Čista
medgeneracijska in inkluzijska simfonija.
Mladim na vozičkih so pomagali starejši,
starejšim mladi. Invalida tetraplegika sta
potiskala in vlekla prostovoljca iz Cone
Korak – Fužinski gamsi; otroka s posebnimi potrebami je spremljala zaposlena pri
generalnem sponzorju H-bit – NiceHash,
kolono so varovali prostovoljci AMZS.
Za hec – toliko kot je bilo različnih vrst
invalidnosti, je bilo različnih humanitarnih organizacij. Vse je budno spremljala
in posnela novinarka Radia Slovenija. V
Lavričevi koči smo imeli pozdravno-zaključne govore predstavniki vseh treh
zvez, podžupan Občine Ivančna Gorica
Tomaž Smole, pobudnika akcije GSPK,
parašportnik Gregor Gračner – že prehodil slovensko transverzalo – in oba
ambasadorja, zakonca Štremfelj, in predstavnik generalnega sponzorja NiceHash.
Marija in Andrej Štremfelj sta povedala: »Najprej bi se vsem, ki ste tukaj,
zahvalila, da ste nama dali možnost, da
sva tudi midva tukaj. Ker je to res bogata izkušnja. V prvi vrsti naju je Jurček
Nowak povabil k sodelovanju. Vsi, ki v
tej akciji sodelujete, predvsem osebe z
invalidnostjo, da imajo možnost doživeti
to izkušnjo. Več ljudi bi moralo doživeti
tak dan, kot je današnji, za več razumevanja. Ker tisti, ki živimo v drugem okolju,
se v hribih nimamo možnosti srečevati
z vašo oviranostjo, na te stvari sploh ne
pomislimo. Sedaj, ko imamo to izkušnjo,
je bistveno drugače in lahko stvari bolje
razumemo. V preteklosti sva sodelovala
s slepimi in slabovidnimi, gluhimi in naglušnimi, sedaj pa imava še možnost z
gibalno oviranimi. Zdi se nama super, da
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Zbor pri stiškem samostanu (Foto: arhiv GOGO)

se jim omogoči videti, kar se zdi nam čisto samoumevno. Z veseljem sodelujeva
v tej akciji.«
Andrej Škraba, NiceHash: »Naše poslanstvo je soustvarjati takšno okolje, v katerem bo vsak posameznik dobil priložnost
izkoristiti ves svoj potencial. Nihče se zaradi drugačnosti ne bi smel počutiti drugim v napoto, osamljen. Kot navdušen
planinec zelo dobro vem, kako naredijo
gore človeka majhnega. Prepričan sem,
da se danes gore počutijo majhne pod
vašim pogumom, vztrajnostjo in življenjsko energijo.«
V delovni skupini akcije so s strani ZPS
sodelovali: Urška Rendulič, Gregor
Gračner in Stojan Rozman. Skupaj z
drugimi člani skupine so tvorno sodelovali v pripravi in izvedbi akcije ter se za
zaključek dobili z ambasadorji in parašportniki na njeni evalvaciji.
Marija Štremfelj, ambasadorka: »Akcija uspešno premika meje razumevanja
zmožnosti gibalno oviranih tako nam kot
njim, izjemen rezultat pa dosežemo, ko
to skupaj načrtujemo in izvedemo.«
ZPS s sodelovanjem v akciji GOGO 2020
z vključitvijo planinstva dopolnjuje svojo
pestro športno-rekreativno organizirano
dejavnost.
Upamo, da se ta akcija nadaljuje, tako
kot uspešni predhodni akciji PZS – PIN/
OPP, slepih in gluhih. ZPS in regijska
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društva se bodo še aktivneje vključila v
motiviranje in omogočanje koriščenja organizacijskih možnosti za aktivno obiskovanje gora paraplegikov in tetraplegikov.
Pri tem bomo sledili še drugima ciljema:
– popis dostopnih planinskih koč, domov; popis primernih dostopov/sestopov z njih, drugih primernih planinskih
poti ter izdelava primerne spletne karte,
– dostopnost objektov v gorah.
Se vidimo tam gor?!

SREČAMO SE
Srečamo se
na poti
na goro.
Na strmi, skalni,
nevarni poti.
Ne ustavimo se
in ne govorimo,
le dober dan,
srečno pot
si želimo.
In ko se srečamo
zopet v dolini,
vemo,
da smo
prijatelji.

Na tokratnem pohodu tudi člani ZPS
(Foto: arhiv GOGO)

Tone Kuntner
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Jože Globokar | Podpis o sodelovanju so podpisali pred Lavričevo kočo

HRIBI TUDI LETOS DOSEGLJIVI GIBALNO OVIRANIM
OSEBAM
Po uspešnih akcijah vključevanja oseb s posebnimi potrebami v svet gorništva se je Planinska zveza Slovenije tudi letos odločila, da nadaljuje z akcijo Gibalno ovirani osvajajo gore (GOGO).

I

n tako so 24. junija 2020 pred Lavričevo kočo na Gradišču nad Stično tri organizacije podpisale dogovor o sodelovanju v akciji Gibalno
ovirani gore osvajajo. Moči so združile
Planinska zveza Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije in Sonček - Zveza
društev za cerebralno paralizo Slovenije. Gibalno ovirani so se že v septembru družno povzpeli do nekaterih
planinskih koč.
Akcija je namenjena gibalno oviranim osebam, da se jim predstavi
možnost, kako lahko kljub preprekam
obiščejo gore. »Gibalno ovirane osebe rade razširjamo meje, radij našega

gibanja. Z razvojem tehnike nam je
to vedno bolj omogočeno. S svojim
delovanjem v družbi želimo, da bi lahko kar se da enostavno dosegli javne
površine, pri tem mislim tudi na infrastrukturo v gorah,« je povedal vodja
delovne skupine GOGO, naš član Stojan Rozman. Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic pa
je dodal: »Začetek akcije GOGO 2020
sega v leto 2019, leto, v katerem je
Zveza paraplegikov Slovenije obeležila 50 let svojega delovanja. Ker smo
reprezentativna invalidska organizacija, ki si prizadeva za čimprejšnje vključevanje slovenskih paraplegikov in te-

traplegikov v družbo po poškodbi ali
obolenju hrbtenjače, je bila pobuda
takoj sprejeta. Skozi celotno obdobje
našega organiziranega delovanja pa
si prizadevamo tudi za povezovanje
s humanitarnimi in drugimi invalidskimi organizacijami. Zato smo z veseljem pristopili k načrtovanju akcije
s Planinsko zvezo Slovenije. Prepričan
sem o uspehu akcije GOGO, saj raste
na temeljih medsebojnega sodelovanja in skrbi za najranljivejše skupine
gibalno oviranih državljanov.«
Pri inkluzivnih pohodih pomagajo
številni prostovoljci, brez katerih bi
bila akcija GOGO neizvedljiva.

Podpis pogodbe pred Lavričevo kočo na Gradišču (Foto: arhiv PZS)
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Lentismed | Izvajanje samokateterizacije

OKUŽBE SEČIL
Okužbe sečil so najpogostejši zaplet, povezan z uporabo urinskih katetrov in tudi druga najpogostejša oblika okužbe pri ljudeh na splošno. Kadar govorimo o okužbi sečil, moramo jasno razlikovati med kolonizacijo
sečil in okužbo.

K

olonizacija sečil je opredeljena s prisotnostjo enega ali več
mikroorganizmov v sečnem
traktu, brez kakršnih koli kliničnih
znakov, in se imenuje tudi asimptomatična bakteriurija (Biardeau and
Corcos, 2016). Pogosta je pri osebah,
ki izvajajo intermitentno kateterizacijo, in se pojavi pri približno 75 % oseb
(Schlager et al., 2001). Pri osebah, ki
izvajajo samokateterizacijo, teh stanj
ne bi smeli zdraviti z antibiotiki, saj
bakterij v mehurju pogosto ne bomo
izkoreninili ali pa se bodo hitro vrnile.
Antibiotična terapija pa bo prispevala
k odpornosti mikroorganizmov (Biardeau in Corcos, 2016).
Okužba sečil se nanaša na okužbo
tkiva z enim ali več mikroorganizmi, ki
povzročajo vnetni odziv z različnimi
vrstami simptomov, ki se razlikujejo
po vrsti in resnosti. Tipični simptomi
so nujnost in pogostnost uriniranja
ter boleče in pekoče uriniranje. Pri
osebah po poškodbi hrbtenjače ti
znaki včasih izostanejo in je potrebno
vključiti tudi druge (Biardeau in Corcos, 2016):
Zvišana telesna temperatura, nelagodje ali bolečina nad ledvicami
ali mehurjem ali med uriniranjem,
nastop urinske inkontinence, slabo
počutje, otopelost, zaspanost ali občutek nelagodja, povečana spastičnost in/ali avtonomna disrefleksija pri
osebah s poškodbo nad prsnim vretencem T6 ter krvavitev iz sečnice ob
intermitentni kateterizaciji (Biardeau
in Corcos, 2016).
Ob sumu na okužbo sečil je potrebno
obvestiti svojega osebnega zdravnika.
Ta bo izvedel analizo urina, ob čemer
bo identificiral mikroorganizme v urinu in nato prilagodil terapijo z antibiotiki. Če takih okužb ne zdravimo,
lahko povzročijo nastanek abscesov,
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ledvično obstrukcijo in brazgotinjenje
ter sčasoma povzročijo bakteriemijo
(prisotnost bakterij v krvi), sepso in
po možnosti smrt (Biardeau in Corcos,
2016).

RIZIČNI FAKTORJI ZA OKUŽBO
SEČIL PRI OSEBAH S POŠKODBO
HRBTENJAČE
Osebe z visokimi pritiski v mehurju so bolj nagnjene k okužbam sečil
ter tisti z veliko kapaciteto mehurja
zaradi njegovega prekomernega raztezanja (Konstantinidis in Karafotias,
2018). Najpogostejši vzrok za nastanek okužbe je ishemija (pomanjkanje
kisika in hranil v celicah), stene mehurja in okvara sluznice mehurja zaradi prevelikega raztezanja (Linsenmeyer, 2018). Zato je zelo pomembno,
da omogočimo stenam mehurja zadostno prekrvavljenost z zmanjševanjem pritiskov v mehurju (Laides et
al., 1972). Ustrezen pritisk v mehurju
lahko vzdržujemo z redno kateterizacijo. Splošno pravilo za odrasle je
kateterizacija 4–5-krat na dan, da se
zagotovi, da prostornina mehurja
ostane znotraj 300–500 ml, vendar
končno odločitev določi vaš zdravnik
na podlagi urodinamskih preiskav,
pritiskov na steno mehurja med polnjenjem, prisotnosti refluksa (vračanje
urina v ledvici) in ledvične funkcije
(Prieto et al., 2017).
Črevo in sečni mehur imata podobno funkcijo shranjevanja blata in urina, obstaja pa tudi skupno periferno
živčevje (Malykhina et al., 2012). Zato
ni nepričakovano, da poškodbe hrbtenjače vplivajo tudi na gibljivost debelega črevesa, danke in praznjenje
črevesja, kar vodi do konstipacije
oziroma zaprtja, fekalne inkonti-

nence ali kombinacije obojega. Pri
ustreznem obvladovanju nevrogenega črevesja je bilo ugotovljeno več
kot trikratno zmanjšanje pojavnosti
okužb (Christensen et al., 2006). Zato
bodite pozorni na obvladovanje inkontinence blata in zaprtja, saj tudi to
vpliva na razvoj okužb sečil.
Slab vnos tekočin se na splošno
šteje za tveganje okužb sečil pri osebah z nevrogenim mehurjem, prav
tako je nizek vnos tekočine povezan s
povečanjem kislosti urina, kar je lahko
vzrok za nastanek okužbe (Lotan et al.,
2013).
Odstranitev katetra pred popolnim
izpraznjenjem mehurja se v klinični
praksi pogosto pojavlja in se šteje kot
tveganje za nastanek okužbe (Kennelly et al., 2019). Zato bodite pozorni,
da ob postopku kateterizacije mehur
izpraznite do konca.
Kamni v mehurju in ledvicah so
znani dejavniki za okužbe sečil. Kamni lahko spodbudijo prekomerno
aktivnost mišice v steni mehurja in s
tem tudi povečajo pritiske v mehurju,
kar privede do tveganja za nastanek
okužb. V zelo redkih primerih je lahko
tujek, npr. las, vnesen s kateterizacijo,
osnova za tvorbo kamnov (Joshi in
Mittal, 2014).
Spremenjeni obrambni mehanizmi
in imunska supresija po poškodbah
hrbtenice povečujejo tveganje za
nastanek okužb, verjetno zaradi sprememb v mikrobni flori, imunoloških
pomanjkljivosti in sprememb v steni
mehurja in njegovem uroteliju (Pruss
et al., 2017).
Pretekle okužbe sečil so dejavnik
tveganja za nastanek novih, zato ne
smemo zanemarjati resnosti okužb.
Antibiotiki vplivajo na naravno telesno zaščitno floro in ugotovljeno je
bilo, da se po opravljenem zdravljenju
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z antibiotiki flora ne obnovi popolnoma (Reid et al., 1990).
Z nehigienskim postopkom kateterizacije lahko vnesemo bakterije v
urinski trakt. Raziskave so ugotovile,
da si kar polovica oseb po poškodbi
hrbtenjače ne umije rok pred postopkom kateterizacije (Forchheimer et al.,
2016). Poročali so tudi, da se je 32 %
bolnikov med kateterizacijo dotaknilo cevke katetra (Koeter et al., 2019).

Karakteristike urinskega katetra, kot
so vodilo na cevki, katetri pripravljeni
za uporabo, brez dodatnega dolivanja
vode in hidrofilni sloj, lahko zmanjšajo
možnost za nastanek okužb.
Visoke sile trenja katetra na steno sečnice povzročajo draženje in povečujejo možnost vnetij (Jeong in Oh, 2019).
Travmatična in groba kateterizacija
lahko povzroči poškodbe sečnice in
okužbe. Zaradi grobe kateterizacije na-

stanejo zožitve sečnice ali strikture. Pri
preprečevanju zožitve sečnice igrajo
pomembno vlogo nežno vstavljanje
katetra in uporaba hidrofilnega sloja na
katetrih. Krvavitve pri kateterizaciji so
bile dokazane za pomemben dejavnik
pri razvoju zožitev sečnice (Mandal et al.,
1993). Mehka cevka katetra in atravmatična oblika drenažnih luknjic na cevki
lahko zmanjšajo možnost za nastanek
okužb sečil, povzročenih s poškodbami.
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Andraž Čeligoj, športni pedagog, in Daniel Globokar, spec. FRM, strokovni sodelavec Zveze paraplegikov I
Pogovor s športnim pedagogom v URI-Soča

ANDRAŽ ČEligoj – ŠPORTNI PEDAGOG, VODJA
REHABILITACIJSKE REKREACIJE URI-Soča
23. september je v Sloveniji dan slovenskega športa. Na ta dan v medijih zasledite slogane “Šport je praznik! 23. septembra je praznik športa, vaš čas za šport, oblecite se v športno opremo, bodite aktivni, lahko
praznujete na organiziranih dogodkih.” Program dogajanja na slovenski dan športa lahko preverite na www.
danslosporta.si.#danslosporta.

Z

ato bralcem v tokratni številki
predstavljamo sodelavca Univerzitetnega rehabilitacijskega
Inštituta republike Slovenije-URI Soča,
gospoda Andraža Čeligoja, športnega pedagoga.

Nove izzive sedaj išče tudi kot vodja
rehabilitacijske rekreacije URI-Soča. Kot
da bi bilo včeraj, se spomni besed nekdanje strokovne direktorice URI-Soča,
profesorice dr. Helene Burger: “Izvoli
ključe telovadnice, delaj in raziskuj!”

Andraž je vodja rehabilitacijske rekreacije v URI Soča.
Kako ga na kratko opisati? Faktografija: letnik 1973, rojen v Ljubljani. Korenine in ljubezen do športa so mu bile
položene v zibko, oče je bil prav tako
športni pedagog. Kot mladostnik se
je preizkusil in kalil v različnih panogah, poleg žoge in »bicikla« na ulicah
s prijatelji je aktivno treniral smučanje
in lokostrelstvo. Skromen, kot ga sodelavci poznamo, skoraj sramežljivo izda,
da se mu je leta 1996 nastop na olimpijskih igrah v Atlanti izmuznil za las,
sicer v streljanju z lokom, v compound
in klasični tehniki. Osvojil je tudi naslov
športnik leta v svoji občini Ilirska Bistrica, osvojil 5. mesto na svetovnem prvenstvu v lokostrelstvu.
Pestra je tudi zgodovina njegovih
dosedanjih delovišč; 18 let zaposlen v

Na vprašanje, kako bi opisal samega sebe, izstreli kot iz topa: “Zanimajo me ljudje, ki so gibalno ovirani,
drugačni, sem vztrajen in natančen in
ne maram ljudi, ki zamujajo!” Je oče
dveh otrok, Sare in Vida, partner gospe Katje Tomažin, prodekanje za
pedagoški proces na Fakulteti za šport.
Andraževo vodilo pri delu športnega pedagoga v URI-Soča je individualna vadba s pacienti, ki so vključeni v
proces rehabilitacije. Aktivno sodeluje
s Paralimpijskim komitejem Republike Slovenije, predstavlja in navdušuje
paciente in vse ostale sodelavce timov naše inštitucije za različne športe. V času dosedanjega dela je izvedel
odlične predstavitve košarke, lokostrelstva, plavanja, plesa, bocce, sedeče odbojke in še bi lahko naštevali. Pri delu
in tudi v prostem času je ves čas na
preži za novostmi in novimi izzivi.
Delaven in vztrajen poudari, da so pogoji delovanja v URI-Soča za športnega
pedagoga dobri, pravzaprav odlični.
Pri svojem delu opaža, da se ljudje, ki
so bili športno aktivni pred nastopom
poškodbe ali bolezni, bolj uspešno
spopadajo z vsemi ovirami in težavami, v procesu rehabilitacije tudi hitreje okrevajo in pridobivajo na gibalnih
sposobnostih.

Andraž Čeligoj (Foto: osebni arhiv)
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Iz zgodovine športa paraplegikov
(Foto: arhiv zveze)

Centru šolskih in obšolskih dejavnosti
Slovenije, kot inštruktor je prepotoval
vso Slovenijo, aktivno sodeloval pri
snovanju in odpiranju domov za mlade v Breženki, Lipi in še in še …
Eno leto je bil zaposlen pri zasebniku v Avstriji kot inštruktor za šport,
izobraževal avstrijske dijake in turiste,
mlade in stare, v Gerlitznu, Osojščici,
predvsem jih je učil veščin deskanja
in kajaka. V zavodu Frana Miličinskega
v Smledniku je navduševal mladino, ki
se je znašla v hudih življenjskih preizkušnjah, za šport in aktivno preživljanje
prostega časa. Osnovna šola Brinje ga
je spoznala v vlogi učitelja športa in
sodelavca pri podaljšanem bivanju
osnovnošolcev, v podobni vlogi se je
preizkušal v OŠ Stična ter podružnični
šoli Muljava.

[ STROKOVNO ]
ženosti in prav tako podati ključna
navodila oz. opozorila za telesno vadbo. Diagnostični UZ-aparat nam omogoča odkrivanje neželenih poškodb
mišično-skeletnega sistema. Večina
uporabnikov invalidskega vozička ste
žal na lastni koži izkusili probleme
preobremenitve tetiv in vezi sklepov,
tudi mišičja, predvsem ramenskega
sklepa.
Vse naštete možnosti se že udejanjajo tukaj in zdaj. Ob angažiranosti
kolegic zdravnic internistk so številni
športniki pridobili praktična navodila
Novonastalim invalidom na Inštitutu predstavijo različne prilagojene športe
(Foto: arhiv URI-Soča)

Veliko izboljšav glede pogojev dela
in možnosti za športnega pedagoga
v URI- Soča se je zgodilo že v času
Andraževe predhodnice, športne
pedagoginje oz. profesorice športne
vzgoje in magistrice kinezioloških
znanosti, Jute Ošlak Kranjc, z nabavo športnih pripomočkov, preureditvijo telovadnice, pridobili smo tudi
plezalno steno za vadbo tehnik prostega plezanja.
Pri vseh teh prizadevanjih nam je
vsekakor v pomoč, da je naš generalni direktor, mag. Robert Cugelj,
tudi športnik od peta do glave. S promocijo zdravega življenjskega sloga,
projekti Čili, zdravi in ustvarjalni v
preteklosti in osnovanjem športnega
društva v URI-Soča vse več zaposlenih
živi bolj zdravo in zadovoljno življenje.

Skupaj s paralimpijcem Ančom
predstavljata streljanje
(Foto: arhiv URI-Soča)

Izzivi Andraža v prihodnosti
Načrti se morda komu zdijo drzni ali
celo utopični, vendar le do trenutka,
ko našega vrlega športnega pedagoga zares spoznate!
URI-Soča mora postati vrhunska
ustanova za promocijo športa, tako
na rekreativni kot vrhunski ravni za
prostor centralne Evrope. Vse zelene
površine okrog URI-Soča si bo Andraž
skupaj z vodstvom inštitucije prizadeval čim prej preurediti, tako da bodo
dopuščale možnost vadbe in urjenja
različnih športnih dejavnosti. Zunanji prostor v novo zgrajenem oddelku za rehabilitacijo po poškodbah in
perifernih živčnih poškodbah smo že
uspeli tako prilagoditi, da omogoča
učinkovito vadbo vsem pacientom
pod nadzorom terapevtov v času fizioterapije in delovne terapije.
Meje lahko premikamo tudi, če ne
bomo uspeli zgraditi prizidka s sodobno telovadnico v okviru prostorov
URI-Soča.
Z lastnim strokovnim znanjem vseh
članov rehabilitacijskih timov smo
sposobni podati ključne informacije vsem, ki se že aktivno ukvarjajo s
športom. V specialistični internistični
ambulanti je na voljo cikloergometer
za določanje srčno-žilne zmogljivosti,
izkušena zdravnica, specialistka interne medicine, posamezniku predpiše vrsto vadbe z določeno stopnjo
obremenitve, z diagnostičnim UZ-pregledom srčne mišice in osnovno
preiskavo ožilja je mogoče podati verodostojno oceno eventuelne ogro-

in imeli možnost vaditi pod zdravniškim nadzorom. Najnovejša spoznanja patofiziologije in fiziologije človeškega telesa, predvsem srčno-žilnega
in mišično skeletnega dela, vpliva telesne vadbe in prehrane nam predstavljajo nove strokovne izzive. Zato so
nam v procesu rehabilitacije v veliko
pomoč klinični dietetik in zdravnica,
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ki sodelujeta v laboratoriju za klinično prehrano URI-Soča. Z aparatom
BIA, metodo bioimpedančne analize,
lahko pridobimo objektivne podatke
o sestavi telesa, razmerju med mišičnim in maščobnim tkivom in ostale
ključne parametre. S celostno oceno
prehranjenosti nam omenjeni tim
svetuje glede prehranske podpore
pacientom v času rehabilitacije. Vse to
ponuja neslutene možnosti podpore
tudi vsem gibalno oviranim športnikom.
Spomini in pogledi v prihodnost je
naslov prispevka, ki ga zasledimo na
internetnih straneh biltena Društva
paraplegikov ljubljanske pokrajine.
Davnega leta 1980 je g. Tone Pogačnik ustvaril košarkarski turnir, ki ga
sedanji člani ponosno nadaljujejo z
imenom Pogačnikov memorial. Tone
Pogačnik je eden izmed mnogih športnih zanesenjakov, tudi sam gibalno
oviran, njegove ideje o promociji in
nastopanju športnikov s paraplegijo
in tetraplegijo, tudi širše, izven Zveze
paraplegikov Slovenije, doma in v tujini, so prinesle uspehe na klubskih in

mednarodnih tekmovanjih. Vsi dosežki v preteklosti so velika zaveza vsem
nam, da združujemo znanje, izkušnje
in voljo k nadaljnji promociji in razvoju športa gibalno oviranih ljudi. Kot da
bi bilo včeraj, posamezni izmed nas, ki
smo imeli priložnost sobivati z njim,
ne bomo pozabili njegovega značilnega pozdrava “Športni pozdrav in
mirno kri!”.

Avtorja tega prispevka se seveda
zavedava, da je v bližnji in daljni preteklosti pri razvoju rekreacije in športa
sodelovalo še mnogo drugih posameznikov, ki jih tu ne naštevava. Če
bi želeli predstaviti vse, ki so pomagali
pri promociji športa gibalno oviranih
ljudi v Sloveniji, bi to morda zmogli v
celoletni izdaji Paraplegika.
Glede na vse dosedanje uspehe in
delo predhodnikov nas vse skupaj
čaka še mnogo izzivov in projektov.
A o vsem tem poreče Andraž z njemu
ljubo mislijo: “Vse ob svojim cajti – vse
ob svojem času ...”
Vsem skupaj želiva obilo volje in
veselja pri kakršnikoli rekreativni in
športni dejavnosti. Zares, nikoli ni
prepozno, da nekaj naredimo zase,
boljše počutje, prispevamo k svojemu
zdravju, ki je neprecenljiva vrednota
kljub hudim preizkušnjam, ki jih prineseta nenadna poškodba ali dolgotrajna bolezen.

»Zmaga ni nekaj, kar se zgodi na igrišču, ko zapiska piščalka in zavreščijo navijači. Zmaga je nekaj, kar se
gradi fizično in mentalno vsak dan, ko treniraš in vsako noč, ko sanjaš.«
Emmit Smith
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Strokovna služba Zveze paraplegikov Slovenije | Zaposlovanje invalidov

UGODNOSTI ZA DELODAJALCE, KI ZAPOSLUJEJO
INVALIDE
Država delodajalce z določenimi finančnimi ali drugimi ugodnostmi spodbuja k zaposlovanju invalidov.
Sicer imajo delodajalci z zaposlitvijo invalida tudi določene obveznosti, vendar se v tem članku osredotočamo na prednosti, s katerimi jih lahko prepričamo, da jim lahko zaposlitev invalida prinese veliko ugodnosti.
Delodajalci pri zaposlovanju namreč velikokrat nimajo dovolj informacij o ugodnostih in pogosto pozabijo,
da je lahko zaposlitev invalida cenejša in konkurenčnejša.

PRILAGODITEV DELOVNEGA MESTA
IN OPREME
Če delodajalec zaposli invalida za najmanj 12 mesecev in mu mora prilagoditi delovno mesto (npr. prilagoditev
pisalne mize ali polic, ureditev klančine
itd.), mu stroške prilagoditve lahko krije
država. Enako velja tudi, če je delavcu
potrebno prilagoditi delovno opremo
(npr. orodje v delavnici). V teh primerih
lahko delodajalcu na njegovo zahtevo
celotne stroške povrne Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije. Če ne gre za
novo zaposlitev, ampak je prilagoditev
potrebna za delavca, ki postane invalid
po zaposlitvi, takšne stroške prevzame
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Potrebno je opozoriti, da se
delodajalcu povrnejo dejanski stroški
prilagoditev, pri čemer mora kot dokaz,
da je plačal primerno ceno, zahtevi predložiti ponudbe več različnih dobaviteljev. Nadaljnji pogoj je tudi, da mora iti
za prilagoditev, kot jo je izvajalec zaposlitvene rehabilitacije predvidel za invalida v njegovem individualnem načrtu.
Če delodajalec invalida zaposli v t. i.
podporni zaposlitvi, to je zaposlitvi, ki
poteka v običajnem delovnem okolju,
a se delavcu pri tem nudita še dodatna strokovna in tehnična podpora
(npr. svetovanje glede opravljanja dela,

spremljanje, razvoj osebnih metod
dela), pride v poštev tudi subvencija
plače invalida in povračilo stroškov za
izvajanje podpore, ki jo zagotavlja delodajalec. Pogoj za takšno podporno
zaposlitev je, da Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) z odločbo
invalidu potrdi, da je zaposljiv samo v
podporni zaposlitvi (se pravi, da potrebuje pri delu omenjeno podporo) in
da se je za določeno delovno mesto
tudi usposabljal. Subvencija plače je
pravica invalida in ne pravica delodajalca, tako da mora zanjo pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in
preživninskem skladu Republike Slovenije zaprositi invalid sam. Subvencija v
podporni zaposlitvi znaša od 5 do 30 %
minimalne plače, konkretna višina pa je
odvisna od ocene izvajalca zaposlitvene rehabilitacije o tem, kakšne delovne

rezultate invalid dosega. Če dosega
npr. 90–95 % rezultat, znaša subvencija cca. 94 evrov, če dosega 70–80 %
delovnih rezultatov pa cca. 282 evrov.
Ker se ti zneski vštevajo v plačo invalida, istočasno predstavljajo prihranek
delodajalca.
Do konca leta 2020 velja poseben interventni ukrep in delodajalci, ki zaposlujejo invalide, prejmejo za 10 % višjo
subvencijo. Če delodajalec zaposlenemu invalidu v podporni zaposlitvi sam
nudi tudi podporne storitve (mu pomaga, ga spremlja in podobno), lahko
dobi povrnjene tudi te stroške, in sicer
v obliki povračila plače strokovnega
delavca, ki te storitve pri njem opravlja, preračunano na urno postavko.
Zgornja kvota ur, ki se povrnejo, je 30
ur mesečno.
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FINANČNE SPODBUDE
V Sloveniji imamo pri zaposlovanju
invalidov t. i. sistem kvot, ki določa,
da mora vsak delodajalec, ki zaposluje več kot 20 oseb, zaposliti tudi
določen odstotek invalidov. Konkreten odstotek je sicer odvisen od
področja dela delodajalca in znaša
do 6 odstotkov zaposlenih. V kolikor delodajalec zaposli invalida nad
predpisano kvoto (in ima torej zaposlenih več invalidov, kot je njegova
zakonska obveznost), je lahko oproščen plačila njegovih prispevkov za
obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Enako velja, če invalida
zaposli delodajalec, ki ima manj kot
20 zaposlenih. Takšna oprostitev je
trajna za ves čas zaposlitve invalida,
kar pomeni pri povprečni slovenski
plači okoli 167 evrov prihranka mesečno. Oprostitev plačila prispevkov
ni avtomatična, ampak mora delodajalec vlogo za oprostitev nasloviti na
Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije.
Delodajalec, ki zaposluje nad kvoto ali zaposluje manj kot 20 ljudi in
nato zaposli invalida, je lahko tudi
finančno nagrajen. Za takšno zaposlitev mu namreč pripada posebna
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nagrada v višini cca. 188 evrov vsak
mesec zaposlitve invalida, a največ
za eno leto. V primeru, da manjši delodajalec, za katerega sistem kvot ne
velja, zaposli invalida, je lahko njegov
strošek v primeru izplačila povprečne plače v prvem letu nižji tudi za
cca. 355 evrov mesečno (v primeru
povprečne plače), na kar velja delodajalca, ki na novo zaposluje, vsekakor opozoriti.
Žal pri finančnih spodbudah ne gre
brez administracije. Računovodstvo
delodajalca mora omenjeno oprostitev plačila prispevkov in prejete nagrade v poslovnih knjigah knjižiti na
posebnem kontu, ta sredstva pa je
potrebno porabiti za plače invalidov
in o tem tudi redno poročati Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

DAVČNA OLAJŠAVA
Država spodbuja zaposlovanje invalidov tudi preko sistema davčnih olajšav, kar pomeni, da lahko delodajalec,
ki zaposli invalida, zaradi tega plača
manj davka od dohodka (dobička).
Davčna olajšava za zaposlitev invalida
znaša 50 % njegove plače, kar z drugimi besedami pomeni, da se dobiček
delodajalca fiktivno zmanjša za po-

lovico letne plače invalida in se šele
nato obdavči. Če bi bil dobiček enak
polovici letne plače invalida, bi to pomenilo, da delodajalcu davka zaradi
takšne zaposlitve sploh ni potrebno
plačati. Če delodajalec zaposli invalida s 100 % telesno okvaro ali invalida nad predpisano kvoto, je davčna
olajšava še višja, in sicer 70 % njegove
plače. Možnost uveljavljanja davčnih
olajšav je trajna za ves čas zaposlitve.
Podobno kot pri ostalih spodbudah
tudi ta ni avtomatična, temveč jo
mora delodajalec sam uveljavljati ob
oddaji letnega obračuna davka.

SOCIALNA PODJETJA
Zaposlitev invalida je lahko priložnost tudi za socialna podjetja, to
je podjetja, ki delujejo po pravilih
socialnega podjetništva (ne delijo
dobička, vključujejo delavce v svoje upravljanje, skrbijo za določene
družbene potrebe itd.). Če manjše
socialno podjetje zaposli invalida za
najmanj polovični delovni čas, s tem
že izpolni pogoj za oprostitev plačila
prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za
izplačilo nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto.

[ VSREDIŠČU ]
Jože Globokar | Prva redna seja volilne skupščine Zveze paraplegikov Slovenije

DANE KASTELIC OSTAJA PREDSEDNIK ZVEZE
V prostorih Doma paraplegikov Pacug je 20. avgusta 2020 potekala prva redna seja skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, na njej pa so delegati pokrajinskih društev za mandatno obdobje 2020–2024 izvolili
tudi organe upravljanja zveze. Sejo je s pozdravnim nagovorom odprla dotedanja predsednica skupščine
Mirjam Kanalec, nato pa je vodenje prevzel najstarejši član Slavko Bračič.

K

andidacijska komisija, ki jo sestavlja po en član vsakega društva, se je sestala že 22. julija
2020, ko je evidentirala prispele kandidature, sestavila kandidatne liste,
pripravila vse potrebno za nemoten
potek volitev v skupščino in za predsednika komisije izvolila Mirka Sintiča iz DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja.
Kandidacijska komisija je do zakonitega roka prejela kandidature vseh
devetih lokalnih društev. Za predsednika skupščine sta kandidirala dva
kandidata, za podpredsednika trije, za
predsednika zveze eden, za podpredsednika zveze dva, za člana nadzornega odbora pet, za člana disciplinske komisije pet, za člana statutarne
komisije štirje, za člana kandidacijske
komisije pa devet kandidatov.
Po poročilu predsednika kandidacijske komisije Mirka Sintiča je sledilo
konstituiranje nove skupščine (po trije kandidati iz vsakega društva zveze),
s potrditvijo članov upravnega odbora zveze in kandidacijske komisije.
Predsedniki lokalnih društev najbolje
poznajo delovanje svojih društev,
zato bodo: Mirjam Kanalec, Boris
Klep, Matej Lednik, Peter Robnik,
Jože Okoren, Stanko Novak, Matej Gruden, Benjamin Žnidaršič
in Damjan Hovnik tudi v prihodnje
sodelovali v izvršilnem organu zveze.
Upravni odbor bo vodil predsednik
ZPS Dane Kastelic.
V osrednji točki dnevnega reda je
volilna komisija pričela s tajnimi volitvami organov upravljanja Zveze
paraplegikov Slovenije za mandatno
obdobje 2020–2024, vendar pa so
delegati z glasovanjem določili, da
volitve za predsednika zveze in njegovega namestnika ter predsednika

skupščine potekajo javno. Še prej pa
so kandidati za delovanje v organih
upravljanja delegatom predstavili
svojo vizijo dela v naslednjem mandatnem obdobju.
Najvišji organ – skupščino zveze – bo
v prihodnje vodil Peter Robnik (DP
Gorenjske), njegova namestnica je
Martina Glavič (DP Dolenjske, Bele
krajine in Posavja). Po izvolitvi je vodenje prevzel novoizvoljeni predsednik
in se delegatom zahvalil za zaupnico.
Dodal je, da bo vložil vse napore, da
bo skupščina delovala v dobrobit čla-

kov Slovenije zaupanja vredna reprezentativna invalidska organizacija,
odlično organizirana, da imamo jasne
cilje, smo zelo odprti in kooperativni
pri pripravi predpisov, usmeritev in
deklaracij za izboljšanje življenja slovenskih paraplegikov in tetraplegikov,
kakor tudi ostalih invalidov, da smo
lahko zgled vsem, kako nam s skupnim delom, s skupnimi cilji in enotno vizijo uspe izvesti številne projekte doma in tudi v tujini.«

Podpredsednik Damjan Hovnik in
predsednik zveze Dane Kastelic ponovno
izvoljena. (Foto: Lutfi Abdullahu)

Predsednik skupščine Zveze paraplegikov
Slovenije Peter Robnik
(Foto: Lutfi Abdullahu)

nov na najvišjem nivoju.
Na krmilu zveze ostaja Dane Kastelic (DP ljubljanske pokrajine), ki je bil
soglasno izvoljen. Ob tej priložnosti
je predstavil svoje delovanje od leta
2016, podal program za prihodnje
mandatno obdobje in poudaril: »V
državi od najvišjih predstavnikov pogosto slišimo, da je Zveza paraplegi-

Za namestnika predsednika je bil
ponovno izvoljen Damjan Hovnik
(DP Koroške), nadzornemu odboru
bo predsedoval Janez Hudej (DP
jugozahodne Štajerske), disciplinski
komisiji Franc Ivenčnik (DP jugozahodne Štajerske), statutarni komisiji
pa Borut Sever (DP ljubljanske pokrajine). Ob tem naj pojasnimo, da je
pri nadzornem odboru in komisijah
predsednik postal tisti kandidat, ki je
ob izvolitvi prejel največ glasov.
Po volitvah je strokovna delavka
zveze Urška Rendulić predstavila
obsežen program dela ZPS za letošnje
leto, ki je že več kot polovico realiziran
in v določenih segmentih presežen.
Med drugim je med posebnimi socialnimi programi omenila obnovitve23

[ VSREDIŠČU ]
no rehabilitacijo, prilagajanje grajenega okolja, osebno asistenco do 30
ur, šport paraplegikov, izobraževalno
in kulturno dejavnost ter spodbujanje
socialne vključenosti.

rali storiti vse, da bodo kapacitete v
vseh terminih polno zasedene. Zimski
čas pa zahteva kreativnejši pristop za
ustvarjanje zaslužka, zato so v načrtu
predstavljene številne smernice in

Ob zaključku seje so udeleženci dali
nekaj pobud in postavili številna
vprašanja. Odgovore so dobili iz prve
roke, nato pa se je novi predsednik
skupščine Peter Robnik zahvalil prejšnji predsednici Mirjam Kanalec za
njen doprinos. Vsem, ki so kakorkoli
sodelovali pri ustvarjanju in razvoju
naše reprezentativne in prepoznavne
organizacije v preteklem mandatnem
obdobju, pa se je zahvali tudi predsednik zveze Dane Kastelic in predsednici skupščine Mirjam Kanalec in
predsednici nadzornega odbora Ivani Gornik kot majhno pozornost podelil šopek rož. Hkrati pa je ob čestitkah uspešno in plodno sodelovanje
zaželel tudi novim sodelavcem.

Volilna skupščina v Domu paraplegikov Pacug (Foto: Lutfi Abdullahu)

"Če kočijaž dobro vidi,
Podrobno razčlenjen poslovni načrt
Doma paraplegikov Pacug je skupščini razgrnil direktor doma Marko Ferluga. Vsebinski del poslovnega načrta je razdeljen na sezonski poletni del
in zimsko ali tako imenovano »mrtvo«
sezono. V poletni sezoni je glavni vir
zaslužka prihodek od skupinske obnovitvene rehabilitacije, zato bi mo-

možnosti. V viziji pa direktor vidi dom
kot najboljši za vse paraplegike in tetraplegike v Sloveniji in tudi širše. Postal naj bi mednarodno prepoznaven,
z vrhunsko ponudbo, z najboljšo medicinsko oskrbo, mediteransko-istrsko
kulinariko in profesionalnim ter prijaznim osebjem. Skupščina je poslovni
načrt potrdila in sprejela.

Udeleženci volilne skupščine v Pacugu (Foto: Lutfi Abdullahu)
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bo tudi s slepimi konji
prispel do cilja."
Johann Nestroy

[ DELO DRUŠTEV ]
Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Letošnje poletje si bomo zapomnili predvsem zaradi virusa, ampak nas to ni preveč oviralo, da ne bi organizirali kakšne dejavnosti ali dogodka. V prihodnje upamo, da se stvari umirijo in bomo lažje dihali in se družili.

TRADICIONALNA LIKOVNA DELAVNICA IN DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV

D

ruštvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je
tudi letos organiziralo že tradicionalno »LIKOVNO DELAVNICO«
z udeležbo več kot 10 članic in članov – likovnikov iz lokalnih društev
paraplegikov Slovenije, ki zaradi invalidnosti ustvarjajo tudi z usti. Med
njimi so tudi slikarji, ki so člani Mednarodnega združenja slikarjev. Udeleženci delavnice so svoje znanje, pod
budnim očesom mentorja Rassa
Causeviga, izpopolnjevali v različnih
tehnikah: akrilu in olju na platno, risbi
s svinčnikom ter rezbarjenju. Slikali so
z rokami in usti. Nad organizacijo je
bdela Jožica Ameršek, vodja kulturne dejavnosti v društvu in akademska
slikarka. Vreme je bilo likovnikom zelo
naklonjeno, tako da so lahko ustvarjali na zunanjih površinah društva, na
soncu in toplem svežem zraku. Zaradi epidemije virusa Covid-19 je likovna delavnica potekala malo kasneje

kot pretekla leta, in sicer v torek, 23.
6. 2020, v prostorih društva v Novem
mestu. Slikarsko delavnico in razstavo
del so si poleg lokalnih in nacionalnih
medijev ogledali tudi številni člani društva in njihovi svojci. Po končani likovni
delavnici je sledila razstava likovnih del
in številčno družabno srečanje članov
društva. Dan je bil sončen in topel, srečanje članov in likovnikov pa se je ob
dobrotah z žara, ki jih je pripravil Pavle, v prijetnem vzdušju nadaljevalo v
pozno popoldne.

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

Umetnice in umetniki (Foto: arhiv društva)

Naša Jožica Ameršek v družbi likovnikov (Foto: arhiv društva)

Poleg čopičev tudi rezbarjenje (Foto: arhiv društva)
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[ DELO DRUŠTEV ]
ŽENSKA DEJAVNOST V DRUŠTVU

V

društvu dajemo velik poudarek predvsem medsebojnemu
druženju članic in članov. Ena
izmed teh oblik druženja je tudi ženska dejavnost – delavnice ročnih del,
ki jih že vrsto let, praviloma enkrat
mesečno, organiziramo v prostorih
društva in so vedno množično obiskane.
V času epidemije koronavirusa se
delavnice zaradi preventivnih razlogov niso izvajale, so pa članice
ustvarjale razna likovna in ročna dela
doma. Predhodne delavnice, ki smo
jih organizirali, so jim dale veliko idej
za ustvarjanje, posledično pa tudi za
krajšanje dni in razvijanje njihovih
spretnosti ter talentov.
Po omilitvi preventivnih ukrepov so
se naše članice lahko ponovno sestale. Po njihovih povratnih informacijah

so delavnice in druženje že kar pogrešale. In tako smo 11. junija ponovno
organizirali žensko dejavnost, na kateri so članice, pod vodstvom Irene
Matkovič, ustvarjale okrasne broške
iz blaga. V mesecu avgustu pa so se
ponovno sestale, tokrat so ročna dela
zamenjale za kuharsko ustvarjanje.
Pripravile so obložene kruhke z različnimi namazi ter spekle mini zvite pice.
Za posladek pa so na vrtu pekle še
koruzo. Seveda pa so se delavnic udeležili tudi posamezni člani, kar daje
delavnicam še dodatno popestritev.
Na obeh delavnicah je bilo prijetno,
ustvarjalno in polno dobre energije.
Članicam in članom smo vsakič omogočili tudi prevoz in s tem dali možnost tudi tistim, ki nimajo lastnega
prevoza.

Delavnica ustvarjanja in pečenja
(Foto: arhiv društva)

16. MEMORIAL VLADA ČURČIJA – TEKMOVANJE V RIBOLOVU

9

. septembra 2020 je Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja organiziralo 16.
memorial Vlada Čurčija v ribolovu. Tekmovanje je potekalo ob ribniku Raztez - Brestanica (Ribiška družina
Brestanica - Krško). Udeleženih je bilo
18 ribičev iz petih pokrajinskih društev.
Tekmovalci so se ob 8. uri zjutraj
zbrali pred ribnikom. Pozdravil in
nagovoril jih je naš referent za šport
Mirko Sintič ter jih seznanil s pravilnikom o ribolovu, ki jim je bil poslan
skupaj z vabilom na tekmovanje. Prisotne je nagovoril tudi predstavnik

Naš referent Mirko z ribo
(Foto: arhiv društva)
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Najboljši ribiči (Foto: arhiv društva)

Ribiške družine Brestanica - Krško,
Sandi Strupeh.
Sledila sta popis tekmovalcev in
žrebanje lovnih mest. Tekmovanje je
potekalo v posamezni konkurenci,
po pravilniku o ribolovu. Po dobrem
ulovu in tehtanju sta sledila razglasitev rezultatov in podelitev pokalov, ki
jih je podelil Mirko Sintič. Vsem se
je zahvalil za udeležbo, predvsem pa
Ribiški družini Brestanica - Krško
za vso pomoč in dobro izpeljano tekmovanje. Vsi tekmovalci so prejeli tudi
darilce – plovčke za ribolov.

Največ rib je ulovil Boštjan Javernik
iz DP Koroške (15730 g), drugi je bil
Gašper Peček, član našega društva
(10240 g), tretje mesto pa je osvojil
član DP jugozahodne Štajerske, Rudi
Centrih (9890 g).
Prehodni pokal je osvojil Boštjan Javernik (DP Koroška).
Najtežjo ribo je ujel ribič Zoran Štruclin – 2260 g (DP jugozahodna Štajerska).
Skupni ulov ribičev tekmovalcev je bil
109,410 kg.

[ DELO DRUŠTEV ]
GAŠPER PEČEK

MOJ NOVI RABLJENI AVTEK – NADALJEVANJE

P

ozdravljeni. No, pa smo ponovno skupaj. Pripravil sem vam
obljubljeni članek o »papirologiji« avtomobila, torej o tem, kako
pridobiti goro papirjev, da lahko invalid uredi vse potrebno za pravilno
in varno vožnjo s prilagojenim avtomobilom. Kot sem vam napisal že v
prejšnjem članku, je avto pripotoval
iz Nemčije, zato ker na našem trgu ni
mogoče dobiti te znamke avtomobila
z avtomatskim menjalnikom. Potrudil
se bom biti kratek in razumljiv, čeprav
se je to vleklo skoraj čez dve številki
Paraplegika.
1. Na pristojno upravno enoto je potrebno odnesti vlogo za predelavo
avtomobila, zaposleni to uredijo ter
pošljejo na URI-Sočo, kjer se z vlogo
ukvarjajo dolgih mesec dni.
2. Nato me pokličejo iz URI-Soča, naj
pripeljem še nepredelan avto na pregled, da ga fotografirajo. Avto še ni bil
registriran, zato sem jih prosil, če ga
lahko fotografiram jaz »po dolgem in
počez«. To so mi odobrili, toda še vseeno sem moral prositi nekoga, da me
je odpeljal v URI-Sočo, kjer sem moral
podpisati papirje, ker jim je bilo to lažje, kot da bi mi poslali kuverto in bi jim
jo poslal podpisano nazaj. Groza.
3. Nakar me pokličejo iz upravne enote in me pošljejo, naj grem avto homologirat, ker je bil uvožen in brez
tega ne morejo nadaljevati postopka.
Kako naj sedaj spravim avto do tehničnega pregleda? Ali vzamem preizkusne tablice za 50 €, ki veljajo pet dni
ali pa avto- vleko, ki stane malo manj.
Ponovno glavobol ... Rešil me je prijatelj z avtovleko in mi naredil brezplačno uslugo za štiri minute dela na tehničnem pregledu, da sem lahko dobil
homologacijski kartonček.
4. S tehničnega pregleda me pošljejo na finančno upravo, ker ne morejo
izdati papirjev, dokler jaz na davčni
upravi ne uredim vse potrebne dokumentacije … Tja sem moral odnesti
vso do sedaj nabrano goro papirjev in
vlogo za obračun davka, ki jo čakaš 14
dni, potem pa še vlogo za oprostitev

davka, kar pomeni ponovno čakanje
dva tedna.
5. Tako pridobim potrebne papirje na
finančni upravi, da se lahko vrnem na
tehnični pregled z vsemi pridobljenimi papirji in grem nazaj na upravno
enoto, kjer mi je že pri prvem obisku
gospa rekla: "Oglasite se čez en teden,
da jaz naštudiram, kaj moram sploh
narediti." In sem ji povedal: "Gospa,
poglejte skozi okno in si izberite en
avto." In me gleda ... "Izberite si en
avto, ga prepišemo, plačamo in je vaš
že danes. Jaz moram pa en teden počakati samo zato, da boste vi naštudirali, kakšno vlogo mi morate sploh
dati ..." Ponovno glavobol, čas pa kar
teče in teče.
6. Smo pa že precej blizu, toda še vedno daleč od vožnje. No, sedaj sem z
vsemi zbranimi papirji, registracijo in
vsem, kar je potrebno, ponovno pri
14-dnevnem čakanju na upravni enoti, da mi končno uredijo vrednotnico,
s katero grem po ročice za vgradnjo.
Ponovno moram nekoga prositi, da
me pelje v Ljubljano na AMZS, kjer
sem se dogovoril za datum in uro,
kdaj naj pripeljem avto za predelavo.
Končno malo veselja, ker sem že zelo
blizu, da avto spravim na cesto po dolgih mesecih urejanja papirjev.
Končno pokliče gospa z AMZS, naj

pridem po avto ... JUHUHUUUUUU!
Avto ima komande.
Kot vedno te še udarijo po denarnici. Nato je potrebno ponovno homologirati avtomobil zaradi predelave in
še za piko na i ponovno iti na tehnični
pregled in zamenjati prometno dovoljenje.
7. Sedaj, ko je avto predelan in ga lahko po dolgem času prvič upravljam,
moram ponovno v URI-Soča, kjer na
predelanem avtu pregledajo komande in ga fotografirajo. Nisem si predstavljal, da je moj novi avtek tak fotomodel.
V glavnem, na koncu si pač vesel, da
se je vse rešilo in da si spet mobilen,
čeprav moramo iti čez to žalostno
proceduro, ki jo invaliden človek potrebuje za mobilnost, da se šteje v dolgih, dolgih mesecih ...
Imam pa po končani »ceremoniji«
velik problem. Ne upam voziti avta,
da se slučajno kaj ne zalomi, ker bom
potreboval ponovno pol leta, da si ga
predelam. Malo za šalo, veliko za res.
Dovolj nakladanja, avtek me pelje na
ribičijo in v lepšo prihodnost.
Lep pozdrav vsem skupaj in pazite
se tistega, kar odmeva že celo leto po
prelepi državi. »COVID-19«

Moj avtek Dacia in jaz (Foto: Gašper Peček)
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Anka Vesel, Alenka Oblakovič | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
V času, ko nam življenje kroji predvsem koronavirus, se je tudi v našem
društvu družabno življenje nekoliko umirilo. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov smo uspešno izpeljali tradicionalno likovno delavnico, na
kateri so se članom likovne sekcije zveze in njihovim prijateljem pridružile
članice ženske sekcije. Na ranču Luže smo se zbrali na vsakoletnem
pikniku in uživali v naravi. Člani UO društva so tudi v poletnih mesecih
skrbeli, da je delo v društvu potekalo nemoteno. V avgustu so potekale redne volitve v organe zveze. Naš predsednik Peter Robnik je
bil izvoljen za predsednika skupščine zveze in bo tako v naslednjem
mandatnem obdobju vodil njen najvišji organ. Naši člani so se udeležili
Hrovatinovega memoriala, ki je v letošnjem letu potekal v Novi Gorici.
V septembru so športniki ponovno pričeli z rekreacijo v športni dvorani
Biotehničnega centra Naklo.

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

PETER ROBNIK POSTAL NOVI PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

V

avgustu je potekala redna
skupščina zveze, ki je bila tudi
volilna. Predsednik ZPS osta-

ja Dane Kastelic, za predsednika
skupščine je bil izvoljen Peter Robnik.
Danetu, Petru in ostalim izvoljenim

predstavnikom iskreno čestitamo in
jim želimo uspešno delo.

9 pokrajinskih društev. Naše društvo so
zastopali: Jernej Slivnik, Metod Zakotnik, Aljoša Ažman, Slobodan Kalaj-

džić in Jure Gašpar. Jernej in Metod sta
se zavihtela na stopničke za zmagovalce.
Čestitke vsem udeležencem.

HROVATINOV MEMORIAL V ATLETIKI

N

a že 51. Hrovatinovem memorialu,
ki je tokrat potekal v Novi Gorici, se
je pomerilo 56 atletov in atletinj iz

Čestitke Jerneju Slivniku (Foto: arhiv ZPS)
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Metod v akciji (Foto: arhiv ZPS)

[ DELO DRUŠTEV ]
ALENKA OBLAKOVIČ

USTVARJALNOST V AKCIJI

U

stvarjalnost v nas je vedno
znova svoboden, brezmejno
svet prostor, v katerem ni bil
še nihče nikoli pred nami. V njej zapustimo mesto svojega udobja ter
odidemo v divjino svoje intuicije, sozvočnosti in v globine lastne duhovnosti, čustvenosti ... Kar odkrijemo s
popolno preprostostjo, čistostjo in
prodornostjo v sebi, je presenetljivo,
nepredstavljivo, preprosto čudovito.
Ko se približamo svojemu bistvu, srži
lastnega življenja, začutimo, prepoznamo, uvidimo vse tisto, kar smo
v svojem temelju mi sami. Če parafraziram naslov pesniške zbirke slovenskega pesnika Franceta Balantiča
Muževna steblika*, smo v času lastne
ustvarjalnosti itak polni sočne muževnosti** in to večji del svojega življenja. Umetnost, ki je sad človekove
ustvarjalne dejavnosti, je namenjena
lastnemu in tujemu naravnemu in
estetskemu dojemanju ter našemu

Miran, Ivek in Željko vsak v svojem svetu
ustvarjanja (Foto: Anka Vesel)

osebnemu, čustvenemu, intelektualnemu in duhovnemu uživanju. Je
zvesta spremljevalka človeka na vseh
stopnjah njegovega kulturnega razvoja. Preko umetniških del človek
običajno izraža svoja čustva in svoje
dojemanje okolice, odnos do sveta,
samega sebe in bližnjega, pa naj bo
to ljubljeno ali sovražno bitje ter naravno ali domišljijsko polje in varno ali
nevarno okolje. Prosim, oprostite mi,

ker sem se v uvodnih besedah malce bolj oziroma »ustvarjalno obilno«
razpisala, ampak mislim, da si člani/
ce likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije (v nadaljevanju
LS), njihovi prijatelji in spremljevalci,
ki so se v sredo, 24. 6. 2020, zbrali na
sedežu Društva paraplegikov Gorenjske (v nadaljevanju DPG), nedvomno
to tudi zaslužijo. Prav tako so te več
kot zgovorne besede namenjene
članicam aktiva žena (AŽ), ki deluje znotraj DPG in ga po novem vodi
Alenka Oblakovič (članica UO DPG),
ki so prav taisti dan imele svoje mesečno druženje na sedežu DPG v Kranju.
Torej, naše DPG je organiziralo 15.
tradicionalno likovno delavnico,
kjer so nadobudne članice in razigrani člani, pod mentorskim vodstvom
slikarja in grafika Jožeta Potokarja
- Cvrča, nadgrajevali svoje znanje v
akrilu in olju na platnu, svinčniku pa
tudi v rezbarjenju. Ti likovniki so v trenutkih svoje največje ustvarjalnosti
v odnosu s svojim mentorjem tako
šaljivo nagajivi, da je zanj res dobro, da
ima ob sebi svojo Nežko. Čeprav so
člani LS v svojem likovnem izražanju
vsak v svojem slogu in tehniki že pravi
mojstri, pa njihovemu mentorju oziroma njegovemu umetniškemu znanju,
vedenju, tankočutnemu občutku ne
uide niti najmanjša možnost, ki bi je
posameznik ne mogel nadgraditi. Po
že več kot ducat izpeljanih likovnih
delavnic pozna Cvrčo vsakega svojega
»učenca/ko« do obisti njegovega uma,
širin srca in visočin duha ter sposobnosti, zmožnosti njegovega fizisa. Na
likovni delavnici so sodelovali: Željko
Vertelj, Binca Lomšek, Klavdij
Leban in njegova najboljša polovica
Lučka Vučko, Benjamin Žnideršič
in njegova osebna asistentka Maša
Poplas, Ivek Regoršek, Miran
Jernejšek, Anka Vesel in Metod Zakotnik. Udeležence likovne delavnice
in udeleženke aktiva žena sta pozdravila Peter Robnik, predsednik DPG, in
Metod Zakotnik, vodja LS pri ZPS. Delavnice LS že veliko let podpira Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti.

Tudi Alenka in Janja sta preizkusili čopiče in
barve. (Foto: Anka Vesel)

Kot že napisano, so se tisti dan slikarjem v »malarski« umetnosti pridružile
tudi vesele, navdihujoče ustvarjalne
frajle – članice AŽ, ki so se z velikim
debitantskim zanosom preizkusile v
slikanju z akrilnimi barvami na platno.
Z umetniško »fejst« podučenimi in nič
manj talentiranimi likovniki so se prav
samozavestno, ponosno kosale. K
temu je pripomogla tudi naša članica
Slavka Jereb z zelo dobrim pecivom,
ki nam je vsem prisotnim šlo odlično
v slast. Poleg naju so bile tisti dan
prisotne še članice: Janja Humar,
Ivanka Švegelj, Vera Malovrh in
Ivanka Burgar. Anko Vesel sem pa
že zapisala med likovniki. Naslednje srečanje AŽ je bilo načrtovano 9.
septembra 2020, ob 10. uri, a je bilo
zaradi različnih zadržanosti večine
članic odpovedano in prestavljeno na
kasnejši čas. Takrat bomo s suhimi ali
tankimi voščenimi barvicami barvale
mandale za meditacijo in si bile na
razpolago za pogovor. Tem zanj nam
pa itak nikoli ne zmanjka. Saj smo
vendar ženske in to svobodomiselne,
vsestransko ustvarjalne, iz vseh
sort virov poučene, usposobljene v
najrazličnejših specialnostih in nenavadnih »pogruntavščinah«.
* steblika – rastlina s steblom ali botanično rastlina,
katere podzemni organi živijo več let, nadzemni pa
vsako leto odmrejo;
** muževen, muževna – drevo je muževno, ko se v
času rasti pojavi pod lubjem tekočina: muževna vrba.
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ALENKA OBLAKOVIČ

ČLOVEK LAHKO V NARAVI ODKRIJE NAVDIH ZA SVOJE ŽIVLJENJE

P

rijatelji so tisti, ki ravnajo z
nami, kot da smo najdragocenejši. Najbližji so nam, najbolj
razumejo, kaj nam pomeni življenje.
Do nas čutijo tisto, kar čutimo sami.
Z nami so povezani v zmagoslavju
in nesreči. Premagujejo uroke naše
osamljenosti. S čudovito mislijo Henrya Alonze Myersa lahko kratko in
jedrnato povzamem najgloblji smisel in najširši pomen vsakršnih oblik
druženj ter povezovanj, ki jih za svoje
vrle člane in plemenite članice ter za
njihove najdragocenejše svojce, prijatelje in osebne asistente/ke organizira Društvo paraplegikov Gorenjske (v
nadaljevanju DPG). Ena izmed njih je
vsakoletni ali zdaj že res tradicionalni
piknik v pristnem naravnem okolju.
Letos je DPG svoj »plac«, z vso potrebno pripravo hrane, peko mesa, strežbo
in čiščenjem, ponudila (seveda, proti
plačilu) Janja, lastnica ranča Konjeniškega kluba Luže (v bližini Šenčurja).
Prostor s hlevom, kjer je trenutno ducat konj, je prevzela od svojega očeta
in ga (za potrebe različnih druženj,
praznovanj …) še izpopolnila, tako je
primeren tudi za »ples v dežju«, v varnem »naročju« štirih sten ter pod po-

krito streho. Kar se tiče naših letošnjih
pomladnih druženj, praznovanj, dejavnosti znotraj aktivnosti DPG, smo
bili zaradi ukrepov za zajezitev širjenja
virusa Covid-19 od začetka marca do
nedavnega fizično zelo omejeni. Vsakodnevna medijska sporočila so nam
odsvetovala množično zadrževanje
na skupnem prostoru, četudi bi udeleženci uporabljali zaščitna sredstva.
Člani/ce DPG imamo običajno že brez
okužbe s Covidom-19 ali katerekoli
nalezljive bolezni dovolj zdravstvenih
težav, zato nam ni bilo odveč zadrževati se v varnem domačem okolju in
upoštevati nasvete zdravstvenih delavcev. Medsebojno povezanost smo
zato v tem času krepili s telefonskimi
klici in vsi skupaj držali pesti, molili
ali kako drugače prosili naša osebna
božanstva, da bi se širjenje okužbe
s koronavirusom čimprej omejilo in
zaustavilo. Društveni piknik je, ob
upoštevanju navodil NIJZ RS, lahko
bil realiziran in to v vsej svoji polnosti, čarobnosti, pestrosti ter v prijetni,
razigrani družbi. Udeležilo se ga je
približno pet desetnij ljudi dobre volje, vseh starosti, širokosti, visokosti .
Tokrat je bil piknik za pet zvezdic,

saj so nas »od spred pa odzad« stregle
članice plesne skupine Country mačke, med katerimi so tudi lastnica Janja
in njene sorodnice. Poskrbele so tudi
za peko mesa, v vlogi žar mojstra in
njegovega pomočnika sta se odlično
izkazala Anže in Jure. Tako so se naše
običajno stalne neutrudne čebelice in
naši nepogrešljivi, vztrajni čmrlji lahko preprosto posedli z nami za mize
in v miru pojedli, poklepetali in se
otroškim pogruntavščinam nasmejali.
Res nam je bilo vsem lepo. Pa naj reče
kdo, da ni bilo tako. Hvala organizatorju za prisrčno domačno druženje!
Na svidenje na pikniku DPG 2021!

Na ranču Luže pred prihodom udeležencev
(Foto: arhiv društva)

NAMESTO PARADE UČENJA 2020 ČLANICE ŽENSKE SEKCIJE USTVARJALE NA DRUŠTVU

N

aše društvo že nekaj let zapored sodeluje na Paradi učenja,
ki v centru Kranja, pod vodstvom Ljudske univerze Kranj, običajno poteka v maju. Letos je bila zaradi
epidemije koronavirusa prestavljena v
september. Ker pa so tudi v septembru še vedno v prednosti samozaščitni ukrepi, smo se odločili, da se Parade učenja ne bomo udeležili. Tako
so se članice ženske sekcije namesto
v mestu dobile na sedežu društva, a
v nekoliko okrnjeni zasedbi. Tokrat so
barvale mandale. Sproščeno in prijetno vzdušje ob barvanju jih je navdihnilo, strinjale so se, da lahko tovrstno
likovno ustvarjanje tudi ponovijo.
30

Balzam za dušo in delovna terapija za tetra prstke (Foto: Mojca Selak)
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Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Novo vodstvo ne spi na lovorikah. Zavihali so rokave in se že srečali z
nekaterimi župani in županjami, ki delujejo na območju delovanja našega društva. Obiskali smo člane in se potepali po Sloveniji.

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

OBISK PRI EDU CERKVENIKU

N

V nedeljo, 30. septembra 2020,
smo obiskali Eda Cerkvenika,
našega, po stažu na vozičku,
najstarejšega člana Društva paraplegikov Istre in Krasa, ki bo drugo leto
praznoval svoj 80. rojstni dan. Ob prijetnem kramljanju nam je zaupal kar
nekaj zanimivih dogodkov iz invalidskega življenja, saj je že več kot 60 let
na invalidskem vozičku.
Obiskali smo ga, ker je bil še nedavno aktiven športnik, udeleženec
paralimpijskih iger, šahist, radioamater ... sedaj pa je bolj doma in
s snaho Ivanko uživa v domačem
okolju. Že kar nekaj časa smo se
dogovarjali za obisk in v času rehabilitacije v Pacugu smo se odločili in se
odpeljali s kombijem v Vremsko dolino. Edo je bil izredno vesel obiska in
je kot prijeten sogovornik rad povedal kakšno hudomušno prigodo.
Ima občudovanja vreden spomin, saj
nam je pripovedoval, kako je očetu
nosil malico, ko je delal na cesti. Še
vedno se čuti njegova velika pripadnost društvu in Zvezi paraplegikov

Slovenije. Ker nas je bilo preveč
za obisk na njegovem domu, smo
odšli v domačo gostilno in si skupaj
privoščili prigrizek. Ob kozarčku smo
preživeli lepo nedeljo v družbi prijatelja, ki mu zdravje žal ne dopušča,
da bi preživel več časa med nami.
To naj bo tudi naše sporočilo vsem,
ki kdaj obupujemo, se zapiramo vase

in smo nesrečni … Pojdimo med ljudi, naredimo kdaj kakšno dobro delo,
gesto, podarimo nasmeh in objem
sorodniku, sokrajanu, znancu, prijatelju ali pa neznancu in s tem sebi in
drugim polepšajmo dan.
Zato si želimo, da take stvari ne ostanejo pozabljene. Dragi Edo, mnogo
zdravja in volje do življenja!

Bilo nas je preveč, da bi se družili na Edovem domu. (Foto: arhiv društva)

OBISK PRI PODŽUPANJI MO KOPER, OLGI FRANCA

S

odelovanje z MO Koper predstavlja DPIK pomemben mejnik k boljši skrbi za invalide. V
novem mandatnem obdobju si želi
vodstvo društva obiskati lokalne
župane na področju delovanja. Za
prvo srečanje smo izbrali domicilno
MO Koper. Podžupanja, naša dolgoletna spremljevalka Olga Franca, je
prisrčno sprejela Vojka Gašperuta

in predsednika DPIK Benjamina
Žnidaršiča. Opravičila je župana
Aleša Bržana in izrazila zadovoljstvo ob srečanju.
Na srečanju je bilo izpostavljeno, da
je invalidom potrebno zagotavljati
obstoječe pravice in usmeriti pozornost na izboljšanje obstoječega invalidskega varstva. Benjamin Žnidaršič
je predstavil smele načrte društva,

med katerimi je tudi izgradnja novih
društvenih prostorov. Vojko Gašperut
je kot ustanovni član Zveze paraplegikov Slovenije in človek, ki dejavno
živi v MO Koper, izpostavil nekaj
dobrih izkušenj in tudi nekaj predlogov za izboljšanje življenja invalidov. Strinjali smo se, da ne glede na
negativna gospodarska gibanja, kot
sta svetovna finančna in gospodar31
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ska kriza, naj se položaj invalidov ne
poslabša oziroma nič bolj kot ostalim
prebivalcem.
Izpostavljeno je bilo načelo
spoštovanja dostojanstva in osebne

samostojnosti invalidov. Pričakovanja
invalidov in vseh, ki živimo in delamo
z njimi, so po sprejetju Konvencije o
pravicah invalidov velika. Za njeno
uresničevanje je še kako pomem-

bno sodelovanje invalidov oziroma
invalidskih organizacij ter državnih
organov, pristojnih za pripravo in
sprejem predpisov in zakonov na
področju invalidskega varstva.

OBISK PRI ŽUPANJI ALENKI ŠTRUCL DOLGAN

V

skladu z idejo predsednika DPIK,
da obišče vse župane v regiji,
smo se na pobudo člana Andreja Hreščaka odpravili k županji
v Divačo. Andreja in predsednika
Benjamina Žnidaršiča sta v Divači na
sedežu Občine Divača sprejeli županja
Alenka Štrucl Dovgan in strokovna
sodelavka občine Romana Derenčin,

ki pokriva področje družbenih dejavnosti. Prijazen je bil že pozdrav tajnice, že kar domače pa je bilo prijetno
srečanje z županjo, ki s svojim delom
in izkušnjami lajša socialne težave v
občini. Predstavila je delovanje občine
na socialnem področju ter izpostavila
zadovoljstvo nad skupnim sodelovanjem z DPIK. Benjamin Žnidaršič je pred-

stavil delovanje društva, osebno asistenco, socialne probleme, razmere, ki jih
je prinesla pandemija, nismo pa pozabili omeniti tudi Stojana Zafreda, ki je
živel in delal v občini Divača. Dogovorili smo se, da v spomin nanj organiziramo razstavo in redno sodelujemo
na vseh področjih, ki so pomembni za
naše članstvo.

IZLET NA ŠTAJERSKO, VITANJE–ROGLA

Č

lani društva smo se v petek, 17.
julija, v malo oblačnem jutru, ki
ni obetal lepega vremena, odpravili na poletno srečanje. Tokrat smo
se odpravili na štajerski konec Slovenije, ki ga z društvom ne obiščemo pogosto.
Kljub slabi napovedi smo imeli z vremenom še kar srečo. Z dvema kombijema in nekaj osebnimi avtomobili smo
se odpeljali z vseh koncev Primorske
in zbrali v Vitanju, kjer nas je pričakalo
sonce. To je obetalo dan, obarvan z
doživetji. Prvo je bilo v Vesoljskem
centru Noordung, kjer smo imeli
vodeni ogled. Preizkusili smo, kakšen
je občutek sprehoda med planeti našega osončja. Ob izkušnji in sprehajanju med planeti smo spoznali tudi
virtualno bivalno kolo, zmodelirano
na osnovi izjemne ideje geostacionarne vesoljske postaje našega rojaka
Hermana Potočnika Noordunga, po
načrtih iz leta 1929. Po skoraj enournem doživetju vesolja smo se odpravili
na kosilo v bližnje gostišče Kuzman. Po
kosilu smo se odpravili na 1500 m nad
morjem, na Roglo, na sprehod med
krošnje dreves.
1043 metrov dolga pot se vije med
smrekami do 20 metrov visoko in
nas vmes navduši z adrenalinskimi
in poučnimi postajami, nato pa nas
32

za konec ponese na 37 metrov visoki
stolp, ki ponuja nepozaben pogled po
pohorskih gozdovih in v dolino, včasih
celo do slovenskih Alp in preko meja
Slovenije. Že pošteno utrujene nas je
predsednik Benjamin Žnidaršič povabil še na kmečki turizem, in sicer pod
Roglo, na 970 metrov visoko domačo
kmetijo Arbajter. Tam nas je sprejela
čreda jelenov in druge divjadi, kar
je bilo sila nenavadno in posebno
doživetje. Izredno gostoljubni gospodar nam je postregel z domačimi

Visoko med krošnjami (Foto: arhiv društva)

divjačinskimi dobrotami, narezkom in
pijačo ter nam na kratko povedal še
nekaj zanimivosti s tega območja Pohorja in njihove stoletne visokogorske
kmetije.
Kljub utrujenosti smo imeli lepo
izpolnjen dan in smo se vsak s svojimi
spomini počasi vračali proti domu. Bili
smo si edini, da moramo drugo leto
takšen izlet ponoviti na kakšnem drugem koncu Slovenije, morda z ladjo po
morju.
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GREEN ACCESSIBILITY
PROJEKT DRUŠTVA PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA ZA VEČJO DOSTOPNOST INVALIDOV DO MORJA

V

mesecu avgustu smo se s projektom prijavili na Javni poziv
LAS Istra in v okviru Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo. V okviru projekta kot vodilni partner sodelujemo s tremi partnerji: Domom DVA
TOPOLA, d. o. o., Društvom DOVES –
FEE SLOVENIA, Društvom za okoljsko
vzgojo v Sloveniji in Domom paraplegikov Pacug, d. o. o.
Z operacijo želimo invalidnim osebam z območja LAS Istre ponuditi
dostop do morja in razširiti znanje
o morju in ribištvu. Dostop in poznavanje morja sta med invalidi zelo
podhranjena. Dostopnost razumemo

kot zahtevo in potrebo invalidov, da
imajo na voljo pripomočke, storitve,
proizvode in okolje v tako prilagojeni
obliki, da jih lahko uporabljajo na enak
način in v podobnem obsegu kot vsi
drugi uporabniki. Kljub temu da izraz
dostopnost največkrat povezujemo z
invalidi, ni mišljen samo zanje, temveč
tudi za čedalje več starejših in drugih
ljudi z različnimi težavami.
Prevoz je eden od glavnih problemov ciljne skupine. Prvič – od doma
do morja, drugič – transfer v morje
in kopanje v njem ter tretjič – vožnja
po morju s prilagojenim plovilom.
Glavni cilj operacije je vzpostaviti kako-

vostni in visoko konkurenčni turistični
produkt, osnovan na izobraževanju in
problemskih izhodiščih, in obenem
prispevati h krepitvi dostopnosti v
urbanih okoljih na obali in poudariti
pomen okoljske vzgoje. Ker projekta s
takšno vsebino še ni bilo, bomo lahko
s pripravo vzorčne plaže pripravili
izhodišča za urejen dostop kopališč za
invalide. Vzpostavili bomo možnosti za
nova delovna mesta v povezavi z invalidskim turizmom. Poudarili bomo vlogo ribištva kot gospodarske dejavnosti
in kulturne dediščine ter pomen rib in
školjk v prehrani kot gastronomski zaklad za ranljive skupine.

KOLESARJENJE MED KOPROM IN IZOLO

D

ruštvo paraplegikov Istre in Krasa
je 18. septembra 2020 pripravilo
kolesarski izlet po slikoviti kolesarski poti med Koprom in Izolo. Namen je bil večkraten. Sodelovati z lokalno skupnostjo, oblikovalci politike in
sodelujočimi organizacijami na način, ki
omogoča, da lahko ljudje izberejo bolj
zdravo, čistejšo in cenejšo obliko potovanja ter uživajo v boljšem in varnejšem
življenjskem okolju. Invalide in druge
ljudi smo hoteli osveščati in spodbujati k
aktivnemu življenju.
Začetek primorske trase je bil na
parkirišču pred Emoncem v Kopru, od
koder smo nadaljevali čez Koper po kolesarski stezi proti Žusterni. Ves čas smo se

vozili ob morju, spremljal nas je prekrasen pogled na Koprski zaliv.
Iz Žusterne smo se proti Izoli vozili po
kolesarski stezi, kjer so cesto z motornimi
vozili zamenjala kolesa. Nekateri si oddahnejo in se ustavijo na pijači in kavici,
drugi pa nadaljujejo v center Izole. Naprej
nas je pot vodila ob obali do Sončnega
nabrežja in do plaže pri Svetilniku, kjer je
spet idealen prostor za postanek.
Nato smo nadaljevali po Levstikovi ulici
do Cankarjevega drevoreda, kjer smo se
usmerili na kolesarsko stezo ter nadaljevali v obratni smeri, kot smo že vozili.
Na poti do izhodišča smo se ustavili
na Ukmarjevem trgu v Kopru, kjer je
društvo skupaj z Las Istra in Zavodom

Ars Viva pripravilo dogodek predstavitve
ustvarjalnosti invalidov. Vse prisotne je
pozdravil Denis Goja, predstavnik in
član UO Las Istra.

Eni na ročni, drugi na elektromotorni
pogon (Foto: arhiv društva)

SLIKARSKA DELAVNICA NA UKMARJEVEM TRGU V KOPRU

V

sodelovanju z JSKD RS za ljubiteljsko dejavnost smo enajst let
zapored pripravljali likovno delavnico v Kampu Adria Ankaran, ki pa
nam je zaradi trenutnih razmer odrekel
gostoljubje. Ker se nismo hoteli odreči
izvedbi delavnice, smo lokacijo premaknili na Ukmarjev trg v Koper. V
manjšem obsegu smo jo izvedli 18.
septembra 2020.
Na delavnici, ki je delovala kot odprto dvorišče, smo poskusili na različne
načine likovno ustvarjati. Cilj našega

društva in soorganizatorjev je bil
razširjati umetnost in skozi principe
ustvarjalnosti, ki so lastni umetniškim
praksam, v ljudeh razpirati željo po ustvarjanju ter jim skozi skupni proces to
tudi omogočati. Različni umetniki so
na delavnici pokazali svoja interdisciplinarna umetniška znanja in mehanizme
slikanja z usti. Vojko Gašperut in Benjamin Žnidaršič sta skozi improvizacijo
in na različne načine izražala svojo
ustvarjalnost z usti. Koncept odprtega
dvorišča je bil ponuditi prostor za nas-

top vsem, ki so likovno ustvarjalni v
katerikoli tehniki in obliki. Življenju na
ulici bomo skušali vdihniti živost tudi
v bodoče, se z mimoidočimi spoprijateljiti in se ob tem neizmerno zabavati.
Pripravili smo tudi razstavo že narejenih del, ki so jo naključni opazovalci
pohvalili, in bili nad njimi navdušeni.
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Po nekajmesečni pavzi, ko se je življenje zopet začelo postavljati v normalne tirnice, so nas v maju, juniju in začetku julija čakali številni športni
dogodki, tako da je za druge stvari praktično zmanjkalo časa. Pred
dopusti smo sicer še uspeli organizirati letno srečanje članov, nato pa
je zavladalo poletno mrtvilo, ki smo ga prekinili šele z izletom na Roglo
v sredini septembra in s potopisnim predavanjem Igorja Plohla o njegovi afriški avanturi.

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

LETNO SREČANJE ČLANOV

K

ot že nekaj let zapored smo letno
srečanje članov organizirali ob
ribniku Lisjak v Taboru. Začelo se
je z divjo ligo, ki pa ribičev ni navdušila,
saj ulov ni bil kaj prida. Zgodaj popoldne so se pričeli zbirati še preostali
člani. Zaradi dolge pavze so mnogi
komaj čakali, da se lahko ponovno
srečajo v živo in pogovorijo o vsem
mogočem. Obiskal nas je tudi župan
Občine Tabor Marko Semprimožnik
in nam zaželel dobrodošlico.

Župan Občine Tabor in predsednik društva
(Foto: arhiv društva)

Za glasbeno spremljavo so tokrat
poskrbeli člani skupine Vocal BK
Studio, ki so igrali predvsem slovenske pop uspešnice. Kasneje se jim
je pridružila še posebna gostja Lara
Tanšek in zapela z njimi. Uradnih

predstavitev tokrat ni bilo, smo si pa
lahko ogledali športne pripomočke za
smučanje, deskanje na vodi in gorsko
kolesarstvo. Prijazno osebje je poskrbelo, da nismo bili preveč lačni in žejni
in dneva je bilo kar prehitro konec.

Pred odhodom domov še skupinska slika (Foto: arhiv društva)

IZLET NA ROGLO

N

a Zreško Pohorje smo se odpravili 18. septembra. Odšli smo
si ogledat atrakcijo, ki so jo poimenovali »Pot med krošnjami«, in se
nahaja v osrčju gozdov na vrhu Rogle,
na nadmorski višini 1517 metrov. Dolga je nekaj več kot 500 metrov, glavna
atrakcija je 37 metrov visok stolp, ki
je del poti. Pohvalno je, da je celotno
34

pot mogoče samostojno prevoziti
z invalidskim vozičkom oziroma ob
minimalni pomoči spremljevalca. Prav
tako so vzorno prilagojene tudi sanitarije. Na izlet smo povabili tudi člane
sosednjega društva s Koroške in skupaj se nas je na Rogli s spremljevalci
zbralo več kot 40, tudi naša najstarejša
članica Angela Černec, ki je samo dva

Pogovor z Angelo na vrhu stolpa
(Foto: arhiv društva)
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dni kasneje praznovala že 91 let. Kljub
turobnemu vremenu v dolini nas je na
vrhu pričakalo sonce, ki nas je prijetno
grelo. Žal razgled zaradi meglic v dolini

ni bil najboljši, ampak nekaj je moralo
ostati, da še kdaj pridemo. Po ogledu
poti smo si privoščili še kosilo in se
sprehodili po krožni poti, ki poteka

po vrhu Rogle. Po sprehodu smo se
še malo nastavljali prijetnim sončnim
žarkom in ko so ti začeli slabeti, smo se
odpravili v dolino.

ŠPORT

J

e
že
zelo
dolgo
ena
najpomembnejših
dejavnosti
članov našega društva in ker tekmujemo skoraj v vseh športnih panogah pod okriljem Zveze paraplegikov
Slovenije, smo imeli predvsem v juniju
zelo natrpan urnik.
Ribiči so v zgoščenem ritmu opravili z
vsemi štirimi tekmami. V drugem krogu
je naše društvo organiziralo tekmovanje ob ribniku Marof, kjer je tekmovalo 21
ribičev iz 7 pokrajinskih društev. Sledili
sta še dve tekmi in kljub temu da nobeden od naših ribičev v celotni ligi tokrat
ni izstopal, je ekipa na koncu za las osvojila 1. mesto v ekipni konkurenci.
Strelci so se udeležili še finalne tekme
v ligaškem tekmovanju in v začetku
julija še državnega prvenstva. Skupno
so v ligi osvojili 4. mesto. Ena od dveh
tekmovalk, ki so to sezono tekmovale,
je bila tudi Vesna Novak, ki je na treh
tekmah skupaj nastreljala 1024 krogov.
Izkazala se je tudi na državnem prvenstvu z osvojeno bronasto kolajno. Tam
je v svoji skupini zmagal naš najboljši
strelec Franček Gorazd Tiršek, ki je
zaradi poškodbe izpustil večji del sezone.
Košarkarji so v dobrem tednu

Celjski kegljači (Foto: arhiv društva)

Aljoša Škrablin se je pomeril tudi v metih.
(Foto: Janez Hudej)

dni zaključili sezono 2019/2020 v
košarkarski ligi na vozičkih ZPS ORMEGA MM. Zadnji krog se je odigral v
Račah, finalni turnir pa v organizaciji
Društva paraplegikov jugozahodne
Štajerske, pod okriljem Zveze za
šport invalidov – Paralimpijski komite
Slovenije, 27. junija na Vranskem. Naša
ekipa DP Celje Thermana je osvojila
končno 2. mesto.
Zaključek lige v kegljanju ZPS Dom
paraplegikov Pacug je bil tokrat na že
20. memorialu Petra Zdovca v kegljanju
na kegljišču Golovec v Celju. Teden dni
prej so se kegljači udeležili tudi tradicionalnega Pokala Občine Domžale.
V Celju je tekmovalo 36 kegljačic in
kegljačev iz 7 pokrajinskih društev.

Zmagala je ekipa Novega mesta pred
Mariborčani in Celjani. Na državnem
prvenstvu veteranov je zmagal Ludvig
Škraban (MS), pred Janezom Kokaljem (LJ) in Francem Kuhljem (NM).
Ženske so se zvrstile v naslednjem
vrstnem redu: Senka Ivaniševič (LJ),
Marija Kerec (MB) in Martina Glavič
(NM). Pri moških so bili najboljši Anton
Kanc (NM), Roman Hrženjak (CE) in
Gašper Peček (NM), pri tetraplegikih
pa Aleš Povše (CE), Slavko Ivančič
(LJ) in Damjan Hovnik (SG). Ekipno
je zmagala ekipa Novega mesta, pred
Mariborom in Celjem. V celotni ligi ZPS
Dom paraplegikov Pacug je naša ekipa
osvojila 3. mesto, med posamezniki pa
med tetraplegiki Aleš Povše 1. mesto.
Tudi atletsko ekipno tekmovanje
je bilo končano v mesecu dni. Tek-

Nenad tekmuje v krogli. (Foto: Janez Hudej)

movalo se je v Mariboru, Murski Soboti, Ravnah na Koroškem. Finale je
potekalo v organizaciji našega društva
v Celju. Za prvo pozicijo sta se zopet
borila koroško in celjsko društvo, ki je
na koncu tudi zmagalo, 3. mesto so osvojili Ljubljančani.
Sodelovali smo tudi na 51. Hrovatinovem memorialu in državnem prvenstvu v atletiki v Novi Gorici, in sicer z 10
tekmovalci in 1 tekmovalko ter osvojili
sedem zlatih, tri srebrne in dve bronasti
medalji, enkrat četrto mesto, trikrat
peto in enkrat enajsto mesto.
Bodi o športu tokrat dovolj, verjetno
še preveč.
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Stojan Rozman, Ivana Gornik | Društvo paraplegikov Koroške

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

Pestro, pestro je bilo dogajanje v koroškem društvu. Od kulture do
športa, izletov in druženja. V društvu si želimo ohraniti takšen tempo, kolikor bo mogoče tudi v prihodnje, saj je kakovost življenja odvisna tako
od našega gibanja kot do občasne spremembe okolja, kjer se lahko
sprostimo, in druženja, smeha s prijatelji. Glede naštetega je članom na
voljo naše društvo, ki vselej poda roko.

STOJAN ROZMAN

LITERARNI VEČER Z BENJAMINOM ŽNIDARŠIČEM – OTVORITEV "FAJN KONCA" V ČRNI

V

sredo, 19. avgusta, je v Črni na
Koroškem potekal literarni večer
z Benjaminom Žnidaršičem,
tetraplegikom, slikarjem, pisateljem, ki
se nam je predstavil s pesmimi iz svojih pesniških zbirk in knjigo »Govorica
življenja«. Dogodek, kakršne poskušata
občina Črna in Društvo paraplegikov
Koroške prirediti vsako poletje, je povezoval Tomaž Simetinger, za glasbeni
vložek je poskrbela Boža Potočnik
z lastno uglasbenimi pesmimi
črnjanskega poeta Stanka Grla. Dogodka sta se udeležila tudi predsednik
Damjan Hovnik in Stojan Rozman,
socialni referent Društva paraplegikov
Koroške. Županja Romana Lesjak je

na začetku dogodka s prerezom traku
otvorila tudi novo občinsko javno pridobitev, to je urejen medulični prostor,
kotiček, imenovan Fajn konc. Ob koncu

so županja in obiskovalci dogodka izrazili zahvalo za povedano in predstavljeno ter znova potrdili, da so v Črni vsi
enaki, vsi dobrodošli.

Korošcem se je predstavil Beno. (Foto: mojaobcina.si)

IVANA GORNIK

IZLET NA POT MED KROŠNJAMI NA ROGLI

V

petek se nas je nekaj članov
Društva paraplegikov Koroške
odpravilo na čudovit izlet na
Roglo. Z velikim veseljem smo se odzvali povabilu Društva paraplegikov JZ
Štajerske. Z nekaterimi društvi Imamo
meddruštvena srečanja in tokrat smo bili
gostje Korošci. V tem poznem poletju,
18. septembra, je bil dan sončen in
čudovit. Ko smo se vsi zbrali na štartni
poziciji, smo se odpravili na pot. Sprehod med krošnjami je dolg 1043 m, in
sicer na višini 20 m. Vmes so razgledni
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Člani dveh društev paraplegikov v prijetnem druženju (Foto: arhiv društva)
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postanki na treh ploščadih. Povzpeli smo
se na razgledni stolp, ki je na višini 37 m.
Vzpon je ravno pravšnji in premagljiv
na vozičku z ali brez pomoči. Zelo čist
in svež gozdni zrak na tej višini je vreden vzpona, razgled preko krošenj v
daljave ravno tako. Bili smo dobre volje
in sprehod ob toplem vremenu je prijal.
Nekaj izletnikov se je s stolpa spustilo
po toboganu. Potem smo se odpravili
na izjemno okusno kosilo v bližnji hotel, ki ga je kronal borovničev zavitek
s sadnim prelivom. Poklepetali smo z
našimi prijatelji, nato nas je predsednik
Društva paraplegikov JZ Štajerske Matej
Lednik povabil še na krajši sprehod po
stadionu. Ko smo se odžejali in še malce
poklepetali, smo se s kombiji odpravili
domov. Naše druženje nam bo ostalo v
prijetnem spominu.

Prijeten klepet visoko med drevesi (Foto: arhiv društva)

IZLET V PREKMURJE IN NA OTOK LJUBEZNI NA REKI MURI

Z

adnji dan v juliju je bil vroč poletni dan. Nekateri člani društva
smo se odpravili na izlet v Prekmurje, in sicer smo se odzvali povabilu Društva paraplegikov Prekmurja
in Prlekije. Ko smo prispeli na sedež
društva, smo se najprej okrepčali,

poklepetali z našimi prijatelji, nakar
smo se odpravili na izlet, in sicer na
Otok ljubezni v vasi Ižakovci. Tam sta
plavajoči mlin na reki Muri in brod, ki
ohranja starodaven način prečkanja
Mure. Popeljali smo se z brodom, si
ogledali otok, spekli smo si kruh z ma-

slom in česnom na palicah, nato smo
se odpravili do paviljona Expano, na
koncu pa zaključili izlet na kosilu pri
naših Prekmurcih. Bil je nepozaben
dan skupnih doživetij in druženja.

PIKNIK OB RIBNIKU REŠ V RADLJAH

V

petek, 7. avgusta, je društvo organiziralo društveni piknik za
vse člane in njihove ožje svojce
ob ribniku Reš v Radljah ob Dravi. Tam
je potekalo tudi tekmovanje za najtežjo
ulovljeno ribo. Peklo se je, smejalo,
družilo in na koncu celo zapelo. Dan je
bil prekrasen in vsi smo bili prav dobre
volje. Nekaj se nas je odpravilo na kavico in sladoled v Vodni park Radlje ob
Dravi, ki je nedaleč od ribnika. Ta ima
naziv edini biološki bazen v Sloveniji.
Oba kotička sta prečudovita. Ribnik,
na katerem so elegantni labodi, kakor
tudi jezerce, v katerega nikoli ne dodajajo kemikalij in tako okolica ob reki
Dravi ostaja čista in neokrnjena.

Društveni piknik ob ribniku Reš (Foto: arhiv društva)
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OBNOVITVENA REHABILITACIJA V PACUGU

V

juliju so bili nekateri člani
društva na obnovitveni rehabilitaciji v Pacugu. Po zaključku
rehabilitiranja so bili zelo zadovoljni, saj je bila hrana okusna, terapije
učinkovite in masaže odlične. Veliko
so plavali v bazenu z morsko vodo,
pridobivali barvo na soncu in se greli
v predpripravah na dolgo zimo, tudi
vreme jim je šlo na roko. V tem času so
si organizirali piknik, sami so si spekli
meso na žaru. Z vozički z električnim
priklopom so odšli na izlet v Izolo. Ob
večerih so uživali zunaj na terasi pred
domom na neponovljivem morskem
zraku in se družili ob glasbi. Pravijo,
da diši po še. Drugo leto se vračajo na
staro mesto.

Naš šef v Pacugu (Foto: arhiv društva)

ŠPORT
ZAČETEK ATLETSKE LIGE PARAPLEGIKOV

L

etošnja 25. sezona ekipnega tekmovanja v atletiki Zveze paraplegikov Slovenije se je zamaknila
za mesec dni. Začela se je v petek, 12.
junija, v idealnih vremenskih, prireditvenih in organizacijskih razmerah na
atletskem stadionu Poljane v Mariboru. Tekmovanje je pripravilo Društvo
paraplegikov Podravja, za nemoten
potek tekmovanja je skrbela sodniška
služba pod vodstvom Roberta Herga. Tekmovanje, ki se ga je udeležilo
33 tekmovalcev iz petih pokrajinskih
društev, je potekalo v osmih disciplinah – štirih metalnih (disk, kopje, kij,
krogla) in štirih vožnjah (na 100, 200,
400 in 800 m). Po prvi tekmi je vodstvo za 306,85 točk prevzela ekipa
DP jugozahodne Štajerske pred DP
Koroške. Poznala se je odsotnost enega ključnih članov ekipe. Naštejmo
»stopničke« naših atletov iz koroškega
društva: Damjan Hovnik je bil dvakrat
prvi na 100 in 200 m – zelo dobri časi!
Branko Erjavec je bil prvi v metu kija
in drugi v disku; Mitja Breg je bil drugi na 400 in tretji na 800 m. Najboljši
rezultat je uspel Henriku Planku v
metu kopja v skupini F52.
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Damjan se pripravlja na met. (Foto: mojaobcina.si)
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Tudi v tej številki kroji koronavirus naše dopisovanje v glasilo Paraplegik.
Predstavitev nekaterih dogodkov bi morala biti objavljena že v prejšnji
številki, tako pa šele zdaj lahko preberete številne spremembe, ki so
se v tem času zgodile v našem društvu. No, kar veliko pa je tudi novih
člankov, ki opisujejo društvene dejavnosti. Prebrskajte naše strani in videli boste, kaj smo počeli.

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

MIRJAM KANALEC IMA PONOVNO V ROKAH KRMILO DRUŠTVA

V

dosedanjemu
vodstvu
društva je že v marcu poteklo
štiriletno mandatno obdobje.
Toda zaradi znanih razlogov smo
volilni zbor članov v prostorih Krajevne skupnosti Toma Brejca na Viru
pri Domžalah pripravili šele 18. junija 2020. Člani so na zboru razrešili
vodstvo, ki je društvo zelo uspešno
vodilo v preteklem mandatnem obdobju, in izvolili nove organe upravljanja. Krmilo društva bo v mandatnem obdobju 2020–2024 ponovno
v rokah Mirjam Kanalec, podpredsednica društva ostaja Mojca Burger.
Četrti redni in volilni zbor članov je
vodila še aktualna predsednica društva
Mirjam Kanalec, ki je udeležence po
pozdravnem nagovoru seznanila še s
potekom zbora.
Po vseh formalnostih smo najprej prisluhnili poročilu predsednika nadzornega
odbora Slavku Ivančiču, ki je dodal, da
je društvo delovalo v skladu s standardi
SRS 33 in da NO ni zaznal nobenih nepravilnosti.

Številni člani društva na rednem in
volilnem zboru članov (Foto: arhiv društva)

V poročilu za leto 2019 je Mojca Burger poročala o interesnih dejavnostih,
prevozih in kompenziranju invalidnosti,
Robert Žerovnik pa o športnih dejavnostih naših športnikov. Iz poročil je
razvidno, da je društvo dobro poslovalo
in gospodarno trošilo prispela sredstva.
To kaže tudi podatek, da so prihodki za
7.086,40 € višji od odhodkov, ki jih bo
društvo porabilo za izvajanje posebnih
socialnih programov.
Po razpravi je predsednica društva predstavila dokaj smelo zastavljen program
za leto 2020 in pregled dela v obdobju
2016–2020. V poročilu je omenila kompleksno dejavnost društva in dveletno
akcijo zbiranja denarja za nov kombi, ki
je zaznamovala preteklo mandatno obdobje. Ob tej priložnosti se je zahvalila
vsem, ki so v njej kakorkoli sodelovali.
V nadaljevanju zbora sta predstavnika
Zveze paraplegikov Slovenije predstavila
aktualne dogodke naše krovne organizacije. Predsednik Dane Kastelic je pripomnil, da zveza ne bi bila uspešna brez
uspešnih društev, kot je npr. naše, omenil
je vprašanje skupinske obnovitvene rehabilitacije, področje invalidskih pokojnin, ki
so nižje od 300 €, in vprašanje nadomestil
za telesno okvaro, ki bi jo bilo treba vrniti
pred leto 2013, ko je že bila uzakonjena.
Strokovna delavka Urška Rendulić je
predstavila potek skupinske obnovitvene rehabilitacije, program prilagajanje
grajenega okolja, osebno asistenco do
30 ur, program izobraževanja, kulturo,
informiranje in drugo.
Člane zbora je nagovoril tudi predsednik NSIOS-a, naš član Borut Sever. Med

drugim je omenil splošno dostopnost za
vse in financiranje invalidskih organizacij.
Ob tem so člani dali kar nekaj pobud.
Sledila je razrešnica vodstva, ki je
društvo zelo uspešno vodilo v obdobju
2016–2020, nato pa tajne volitve novega
vodstva.
Za predsednico društva je bila ponovno
in soglasno izvoljena Mirjam Kanalec,
njena namestnica prav tako ostaja Mojca
Burger.
V upravni odbor so bili izvoljeni: Draga Lapornik, Borut Sever, Robert
Žerovnik, Rok Bratovž, Marjana
Lavrin, Slavko Ivančič in Nino Batagelj.
Nadzorni odbor bo vodil Ljubiša Gajič,
volilno komisijo pa Zehida Kukavica.
Člani so na zboru članov lahko poravnali članarino, ki znaša 15 €, nato pa se
zadržali še v prijetnem druženju.
Promotorka podjetja TIK iz Kobarida
Anita Stojanovič Pevc je predstavila
njihove proizvode, še posebej pa nove
hidrofilne katetre greencath.

Novo vodstvo društva: Mirjam Kanalec,
Mojca Burger, Robert Žerovnik, Zehida
Kukavica, Borut Sever, Ljubiša Gajič, Rok
Bratovž in Draga Lapornik.
(Foto: arhiv društva)
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VSE O ZDRAVILNIH UČINKOVINAH KONOPLJE

P

redsednik Društva za človekove
pravice PEST Božidar Radišič
nam je o zdravilnih učinkovinah
konoplje brezplačno predaval že v
predlanskem novembru, vendar smo
ga zaradi vse bolj razširjene uporabe
konoplje 24. avgusta 2020 prosili, da
nam vse novosti o konoplji predstavi
še enkrat. Predavatelj, ki pravi, da
konoplja ne zdravi, ampak spodbudi
endokanabinoidni sistem, nam je s
projekcijo predstavil: kanabinoidne
profile, znanstveno klasifikacijo,
ženske cvetove, sušenje in pripravo zelišča, način gojenja konoplje,
produkte iz konoplje, konopljo kot
zdravilo, poimenovanje produktov
iz konoplje, aktivne učinkovine v
konoplji, kanabionide, terpenoide,
flavonoide, vrste konoplje glede na
razmerje THC CBD, endokanabinoidni sistem, vpliv endokanabinoidov,
zdravljenje s konopljo, način uživanja
konoplje in doziranje, predoziranje s
konopljo ter nevarnosti sintetičnih in
prečiščenih kanabinoidov.
Starejši se konoplje spominjajo kot
industrijske rastline, ki je zaradi vsestranske uporabnosti na podeželju
rasla pri vsaki hiši. Zdaj pa konopljo
poznamo predvsem zaradi njenih
številnih zdravilnih učinkovin, ki jih
vse bolj uporabljamo. Znano je, da
njeno delovanje lajša, izboljšuje in
odpravlja razne bolezenske težave,
kot so: diabetes, bolezni srca in ožilja,
rak, migrena, demenca, epilepsija,
črevesne, psihične bolezni, multipla skleroza, bolečine, bruhanje, krči,
artritis, oslabljen imunski sistem itd.
Paraplegiki in tetraplegiki se vidimo
v mnogih od teh bolezni, preparati
konoplje pa lajšajo tudi fantomske
in nevropatske bolečine, ki pestijo
mnoge naše člane.
Pri konoplji so zdravilni kanabinoidi, ki se vežejo na receptorje
v človekovih celicah in sprožijo
različne celične spremembe. Najbolj
znana sta kanabinoida THC, ki je pri
nas prepovedan oz. ilegalen, ter CBD,
ki ni psihoaktiven in je zato dovoljen.
Naše telo ves čas proizvaja tudi
lastne kanabinoide oz. endokanabinoide, ki jih pri pomanjkanju ali sla-
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bljenju endokanabinoidnega sistema in bolečinah lahko nadomestimo
s konopljinimi pripravki v različnih
oblikah. Ta sistem pa se nam lahko
zaradi različnih vzrokov hitro poruši.
Pomanjkljivost pri uporabi je v
tem, da konopljo uporabljamo bolj
»na pamet« oz. izkustveno, ker še ni
kliničnih študij. Tudi metode merjenja endokanabinoidov v človeškem
telesu nimamo, zato ne vemo, kateri
od njih nam primanjkuje. Že vrsto let
pa poznamo najpogostejši izoliran
anandamid, ki ga je kar 90 odstotkov
v našem telesu. Njegova zamenjava
je THC, ker ima enako molekularno
strukturo in se veže na enake receptorje.
Konopljo uporabljamo vse od
začetka njene rasti. Mlade liste za solate in smutije, kasneje pa posušen
cvet, ki je najprimernejši za inha-

liranje. Uparjanje je za bolnika veliko
primernejše kot pa kajenje. Seveda
pri tem potrebujemo primeren inhalator. Konopljo lahko uporabljamo
tudi v obliki piškotov, zavitkov, lahko
kot macerate za nego kože, lasišča,
tinkture, smole, ekstrakte, kapljice in
svečke.
Božidar Radišič je ob predstavitvi
posebno pozornost namenil pravilni
in učinkoviti rabi izvlečkov konoplje,
zavzema se za spoštovanje osnovnih
človekovih pravic, med katere vsekakor sodi tudi pravica do samooskrbe
s konopljo.
Dodamo naj, da so uporabne le
ženske rastline, ki naj bi se gojile v
notranjih prostorih. Po predavanju
vprašanj ni bilo konca, udeleženci pa
so izčrpne odgovore dobili iz prve
roke.

Predavanje je pripravil Božidar Radišič. (Foto: arhiv društva)

[ DELODRUŠTEV ]
IZLET POLN LEPIH IN ZANIMIVIH DOŽIVETIJ

N

aše društvo je 28. avgusta
2020 za člane in spremljevalce pripravilo celodnevni
izlet po Koroški, ki je za nas nekoliko
odmaknjena in za nekatere nepoznana. V svetem rimskem cesarstvu
je bila Koroška samostojna vojvodina, ko pa so ji v letu 1335 zavladali
Habsburžani, je postala ena od dežel
avstrijske monarhije.
Proti Slovenj Gradcu smo se v
jutranjih urah odpravili z obema
društvenima kombijema in po kratkem postanku že imeli voden ogled
koroškega središča. Zgodbe starega
mestnega jedra so nas popeljale v
srednjeveško preteklost, kulturno
izročilo ter živahen utrip današnjega
časa. Ob sprehodu smo si ogledali
številne umetniške skulpture na
prostem in zanimive posebnosti
mesta, glasnika miru.
Ta dan nas je čakala še vrsta drugih
zanimivosti, zato smo se odpravili
proti muzeju železarstva »Štavharija«
v Ravnah na Koroškem. Leta 1994
so na lokaciji železarne za kulturni spomenik razglasili najstarejše
ohranjene objekte, kjer so razstavljene ohranjene naprave in stroji

(pudlovka, repač, valjčne stoje,
žerjav, lokomotiva, različna kladiva,
elektroobločna peč …). Razstavni
eksponati predstavljajo različna
področja iz življenja železarjev,
razstava Mati fabrika pa govori o
jeklarskem podjetju z večstoletno
tradicijo, ki je po drugi svetovni vojni doživelo razcvet, z njim pa tudi
mesto in regija. Inovativnost je podjetje uvrstila med najboljše jeklarne
v državi in Evropi, saj so bili med
prvimi, ki so uvedli računalniško
krmiljenje proizvodnje.
Čas nas je že priganjal, jekleni
konjički pa so bili pripravljeni, da
nas popeljejo do rečnega pristana
na Muti, kjer so nas že čakali splavarji oziroma flosarji. Na splavu so
nam za dobrodošlico ponudili šilce
domačega, medtem ko je splav plul
po široki Dravi proti Vuzenici, pa
so nam pripravili zabavni program.
Seveda tudi nepogrešljiv splavarski krst. Tokrat so splavarji s šaljivim
obredom krstili našo Ano. Harmonikar in »kitarist« pa sta ves čas
skrbela za veselo razpoloženje flosarske druščine, ki je ob odličnem
golažu s polento, dobro kapljico

in osvežilnimi napitki nazdravljala
prešernemu dnevu. Organizatorji so
naredili tudi skupinsko fotografijo,
ki smo jo udeleženci lahko kupili za
spomin na koroške flosarje.
Našega potepanja pa za ta dan še
ni bilo konec. Odločili smo se, da se
zapeljemo še do Maribora in si na
Lentu ogledamo znamenito, več kot
440 let staro vinsko trto. To je modra
kavčina ali žametna črnina, ki je bila
leta 2004 kot najstarejša trta na svetu
vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov. V Mariboru nam je gostoljubje
zaželel predsednik Društva paraplegikov Podravja Boris Klep.
Za nami je bil prelep dan, poln
doživetij.

Najstarejša trta na svetu (Foto: spletni vir)

Skupinski posnetek pred splavarjenjem (Foto: arhiv društva)
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Z ELEKTRIČNIMI PRIKLOPNIKI IZ PLANICE V TRBIŽ

E

lektrični priklopi, ki se pripnejo
na sprednji del navadnega
sobnega vozička, so med paraplegiki in tetraplegiki vse bolj priljubljeni. Kako tudi ne, saj lahko z nekoliko zmogljivejšo baterijo premagajo
kar veliko razdaljo, pa tudi hitrost
je dokaj velika. Res zelo koristen
pripomoček, ki omogoča izlete v naravo, potepanje po mestu, s tem pa
tudi samostojnejše in kvalitetnejše
življenje.
Naše društvo je za tovrstne »kolesarje« pripravilo že kar nekaj izletov v okolici Ljubljane, tokrat pa se
je šesterica s predsednico na čelu
11. avgusta 2020 odpravila na izlet
na Gorenjsko. Zbrali so se v dolini
smučarskih skakalnic pod Poncami,
kjer jih je presenetil dež. No, pogled na Bloudkovo velikanko, vrsto
manjših skakalnic, nordijski center
in bližnje vršace, je bil kljub temu
veličasten. Toda pred njimi je bila še
celotna kolesarska tura.
Zato so se podali proti Ratečam
do znamenite kolesarske steze Ju-

reta Robiča, ki poteka po trasi nekdanje železnice v prelepi naravi vse
od Jesenic do italijanskega Trbiža in
Belopeških jezer. Zavili so proti Italiji
in po dobrem kilometru prestopili
mejo. Zatem so se skozi gozd spustili
v Tarvisio, vse do nekdanje železniške

postaje. Zapeljali so se v center mesta, popili osvežilno pijačo in se po isti
poti vrnili. Še enkrat jih je namočil
dež, vendar so imeli vseeno lep izlet
v čudoviti naravi in še lepše poglede
na Julijce. Prevozili so več kot 30 kilometrov.

V dolini smučarskih skakalnic pod Poncami (Foto: arhiv društva)

SREČANJE ČLANOV S POVERJENIKI

N

aši socialni poverjeniki: Alenka Tratnjek, Slavko Krajnc, Ljubiša Gajič in Štefan
Glavan so v avgustu in septembru
pripravili srečanje za svoje člane oz.
»varovance«. Alenka in Slavko sta
srečanje pripravila v Okrepčevalnici
Žibert v Šiški, Ljubiša v Piceriji Julči
v Trnovem, Štefan pa v Gostilni
Zadružni hram v Ivančni Gorici. Na
vseh srečanjih sta se jim pridružili
tudi predsednica društva Mirjam
Kanalec ter socialna delavka in
vodja mreže socialnih poverjenikov
Nina Černe. S tem so člani dobili
odgovore na različna vprašanja iz
prve roke.
Tovrstna srečanja so namenjena
predvsem sproščenemu druženju v
manjših skupinah, kjer si člani izmenjajo bogate življenjske izkušnje ter
se ob različnih dovtipih in prigodah
tudi poveselijo in nasmejijo. S takimi
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snidenji člane tudi spomnimo, da
niso sami in da se lahko za pomoč
vedno obrnejo na svojega poverjenika ali na zaposlene v društvu.

Podobna srečanja so ali pa še bodo
pripravili tudi drugi socialni poverjeniki. Za naše člane jih namreč skrbi
kar sedemnajst.

Na srečanju s poverjenikoma Alenko Tratnjek in Slavkom Krajncem (Foto: arhiv društva)

[ DELODRUŠTEV ]
ROK BRATOVŽ

TABOR PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV – SEMIČ 2020

T

okratni tabor smo zaradi korona situacije v svetu poimenovali kar »nacionalni.« To pa zato, ker mednarodnih prostovoljcev ni bilo. Smo pa zato
od 27. avgusta pa do 1. septembra 2020
gostili štiri študente delovne terapije.
Tako so Kristina, Jasmina, Nina in
Aleks preživeli nekaj dni v družbi paraplegikov in tetraplegikov. Pobližje so se
spoznali z našo poškodbo, pokazali smo
jim prostočasne aktivnosti, celotni tabor
pa se jim bo štel v dobro, ko bodo obravnavali prostočasne aktivnosti. V zameno
pa so nam pripravljali obroke, skrbeli za
čistočo, vodili so telovadbo … Skupaj
smo preživeli nekaj lepih dni, z nami pa
je bila tudi asistentka Zdenka. Zahvala
za sodelovanje pa gre tudi mag. Alenki
Plemelj z zdravstvene fakultete, ki je vzpostavila kontakt s študenti, brez katerih

tabora seveda ne bi bilo. Tabora so se
udeležili člani iz DP Podravja, Dolenjske,
Bele krajine in Posavja ter DP ljubljanske
pokrajine. Tako kot vsako leto je tabor
tudi tokrat sofinancirala Zveza paraple-

gikov Slovenije in zvesti donatorji.
Če naslednje leto ne bo mednarodne
udeležbe prostovoljcev, bomo z veseljem spet pripravili "nacionalni" tabor.

Skupina članov s prostovoljci na letošnjem taboru (Foto: arhiv društva)

XIII. LITERARNI MARATON RDEČA JABOLKA – AJDOVŠČINA 2020

K

ulturno društva Norma7 je 9.
septembra 2020 pripravilo tradicionalni kulturni maraton RDEČA
JABOLKA – AJDOVŠČINA 2020.
Odmevni kulturni dogodek je tokrat
zaradi znanih razlogov potekal na prostem, v lepem okolju Lokarjevega drevoreda v Ajdovščini.
Tokratni literarni maraton je zaznamoval VI. literarni natečaj Pišimo skupaj:
»Pozdravljen, sosed«, na katerega je
prispelo 36 del. Na letošnji natečaj je,
kot na vse, vplival koronavirus, zaradi
česar se je komisija odločila, da tokrat
ne bo tekmovalnega elementa, ampak
bodo vsi avtorji proznih in pesniških
prispevkov prejeli priznanja. Sklenila je
namreč, da so vsi prispevki dragoceni
in zapisani z občutkom. Zbrane pesmi,
zgodbe in kratki zapisi vseh, na natečaju
sodelujočih ustvarjalcev, pa so bili objavljeni v 12. številki društvenega glasila
POZDRAVLJEN, SOSED.
Na kulturnem maratonu so sodelovali: recitatorji lastnih in tujih besedil,
udeleženci literarnega natečaja Pozdravljen, sosed (tudi tisti, ki niso sodelovali na
natečaju), slikarji, fotografi, ki so maraton

spremljali z risanjem, slikanjem, fotografiranjem, ljubitelji besedne govorice in
drugi. Med njimi je pod mentorstvom
Darinke Slanovec nastopila tudi recitatorska skupina ONA&ONE (Marjana
Lavrin, Ana Feržan, Alenka Tratnjek
in Mirjam Kanalec) iz našega društva.
V počastitev 90. rojstnega dne velike
slovenske pesnice, pisateljice, slavistke,
novinarke, publicistke, urednice in pedagoginje Neže Maurer so prebirale njeno poezijo.

Del maratonskega dogajanja je v živo
prenašal tudi ulični radio Poetikum, s
katerim bo Društvo Norma7 sodelovalo v Paradi učenja Ljudske univerze
Ajdovščina.
Potek maratonskega dogajanja je bil
glede na čas trajanja, število obiskovalcev in izbrano lokacijo prilagojen
obstoječim razmeram, v katerih je bila
najpomembnejša skrb za zdravje vsakega udeleženca.

Recitatorska skupina ONA&ONE s predsednico Kulturnega društva Norma7 Vlasto Rebek
Dolenc (Foto: arhiv društva)
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LUPA 2020 – 19. FESTIVAL NEKOLIKO DRUGAČE

C

enter za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je letošnji
19. Festival nevladnih organizacij
LUPA zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa pripravil nekoliko drugače.
Zaradi ohranjanja varnostne razdalje
je bilo letos samo 50 stojnic, na njih
pa zgolj po ena oseba naenkrat. Da bi
ugodili vsem, so predstavitev razdelili
na dopoldanski in popoldanski čas.
Stojnice so bile tudi tokrat razporejene na Bregu ob Ljubljanici, na njih pa
je sto raznolikih nevladnih organizacij
nekoliko manj številnim mimoidočim
predstavljalo svoje dejavnosti. Festival
je potekal tudi na Novem trgu in v kavarni Pritličje.
Stojnica našega društva s številko 2 je
bila takoj na začetku pri vodnjaku, kjer
je bil tudi osrednji zunanji prireditveni
prostor. Podpredsednica društva Mojca Burger je na stojnici od 10.00 do
13.45 s publikacijami predstavljala poslanstvo našega društva.
Ob stojnici pa smo imeli tudi mizo za
namizni tenis in odličnega igralca na invalidskem vozičku Ljubišo Gajiča, s ka-

terim so obiskovalci Lupe lahko odigrali
set ali dva. Pomagala je Jerneja Koritnik, loparje, žogice in mizo pa smo po
vsaki igri ustrezno razkužili. Obiskal nas
je tudi župan Zoran Janković.
Na zunanjem prizorišču so se organizacije od 10. do 18. ure predstavile z
gibalnim in glasbenim programom,
osveščevalnim kolesarjenjem ter pre-

davanjem. Videli smo nastop plesne
skupine Frajle, pevske skupine Predice,
Športnega kluba Bleščica, Društva
etnične kulture Ritmi planeta, ženskega
pevskega zbora Trzinke in drugih.
Namen festivala je slovenski javnosti
predstaviti, kako pester in razgiban je
nevladni sektor ter kako pomembno
družbeno vlogo ima.

Na stojnici smo predstavili poslanstvo društva. (Foto: arhiv društva)

ŠPORT – ŠPORTNI DOSEŽKI – OHRANJANJE ZDRAVJA
V ŽENSKI KONKURENCI PRVI, EKIPNO DRUGI, MED VETERANI TRETJI

V

skoraj vseh prispevkih omenjamo
koronavirus,
ki
je
onemogočil ali zamaknil naše
aktivnosti. In tako smo se morali prilagoditi tudi tekmovanjem v kegljaški
ligi ZPS-Dom paraplegikov Pacug.
Zaključni krog so tokrat pripravili Celjani, naše društvo pa je 17. junija 2020
v organizaciji Zveze paraplegikov
Slovenije pripravilo le tretji krog in ga
posvetilo tudi občinskemu prazniku
Občine Domžale. Na 22. kegljaškem
turnirju je prehodni pokal Občine
Domžale osvojila ekipa DP Novo
mesto.
Kegljačice in kegljači so se na
šeststeznem kegljišču v Kamniku
pomerili v moški in ženski konkurenci
ter v združeni konkurenci tetraplegikov
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in veteranov. Za ekipne in posamične
uvrstitve se je borilo 29 kegljačic in
kegljačev iz šestih pokrajinskih društev

Zveze paraplegikov Slovenije, na voljo
pa so imeli 120 lučajev – 60 na polno
in 60 na čiščenje. Rezultati so šteli

Štirje naši kegljači: Janez Kokalj, Viktor Rupnik, Feliks Burgar in Štefan Glavan
(Foto: arhiv društva)

tako za uvrstitve v tretjem krogu kot
uvrstitve za pokal Občine Domžale. Za
pravilni potek tekmovanja in izračun
rezultatov sta skrbela sodnika Franci
Grubar in Uroš Poljanšek.
Ekipne uvrstitve:
Prvo mesto v tretjem krogu in s tem
tudi prehodni pokal Občine Domžale
je s 1.530 podrtimi keglji osvojila ekipa
DP Novo mesto, druga je bila ekipa
našega društva (1.520), tretja DP Celje
(1.476), četrta DP Maribor (1.360), peta
DP Slovenj Gradec (1.333), šesta pa DP
Murska Sobota (1.275).
Posamične uvrstitve:
V najmočnejši moški konkurenci je
bil najuspešnejši Tone Kanc – NM
(470), drugo mesto je osvojil Roman
Hrženjak – CE (445), tretje pa Janez
Janžič – MB (438).
Med kegljačicami je slavila naša
kegljačica Senka Ivaniševič (397),
drugo mesto je osvojila Martina
Glavič – NM (374), tretje pa Marta
Janežič – MS (327).
Tekmovanje kegljačev tetraplegikov in

veteranov je organizator združil v eno
skupino. Najboljši je bil Aleš Povše
– CE (448), drugo mesto je osvojil
Ludvik Škraban – MS (417), tretje
pa kegljač našega društva Slavko
Ivančič (374).
Ob razglasitvi rezultatov se je vsem
za sodelovanje zahvalila Cvetka Štirn,
v imenu organizatorja pa je kegljače
in goste nagovorila predsednica
društva Mirjam Kanalec. Čestitala
jim je za dosežene rezultate, se zahvalila Občini Domžale za podporo ob

nakupu novega kombija, zaželela, da
se tradicionalno tekmovanje za pokal
nadaljuje in se med drugim zahvalila
tudi Cvetki Štirn, ki je tudi tokrat imela
v rokah vse organizacijske niti. Seveda
nas je ob razglasitvi rezultatov tudi
tokrat nagovoril župan Toni Dragar
in pripomnil, da mora sodelovanje
z občino sloneti na vseh področjih.
Pokale in medalje sta podelila župan
Toni Dragar in častna občanka
Občine Domžale, Vera Vojska.

Najboljše kegljačice v tretjem krogu z županom Občine Domžale (Foto: arhiv društva)

ŠPORTNI RIBOLOV – DVAKRAT PRVI, ENKRAT TRETJI

O

b ribniku Ledvička v Dragi pri
Igu se je v pravem ribiškem
raju 9. septembra 2020 s
tretjim kolom končala ribiška invalidska liga mesta Ljubljane v športnem
ribolovu. Tekmovanje je potekalo
v treh zaporednih sredah v prelepem jesenskem vremenu. Ribe so
prijemale, zato je bil ulov odličen,
tekmovanje pa zlasti za prva mesta
razburljivo in polno preobratov. Naši
ribiči bi si ob končnih rezultatih kaj
boljšega težko želeli.
Med sedmimi ekipami je ekipa
našega društva, v kateri sta tekmovala Boštjan Ceglar in Peter Kralj,
osvojila prvo mesto. V treh kolih sta
na suho potegnila in nato v ribnik
vrnila kar 61.770 gramov rib. Druga je bila DI Ljubljana Moste Polje
(51.910 g), tretja pa ŠD invalid Ljubljana (36.120 g).
Naša ribiča sta izjemne rezultate
dosegla tudi v posamični konkurenci. Kazalec na Ceglarjevi mreži je

pokazal 35.420 gramov, na Kraljevi
pa 26.350. Drugo mesto je s 34.210
g osvojil Jožef Perko – DI Ljubljana
Moste Polje.

V prvem kolu je nastopili tudi Marjan Pušljar in ulovil 590 gramov rib.

Boštjan Ceglar – najboljši ribič lige (Foto: arhiv društva)
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STRELJANJE

N

a državnem prvenstvu v
streljanju z zračnim orožjem,
ki ga je 5. julija pripravila
Zveza-SPK, je naš odlični strelec
Anton Bavec v streljanju z zračno
pištolo med vsemi strelci dosegel
najboljši rezultat (540 krogov) in osvojil naslov državnega prvaka.

RIBOLOV

V

četrtem krogu sklepnega tekmovanja ribiške lige pri Zvezi
paraplegikov Slovenije so
naši ribiči Peter Kralj, Viktor Rode,
Boštjan Ceglar in Marjan Pušljar
osvojili odlično drugo mesto.

ATLETIKA

E

kipa našega društva, v kateri
so tekmovali Zorica Jelič,
Namka Paratušič, Katarina
Miličevič, Rok Bratovž, Štefan
Glavan in Boštjan Vidic, je v atletski ligi Zveze paraplegikov Slovenije
osvojila tretje mesto.

Naši atleti so na ligaškem tekmovanju osvojili tretje mesto. (Foto: arhiv društva)
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Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Poletje se počasi poslavlja, dopusti se končujejo in vračamo se nazaj
v ustaljene tirnice, kolikor nam pač ukrepi za preprečevanje širjenja
virusa to omogočajo. Mesec september je čas, ko žalujemo za dolgimi,
poletnimi dnevi, obenem pa se veselimo, da se bomo lahko polni nove
energije ponovno srečevali na delavnicah in uporabili zanimive ideje,
ki so se porodile čez poletje. A kot nam je že od marca znano, je v letu
2020 vse drugače. Vse dejavnosti v društvu so v prvi vrsti usmerjene v
skrb, da se nihče od naših članov ne bi okužil, zato so izvedene nekoliko drugače, z omejenim številom udeležencev, z uporabo zaščitne
maske, rednim razkuževanjem rok ter ohranjanjem medsebojne razdalje.

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

OBISK POSLANCA, MAG. DEJANA ŽIDANA, V DRUŠTVU PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE

V

petek, 28. avgusta, nas je s svojim obiskom na sedežu društva
počastil pomurski poslanec, gospod mag. Dejan Židan.
Sprejel ga je predsednik društva Stanko
Novak ter ga seznanil z delovanjem
društva. Povedal je, da društvo izvaja
posebne socialne programe, s katerimi
zagotavlja kvalitetnejše življenje svojim
članom v domačem okolju, z izvajanjem
prevozov s prilagojenim kombiniranim
vozilom pa povečuje njihovo mobilnost. Organizira tudi različna kulturna in
športna srečanja, ki spodbujajo njihovo
aktivno življenje v družbi.
Sledil je še ogled učnega čebelnjaka,
prilagojenega za delo na invalidskem
vozičku. Da je čebelnjak postavljen ob
sedežu našega društva, je v veliki meri

zaslužen prav gospod Židan, ki je ob
koncu srečanja pohvalil uspešno delovanje društva in se predsedniku zahvalil

za sprejem. Na srečanju je bila prisotna
tudi nekdanja poslanka in tesna sodelavka društva, gospa Marija Bačič.

S svojim obiskom nas je na sedežu Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije počastil mag.
Dejan Židan. (Foto: B. Barič)

OBISK POSLANCA, MAG. DEJANA ŽIDANA, V DRUŠTVU
PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE

N

a sedežu društva smo gostili tudi pomurske poslance.
Osnovni namen srečanja je bila
predstavitev društva ter dejavnosti
izvajanja osebne asistence v Zavodu
osebna asistenca Pomurja, Murska Sobota. Srečanja so se udeležili gospa
Marija Bačič, gospod mag. Dejan Židan,

gospod Jožef Horvat, gospod Franc
Jurša ter gospod Ferenc Horvath.
Med povabljenimi gosti je bil tudi koordinator osebne asistence in predstavnik
Centra za socialno delo Pomurje, gospod Branko Petovar. Na društvu jih
je sprejel predsednik društva Stanko
Novak.

Obisk pomurskih poslancev
(Foto: J. Buzeti)
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TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – PARADA UČENJA 2020

O

d 4. septembra do 9. oktobra
2020 po vsej državi potekajo
dogodki, ki nas opominjajo
na pomembno vlogo učenja na vseh
področjih življenja. Učenje je gibalo
razvoja posameznika, je način, s katerim odkrivamo svojo lastno
identiteto. V času koronakrize je
učenje postalo še pomembnejši dejavnik. Če se vrnemo v čas pred njo,
s(m)o se v različnih organizacijah
počasi pripravljali na vpeljavo digitalizacije, ki bi olajšala delo in življenje
sodobnega človeka. A ta majhen
virus nas je prisilil, da spremenimo
stare navade in se prilagodimo
novim razmeram s svetlobno hitrostjo. Za uspešno prilagajanje pa je bistveno učenje. Samo tako bomo lahko
kos novim izzivom prihodnosti.
V okviru Tednov vseživljenjskega
učenja smo, tako kot vsako leto
do sedaj, tudi letos s člani društva,
v sredo, 9. septembra, sodelovali
na Paradi učenja in v sklopu te prireditve na kratko predstavili vpetost vseživljenjskega učenja v naše
delo. Zbrane je na dvorišču sedeža
društva med prvimi pozdravil direktor Ljudske univerze Murska Sobota
(LUMS), gospod Dejan Dravec, ki
je na kratko predstavil pomen LUMS
pri zagotavljanju možnosti učenja in
izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih, organizacijo dogodkov v Ted-

nih vseživljenjskega učenja, ki jih organizirajo že 25. leto. Spomnil je tudi,
da bo letos LUMS praznovala svoj 60.
rojstni dan. Ob zaključku svojega nagovora je k besedi povabil še župana
Mestne občine Murska Sobota, dr.
Aleksandra Jevška, ki pravi, da je
vlaganje v znanje najboljša investicija, ljudski univerzi pa je čestital
za 25-letno tradicijo organizacije in
izpeljavo dogodkov TVU, s katerim
spodbujajo vseživljenjsko učenje,
kar nedvomno spada tudi v koncept
aktivnega staranja. MOMS poskuša z
razširitvijo bivalnih kapacitet zago-

tavljati aktivno in kvalitetno življenje
starostnikov. Zadnji je zbrane nagovoril predsednik društva Stanko Novak, ki se je pridružil čestitkam gospoda župana in poudaril vsakoletno
sodelovanje društva na prireditvi
Parada učenja.
Sledila je jutranja telovadba članov,
ki jo je vodila gospa Blanka Vereš,
strokovnjakinja iz Centra za krepitev
zdravja – Zdravstveni dom Murska
Sobota, pri kateri pa smo sodelovale
tudi strokovne sodelavke Zavoda osebna asistenca Pomurja, Murska Sobota.

Na letošnji, nekoliko drugačni Paradi učenja, je sodelovalo tudi naše društvo. (Foto: J. Buzeti)

PREVZEM ELEKTRIČNEGA TOČILA ZA MED

N

a sedežu društva je potekal
slavnostni
prevzem
električnega točila za med,
ki bo našim članom čebelarjem
omogočil lažje točenje. Slavnostnega prevzema so se udeležili župan
Mestne občine Murska Sobota,
dr. Aleksander Jevšek, dolgoletni
čebelar in pobudnik projekta postavitve prvega učnega čebelnjaka
na svetu ter vključevanja invalidov
v delo s čebelami, gospod Andrej
Sever, predsednik Čebelarske zveze
društev Pomurja, gospod Štefan
Šemen, dr. Stanko Kapun iz Kmeti-
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Župan MOMS, dr. Aleksander Jevšek, je skupaj s čebelarji slavnostno prevzel električno točilo
za med. (Foto: B. Barič)
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jskega gozdarskega zavoda Murska
Sobota ter predsednik Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije Stanko
Novak.
Predsednik društva je v svojem nagovoru izpostavil pomen prilagojenih pripomočkov za člane, s katerimi jim je omogočeno nemoteno

in enakopravno delo s čebelami.
Poudaril je tudi uspešno sodelovanje
z ostalimi čebelarskimi organizacijami v Pomurju. Nova pridobitev
je tako našim članom čebelarjem
dala nov zagon in motivacijo za
čebelarjenje. Prispevek je bil predvajan tudi v oddaji Ljudje in zemlja na

RTV SLO 1, ki je na sporedu vsako nedeljo ob 12.10. Ob obisku društva pa
si vsi obiskovalci lahko ogledajo tudi
razstavo izdelkov članic Aktiva žena,
ki pridno izdelujejo različne izdelke iz
čebeljega voska.

pekli kruh in ga premazali s česnom.
V neposredni bližini pa se nahaja še
t. i. "koupanca", kamor se je v preteklosti beltinska gospoda v poletnih
mesecih prihajala hladit.
Ob vračanju smo se ustavili še v
paviljonu Expano, nato pa se skupaj

vrnili v prostore društva, kjer sta nas
že čakali hrana in pijača, za kar so
poskrbele osebne asistentke naših
članov. Celotno druženje je potekalo
v omejenem številu, ob upoštevanju
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.

NA OTOK LJUBEZNI

V

petek, 31. julija, smo gostili člane koroškega društva.
Zbrali smo se pri učnem
čebelnjaku, kjer je vse skupaj
pozdravil predsednik društva Stanko
Novak, nato pa se odpravili proti vasi
Ižakovci, kjer klopota mlin na šumeči
reki Muri in stoji Otok ljubezni.
Reka Mura je ob svojem koritu ustvarila naravni otok, ki so ga domačini
poimenovali Otok ljubezni, saj legenda pravi, da je to kraj zaljubljencev. Na otoku smo si ogledali
plavajoči mlin, ki je poleg mlina v
Veržeju edini plavajoči mlin na reki
Muri. Ker pa je deroča reka Mura
pred nekaj dnevi odtrgala kolo mlina, je zaradi sanacije njegova notranjost za obiskovalce žal zaprta. Smo si
pa ogledali predstavitev tkalske delavnice in se z brodom zapeljali čez
reko. Ob vrnitvi so nas pogostili še s
"pajanim" kruhom, kot ga imenujejo
domačini. Zbrani ob ognju smo si za-

Vožnja z brodom čez reko Muro (Foto B. Barič)

V GRADIŠČU JE POTEKALO 9. MEMORIALNO TEKMOVANJE V SPOMIN IVANU PERŠAKU

V

četrtek, 18. junija 2020, je
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije skupaj z Zvezo paraplegikov Slovenije organiziralo 9. memorialno tekmo v spomin na
dolgoletnega člana in ustanovitelja
zveze, Ivana Peršaka. Hkrati z memorialom je potekalo tudi 3. kolo
lige ZPS v športnem ribolovu.
Sredi prekmurskih ravnic se je
zbralo 19 ribičev iz sedmih regijskih društev ZPS, ki so svoje ribiško
znanje in srečo preizkušali ob ribniku v Gradišču pri Murski Soboti. Po
štiriurnem tekmovanju sta sodnika
Bojan Božič in Mirko Božič stehta-

V Gradišču potekal 9. Peršakov memorial. (Foto B. Barič)
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la ulov in ribe vrnila v ribnik.
Najboljša ekipa tokratnega memorialnega tekmovanja je bila ekipa
DP jugozahodne Štajerske. Na drugem mestu je bila ekipa DP Koroške,
tretjeuvrščena pa je bila ekipa DP Istre in Krasa. Lastnik najtežje mreže v
posamezni konkurenci, ki je tehtala

7.300 gramov, je bil Gašper Peček iz
DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
ki je zraven medalje prejel tudi prehodni pokal. Na drugem mestu je bil
Rudi Centrih s 6.250 grami težko
mrežo iz DP jugozahodne Štajerske
ter Boštjan Javernik s 1.950 grami
težkim ulovom iz DP Koroške.

Naš član Franc Borovnjak, ki je
tekmoval v sektorju A, je osvojil 2.
mesto, Leon Jurkovič pa je bil 6.
V sektorju B je tekmoval Silvester
Križanič (5. mesto), v sektorju C pa
Venčeslav Bezjak (4. mesto). Ekipno so naši ribiči tekmovanje zaključili
na 5. mestu.

V MURSKI SOBOTI POTEKALO 7. MEDNARODNO TEKMOVANJE V LOKOSTRELSTVU

V

ponedeljek, 29. junija 2020, je
na sedežu Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije
potekalo 7. mednarodno tekmovanje v lokostrelstvu in hkrati 7.
meddruštveno športno-rekreacijsko
srečanje. Udeležilo se ga je 40 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške in
Madžarske.
Zbrane sta pozdravila predsednik
društva Stanko Novak ter športni referent DPPP Franc Borovnjak, ki sta
dobrodošlico še posebej zaželela
članom dveh madžarskih društev, ki
sta se odzvali povabilu na tekmovanje.
Tekmovalci so se pomerili v lokostrelstvu kot osrednji panogi, nato pa
še v pikadu in vrtnem kegljanju. Tek-

movanje je potekalo v moški in ženski
konkurenci, tretja skupina pa je bila
skupina spremljevalcev.
V ženski konkurenci je bila najboljša
lokostrelka domača članica Jožica
Zadravec, drugouvrščena je bila
Marija
Balažic,
tretjeuvrščena
pa Marta Janežič. Tudi v moški
konkurenci so si prva tri mesta razdelili
domači lokostrelci, in sicer Venčeslav
Bezjak (1. mesto), Jožef Franc (2.
mesto) in Benjamin Krč.
V pikadu se je pomerilo pet tekmovalk. Najboljše so bile Janoske Birzo
(1. mesto) z Madžarske, Irena Babič
(2. mesto) iz DP Prekmurja in Prlekije
in Marta Janežič (3. mesto), prav tako
iz DP Prekmurja in Prlekije. V moški

konkurenci so prva tri mesta v pikadu
zasedli Dušan Slana (1. mesto), Franc
Borovnjak (2. mesto) in Andrej Gorza
(3. mesto).
V vrtnem kegljanju pa so prva tri
mesta zasedli Franc Baum (1. mesto),
Ludvik Škraban (2. mesto), oba iz
domačega društva, ter Vinko Hren (3.
mesto) iz DP jugozahodne Štajerske.
Posebna konkurenca so bili še spremljevalci, pri katerih so bili najboljši v
vseh treh disciplinah Takacs Csaba in
Nemeth Gabor z Madžarske ter Darja Rajsar iz DP Prekmurja in Prlekije.
Podelitev je vodil športni novinar Murskega vala, gospod Tonček Gider.

Najboljša lokostrelka na letošnjem mednarodnem srečanju je bila domača članica Jožica Zadravec, v moški konkurenci pa Venčeslav Bezjak.
(Foto B. Barič)
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PRIČETEK DRUŠTVENE LIGE V RIBOLOVU

R

ibolov je ena izmed priljubljenih
dejavnosti
naših
članov. Za marsikoga ta šport
predstavlja umik od stresnega vsakdana in priložnost za sprostitev
v objemu narave. Tako kot vsako
leto so tudi letos naši ribiči pričeli z
društveno ribolovno sezono. Prvo
kolo je potekalo v Smolincih, ob
ribniku Ploj, kjer se je zbralo šest
ribičev. Pred pričetkom tekmovanja
je zbrane pozdravil športni
referent Franc Borovnjak, se
vsem zahvalil za udeležbo
in jim zaželel dober ulov.
Po 4-urnem tekmovanju so
razglasili najtežjo mrežo, ki
je pripadala Slavku Dunaju
(30.900 g). Na drugem mestu je bil Venčeslav Bezjak
(22.630 g), na tretjem pa Silvester Križanič (17.980 g).
Drugo kolo so ribiči izvedli ob ribniku v Lastomercih. Tokrat je tekmovalo pet
ribičev, med katerimi je bil
najboljši Venčeslav Bezjak
(36.880 g). Drugouvrščeni
je bil Slavko Dunaj (34.260
g), tretjeuvrščeni pa Leon
Jurkovič.
V skupnem seštevku je
tako na prvem mestu Slavko
Dunaj, na drugem Venčeslav
Bezjak, tretji pa Leon
Jurkovič.
Ribiče čakata še dve koli
društvene lige ter državno
prvenstvo v ribolovu.

V mesecu avgustu so ribiči pričeli z društveno ligo. (Foto B. Barič)

ZAŠČITNE MASKE MEDLINE UGODNO!!!

3 – slojna zaščitna maska Medline je kvalitetna maska, ki ščiti obraz pred raznimi zunanjimi vplivi
in deluje kot filter. Maska ščiti pred prašnimi delci v zraku in predvsem zmanjšuje možnost
prenosa bolezni na preostale osebe.
Maska ima dva elastična trakova in mehko žičko, ki omogočata udobno nošnjo, tako za otroke kot
za odrasle osebe.
Osnovni podatki in lastnost mask:
- zavitek vsebuje 50 kos 3-slojnih zaščitnih mask
- primerne za enkratno uporabo
- maske ščitijo dihala pred zunanjimi vplivi
- primerne za otroke in odrasle
- velikost: 175 x 90 mm / univerzalna velikost

Modri se opira na svoja
dejanja,
bedak na upanje.

Pomembno:
Maska učinkuje le ob pravilni uporabi, zato pozorno preberite navodila in jih upoštevajte.

CENA 50 KOS MASK JE 27,00 €

arabski pregovor
Dom paraplegikov, središče zdravja in počitnic, d.o.o., Pacug 10, 6320 Portorož, tel.: 041 653 640 , faks: 01 43 27 252
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, št.reg.vl. 1/43415/00, srg 2005/13528,
osnovni kapital: 4.118.678,00 EUR, ID št. za DDV: SI58932895, Matična št.: 2162750, TRR: 03170-1000277451

www.domparaplegikov.si

pacug.ziga@gmail.com
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Klavdij Leban, Vladimir Peterlin | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Bili smo športno, kuharsko in kulturno naravnani.
Rejčeva 5
5000 NOVA GORICA
Spletna stran:
drustvo-go-para.si
E-pošta:
drustvo.paraplegikov@siol.net

VLADIMIR PETERLIN

DRUŠTVENO SREČANJE ČLANOV SEVERNE PRIMORSKE

T

okratno društveno srečanje je bilo
prijetno kulturno obarvano. Zaradi
napovedi slabega vremena se nas
je zbralo le 15 članov. Dobili smo se v
soboto, 26. septembra 2020, na solkanskem placu. Tam smo začeli voden sprehod po Solkanu, v spremstvu izjemne
vodičke Evelin Bizjak. Gospa Evelin

nam je na zanimiv način približala zgodovino Solkana – naselja, katerega prvi
zapisi segajo v leto 1001 n. š. Ogledali
smo si znameniti kamniti solkanski most
in spoznali zgodbo njegovega nastajanja in gradnje. Po ogledu Solkana smo
pot nadaljevali do muzeja mizarstva. Ta
muzej ohranja spomine na izredno mi-

Pot nas je vodila po Solkanu. (Foto: osebni arhiv VP)

zarsko tradicijo, ki se je v Solkanu razvijala od leta 1850. Kasneje smo pot nadaljevali do Kajak centra Solkan, kjer smo
v enkratnem ambientu reke Soče nadaljevali druženje ob dobri hrani in pijači.

V muzeju mizarstva (Foto: osebni arhiv VP)

KLAVDIJ LEBAN

BILI SMO GOSTITELJI 51. MEMORIALA PROF. BOJANA HROVATINA

V

soboto, 12. septembra, je naše
društvo gostilo Hrovatinov
memorial, ki je za para in tetraplegike hkrati tudi državno prvenstvo v atletiki. Sodelovalo je okrog
60 tekmovalcev iz vseh pokrajinskih
društev Zveze paraplegikov Slovenije, a žal zaradi covid situacije letos
ni bilo povabljenih tekmovalcev iz
držav bivše Jugoslavije. Ob 9. uri
smo se zbrali na atletskem štadionu
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športnega parka v Novi Gorici. Po
uvodni Zdravljici nas je najprej nagovoril Gregor Gračner, vodja
športa v ZPS, nakar je predal besedo našemu predsedniku Mateju
Grudnu, predsedniku zveze Danetu
Kastelicu in podžupanu MO Nova
Gorica Simonu Rosiču.
Kmalu smo pričeli s tekmovanjem,
saj je bilo za ta dan napovedano zelo
toplo vreme.

Tekmovalo se je v troboju (met krogle, diska in kopja) ter v vožnjah na
100, 200 in 400 metrov.
Na petih metalnih mestih so nam
rezultate merili sodniki Atletskega
kluba Nova Gorica, za kar se jim
zahvaljujemo. Zahvala gre tudi vsem
prostovoljcem, ki so pomagali pri izvedbi.
Člani našega društva so se zelo
dobro izkazali, saj je Marko Sever
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osvojil kolajne v vseh disciplinah
vožnje, to je na 100 m, 200 m in 400
m; v troboju je Vladimir Peterlin v
skupini F51 zasedel 3. mesto; v skupini ženske konkurence je v svojem
"krstnem" nastopu blestela članica
Mirjam Colja, saj je v troboju zasedla kar 2. mesto.
Čeprav sta atletskemu tekmovanju botrovali vročina in nekoliko
okrnjena udeležba, je bilo izpeljano
odlično.
Vsem tekmovalcem čestitamo za
udeležbo, pogum in dosežene rezultate.

Naši člani z osvojenimi medaljami (Foto: Klavdij Leban)

VLADIMIR PETERLIN

EPSKI BOJ NAJBOLJŠIH GOLAŽEV

V

soboto, 19. septembra 2020,
se je v Paracentru v Oseku pri
Sv. Trojici odvijala tradicionalna golažijada, ki jo že vrsto let organizira Društvo paraplegikov Podravja.
Tokrat se je za naslov najboljšega
golaža potegovalo sedem ekip iz
regijskih društev ZPS, med njimi tudi
naša ekipa z Vladimirjem Peterlinom
na čelu. Ekipe so se zbrale že zgodaj
zjutraj. Motivacija je bila velika in iz
kotličkov je hitro prijetno zadišalo.
Osnovna sestavina (goveje meso) je
bila za vse enaka, ostale pa so bile
prepuščene presoji kuharskih mojstrov. Tekmovalci so tako dodajali
svoje lokalne sestavine po skrivnih
receptih ter mešali in mešali, dokler

ni bil golaž skuhan. Primorski golaž
smo obogatili z domačo rujno kapljico iz Goriških brd in začimbami
z domačega vrta. Sledilo je ocenjevanje komisije, ki je imela letos še
posebno težko nalogo, saj so bili vsi

resnično vrhunski. Zmagal je golaž
DP Prekmurja in Prlekije, našemu pa
je komisija dodelila četrto mesto. Po
končanem boju so lahko tekmovalci
vsak golaž poskusili, sledilo pa je tudi
prijetno druženje ob živi glasbi.

Naš član Vlado z zmagovalcem iz Prekmurja (Foto: osebni arhiv VP)

KLAVDIJ LEBAN

KOLESARSKO SREČANJE S ČLANI DP ISTRE IN KRASA

V

petek, 18. septembra, smo
se odzvali povabilu Društva
paraplegikov Istre in Krasa ter
se odpravili na kolesarjenje ob slovenski obali, med Koprom in Izolo.
V popoldanskih urah smo se zbrali
pred sedežem društva in se podali
na pot, ki nas je vodila ob morski
obali, po kolesarski stezi skozi Koper
do Žusterne in naprej proti Izoli, od

Pot, pospremljena s prekrasnim razgledom (Foto: Klavdij Leban)
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koder se nam je razprostiral prekrasen pogled na Koprski zaliv. Med
potjo nas je pričakala in fotografirala predstavnica skupine LAS Istra
(Lokalna akcijska skupina za območje
občin Ankaran, Izola, Koper in Piran).
Namen kolesarjenja je bil sprejem

Društva paraplegikov Istre in Krasa v
to skupino, hkrati je bilo to naše prvo
skupno druženje.
V Izoli smo naredili kratek postanek,
kjer smo se odžejali in osvežili ter
naredili nekaj spominskih posnetkov.
Pot nas je nadalje vodila do Kopra,

kjer sta se v sklopu te akcije s svojimi deli predstavila slikarja Benjamin
Žnidaršič - Beno in Vojko Gašperut
-Gašper, člana VDMFK (Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti
ali nogami). Gostiteljem se zahvaljujemo za prijetno srečanje in druženje.

KLAVDIJ LEBAN

TOKRAT SMO SE ZBRALI PRI ČEBELNJAKU ČEBELARSTVA LEBAN

V

vasici Gabrje, ki leži nedaleč
stran od Tolmina in v bližini
prekrasne reke Soče, so se
pri čebelnjaku Čebelarstva Leban
v ponedeljek, 6. julija 2020, zbrali
likovniki in umetniki likovne sekcije
Zveze paraplegikov Slovenije na vsakoletni likovni delavnici. Delavnica
bi sicer morala potekati že v aprilu,
a smo jo bili iz že znanih razlogov
primorani prestaviti na kasnejši termin. Po okrepitvi s kavico si je vsakdo izmed udeležencev izbral svoj
ustvarjalni kotiček na prostranem
travniku v senci dreves, nato se je
pričelo likovno ustvarjanje motivov
po lastni izbiri. Skozi likovno delavnico nas je vodil zvesti mentor
Rasso Causevig. S podajanjem njegovega znanja se slikarji pridno učijo
različnih slikarskih tehnik. Veselilo
nas je, da se je likovne delavnice po
daljšem obdobju zdravstvenih težav

Rasso si je zaželel morje (Foto: Klavdij Leban)
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prvič udeležil naš dolgoletni član
Roman Gruntar, ki je član VDMFK.
Likovne delavnice se je, v organizaciji
in izvedbi našega društva, udeležilo
11 članov pokrajinskih društev zveze.
Po uspešnem zaključku je sledilo

druženje ob klepetu in medsebojni
izmenjavi mnenj. Pri izvedbi so nas s
svojimi izdelki podprli Pekarna Tmin,
Kmetijska zadruga Tolmin, Alpija in
Alpika, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Vsak v senci svojega drevesa (Foto: Klavdij Leban)

Tihožitje v tihožitju (Foto: Klavdij Leban)

[ DELODRUŠTEV ]
Razni dopisniki | Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA
Lahko bi rekli tudi: »V Mariboru se puno dogaja.« Kot da bi želeli vse,
kar je bilo, zaradi številnih pomladanskih odpovedi, na hitro nadoknaditi.
Lackova cesta 43
2000 MARIBOR
Spletna stran:
drustvo-para-mb.si
E-pošta: dp.podravja@gmail.com

JANEZ RAIŠP

KORENINE SRCA – ART KAMP 2020

V

sklopu festivala Lent vsako
leto poteka v senčnih krošnjah
dreves mestnega parka Maribor program Art kamp. Letos se je
odvijal med 21. in 29. avgustom. Kot
je zapisano v predstavitvi, so korenine srca zaklad, ki povezuje in predstavlja invalidske in humanitarne
organizacije, njihovo delovanje in
programe. Predstavniki in uporabniki organizacij svoje neprecenljivo
delovanje približajo na ustvarjalen in
edinstven način. Obiskovalci se jim
pridružijo v igranju iger, ustvarjalnih
aktivnostih, reciklažnih delavnicah,
svetovanjih, različnih prikazih in
osveščanjih o vrednotah, ki nam bogatijo življenja in osmišljajo odnos s
sočlovekom.
Kot že vrsto let smo se tudi tokrat
udeležili dogodka in predstavljali
Društvo paraplegikov Podravja, ka-

terega poslanstvo je ustvarjanje pogojev za celovito vključitev paraplegikov in tetraplegikov v življenjsko
in delovno okolje ter vključitev v vse
oblike družbenega in kulturnega
življenja pod enakimi pogoji, kot jih
ima zdrava populacija.
Tokrat je bila udeležba na Art kampu
po priporočilu organizatorja zaradi
epidemiološke situacije zelo omejena. Ob stojnici so poskrbeli za mobilni koš, da smo lahko med drugim
predstavili igro košarke na vozičkih.
Pridružilo se je kar nekaj mimoidočih
in preverilo svoje znanje in spretnost.
Upam, da bomo lahko v naslednjem
letu spet zadihali s polnimi pljuči
in se korenin srca udeležili v polni
zasedbi.

IZ KORENIN SRCA V SRCE SVETA

Korenine srca (Foto: arhiv društva)

MARIJA KEREC

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V MARIBORU

P

relepo sončno sredo, 16. septembra, ob 10. uri smo se invalidi zbrali v Mariboru ob
evropskem dnevu invalidov. Naš
predsednik Boris Klep je predstavil
delovanje društva in električni priklop Routino podjetja ORMEGA. Ostali smo se odpravili po Mariboru,
da bi ugotovili, kako dostopen je za

»vozičkarje« in slabovidne. Moram
povedati, da je sam center invalidom
zelo prijazen, ostali deli pa veliko
manj. Že na samem Glavnem trgu
smo naleteli na robnik, ki je lahko
past za padec – celo za hodeče. Nadaljevali smo pot čez dravski most
do bolnišnice, tam so klančine skoraj
nepremagljive brez tuje pomoči.

Pred sprehodom po mestu
(Foto: arhiv društva)
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Podžupan Peter Samo Medved
je obljubil, da bodo te v najkrajšem
času odpravljene. Naše raziskovanje
se je nadaljevalo proti nadhodu na
Ljubljanski cesti. Tukaj je sicer malo
prestrmo, vendar premagljivo, so pa
pozabili na slabovidne, ker ni barvnih

kontrastov. Podžupan je pripomnil, da bi morale invalidske organizacije več sodelovati pri pripravi in
načrtovanju odprav arhitektonskih
ovir. Skratka, v našem mestu je veliko postorjenega. Moja misel pa je,
da bi se morale arhitektonske ovire

odpravljati tako, da nam koristijo, ne
pa da se samo zadovolji predpisom.
Počasi smo se vrnili v center mesta. Z
zelo lepimi vtisi smo se poslovili od
podžupana. Ogled se je končal s prijetnim druženjem ob kavici.

MARIJA KEREC

MOJE GOSTOVANJE NA RADIU MARIBOR OB TEDNU MOBILNOSTI

K

ot gostje smo se na Glavnem
trgu v Mariboru 14. septembra
srečali podžupan mesta Maribor, Peter Samo Medved, arhitekt in
profesor, Marjan Lep, in kot predstavnica Društva Paraplegikov Podravja, Marija Kerec. Tema pogovora je bila
odprava arhitektonskih ovir in vstop
v sam mestni center Maribora, ki naj
bi se izvajal s pomočjo minibusa z
imenom Maister. Ugotovili smo, da

je sam center mesta invalidom prijazen. Problem bo nastal, v kolikor bi
se center mesta zaprl za promet. Tukaj vidim največji problem za starejše
z navadnim invalidskim vozičkom.
Če je oseba na električnem vozičku,
smatram, da ni problematično, ker se
lahko sama pelje na želeni cilj, težava
nastane le v primeru slabega vremena. Ker društvo dobro sodeluje z
Mestno občino Maribor, upamo, da

bomo te probleme rešili v obojestransko dobro. Ob tem ugotavljam, da
bi se morali ukvarjati s celotnim
mestom, ne samo s centrom, saj tam
živi veliko več invalidov. V nekaterih
predelih Maribora ni urejenih klančin,
obstoječe pa so skoraj neuporabne.
Zelo smo zadovoljni s pozitivnim
odzivom
predstavnikov
občine.
Upam, da bomo z malimi koraki prišli
do velikih, za vse dobrih sprememb.

stavnik Društva gluhih in naglušnih
je povedal, da sta z njihovim predsednikom že naredila osnutek predlogov, ki bi pripomogli k premagovanju komunikacijskih ovir gluhim
in naglušnim. Milan Mugerle, predsednik Medobčinskega društva slepih
in slabovidnih Maribor, je obljubil,
da bodo pregledali Akcijski načrt za
izboljšanje in uresničevanje enakih
možnosti invalidov v občini Lenart
2020–2024 in podali svoje mnenje
in predloge. V pogovor se je vključil
tudi Boris Klep, predsednik Društva
paraplegikov Podravja. Po njegovem
mnenju se stvari, ki se delajo za invalide, ne smejo delati brez invalidov. Predstavil je slabo izkušnjo
paraplegikov s cestnim vozilom
Maister in predlagal, da spletno
stran občine dopolnijo z aplikacijo,
ki bi omogočala podajanje predlogov invalidov za izboljšanje stanja.
Predsednik Sveta za invalide Občine
Lenart Igor Plohl je bil mnenja, da
je občina v preteklih letih odpravila

veliko arhitektonskih in drugih ovir,
vendar so pred njo na tem področju
še številne naloge. Na podlagi predlogov predstavnikov društev invalidov in Sveta za invalide Občine
Lenart bodo do konca leta dopolnili Akcijski načrt za izboljšanje in
uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Lenart 2020–2024. V
drugi polovici septembra so občino
obiskali predstavniki Zveze delovnih
invalidov Slovenije, ki so pregledali uresničevanje Akcijskega načrta
in bodo odločili o prejemu naziva
»Občina po meri invalidov.«

IGOR PLOHL

OBČINA PO MERI INVALIDOV

V

Sloveniji je 212 občin, od tega
jih je naziv »Občina po meri
invalidov« v preteklih letih
pridobilo le 33. V letu 2019 je k temu
projektu pristopila tudi Občina Lenart, ki je v začetku septembra 2020
sklicala II. okroglo mizo z naslovom
Občina Lenart po meri invalidov. Na
okroglo mizo so bili vabljeni člani
Sveta za invalide Občine Lenart,
predstavniki občinske uprave ter
predstavniki naslednjih društev: Milan Mugerle (Medobčinsko društvo
slepih in slabovidnih), Danilo Žižek
(Društvo gluhih in naglušnih Podravja) in Boris Klep (Društvo paraplegikov Podravja). Ob začetku srečanja
je vse prisotne pozdravil podžupan
Franci Ornik, okroglo mizo pa je
vodila podžupanja Urška Možina.
Predstavniki invalidskih društev,
ki delujejo na območju občine Lenart, so predstavili svoje potrebe
na področju izboljševanja in
uresničevanja enakih možnosti za
invalide. Gospod Danilo Žižek, pred-
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DRAGO KAVNIK

PRIJETNO DRUŽENJE V ZOO LANDU, NA ROGLI IN RIBNIKIH STRANICE

Č

lani Društva paraplegikov
Podravja smo bili s spremljevalci v petek, 11. 9. 2020,
na strokovni ekskurziji na zanimivih
destinacijah naše lepe Slovenije v
času, ki ga pač omogoča COVID-19.
Kar pomeni, da ponovno odkrivamo
deželo v naši bližini, saj se, priznajmo,
običajno peljemo mimo teh krajev
le na službeni poti ali ko gremo na
obisk k sorodnikom in se ne ustavljamo. Za prevoz 18 udeležencev smo
koristili dva kombija in tri osebna
vozila.
V Slovenskih Konjicah smo obiskali
ZOO Land in bili prijetno presenečeni
ob ogledu dobro izvedenega vrta s
številnimi živalmi in zanje prilagojenimi prebivališči. V vrtu je poleg
živali z vseh celin mogoče videti
tudi skrivnostni svet starodavnih
kultur, džungle, polne nevarnosti,
in osupljivih lepot različnih svetov
in časovnih obdobij. Park omogoča
otrokom drugačno zabavo, kot
jo trenutno poznajo, odraslim pa
možnost fotografirati živali, ki jih pri
nas običajno ni videti. Ena od takih
družin je tudi krdelo surikat.

pljejo same ali v rovih drugih živali.
Nekaj surikat iz krdela lahko vedno
opazimo v značilnem pokončnem
položaju, običajno na višjih mestih,
ko stražijo in oprezajo za morebitnimi plenilci. V primeru nevarnosti
opozorijo preostale člane z glasnimi
kriki, ki so različni za različne plenilce oz. nevarnosti. Ob opozorilu se
člani krdela skrijejo v rove in zaščitijo
mladiče.
Nekaj zanimivosti: kavbojska vas,
potujoča kuhinja, viseči kanu, prostor
za piknik, podmornica, gusarske ladje
… in seveda živali: alpaka, kenguruji,
rakuni, krokodila, lev (pričakujejo še
dve levinji), lemurji, kače, legvani in
še in še.
Po ogledu smo se odpočili in
okrepčali v bližnjem gostišču, nato
pa nadaljevali proti Rogli na Pohorju. Namenili smo se prehoditi
najnovejšo pridobitev na Pohorju:
Pot med krošnjami

in rastlinami, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje. Nekaj več kot tisoč
metrov dolga pot nas je popeljala
skozi raznolik gozd, nad katerim so
na primernih informacijskih tablah
zelo lepo in kvalitetno opisani naravni procesi v gozdu, o tem, kako
jih zaščititi in o zanimivih dejstvih,
ki pomagajo razumeti, kaj gozd in
njegovi prebivalci potrebujejo za
življenje in uspevanje.

Najvišji razgled omogoča 37 m visok
razgledni stolp (Foto: Drago Kavnik)

Udeleženci izleta (Foto: Drago Kavnik)

Na straži kljub kletki …
(Foto: Drago Kavnik)

Surikate v naravi živijo v Južni Afriki, kjer poseljujejo zelo sušna in
odprta okolja. Prihajajo iz reda zveri,
živijo do 10 let v rovih, ki jih izko-

Pot med krošnjami leži v osrčju
mogočnih pohorskih gozdov, na
vrhu Rogle, na nadmorski višini 1517
metrov. Pot pokaže, zakaj je pohorska narava edinstvena. Spoznali
smo drevesa krajevnih gozdov, vse
od korenin do vrhov krošenj. Postali smo delček gozdnega življenja
ter se seznanili s številnimi živalmi

Nekaj tehničnih podatkov konstrukcije in poti: dolžina poti je 1043
m, dolžina sprehajalne poti 522 m,
dolžina poti na stolpu 521 m, višina
poti do 20 m, število drogov 18, premer stolpa 22 m, širina poti 1,94 m.
Na stolp smo se "povzpeli" na
različne načine: nekateri, z dovolj
moči v rokah, so se peljali samosto57
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jno, drugi s pomočjo spremljevalcev,
nekateri pa po stopnicah. Kar sicer ni
dovoljeno, ker so namenjene za sestop v primeru požara.

spoznali kruto resnico o nemoči
"malega človeka", ki mu zaprejo
možnost preživetja na ta način, da
mu z izgradnjo zbirnega črpališča
za vodovod odvzamejo vodo, ki je
potrebna za ribogojnico. Tako sta ostala le dva bazena in pretočni potok
za "proizvodnjo" rib.

Veselili smo se uspešnega vzpona.
(Foto: Drago Kavnik)

Jaka je stopnice preizkusil kljub berglam.
(Foto: Drago Kavnik)

Na vrhu se je odprl razgled z
mešanimi občutki: malo megle, malo
sonca, malo vetra in še malce hladno
je bilo.

Naj omenimo, da je pred vstopnim poslopjem parkirni prostor
namenjen izključno invalidom! Zato
si arhitekt in odgovorni za projekt
seveda zaslužijo pohvalo!
Po dobri uri in pol smo se odpeljali
v Stranice, kjer smo izlet zaključili ob
dobrem kosilu in prijetnem druženju
v gostišču Ribniki Stranice. Tu smo

Po ribolovu, za kosilo (Foto: Drago Kavnik)

TAMARA MAHORIČ

51. HROVATINOV MEMORIAL IN 30. DRŽAVNO PRVENSTVO V ATLETIKI

D

ne 12. 9. 2020 je v Novi Gorici
potekal 51. Hrovatinov memorial in hkrati 30. državno prvenstvo v atletiki. Udeležilo se ga je 56
atletov in atletinj iz vseh 9 pokrajinskih
društev Zveze paraplegikov Slovenije.
Naše društvo smo zastopali Hermina
Namestnik, Tamara Mahorič, Damjan Herček in predsednik društva, Boris Klep.
Pred začetkom tekmovanja nam je
vsem zbranim dobrodošlico zaželel
predsednik Društva paraplegikov severne Primorske, Matej Gruden. Za
njim sta nekaj besed spregovorila tudi
predsednik zveze, Dane Kastelic, in
podžupan Občine Nova Gorica, Simon Rosič.
Letošnje tekmovanje je bilo zaradi
trenutnih razmer, ki vladajo po vsem
svetu, v nekoliko manjši zasedbi, saj
se ga niso udeležili atleti in atletinje iz
Makedonije, Srbije, BiH, Črne gore in
Hrvaške.
Najprej smo se tekmovalci pomer58

ili v troboju tehničnih disciplin (met
kopja, kija, diska in suvanje krogle). Po
končanem tekmovanju v metih smo
se pomerili tudi v hitrostni vožnji, in
sicer na razdalje 100 m, 200 m in 400
m. Kot vsako leto je potekala tudi memorialna vožnja na 100 m.
Kljub neznosni vročini, ki nas je pestila tisti dan, smo vsi dosegli odlične rezultate. Društvo paraplegikov Podravja
je kljub manjšemu številu tekmovalcev
osvojilo kar šest medalj: dve zlati, eno
srebrno in tri bronaste, kar je dokaz,
da se v društvu na področju atletike
dela zelo dobro. Predvsem ženski del
ekipe je ''eksplodiral'', saj je Tamara
Mahorič osvojila dve zlati in eno bronasto medaljo, Hermina Namestnik
eno srebrno in eno bronasto, da pa
ne bi bila bera medalj samo na ženski
strani, je poskrbel Damjan Herček, ki
je nepričakovano osvojil svojo prvo
medaljo v troboju v tehničnih disciplinah v združenih skupinah F52 in F53.
Po končani podelitvi medalj so nas

v tamkajšnji restavraciji pogostili z
odličnim kosilom, pot domov pa je
potekala v odličnem vzdušju, ob prepevanju in obilici humorja.

Hermina, Damjan in Tamara vsak s svojo
medaljo (Foto: Boris Klep)
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MIRAN JERNEJŠEK

LIKOVNA DELAVNICA OSEK

P

o enem letu premora je
Društvo paraplegikov Podravja
ponovno organiziralo likovno
delavnico v Oseku, ki je potekala od
27. 8. 2020 do 30. 8. 2020. Slikarjem
in rezbarjem, ki se redno udeležujejo
teh delavnic, je ta zelo prirasla k srcu
in jo zelo radi obiskujejo. Tako so jo
lani kar pogrešali. V Oseku je dovolj
prostora, da se taka delavnica lahko
organizira tudi v času koronavirusa
in se lahko umetniki ves čas držijo
priporočene varnostne razdalje in
tudi ustvarja se na svežem zraku,
pod nadstreškom. Delavnica je tako
kot vsako leto potekala pod vodstvom mentorja Jožeta Potokarja,
znanega pod psevdonimom Cvrčo.
Kljub težkim časom, polnih omejitev,
je na delavnici sodelovalo 8 slikarjev
in 3 rezbarji. Delo je ves čas potekalo
v veselem razpoloženju in prijetnem
vzdušju. Kljub celodnevnemu delu
so se večeri zaključevali še ob igranju taroka. Na delavnici je nastalo

kar nekaj všečnih del. Vsak slikar je
društvu pustil eno sliko (nekateri celo
dve).
Predzadnji dan delavnice nas je
obiskal tudi župan Svete Trojice,
g. Klobasa, ki si je z zanimanjem
ogledal naša dela in pohvalil naše
delovanje. Obiskal nas je tudi predsednik DPP Boris Klep.
Ves čas delavnice je bil prisoten podpredsednik društva Alfred Lasetzky,
ki je s svojo asistentko poskrbel, da na
delavnici nismo bili žejni in lačni.
Za pomoč na delavnici pa so skrbele
naše zveste spremljevalke Jelka,
Ivanka in Nežka, brez katerih bi bila
ta težko izvedljiva, kajti slikarji invalidi
ves čas potrebujemo kakšno pomoč,
one pa so vedno pripravljene pomagati.
Na delavnici so bili prisotni slikarji:
JOŽE POTOKAR – mentor in slikar
IVEK REGORŠEK – slikar DP Podravja
MARIJA MAGDIČ – slikarka DP Prek-

murja in Prlekije
ANKA VESEL – slikarka DP Gorenjske
METOD ZAKOTNIK – slikar DP Gorenjske
BINCA LOMŠEK – slikarka Kamnik
PUPA FRAJZMAN – slikarka Murska
Sobota
TINA ŠERKO – slikarka Ljubljana
In rezbarji:
RADOVAN GROS – DP Podravja
JAKOB KAUČIČ – DP Podravja
MIRAN JERNEJŠEK – DP Podravja
Slikarska delavnica se je že po tradiciji končala s peko koruze in klobas na
odprtem ognju, kar doda delavnici
zanimivo in prijetno popestritev. Ob
prasketanju ognja in prijetnem vonju
po pečeni koruzi pa poteka diskusija
o delavnici, o nastalih delih in se na
ta račun zbijajo šale in domislice. Prav
vsi udeleženci delavnice pa si želimo,
da bo delavnica tudi naslednje leto s
še več udeleženci.

MIRAN JERNEJŠEK

»DIVJA« LIGA

Č

eprav nam je letos korona precej
pokvarila vse vrste druženj, pa
smo ribiči nekako uspeli spraviti naša tekmovanja pod streho. Junija je
potekalo ligaško tekmovanje Zveze paraplegikov Slovenije, 19. septembra pa še
državno prvenstvo, ki ga organizira Zveza
za šport invalidov Slovenije – Slovenski
paralimpijski komite.
Zadnji krog te »divje« lige, ki združuje
ribiče paraplegike jugozahodne Štajerske,
Podravja in Koroške smo izvedli 15. septembra ob Plojevem ribniku v Smolincih.
Imeli smo srečo, saj nas nista motila ne dež
ne veter, ki sta bila junija, v času ligaškega
tekmovanja, naša redna »spremljevalca«.
Žal se koroški ribiči tekmovanja tokrat
niso uspeli udeležiti.
Ulov je bil dober, saj smo skupaj ujeli
nekaj več kot 88.000 g rib, ki smo jih po
tehtanju seveda žive vrnili v ribnik. Na-

jbolje so se odrezali Rudi Centrih (DP
Celje – 19.900 g), Jovan Stankovič
(spremljevalec – 17.650 g), Bogdan
Petek (DP Maribor – 13.550 g), Miran
Jernejšek (DP Maribor – 8.310 g), Zoran
Štruclin (DP Celje – 8.168 g), Zdenko Lilek (DP Maribor – 8.065 g), Tona Urbanc
(DP Celje – 7.495 g) in Franc Simonič (DP
Maribor – 5.015 g).
Vsekakor pa srečanje ne bi uspelo, kot

je, če nam ne bi pomagali Biserka,
Ivanka in Boštjan, ki so nepogrešljivi, ko
je treba vso opremo ribičev odnesti na
tekmovalna mesta in na koncu pospraviti.
Poskrbeli so tudi za jutranjo kavico in še
kaj. Simoničeve ženske pa so pripravile
sendviče in velik pladenj sladic, ki smo jih
bili deležni po tekmovanju.
Še enkrat vsem hvala za pomoč.

Tehtanje ulova (Foto: osebni arhiv MJ)
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JANEZ RAIŠP

TRADICIONALNA GOLAŽJADA V OSEKU

V

idilični pokrajini v osrčju Slovenskih goric smo tudi letos organizirali vsakoletno druženje s
tekmovalnim pridihom – golažjado.
Zbrali smo se v soboto 19. septembra.
Tradicija tega dogodka je kar bogata,
saj smo že pri številki 21. Udeležba ekip,
ki so se trudile skuhati najboljši golaž
je bila zadovoljiva, saj se je vabilu odzvalo sedem ekip iz petih pokrajinskih
društev. Dve ekipi sta zastopali Društvo
paraplegikov ljubljanske pokrajine, po
eno pa Društvo paraplegikov Jugozahodne Štajerske, Društvo paraplegikov
Istre in Krasa, Društvo paraplegikov
Prekmurja in Prlekije, Društvo paraplegikov severne Primorske, ter domačini,
Društvo paraplegikov Podravja.

Alfred je tudi letos kuhal pasulj
(Foto: Boris Klep)

Zmagovalne kuharske ekipe (Foto: Boris Klep)

Kmalu po deveti uri je iz kotličkov
začel prihajati omamen vonj, najprej po
praženi čebuli, kasneje pa po skrivnostnih začimbah, ki jih je vsaka ekipa skrbno varovala in se trudila skuhati zmagovalno jed. Po treh urah napornega
mešanja, okušanja, dodajanja … je
napočil trenutek ocenjevanja.
Kljub temu, da so bili vsi golaži odlični,
je tričlanska komisija imela težko delo,
saj je poleg okusa pripravljenih jedi
ocenjevala tudi delovno okolje in
razpoloženje ekip. Tretje mesto so namenili ljubljanski ekipi (stare koke),
drugo mesto ekipi iz Društva para-

plegikov Jugozahodne Štajerske, za
zmagovalce pa razglasili ekipo Društva
paraplegikov Prekmurja in Prlekije.
Za nagrade v obliki kuhalnic, ki jih je
podelili predsednik Boris Klep, je tudi
letos poskrbel naš član Jakob Kaučič.
Izdelki izpod njegovih rok dajejo veliko
dodano vrednost.
Izven konkurence je Alfred Lasetzky
skuhal odličen pasulj, katerega je zelo
kmalu zmanjkalo. Vsekakor zato ker je
bil izredno okusen. Sončni popoldan
nam je popestril Gitano band. Ob
zvokih naše mladosti so nekateri tudi
zaplesali.

BORIS KLEP

11. ŠPORTNE IGRE INVALIDOV MOM

T

udi letos so v Mariboru potekale,
tokrat že 11. Športne igre invalidov MOM, v okviru katerih smo
od 23 - 25. septembra v Dvorani Tabor, Ledni dvorani in Vrtnem kegljišču
DU Tabor prikazovali in tekmovali v
športih za invalide. Športniki invalidi so
se pomerili v pikadu, šahu, metu na koš
(stoje in iz vozička), košarki na vozičku,
kegljanju, ruskem kegljanju, malem nogometu in namiznem tenisu.
Kot vselej do zdaj, smo se iger udeležili
tudi športniki Društva paraplegikov
Podravja. V imenu društva je na igrah
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Naši člani, udeleženci športnih iger MOM (Foto: Boris Klep)

[ DELODRUŠTEV ]
sodelovalo 21 članov - športnikov. Izreden rezultat je dosegel naš igralec
namiznega tenisa Primož Kancler, ki
je suvereno opravil z vso konkurenco
in med 18 tekmovalci zasedel 1. mesto.
V košarki na vozičkih in v metu na koš
iz vozička, so tekmovali le člani našega
društva. V metih je največ mirne roke
premogel David Slaček, ki je od petih
metov zadel kar štiri krat. Za drugo in

tretje mesto pa sta se po prvem krogu,
kjer sta dosegla enako število košev,
med seboj udarila Marjan Žunko Abe in Boris Klep. Več sreče in zbranosti je imel in pokazal slednji.
Po končanih tekmovanjih je sledilo
zasluženo kosilo in razglasitev rezultatov. Čeprav športne igre invalidov
poudarjajo pomen druženja in povezovanja, so bili najuspešnejši tekmov-

alci nagrajeni s pokali in kolajnami. Vse
prisotne je pozdravil Milan Kotnik,
predsednik Sveta invalidov MOM, ki
je med drugim dejal, da je vsakoletna
množična udeležba dokaz, da je bila
odločitev za druženje ob športu še
kako pravilna ter, da so člani invalidskih
društev iz območja mariborske občine
zelo uspešni tudi na mednarodnih
športnih tekmovanjih.

NATAŠA GODEC

DRŽAVNO PRVENSTVO V KEGLJANJU ZA INVALIDE

V

nedeljo 27.septembra 2020 je v
dvorani Golovec v Celju potekalo
državno prvenstvo v kegljanju invalidov, ki ga je pripravila Zveza za šport
invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite. Udeležili smo se ga tudi
kegljači Društva paraplegikov Podravja.
Omenjeno tekmovanje bi sicer moralo
potekati že meseca maja, vendar zaradi
trenutne situacije to ni bilo mogoče.
Kljub pomanjkanju treningov smo osvojili solidne in zadovoljive rezultate.
V moški konkurenci paraplegikov je Miran Jernejšek osvojil tretje mesto (451
podrtih kegljev), v kategoriji tetraplegiki
Damjan Herček drugo (368 podrtih
kegljev). V kategoriji žensk je Nataša
Godec postala podprvakinja, s 365
podrtimi keglji.
Tekmovanje je potekalo nemoteno in
zelo hitro, za kar je poskrbela sodniška
služba iz domačega kegljaškega kluba.
Po končani razglasitvi je sledilo še kosilo
in vesel povratek domov.

Damjan in Nataša z medaljama (Foto: arhiv društva)

Upanje je lahko močna sila.
Morda v njem ni prave čarovnije,
toda, ko veš, kaj to upanje je
in ga držiš kot luč v sebi,
se lahko zgodijo stvari,
ki so skoraj kot čarovnija.
Laini Taylor
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Jože Globokar | 51. Hrovatinov memorial

51. HROVATINOV MEMORIAL BREZ TUJIH
TEKMOVALCEV
Atlete tetraplegike je nekoliko motila vročina
Na atletskem stadionu v Novi Gorici je 12. septembra 2020 potekalo že 51. atletsko tekmovanje v spomin
na pionirja športa invalidov v Sloveniji, prof. Bojana Hrovatina. Rezultati tekmovanja so šteli tudi za državno
prvenstvo. Tokrat je bilo naše največje atletsko srečanje okrnjeno, saj zaradi koronavirusa ni bilo atletinj in
atletov s Hrvaške, BiH, Srbije, Črne gore in Makedonije.
doseganje boljših rezultatov uporabljali posebne tekmovalne stole, ki so
nekoliko višji od vozičkov. Težje gibalno ovirani tetraplegiki so svoja orodja

Koronavirus okrnil tekmovanje
(Foto: Lutfi Abdullahu)

T

ekmovanje je v soorganizaciji
Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski
komite organizirala Zveza paraplegikov Slovenije, udeležilo pa se ga je 56
atletinj in atletov iz vseh devetih pokrajinskih društev zveze. Tekmovalce,
še posebej tetraplegike, pa je tokrat
pestila vročina, saj je termometer na
štadionu kazal več kot 30 stopinj Celzija.
Zadonela je Zdravljica in udeležence
povabila k odprtju 51. memoriala. V
slovesni otvoritvi so športnike nagovorili in pozdravili različni govorci.
Dobrodošlico jim je v mestu vrtnic
zaželel predsednik Društva paraplegikov severne Primorske Matej Gruden.
Vodja športa v zvezi, Gregor Gračner, je ob predstavitvi športa predstavil tudi Zbornik, ki je te dni izšel ob
50-letnici športa Zveze paraplegikov
Slovenije.
Predsednik zveze Dane Kastelic
je omenil vlogo športa in spominsko
tekmovanje pionirja športa invalidov,
prof. Bojana Hrovatina. Poudaril je, da
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Zbrane je nagovoril podžupan Občine
Nova Gorica Simon Rosič.
(Foto: arhiv zveze)

se športniki paraplegiki in tetraplegiki
s paralimpijskih iger do sedaj še niso
vrnili brez medalje.
Podžupan Občine Nova Gorica Simon Rosič, ki je športnik tudi po duši,
je orisal šport v Novi Gorici.
Vodja tekmovanja Janez Hudej je
atlete seznanil s potekom tekmovanja, vsi skupaj pa so jim zaželeli kar
najboljše rezultate.
Atletinje in atleti so se najprej pomerili v troboju tehničnih disciplin
(met kopja, kija, diska in suvanje krogle). Tokrat so tekmovali le na štirih
metališčih, kar je tekmovanje nekoliko zavleklo. Orodja so metali z enega
tekmovališča, tako da s presedanjem
niso izgubljali časa. Menjavali so le
orodja. Na voljo so imeli en poskusni
met in šest v konkurenci, sodniki pa
so v tekmovalni list vpisali le najboljši
izmerjen rezultat. Atletinje parapleginje in atleti paraplegiki ter nekoliko
lažje gibalno ovirani tetraplegiki so za

Najboljše v skupini F54
(Foto: Lutfi Abdullahu)

metali z navadnih sobnih vozičkov.
Glede na višino poškodbe so v trobojih tekmovali v skupinah od F51
do F57, v vožnjah pa v skupinah od
T51 do T54. Skupine, kjer je nastopalo
manjše število tekmovalcev, je organizator združil v eno. Rezultate so vrednotili na osnovi svetovnih rekordov
Mednarodnega paralimpijskega komiteja. Starejši tekmovalci so tekmovali v skupini veteranov.
Po sklenjenem tekmovanju v trobojih metov so se atleti pomerili še v trobojih vožnje (100, 200 in 400 metrov)
s specialnimi vozički, na memorialni
vožnji na 100 metrov s standardnimi
vozički v moški in ženski konkurenci
posvečeni prof. Bojanu Hrovatinu in
vožnji na 800 metrov, ki smo jo posvetili našemu velikemu prijatelju in
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Skupina F55, F56 in F57
1. mesto: Nejc Stakne – CE
2. mesto: Uroš Jurečič – LJ
3. mesto: Gregor Gračner – LJ
Skupina veterani
1. mesto: Radosav Matić – CE
2. mesto: Metod Zakotnik – KR
3. mesto: Franc Baum – MS

Najboljši v skupini F54
(Foto: Lutfi Abdullahu)

novinarju, Henriku Übeleisu. Henrik
je kot športni novinar časopisa Delo
spremljal vsa naša večja tekmovanja
in ima zelo velike zasluge za promoci-

Memorialna vožnja
(Foto: Darko Kojadinovič)

jo našega športa.
Sledila je slovesna razglasitev rezultatov, kjer smo podelili 14 kompletov
medalj. Podeljevala sta jih direktorica
Javnega zavoda za šport Nova Gorica Aleksandra Fortin in predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije Dane
Kastelic, ki je tekmovalcem čestital
za dosežene rezultate in se zahvalil
vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi te naše najmnožičnejše
atletske prireditve.
Za nemoten in regularen potek tekmovanja je pod vodstvom Marjana
Perkmana skrbela sodniška ekipa
Atletskega kluba Nova Gorica, za vnos
in izračun rezultatov pa Marina in Janez Hudej. Sodelovale so tudi novogoriške dijakinje.

Udeleženci 51. memoriala prof.
Bojana Hrovatina so prejeli spominske majice, razdelili pa smo

Hitrostne vožnje s specialnimi vozički
(Foto: Darko Kojadinovič)

Troboj vožnje – ženske
Skupina T51–T54
1. mesto: Tamara Mahorič – MB
2. mesto: Katja Gerdovič – NM

jim tudi publikacije projekta
SOPA o škodljivem in tveganem
pitju alkohola, v katerem sodeluje Zveza paraplegikov Slovenije.
Naložbo sofinancirata Evropska
unija iz Evropskega socialnega
sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %).

Troboj vožnje – moški
Skupina T51–T54 (formule)
1. mesto: Janez Hudej – CE
2. mesto: Damjan Hovnik – SG
3. mesto: Aleš Povše – CE

REZULTATI NAJBOLJŠIH

Ženske – 100 m (memorialna)
1. mesto: Tamara Mahorič – MB
2. mesto: Katja Gerdovič – NM
3. mesto: Hermina Namestnik – MB

Troboj ženske – tehnične discipline
Skupina F52
1. mesto: Zorica Jelič – LJ
2. mesto: Anica Radej – NM

Skupina F53
1. mesto: Marta Janežič – MS
2. mesto: Hermina Namestnik – MB
3. mesto: Namka Paratušič – LJ
Skupina F54
1. mesto: Vesna Novak – CE
2. mesto: Mirjam Colja – GO
3. mesto: Tamara Mahorič – MB

Skupina T51–T54 (standardni vozički)
1. mesto: Jernej Slivnik – KR
2. mesto: Marko Sever – GO
3. mesto: Mirko Sintič – NM

Moški – 100 m (memorialna)
Skupina T51–T54
1. mesto: Jernej Slivnik – KR
2. mesto: Gregor Gračner – LJ
3. mesto: Aljoša Škrablin – CE
Moški – 800 m
(v spomin Henrika Übeleisa)
1. mesto: Aleš Povše – CE
2. mesto: Janez Hudej – CE
3. mesto: Damjan Hovnik – SG

Troboj moški – tehnične discipline
Skupina F51
1. mesto: Branko Erjavec – SG
2. mesto: Rok Bratovž – LJ
3. mesto: Vladimir Peterlin – GO

Skupina F52 in F53
1. mesto: Henrik Plank – CE
2. mesto: Aleš Povše – CE
3. mesto: Damjan Herček – MB
Skupina F54
1. mesto: Janez Hudej – CE
2. mesto: Aleš Ratuznik – CE
3. mesto: Dušan Slana – MS

Prof. Bojan Hrovatin (Foto: arhiv zveze)
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Jože Globokar | Zbornik – 50 let športa slovenskih paraplegikov

BOGAT VIR RAZNOVRSTNIH INFORMACIJ ŠIROKO
RAZVEJANEGA ŠPORTNEGA ŽIVLJENJA
Zveza paraplegikov Slovenije je ob 50-letnici organiziranega delovanja 16. aprila 2019 izdala »Zbornik 50
let Zveze paraplegikov Slovenije,« ob dnevu slovenskega športa 23. septembra 2020 pa še »Zbornik 50 let
športa slovenskih paraplegikov.«

V

obsežnem zborniku je na 150-ih
straneh zbrana celostna podoba
razvoja športa paraplegikov in
tetraplegikov od ustanovitve organizacije naprej. V zborniku je skoraj 60 najrazličnejših prispevkov, poleg njih pa so
številne fotografije iz bogatega arhiva
zveze in drugih avtorjev. Sestavke so prispevali številni poznavalci športa paraplegikov, strokovni sodelavci in športniki
paraplegiki. V zborniku so podrobno
predstavljeni vsi športi, ki jih paraplegiki
in tetraplegiki gojimo, in seveda vrhunski
šport s paralimpijskimi igrami in dobitniki medalj. Omenjena so vsa memorialna
tekmovanja, mednarodna in ligaška tekmovanja, številni podatki udeležencev
in rezultatov s paralimpijskih iger, sve-

tovnih in evropskih prvenstev, dobitniki
najvišjih športnih priznanj, predstavljeni
so vsi trenerji in predsedniki lokalnih
društev … Zbornik je resnično bogat vir
raznovrstnih informacij široko razvejanega športnega življenja paraplegikov in
tetraplegikov.
Del zbornika je namenjen spominu tistih, ki so najzaslužnejši pri razvoju športa, ki nas je združil. Med njimi so: pionir
športa invalidov v Sloveniji Bojan Hrovatin, pionir športa invalidov v svetovnem merilu Ludvik Guttman, pobudnik ustanovitve naše organizacije Ivan
Peršak, oddelčni zdravnik v URI-SOČA
Rajko Turk in športni novinar Henrik
Übeleis.
Zbornik so pripravili: Gregor Gračner,

Janez Hudej in Jože Okoren, podprla
pa NLB, d. d.

Peter Cerar | Maraton Franja 202

NA LETOŠNJEM MARATONU LE DVA ROČNA
KOLESARJA
Kar nas je do sedaj naučilo leto 2020, je predvsem to, da nič ni samoumevno, da nič ni večno in da se
bomo morali čedalje hitreje prilagajati spremembam. Športno področje na žalost ni imuno ne na virus ne na
ukrepe, ki širjenju epidemije sledijo. Samostojna rekreacija postaja čedalje pogostejša oblika gibanja, saj
družabna športna srečanja in tekmovanja odpadajo eno za drugim.

N

a srečo ljubiteljev (ročnega) kolesarstva pa je, kljub spremembi
termina, letošnja izvedba Maratona Franja namesto junijskega datuma
le prišla do realizacije v prvem septembr-
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skem vikendu. Seveda številčno močno
okrnjena (500 udeležencev za malo in
500 za veliko Franjo) ter pospremljena z
ukrepi, ki so bistveno spremenili pogled
in podobo neuradnega kolesarskega

praznika slovenskih rekreativnih kolesarjev. Velik družabni šotor, "jurčki" z osvežilnimi pijačami, kopica vrhunskih tekmovalnih koles pred kombiji in avtomobili
tako domačih kot tujih udeležencev ter
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seveda tridnevna izvedba Franje je letos
seveda izgledala povsem drugače. Kronometra (vožnja na čas), ki je tudi za ročne kolesarje štela za državno prvenstvo,
ni bilo, in dogodek se je skrajšal na soboto in nedeljo, ko sta bili na vrsti velika in
mala Franja. Parkirišče, po navadi polno
vozil, je bilo relativno prazno, v ozračju
sta zevali nenavadna tišina in spokojnost. Edo Ješe in Peter Cerar iz Društva
paraplegikov ljubljanske pokrajine, kot
edina prijavljena na dirko, sva se na trenutke počutila, kot da bi se odpravljala
na družabno vožnjo in ne na zahteven,
skoraj 100-kilometrski maraton z enim
dokaj resnim vzponom. Na start smo
morali z maskami (ki smo jih na srečo
lahko sneli minuto pred dirko) in niti Tof
ter spremljevalna harmonika nista mogla preprečiti nekako grenkega občutka,
da se je svet resnično spremenil – upam,
da res le začasno.
Kakorkoli, po štartnem poku se je karavana 498 običajnih ter dveh ročnih kolesarjev v strnjeni koloni podala na pot do
uradnega štarta, ki je bil po slabih 10 km
na parkirišču na Dolgem mostu. Tam se
je dirka tudi uradno začela in z Edom sva
se družno prebijala med strnjenimi grupami ter lovila čim več zavetrja, ki ti omogoča bistveno hitrejšo vožnjo z manj

napora. Samo do klanca na Suhi Dol, seveda. Tam se cesta za 8 km postavi okrog
5–6 % pokonci, kar za ročne kolesarje
pomeni povprečno med 45–60 minut
vzpona, seveda odvisno od pripravljenosti. Mene je nekje na polovici napadel
glavobol, ki se ga nisem znebil do konca
dirke, tako da se je Edo kmalu odpeljal
naprej. Trpel sem, kot na Franji še nisem
in malo je manjkalo, da bi odstopil in se
ulegel v spremljevalno vozilo. To misel
sem nekako premagal in se privlekel do

konca s praktično najslabšim časom do
sedaj. Po drugi strani pa je Edo na Franji
odpeljal svoj osebni rekord in dokazal, da
je prava legenda te prireditve, saj je bil to
zanj že deseti zaporedni nastop pa tudi
njegovi časi so vse bolj impresivni. Skratka, leta so samo številke. Čestitke, Edo!
V upanju, da se v letu 2021 vrne prava
Franja, kot jo poznamo, in da bo na njej
nekoliko več ročnih kolesarjev kot letos,
vsem članom pošiljam en kolesarski pozdrav!

Edo Ješe in Peter Cerar pred štartom malega maratona (Foto: osebni arhiv Cerar)

Lutfi Abdullahu | Mednarodni turnir v košarki na vozičkih

S TREMI ZMAGAMI DO DRUGEGA MESTA V BRNU
Slovenska košarkarska reprezentanca je v Brnu na Češkem od 22. do 23. avgusta 2020 odigrala pripravljalni
turnir – Future Cup 2020, na katerem so tekmovale Češka, Poljska in Slovenija.

N

a turnirju je slovenska ekipa
pod vodstvom trenerja Žige
Kobaševiča nastopila v postavi – Robi Bojanec (kapetan), Klemen Lokar, Gregor Gračner, Enis
Musić, Matej Arh, Danilo Kamenik,
Robert Radić in David Škorjanc. V
Brno niso odpotovali trije vidni člani –
Simon Gračnar, Haris Kuduzović in
Milan Slapničar, njihovo odsotnost
so zapolnili nekateri novi mladi igralci,
ki so v zadnjem letu prikazali velik na-

Slovenska košarkarska reprezentanca na turnirju v Brnu (Foto: Zveza ŠIS-SPK)
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predek v igri.
V dvorani Fakultete za športne študije Univerze Masaryk v Brnu sta se v
prvi tekmi pomerili Slovenija in Češka.
Po slabi igri v prvi četrtini je slovenska
ekipa v nadaljevanju tekme igrala veliko bolje in zmagala z 58 : 53. Drugo
tekmo je prav tako dobila Slovenija, ki
je slavila proti Poljakom z rezultatom
40 : 37. Večji del tekme so naši košar-

karji vodili, v zadnjih minutah pa se
je nasprotna ekipa z dvema trojkama
povsem približala, vendar srečanje
vseeno izgubila.
V uvodnih dveh tekmah je na parketu blestel Danilo Kamenik, ki je dosegel 59 točk, prve točke pa je vknjižil
novinec David Škorjanc.
Drugi dan tekmovanja se je slovenska izbrana vrsta ponovno pomerila

z obema nasprotnikoma. Dosegla je
polovični rezultat, premagala je Poljake s 46 : 35 in izgubila proti Čehom s
43 : 60.
Trener Žiga Kobaševič je udeležbo
na turnirju ocenil kot odlično. Nekateri igralci so v dveh dneh na parketu prebili več kot 140 minut, kar se je
poznalo na pripravljenosti, zato jim je
zmanjkalo moči za prvo mesto.

Anej Doplihar | Dan športa

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA V ZNAMENJU
»ZAVEZ GIBANJU«
To, da smo Slovenci športni in rekreativni narod, dokazujejo številni športni uspehi in dosežki slovenskih
športnikov doma in po svetu, saj o tem zgovorno pričajo prejete medalje in priznanja. Mednje sodimo tudi
slovenski športniki paraplegiki in tetraplegiki, kjer gre veliko zaslug pripisati prof. Bojanu Hrovatinu, pobudniku
športa invalidov v 60-ih letih. Že leta 1972 so naši športniki paraplegiki in tetraplegiki prvič nastopili na prvih
paralimpijskih igrah v Heidelbergu in od takrat dalje se ne vračajo domov brez medalje.
23. september 2020 je bil na pobudo Slovenskega olimpijskega komiteja in krovnih športnih organizacij v
državnem zboru razglašen kot državni praznik slovenskih športnikov.

T

a dan smo tudi športniki paraplegiki in tetraplegiki temu
primerno obeležili. Nekatere
organizacije so ga izkoristile za obisk
svojih sponzorjev in se jim zahvalile za
podporo. Prav tako je ta dan obeležila
Zveza za šport invalidov Slovenije
- Slovenski paralimpijski komite,
s predsednikom Damijanom Lazarjem in našim članom, parakolesarjem
Anejem Dopliharjem.
Dan se je pričel z rahlim dežjem, kjer
se je ekipa, zbrana pred sedežem Zveze za šport invalidov Slovenije, s kolesi
in Anej z ročnim kolesom podala do
Toyote ter ob toplem sprejemu predala zavezo Kensuku Tsuchiyi, z namenom in željo nadaljnje podpore.
Pot smo nadaljevali do Trga republike v Ljubljani, kjer se je odvijala osrednja prireditev ob dnevu slovenskega
športa z novo predstavljeno himno
parašportnikov, katere izvajalec je Trkaj – Ta tempo. Pot smo nadaljevali
do Televizije Slovenija, kjer je imel
Anej intervju, nato pa je predal zavezo
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Z desne: Anej Doplihar in Damijan Lazar pri predsedniku Borutu Pahorju (Foto: osebni arhiv AD)
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gibanju urednikoma športnega programa Gregorju Peternelu in Boštjanu Reberšaku.
Ob 12. uri se je celotna ekipa zbrala v predsedniški palači, kjer se jim je
pridružil tudi predsednik Zveze ŠIS-SPK, Damijan Lazar. Nagovoril nas
je predsednik države Borut Pahor,
ki je izrazil zadovoljstvo ob obisku parašportnikov in jim zaželel še veliko
športnih uspehov.
Zavezo gibanju sta predsedniku države izročila predsednik ZŠIS-SPK Dami-

jan Lazar in parakolesar Anej Doplihar.
Sledil je postanek pred Ministrstvom
za izobraževanje, znanost in šport,
kjer smo “zavezo gibanju” predali Darku Repenšku, vodji Sektorja za razvoj športa in športno infrastrukturo, z upanjem, da bodo še naprej
skrbeli in podpirali razvoj parašporta.
Pot po Ljubljani smo nadaljevali do
Zavarovalnice Triglav, kjer smo jim v
zahvalo za sodelovanje predali zavezo.
Dan smo sklenili pri odštevalniku časa
do paralimpijskih iger v Tokiu, ki stoji

pred Lidlom na Zaloški. Tam nas je
pričakala Tina Cipot, predstavnica
sponzorja Lidl Slovenija, kateri smo
predali zavezo in se ji zahvalili za pomoč.
V prepričanju, da smo z našim poslanstvom ob dnevu slovenskega
športa opravili delo z noto, dvigniti
šport slovenskih paraplegikov in tetraplegikov še na višji nivo, seveda s
pomočjo in podporo pokroviteljev in
institucij, je bil to za nas izredno pomemben in uspešen dan.

Lutfi Abdullahu | 6. Klobasarjenje po Prekmurju

Ročni kolesarji prekolesarili 45 kilometrov
Ročni kolesarji Zveze paraplegikov Slovenije so šesto tradicionalno »Klobasarjenje« pripravili v okolici Murske Sobote. Srečanje je 22. avgusta 2020 pripravilo Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije, v organizaciji
Zveze paraplegikov Slovenije.

K

olesarji so se izpred sedeža
društva na pot podali ob deseti uri in kolesarili do kolesarske steze in naselja Nemčavci, kjer so
prečkali glavno cesto Murska Sobota– Moravci. Nato so pot nadaljevali
med polji do Martjancev in v Moravcih pri hotelu Termal opravili prvi
postanek. Ogledali so si lepo urejeno
okolico in z vožnjo nadaljevali mimo

hiš do Bogojine in naprej proti Dobrovniku, kjer so kolesarili do prelepega Bukovniškega jezera. Pri jezeru
so naredili nekoliko daljši odmor, se
malo okrepčali in že vrteli pedala do
Beltincev. Tam so med potjo videli veliko zanimivih stvari, ena izmed
teh je bila tudi štorklja, ki je nepremično stala v gnezdu.
Z vožnjo so nadaljevali do Raki-

čana in se po dveh kilometrih vrnili
nazaj do društva, kjer jih je čakalo
zasluženo okrepčilo. Po prekmurskih
ravnicah so skupno prekolesarili 45
kilometrov. Kljub nekaterim odpovedim se je dogodka udeležilo sedem
ročnih kolesarjev, spremljala sta jih
Branko in Stanko, ki sta jim nudila
pomoč na cesti.

Ročni kolesarji so se na šestem Klobasarjenju podali po prekmurskih ravnicah. (Foto: DPPP)
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Jože Globokar | Ribiči paraplegiki in tetraplegiki sklenili tekmovanje v letošnji sezoni

NAJBOLJŠA RIBIŠKA EKIPA LIGE 2020 JE DP CELJE,
NAJBOLJŠI RIBIČ PA GAŠPER PEČEK
S četrtim krogom, ki ga je 2. julija 2020 v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo Društvo paraplegikov Podravja, so tudi ribiči zaključili ligaško tekmovanje. Tekmovali so ob ribniku Rogoznica 2, ki je nastal
iz opuščenega glinokopa, njegov edini pritok so meteorne vode. Po obnovi nabrežin v letu 2013 pa je
dostopen tudi ribičem na invalidskih vozičkih, saj se lahko pripeljejo povsem do vode. V ribniku živijo: amurji,
koreslji, krapi, ploščiči, somi, ščuke in tolstolobiki.

T

okrat so se ob ribniku zbrali ribiči iz
sedmih pokrajinskih društev zveze. Sodniki Ribiške družine Ptuj so
po štiriurnem tekmovanju stehtali ulov
in ribe vrnili v njihovo naravno okolje.

Rezultati četrtega kroga
Najboljša ekipa tokratnega tekmovanja
je bila DP Maribor (4 točke, 33.030 g), na
drugo mesto se je uvrstila DP Ljubljana
(11 točk,18.850 g), na tretje DP Murska
Sobota (12 točk,19.700 g), četrto DP
Novo mesto (14 točk, 20.800 g), peto DP
Celje (17 točk,14.950 g), šesto DP Slovenj
Gradec (18 točk,13.350 g), sedmo pa DP
Koper (19 točk, 9.050 g).
V posamični konkurenci je imel najtežjo
mrežo Gašper Peček – DP NM (14.000
g), drugo mesto je osvojil Miran Jernejšek (12.150 g), tretje pa Bogdan Petek
(11.600 g) – oba DP MB.
RIBIŠKA LIGA V SEZONI 2020
Tudi v letošnji ligaški ribolovni sezoni so
ekipe pokrajinskih društev tekmovale
v štirih krogih. Prvi krog je 4. maja 2020
ob ribniku Pivola blizu Hoč pripravilo DP
Koroške, drugi 10. junija ob ribniku Marof DP jugozahodne Štajerske, tretji 18.
junija ob ribniku Gradišče DP Prekmurja
in Prlekije, zaključni, četrti krog pa 2. julija
ob ribniku Rogoznica 2 DP Podravja.
Skupni ligaški rezultati
V ribolovni sezoni 2020 je naslov prvaka
ribiške lige Zveze paraplegikov Slovenije
osvojila ekipa DP Celje (39 točk, 64.180
g), na drugo mesto se je zavihtela ekipa DP Slovenj Gradec (41 točk, 49.220
g), na tretje DP Murska Sobota (47 točk,
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Četrti krog lige ob ribniku Rogoznica (Foto: DPP)

49.450 g), na četrto DP Novo mesto (50
točk, 61.060 g), na peto DP Maribor (52
točk, 48.808 g), na šesto DP Koper (59
točk, 26.300 g), na sedmo pa DP Ljubljana (67 točk, 32.065 g). Za končne ekipne
uvrstitve so šteli rezultati vseh štirih krogov. Ekipa DP Ljubljana v tretjem krogu
ni nastopila in si s tem poslabšala skupno
uvrstitev.
Med posamezniki je dobil najmanj točk
in ujel največ rib dolenjski ribič Gašper
Peček – DP NM (3 točke, 39.670 g), za
njim se je uvrstil koroški ribič Boštjan

Predstavniki najboljših ekip (Foto: DPP)

Javernik DP SG (4 točke, 20.440 g), tretje mesto pa je osvojil ribič iz Prekmurja
Slavko Dunaj DP MS (5 točk, 28.190 g).
Pri posamični konkurenci so za končne
uvrstitve šteli najboljši rezultati treh krogov.
Ob razglasitvi končnih rezultatov je
ribiče nagovoril vodja športa Zveze paraplegikov Slovenije Gregor Gračner.
Ribičem je čestital za odlične rezultate,
se društvom zahvalil za soorganizacijo
posamičnih krogov in najboljšim podelil
pokale.

[ ŠPORT ]
Jože Globokar | Državno prvenstvo v ribolovu

GAŠPER PEČEK DRŽAVNI PRVAK V ŠPORTNEM RIBOLOVU
Zveza za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski komite je 19. in 20. septembra 2020 v sodelovanju
z Ribiško družino Velenje pripravila državno prvenstvo v športnem ribolovu za invalide. Ob Škalskem jezeru
v Velenju so prvi dan tekmovali ribiči sede, drugi dan pa ribiči stoje. Zaradi tekmovanja na državni ravni, je
bila ribolovna trasa tri dni zaprta.

R

ibiči paraplegiki in tetraplegiki iz
pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije - DP-Novo
mesto, DP-Celje, DP-Maribor, DP-Murska Sobota in DP-Ljubljana so na trasi
pod Ribiškim domom tekmovali prvi
dan.
Po žrebanju lovnih mest po sektorjih,
krmljenju in štiriurnem tekmovanju je
lovoriko državnega prvaka osvojil Gašper Peček DP-NM (3.936), podprvak
je postal Rudi Centrih DP-CE (2.377),
tretji je bil Franc Simonič, DP-MB
(2.145), četrti Miran Jernejšek DP-MB
(1.584), peti Peter Kralj DP-LJ (668),
šesti Tona Urbanc DP-CE (691), sedmi
Franc Borovnjak DP-MS (552), osmi
Boštjan Ceglar DP-LJ (517), deveti pa

Leon Jurkovič DP-MS (47). V tekmovalni komisiji sta bila Pavel Sešel in Zdenko Mikac.
V Škalskem jezeru prevladujejo: krap,
smuč ter ščuka, jezero pa je znano po

kapitalnih somih dolžine nad dva metra
in kapitalni krapih. V jezeru so še: amur,
androga, babuška, klen, linj, ostriž, ploščič, rdečeoka, rdečeperka, tolstolobik
in zelenika.

Naslov državnega prvaka v ribolovu med paraplegiki in tetraplegiki je osvojil Gašper Peček
(Foto: arhiv GP)

Badmintonska zveza Slovenije | Parabadminton

PREDSTAVITEV PARABADMINTONA
Parabadminton je šport za vse. Igrajo ga lahko tako moški kot ženske s telesno okvaro, ne glede na starost in
predhodno znanje. Gre za hitro rastoči šport, ki vsako leto privabi vedno več udeležencev, tako tekmovalno
kot tudi rekreativno.

U

radna pravila so bila dogovorjena leta 2013, leta 2014 pa je
bil parabadminton uvrščen
med paralimpijske športe – premierno
se bo igral na poletnih paralimpijskih
igrah 2021 v Tokiu.
Kako igrati parabadminton?
Tako kot badminton se tudi parabadminton igra s peresno ali plastično žo-

gico, in sicer na pravokotnem igrišču,
ločenem z mrežo. Cilj je z loparjem
udariti žogico v polje nasprotnika z namenom, da nasprotnik naredi napako,
in tako osvojiti točko.
Poenostavljeno točkovanje:
– tekmo sestavljajo najboljše izmed
treh iger do 21 točk;
– igralec, ki osvoji izmenjavo udarcev
(angl. rally), doda točko svojemu rezul-

tatu in
naslednji servira;
– pri izenačenju 20 : 20 se igra na dve
razliki;
– pri izenačenju na 29 : 29 zmaga igralec, ki doseže 30. točko;
– igralec, ki zmaga igro (angl. set), servira v naslednji igri.
Športniki tekmujejo v disciplinah posamično (moški/ženske), dvojice (moški/
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ženske) in mešane dvojice.
Kdo lahko igra parabadminton?
Pravila klasifikacije določajo, da obstajajo posebne vrste okvar, ki jih je
mogoče klasificirati. Te med drugim
vključujejo: okvaro hrbtenice, skoliozo,
multiplo sklerozo, amputacije, cerebralno paralizo, okvaro kolkov, razliko v
dolžini nog, amputacijo zgornjih okončin in pritlikavost.
Klasifikacija
Športniki so razvrščeni v "športne razrede", tako da se zagotovi »poštenost«
na tekmovanju. Parabadminton športnike razvršča v šest športnih razredov:
– športni razredi za invalidske vozičke
– WH1 in WH2
– stoječi športni razredi – SL3, SL4 in
SU5
– športni razred pritlikavost – SS6
Invalidski voziček 1 (WH1): Igralci
tega razreda potrebujejo za igranje
badmintona invalidski voziček. Navadno imajo okvaro obeh spodnjih
okončin in trupa.

Invalidski voziček 2 (WH2): Igralci
v tem razredu potrebujejo za igranje
badmintona invalidski voziček. Lahko
bi imeli okvaro ene ali obeh spodnjih
okončin (manj kot WH1) in minimalno
ali brez okvare trupa.
Stoječi spodnji 3 (SL3): Igralci v tem
razredu morajo igrati stoje. Največkrat
imajo okvaro ene ali obeh spodnjih
okončin in slabo ravnotežje med hojo
ali tekom.
Stoječi spodnji 4 (SL4): Igralci v tem
razredu morajo igrati stoje. Imajo slabitev (manj kot SL3) na eni ali obeh spodnjih okončinah in minimalno slabitev
ravnotežja med hojo ali tekom.
Stoječi zgornji 5 (SU5): Igralci v tem
razredu morajo igrati stoje. Imajo okvaro zgornjih okončin.
Pritlikavost 6 (SS6): Igralci tega razreda so manjše rasti zaradi genetskega stanja, ki ga pogosto imenujemo
"pritlikavost".

Dolgoročni cilji parabadmintona v
Sloveniji
Ker smo na začetku razvoja parabadmintona v Sloveniji, si bomo pri Badmintonski zvezi Slovenije prizadevali
pridobiti kandidate, ki bi se udeleževali
vadb para-badmintona na (sprva) rekreativno-družabni bazi. Ne skrivamo
pa tudi ambicij za udeležbo slovenskega predstavnika ali predstavnice na
naslednjih poletnih olimpijskih igrah v
Parizu leta 2024.
Kje se lahko prijavite?
Z zainteresiranimi kandidati bomo v
Sloveniji našli primerno oddaljeno in
dostopno dvorano, kjer bi se v času
sezone (od oktobra do maja) oziroma
po dogovoru srečevali na vodenih
vadbah pod okriljem Žige Frassa, licenciranega trenerja para-badmintona s
strani Evropske badmintonske zveze.
Za prijave ali dodatne informacije prosimo, kontaktirajte svojo organizacijo
ali pišite na ziga.frass@gmail.com.

Jože Globokar | Državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem

PARAPLEGIKI IN TETRAPLEGIKI IMAMO VRHUNSKE STRELCE
Na moderniziranem strelišču v Ljubljani, ki nudi vse pogoje za strelska tekmovanja na najvišji ravni, je 5. julija
2020 v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite, potekalo državno
prvenstvo za najboljše parastrelce.

M

ed njimi so tekmovali tudi
strelci paraplegiki in tetraplegiki iz pokrajinskih društev
Zveze paraplegikov Slovenije. Nastopila
je tudi strelka Vesna Novak iz Društva
paraplegikov jugozahodne Štajerske in
osvojila bronasto odličje. Strelke in strelci so tekmovali s serijsko in standardno
puško in zračno pištolo na razdalji 10
metrov.
V moški konkurenci je v skupini SH1
naslov državnega prvaka osvojil Franc
Pinter – DP MB (serijska in standardna
puška), drugi je bil Franc Jožef – DP
MS (serijska in standardna puška), tretji
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pa Srečko Petkovšek – DP KP (serijska
puška).
V skupini SH2, kjer težje gibalno ovirani strelci streljajo z naslonom, je postal
državni prvak v streljanju s standardno
puško Franček Gorazd Tiršek – DP CE,
tretje mesto je osvojil Damjan Herček –
DP MB. V streljanju s serijsko puško je tretje mesto osvojil Slavko Dunaj – DP MS.
Anton Bavec – DP LJ je v skupini SH1
osvojil naslov državnega prvaka v streljanju z zračno pištolo. Dosegel je najboljši
rezultat med vsemi strelci, ki so po skupinah tekmovali v streljanju z zračno pištolo.

Za pravilen potek tekmovanja so skrbeli:
glavna sodnica Elvira Valant, linijski sodniki Anton Majerle, Primož Hrovat
in Tilen Valant, za izračun rezultatov pa
Igor Valant.

Anton Bavec (na vozičku) je ugnal vso
konkurenco v streljanju z zračno pištolo.
(Foto: Zveza-SPK)

[ DOMPARAPLEGIKOV ]
Marko Ferluga | Dom paraplegikov Pacug

POLETNO JESENSKI UTRINKI V DOMU
PARAPLEGIKOV
Ne glede na vse letošnje ovire (Covid etc.), smo to sezono srečno in uspešno prebrodili tudi pri nas. Velika
zahvala gre trudu zaposlenih in seveda našim dragim in cenjenim ter zvestim gostom.

Poleg naše že uveljavljene rehabilitacije, smo letos v domu poskrbeli
tudi za nekaj dodatne animacije in
aktivnosti med gost. Sicer bolj proti koncu sezone, a vendarle smo se
potrudili narediti korake naprej v tej
smeri. Vse v skladu s kadrovskimi in
drugimi zmožnostmi.

Vse to delamo zato, da bi se naši dragi gostje dobro in lepo počutili pri
nas. Veliko delo je naredil naš Niko-

Fantje so pridno trenirali in bili po
treningih zasluženo deležni terapij
(Foto: arhiv doma)

la, ki je vse betonske površine spremenil v lepo zaokroženo celoto.

Vse betonske površine so zasijale v rumeni,
sončni barvi. (Foto: arhiv doma)

Množičen izlet naših članov z barko na
školjkišče (Foto: arhiv doma)

V veliko čast in ponos nam je bilo v
septembru gostiti slovensko reprezentanco košarkarjev na vozičkih.
Fantje so prišli na priprave, kjer jim
je lep ambient, odlična mediteranska
klima ter dobro vzdušje v Domu paraplegikov pomagala prebroditi naporne treninge in celotne priprave.
Vsem želimo veliko športnih uspehov in da nas ponovno obiščete.
Ob pridobitvi dveh apartmajev, ki
sta med drugim že od prvega dneva
zasedena, smo tudi zaradi velikega
povpraševanja po porabi voucherjev
pri nas zelo zadovoljni s sezono in
njenim jesenskim nadaljevanjem. Sicer se je zaradi 3 mesečne karantene
opremljanje zavleklo, ampak rezultat
je viden.
Seveda pa nismo pozabili poskrbeti za vzdrževanje in urejanje okolice.

Bivša Hubbardova soba je sedaj apartma 1(Foto: arhiv doma)

Bivša zdravniška soba je sedaj apartma 2 (Foto: arhiv doma)
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Jože Globokar | Državna nagrada

JULIJANI KRALJ NAGRADA NA PODROČJU PROSTOVOLJSTVA
V Veliki dvorani Predsedniške palače je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 30. junija 2020 priredil
sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2019.

N

a predlog Odbora RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je državno nagrado RS za prostovoljstvo za leto 2019
prejela naša članica Julijana Kralj, in
sicer za izjemne dosežke na področju
prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.
Kraljeva se je zadnjih 19 let, poleg vodenja Društva VIZIJA, prednostno posvečala razvoju in izvajanju programa
»Zmanjšanje socialne izključenosti in
aktivno staranje invalidov« ter programu
»Nasilje nad invalidi«. Ob prejemu visokega priznanja je pripomnila: »Menim,
da je prostovoljno delo nagrajeno že tedaj, ko se delo dobro opravi in nekomu
koristi. Lepo in prijetno je čutiti, da je tudi
družbeno prepoznavno in cenjeno.«
Julčka Kralj je v preteklem obdobju
že prejela priznanje »Naj prostovoljka
2011« v kategoriji žensk nad 30 let za
delo na področju skrbi za gibalno ovirane invalide, vodenje Društva VIZIJA ter
za dajanje zgleda in motivacije v okolici. Predlog je podala Občina Slovenske

Konjice, ki ji je za dosežke pri delu z invalidi v lokalnem okolju podelila visoko
priznanje, »srebrni konjiški grb«. Zlato
plaketo je prejela tudi ob 50-letnici Zveze paraplegikov Slovenije za dolgoletna

prizadevanja za izboljšanje delovanja na
področju pravic in vprašanj žensk – parapleginj.
Zveza paraplegikov Slovenije ji čestita ob prejemu državne nagrade.

Julčka Kralj s predsednikom Borutom Pahorjem (Foto: Kabinet predsednika RS)

Valter Mahne | Obisk ministra Janeza Ciglerja Kralja

VISOKI OBISK NA MOJEM DOMU
V petek, 24. julija 2020, je bil na sestanku v Ilirski Bistrici minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Janez Cigler Kralj. Ob tej priložnosti, po dogovoru in v organizaciji našega ilirskobistriškega poslanca, Andreja Černigoja, je obiskal tudi mene na mojem domu. Obisk je potekal v prijetnem, domačem vzdušju.

Č

as, namenjen obisku, je minil,
kot bi trenil, saj sem ministru
želel predstaviti kar nekaj problemov, s katerimi se srečujemo paraplegiki in tetraplegiki. Najprej pa sem
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se mu zahvalil za pozitiven odgovor z
njegovega ministrstva v času karantene, v zvezi s kriznim dodatkom za vse
asistente, ki so nesebično in požrtvovalno opravljali svoje delo, ne glede na

povečano nevarnost okužbe. Ministru
sem predstavil problematiko slabega
socialnega položaja prejemnikov invalidskih pokojnin, saj nekatere ne presegajo 300 evrov, in neenako obravnavo

[ IZ ŽIVLJENJA ]
in višino nadomestil za telesno okvaro.
Opozoril sem ga na nezmožnost koriščenja ugodnosti brezplačnega medkrajevnega potniškega javnega prevoza, ki je stopil v veljavo s 1. julijem, saj
invalidi, ki uporabljamo invalidski voziček, ne moremo ne na avtobus ne na
vlak, morda z le zelo redkimi izjemami.
Nakazal sem mu tudi nekaj možnosti
za rešitev tega problema. Govorila sva
tudi o Zakonu o osebni asistenci, saj
je ta zelo izboljšal življenje nas, uporabnikov, in nam omogočil nadaljnje
življenje v domačem okolju, saj bi v
nasprotnem večina morala v domove
za starejše in bi tako dodatno povečali
obremenitev na že kronično pomanjkanje kapacitet. Minister je pozorno
prisluhnil vsem naštetim problemom
in jih tudi pokomentiral, njegova tajnica pa si jih je pridno zapisovala. Obljubil

je pomoč, ki bo v njegovi pristojnosti,
poudaril pa je, da se večina problemov
vleče skozi več let, več vlad in da je večina vezana na dodatna sredstva, ki pa
jih ni nikoli dovolj. Prijetno sem bil presenečen nad prijaznostjo, preprosto-

stjo in dostopnostjo ministra, saj smo
se ob njegovem odhodu poslovili kot
stari prijatelji. Na tem mestu se želim
še posebej zahvaliti ilirskobistriškemu
poslancu, Andreju Černigoju, ki mi je
omogočil to srečanje.

Obisk je potekal v zelo prijetnem vzdušju. (Foto: osebni arhiv VM)

Lutfi Abdullahu | Vseslovenska dobrodelna prireditev

KORAK ZASE – KORAK ZA SLADKORČKE
Na Brdu pri Lukovici je 12. septembra 2020 potekala vseslovenska dobrodelna prireditev »Korak zase, korak
za sladkorčke«, ki jo je organizirala Čebelarska zveza Slovenije (ČZS).

V

projektu so pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja
sodelovale še Pediatrična klinika, Klinični
oddelek za endokrinologijo, diabetes in
bolezni presnove ter Društvo za pomoč
otrokom s presnovnimi motnjami. Med
številnimi podporniki dobrodelne prireditve je bila tudi Zveza paraplegikov
Slovenije.
Prvi pohodniki so se na dolgo pot do
Čebelarskega centra Lukovica odpravili
že v zgodnjih jutranjih urah. Dobrodelni
pohod je potekal po štirih poteh.
Prva pot: Boštjan Noč, predsednik ČZS
se je s svojo ekipo na 58 km dolgo pot
podal ob drugi uri zjutraj, izpred Čebeljega raja s Sela pri Žirovnici. Čebelarska
himna je naznanila začetek pohoda, na
katerem se je zbralo šestdeset pohodnikov. Med potjo so se pridružili tudi
nekateri župani in županja občin – Olga
Vrankar (Lukovica), Leopold Pogačar

(Žirovnica), Ivan Meglič (Naklo), Matjaž
Rakovec (Kranj), Stanislav Poglajen
(Komenda) in Matej Slapar (Kamnik).
Del poti je prehodila tudi takratna ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec.
Druga pot: Nina Ermenc Pangerl, ambasadorka projekta, je s svojo ekipo na 23
km dolgo pot štartala s Trojan, kjer so se ji
pridružili še Lidija Senič, vodja služb ČZS,
in podpredsednica ČZS, Marija Sivec.
Tretja pot: Aleš Bozovičar, ambasador
projekta, je izpred ŠRS Dobrova prehodil
38 km proti čebelarskemu centru.
Četrta pot: Jože Smrkolj in čebelarji
Čebelarskega društva Zagorje so pohod
začeli izpred čebelarskega doma v Izlakah.
Dobrodelnega pohoda so se udeležili
tudi nekateri na invalidskih vozičkih ter
slepi in slabovidni, ki so del poti prevozili
oziroma prehodili po svojih zmožnostih.
Med samim pohodom so se jim pridruži-

li še številni drugi pohodniki, z željo pomagati sladkorčkom – otrokom s sladkorno boleznijo.
Namen te vseslovenske dobrodelne
prireditve je zbrati finančna sredstva za
otroke s sladkorno boleznijo, da bi jim
omogočili nakup drage UZ-aparature za
oceno stanja ožilja, ki se redno uporablja
pri pregledih sladkornih bolnikov.
Dobrodelna zaključna prireditev je potekala na odprtem prireditvenem prostoru pod Čebelarskim centrom Slovenije
v Rokovnjaškem gozdičku, na kateri so
nastopili: Godba Lukovica, čarodej Toni
Mežan, Miran Rudan, Rok Ferengja,
Denis Porčič - Chorchyp, Patricija
Štifter - Riya z Impulz dance studiom
ter Daniel Popović. Celoten program je
povezoval Klemen Bunderla.
Glavni podpornik dobrodelnega projekta je bil Hofer Slovenija, medijska
pokrovitelja pa Radio Aktual in Radio
Veseljak.
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NEŽEN DOTIK URINSKIH KATETROV GREENCATH

S

lovensko podjetje TIK d. o. o. iz
Kobarida z več kot 60-letno tradicijo proizvodnje medicinskih
pripomočkov je svoje prve urinske katetre s hidrofilnim nanosom greencath®
na trg poslalo že leta 2012. V tem času
so izboljšali čas zasušitve nanosa, letos
pa se bogatemu asortimanu pridružuje
tudi nov izdelek greencath® Tiemann
PLUS – urinski kateter s posebno krivo,
Tiemann konico, hidrofilnim nanosom
in vodno vrečko. Stalna vlaganja v tehnološki razvoj in sledenje aktualnim
trendom ter skrb za uporabnike pa so
pripomogli k temu, da so letos, poleg
novega čistega prostora uspešno aktivirali tudi novo, dodatno linijo za omakanje katetrov in zaključili dvoletni investicijski cikel v skupni višini 2 mio EUR.
Podjetje TIK z uporabo najsodobnejše
tehnologije in številnih izkušenj razvija
inovativne izdelke za humano medicino ter se s svojimi rešitvami uvršča v
sam vrh evropskih proizvajalcev medicinskih pripomočkov. Uporabnikom
ponuja širok nabor katetrov za (samo)
kateterizacijo. Vsi izdelki iz linije greencath® so skrbno in kakovostno oblikovani, izjemno prilagodljivi, kar zagotavlja brezhibno ter prijazno uporabo za
uporabnike in za zdravstveno osebje.
Glavno vodilo pri razvoju urinskih katetrov greencath® je bilo olajšati vsakdanje življenje uporabniku in preprečiti
dodatne nevšečnosti pri uvajanju in
uporabi, zmanjšati možnost infekcij ter
omiliti neprijetne občutke pri uporabi.

tetrov pa se je letos pridružil še greencath® Tiemann PLUS – novi urinski kateter s posebno krivo Tiemann konico,
hidrofilnim nanosom in vodno vrečko.
Hidrofilni nanos – katetre odlikuje
biokompatibilen nanos, ki se aktivira z
vodo v 30 sekundah, daljši čas zasušitve
nanosa po aktivaciji in njegova odlična
drsnost. Njegova kompaktnost in dobra
oprijemljivost na osnovni kateter zagotavljata, da ta po aktiviranju z vodo ne
odstopi.
Urinski katetri so v različnih velikostih
(priključki so barvno kodirani) in so primerni za moške, ženske in otroke.
Prednosti urinskih katetrov greencath®
greencath® urinski kateter je brez ftalatov, omogoča učinkovito drenažo brez
zastojev. Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo
obremenjenost organizma. Hidrofilni
nanos zmanjša trenje med katetrom
in sluznico sečnice ter zmanjšuje obremenjenost organizma zaradi absorpcije
ostankov nanosa po uporabi. Posebne
polirane stanske luknje pa bistveno
zmanjšajo možnost poškodb sečnice
in pojav uroinfektov. Barvni standardi za

®

določitev velikosti urinskega katetra so
upoštevani, pakiranje je ravno, enostavno za odpiranje, omogoča sterilno rokovanje oz. jemanje katetra iz ovojnine.
Z uporabo greencath® katetrov
lahko občutno zmanjšamo okužbe
sečil
Podatki so zgovorni: kar 40 % vseh bolnišničnih okužb predstavljajo okužbe
sečil. 15 % vseh antibiotikov se predpiše
zaradi vnetij sečil. Težave z inkontinenco
ima 1 od 3 žensk, 1 od 14 moških, težave in odstotek prizadetih pa s starostjo
naraščajo. Z uporabo katetrov za (samo)
kateterizacijo dodatno zmanjšamo število poškodb in okužb, saj so ti katetri
proizvedeni z naprednim tehnološkim
procesom ter posebno formulo hidrofilnega nanosa.
Katetri greencath® so inovativni, odlikuje jih posebna formula hidrofilnega
nanosa, ki je plod več kot 60-letne tradicije proizvodnje in razvoja. Uporaba
urinskih katetrov s hidrofilnim nanosom
je zaradi številnih zdravstvenih in z udobjem povezanih prednosti, ki jih izdelek
ponuja uporabniku, postala zlati standard v večini evropskih držav.

Urinski katetri greencath® s hidrofilnim nanosom so nežni do uporabnika in prijaznejši za uvajanje.
Blagovna znamka greencath® je doslej
ponujala štiri tipe katetrov (greencath®
– urinski kateter Nelaton z nanosom,
greencath® Plus – urinski kateter Nelaton z nanosom in vodno vrečko, greencath® Soft – urinski kateter z mehko
konico in nanosom in greencath® Soft
Plus – urinski kateter z mehko konico,
nanosom in vodno vrečko), skupini ka-

(Foto: Žiga Intihar)

75

[ VSPOMIN ]

UMRLI
Boris Julij PLANTAN, član DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, rojen 10. 4. 1940
Vehid KUNOVAC, član DP Istre in Krasa, rojen 5. 5. 1958
Aleksander ŠKRINJAR, član DP Podravja, rojen 14. 6. 1968
Zemka OSMIĆEVIĆ, članica DP Istre in Krasa, rojena 5. 8. 1962
Franc VIDEČNIK, član DP jz Štajerske, rojen 18. 10. 1933
Edvard FORTUNAT, DP Severno primorska, rojen 23. 9. 1930
Alojzija POGLAJEN, DP lj pokrajine, rojena 20. 12. 1943

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva!
Sožalje družini Zemke Osmičević!
Ob smrti Vaše mame in babice Vam izrekamo iskreno sožalje.
Globoko sočustvujemo z Vami!
Društvo paraplegikov Istre in Krasa
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Albin Rožman
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Rešitev
kvizaRAZVEDRILO
iz 161. številke:

Ljubo doma kdor ga ima, kdor ga pa nima, pa za njim kima
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Pri vsaki številki so navedeni 3 odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pri njem, nadomestite povsod v liku tisto
številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.

Pri vsaki številki so navedeni 3 odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pri
1. Kateri sadež spadapovsod
med citruse? v liku 7.
Svinjaštevilko.
bradavičarka je Vse
domorodna
13. Kateri
dve živali se
v naravi ne
njem, nadomestite
tisto
črke v liku,
brane
vodoravno,
dajo
O - pomelo
žival:
srečata?
slovenski
B
-pregovor.
avokado
G - Južne Amerike
Z - tiger in anakonda
U

- mango

2. V katerem mestu je zabaviščni park
1. Kateri
sadež spada
Prater?
C - v Parizu
med
citruse?
Z - v Pragi
T
- na Dunaju
O - pomelo
3. Katero mesto deli Bosporska ožina
B - avokado
na dva dela?
F
- Ankara
U - mango
V
S

- Tbilisi
- Istanbul

2. V katerem
mestu
je
4. Katero bolezen
ne povzroča
bakterija?
zabaviščni
park
I
- ošpice
K
- kolero
Prater?
N - tuberkulozo
C - v5.Parizu
Katerega leta smo v Sloveniji uvedli
EVRO?
Z - vČPragi
- 2005
K
- 2007
T - naŽ Dunaju
- 2009
6.

V katerem mestu se odvija Teden
slovenske drame?
- v Mariboru
- v Celju
- v Kranju

3. Katero mesto deli
D
S
Bosporska
ožina na
L
dva dela?
F - Ankara
V - Tbilisi
S 78- Istanbul

E
R

6.

- Afrike
- Azije

VKdo
katerem
mestu se
je napisal roman Kaplan
Martin Čedermac?
odvija
Teden
U - France Bevk
J slovenske
- Prežihov Voranc drame?
S
- Josip Jurčič
D - v Mariboru
9. Kateri smučarski skakalec je prvi
100 m?
S - vpreskočil
Celju
H - Jože Šlibar
Finžgar
L N - v- RudiKranju
8.

T

- Bogo Šramel

10. Kateri pojem in oseba ne spadata
skupaj?
A - palindrom in veslač
K
- heliodrom in pilot
Z - velodrom in kolesar

Svinja bradavičarka
je domorodna žival:
G - Južne Amerike
Katera država leži najbližje Italiji?
E 11.
- Afrike
F
- Alžirija
C - Tunizija
R J - Azije
- Maroko
7.

8.

U
J
S

12. Navijači katere države so oblečeni v
oranžno?
A - Švedske
B
- Norveške
P
- Nizozemske

Kdo je napisal roman
Kaplan Martin
Čedermac?
- France Bevk
- Prežihov Voranc
- Josip Jurčič

O
L

- gepard in kobra
- puma in aligator

14.
Ž
M
I

Kdo je režiral film Poletje v školjki?
- France Štiglic
- Tugo Štiglic
- Jane Kavčič

15.
J
D
S

11. Katera država leži
najbližje Italiji?
F - Alžirija
Katera
praznuje letos 100 let
C zveza
- Tunizija
obstoja?
- nogometna
J - Maroko
- košarkarska
- rokometna

12. Navijači katere držav
oblečeni v oranžno?
A - Švedske
B - Norveške
Zveza paraplegikov Slovenije
imaP
vzpostavljen
in ustrezno
- Nizozemske
vzdrževan sistem, ki izpolnjuje
zahteve dokumenta

13. Kateri dve živali se v
naravi ne srečata?
Z - tiger in anakonda
O - gepard in kobra
L - puma in aligator

NVO – standard kakovosti
2008.

14. Kdo je režiral film
Poletje v školjki?
Ž - France Štiglic
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Rešitev križanke iz 161. številke: COVID DEVETNAJST
ENA OD ANTIČNO
SLOVENSKI
STARA
GLEDALIŠKI VAS PRI KLAKSVIKU DVEH OBLIK MESTO
MAMA,
NA
FERSKIH
KEMIJSKEGA.
IGRALEC
OB
BABICA
OTOKIH
ELEMENTA NERETVI
- RASHID

NEMŠKI

GENERALFELDMARŠAL

ERWIN (1891—1944)

VRHOVNO
--PAPEŠKO ----- SODIŠČE

IGOR
NAPAST

AZIJSKA
DRŽAVA -

PRISL., KI
IZRAŽA
SOGLASJE
ITA. MESTO

GL. MESTO
MUŠKAT

GLAVNO
MESTO
ŠTAJERSKE
GR. BOGIN.
LJUBEZNI
GOTHEJEVA
MAMA

RIMSKO
1000

AVTOR: PREPROSTO
OSEBA IZ
TIRNIČNO
OPERE
VOZILO
AIDA
CESTA Z
VRSTO
DREVES OB
STRANI

SODNIK V
GR. PODZE.
SMUČARKA
ELFI

PRVI DEL DODATEK
EDVARD ZLOŽENKE,KI PIVU
KOCBEK SE NANAŠA KRAJ PRI
NA VELIKI
LESCAH

RUSKA REKA

NORVEŠKA
GLASBENA
SKUPINA
TONA

OROŽJE ZA
IZSTRELITEV
RAKET
OKRAJŠ.
IME
EDVARD

SREDOZ.
GRM ALI
DREVO
ŽIVILO

NRAVOSLOVEC
LATINSKI
PREDLOG

NAZIV

IME PEVKE
UKRADEN
NAJVIŠJA
IGRALNA
KARTA

ŽIVAL Z
LOVKAMI
TEKMA
NA LEDU

PLANOTA
V ANGOLI
AVTO OZN.
KAMBODŽE

JUTRANJA
PADAVINA
SAMOGLASNIK

SIMBOL ZA
KEMIJSKI
ELEMENT
KISIK

BRITISH
POVRŠINA,
KURIVO
AIRWAYS
PROSTOR,
ZA ŽAR
BALTSKA
OBMOČJE
DRŽAVA

ZNAMKA

PNEVMATIK

TANČICA,
PAJČOLAN
NEMŠKI BOTANIK –
AUGUST (1814–1879)
AMPER

GRŠKA
ČRKA

POST
SCRIPTUM

FINA
LANENA
TKANINA
POLMER
SLOVENSKI
PISATELJ
- VITAN

OBARA
(LJUDSKO)
KRATICA
ZA RECEPT

OSLOV
GLAS
22. ČRKA
SLO. ABEC.

MOŠKO
MUSLIMANSKO
IME

GORA V
GRČIJI
KITAJSKA
DINASTIJA

LADKO
KOROŠEC
AVTO OZN.
BELGIJE

MESTO V
SRBIJI

AM. FILM.
IGRALEC –
_PERLMAN_

HRVAŠKA
TOMAŽ
TISKOVNA
OKOREN
AGENCIJA

JUPITROV
SATELIT
ROPARSKI
DELFIN

GENETSKO
ENAKA
CELICA

UKRAJINSKI
NOGOMET.
KLUB IZ
DONECKA

OZ. ZA BOR

RAŠEVINA
OBREŽJE
TULEC, ETUI

AVTO OZN.
AVSTRIJE
ARG. PEVKA
IN IGRALKA

AVSTRAL.
PEVKA FURLER

TRČENJE
OLIVER
TWIST
AMPER

TRIGLAV.
JEZERO
ZIDARSKA
ŽLICA

ANTON
AŠKERC

OZNAKA
ZA
IRIDIJ

• ANIR - vas
Klaksviku,
na Ferskih otokih • DUNLOP - znamka pnevmatik
• ANIR - vas pri Klaksviku,
napriFerskih
otokih.
botanik - August (1814-1879) • OLIMP - gora v Grčiji, na meji med Makedonijo in Tesalijo (2911 m)
• • GRISEBACH
DUNLOP- -nemški
znamka
pnevmatik.
• RADAMES - oseba iz opere Aida • SAL - reka v Rusiji, levi pritok reke Don
• GRISEBACH - nemški botanik - August (1814-1879).
• OLIMP - gora v Grčiji, na meji med Makedonijo in Tesalijo (2911 m).
Nagrajenci križanke iz 161. številke: 1. Slavko BOBNARIČ, Dolga Lesa 11, 2270 Ormož, 2. Vojko RENKO, Smledniška cesta 59, 4000 Kranj,
• RADAMES - oseba iz opere Aida.
3. Henrik RAZPOTNIK, Kresnice 1 a, 1281 Kresnice
• SAL - reka v Rusiji, levi pritok reke Don.
Pravilno geslo pošljite do 1. decembra 2020 po pošti na naslov:
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.
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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

