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Želimo vam praznike vesele,
pirhe kar najbolj debele
in potice, šunke,
od hrena naj bo miza obložena
in naj že mraz odide proč,
da lepa bo Velika noč.
MIRJAM KANALEC – PREDSEDNICA SVETA FIHO
16. APRIL - DAN PARAPLEGIKOV
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Urška Rendulić

Zveza paraplegikov Slovenije je septembra 2018 začela sodelovati z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ)
pri izvajanju projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki se z letošnjim aprilom zaključuje.
Namen projekta SOPA je bil zmanjšati čezmerno pitje alkohola v slovenski družbi in negativne posledice, ki jih to
prinaša za posameznikovo zdravje. Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine in Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske smo pri projektu sodelovali predvsem z deljenjem informativnih gradiv
o škodljivem in tveganem pitju alkohola, s sodelovanjem pri dogodkih ob dnevu brez alkohola in vključevanjem
strokovnjakov v svoje redne aktivnosti.

Borut Sever

V pripravi je več področnih predpisov, ki urejajo širše področje dostopnosti, storitev in izdelkov, skupaj s prenosom
evropske zakonodaje in Evropskega akta o dostopnosti v naš pravni red. Pri tem Nacionalni svet invalidskih organizacij
Slovenije (NSIOS) sodeluje s pristojnimi ministrstvi, sodeluje v delovni skupini na Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (MDDZS) za prenos Evropskega akta o dostopnosti v naš pravni red, sodeluje pa tudi z Ministrstvom za infrastrukturo, kjer pripravljajo rešitve za uresničitev določb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov
in drugih predpisov, ki so vezani na javni prevoz potnikov v cestnem, železniškem, letalskem in vodnem prometu,
vključno z zagotovitvijo nemotenega vstopa in izstopa ter dostopnosti informacij v prilagojenih oblikah.

Jože Globokar

Na 5. seji zbora članic NSIOS je bil 16. decembra 2020 za predsednika NSIOS za mandatno obdobje 2020–2024 ponovno izvoljen Borut Sever. Izvoljeni so bili tudi trije podpredsedniki nacionalnega sveta, člani predsedstva, člani nadzornega odbora in njihovi namestniki ter člani častnega razsodišča.

Uredništvo

Poslanstvo Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ali krajše FIHO je od vsega začetka, da s
svojim financiranjem prepreči neenakost, omogoči socialno pravičnost in enake priložnosti najbolj ogroženih skupin
prebivalstva. Po ocenah sredstva fundacije pomagajo posredno ali neposredno preko 350.000 ljudem. Počasi se končuje peti mandat svetnikov, ki je bil zelo turbulenten. Med drugim je bila v tem mandatu pred kratkim izvoljena že
tretja predsednica Sveta FIHO Mirjam Kanalec.

Jože Globokar

Državni svet Republike Slovenije je po javnem razpisu in predlogih izbral 14 dobitnikov najzaslužnejših društvenih delavcev za plaketo Državnega sveta RS v letu 2020. Nagrajenci so plakete prejeli za dolgoletno dejavno delo s področja
humanosti, medčloveških odnosov in pripravljenosti nuditi pomoč pomoči potrebnim.

Jože Globokar

Na 56. podelitvi je med štirimi dobitniki 12. februarja 2021 najvišje športno priznanje, Bloudkovo nagrado, prejela tudi
trenerka parastrelske reprezentance, Polona Sladič. Na virtualni podelitvi so podelili še 12 plaket. Naša nagrajenka se
je z vpisom v strelski krožek že kot enajstletnica zapisala strelstvu. S trdim delom je prišla do dveh naslovov državne
prvakinje, nato pa zaradi zdravstvenih težav končala športno kariero. V letu 1995 se je posvetila trenerskemu in organizacijskemu delu, ki ga izredno uspešno opravlja še danes. Legenda med strelci paraplegiki Franc Pinter je pod njenim
vodstvom že leta 1996 na paralimpijskih igrah v Atlanti osvojili prvo srebrno paralimpijsko odličje.
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[ UVODNEBESEDE ]
Danijel Kastelic | Kolumna predsednika

SPOŠTOVANE BRALKE IN BRALCI PARAPLEGIKA!
Vsaka misel in asociacija o poslovnem letu 2020 je nujno povezana z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, saj je ta vplivala na delovanje celotne družbe. Tako posledično tudi na delo zveze in lokalnih
društev paraplegikov. Oblikovanje celotne slike poslovnega leta 2020 in poročanje o njem je izjemno
zahtevno, saj rezultati, številke in ugotovitve ne sledijo dosedanjim trendom. Vplivi različnih dejavnikov niso
enoznačni, se med seboj prepletajo in onemogočajo relevantne medletne primerjave. Zato je še posebej
pomembno, da je Zvezi paraplegikov Slovenije tudi v tem posebnem letu uspelo zaključiti poslovno leto s
presežkom prihodkov nad odhodki.

V

tem času s
strani revizijske hiše
v ZPS poteka revizija poslovanja za
leto 2020, za nami
je skrben pregled
dela tudi s strani
nadzornih organov, delovne inšpekcije, na obisku je bil zdravstveni inšpektor.
Tako da kljub omejitvam in prilagojenim
urnikom strokovnim sodelavcem dela ne
zmanjka. Že od jeseni imamo poslovanje
na sedežu zveze deljeno na tedenski turnus, polovica sodelavcev dela od doma,
polovica na sedežu. Do kdaj bo še tako,
se ne da predvideti niti videti v kavni usedlini.  Vse pa je v veliki meri odvisno od
nas, kako bomo upoštevali ukrepe in priporočila pristojnih o varovanju pred okužbo ter od načrta cepljenja v državi.
V lanski kolumni sem v tem času pisal
o mizernih invalidskih pokojninah. No,
po letu dni in po jesenskem sestanku pri
predsedniku vlade Janezu Janši je bilo
na zadnji seji državnega zbora sprejeto
dopolnilo poslancev koalicije NSi, SDS in
SMC pri obravnavi novele ZPIZ-2, s katerim se zavarovancu, ki je pridobil pravico
do invalidske pokojnine, zagotovi invalidsko pokojnino v znesku, ki se v letu 2021
določi v višini 41 % najnižje pokojninske
osnove. In da bo tej podlagi navedenih
določb, ob upoštevanju najnižje pokojninske osnove iz decembra 2020 (912,74
evra), zagotovljena invalidska pokojnina
znašala 374,42 evra, ob upoštevani uskladitvi pokojnin za 2,5 % pa 383,60 evra,
s čimer bi se v precejšnji meri približali
znesku minimalnega dohodka, ki trenutno znaša 402,18 evra, k čemur je večkrat
4

pozvala zveza in nenazadnje državni svet.
Hkrati pa je bilo jasno izraženo, da bodo
do poletja poslanci v obravnavo sprejeli
tudi ZPIZ-2, ki jo je državni svet v zakonodajno proceduro vložil v letu 2020, njena
vsebina pa se nanaša na problematiko –
upravičenost do nadomestila za telesno
okvaro (t. i. invalidnino). Z novelo se namreč želi odpraviti neenakost, ki jo je povzročila uveljavitev ZPIZ-2. Po letu 2013 so
namreč tisti, ki so telesno okvaro pridobili
izven dela ali zaradi bolezni, izgubili pravico do nadomestila za telesno okvaro. Gre
za diskriminacijo med invalidi, ki jo je treba čim prej odpraviti.
Naslednja zelo pomembna informacija,
predvsem za paraplegike in tetraplegike, je obnovitvena rehabilitacija za leto
2021. Upravni odbor ZZZS je na podlagi
javnega razpisa potrdil organizatorje obnovitvene rehabilitacije, med katerimi je
tudi naša zveza, zato boste v marcu poleg
razpisa za počitnikovanje v naših počitniških objektih prejeli tudi razpis za obnovitveno rehabilitacijo. Tako kot preteklo
leto bo ta potekala v Domu paraplegikov
Pacug, Thermani Laško in Termah Radenci. Upam, da nam epidemija ne bo krojila izvedbe tako kot lani. Zaradi ukrepov,
ki so jih bili dolžni spoštovati izvajalci, in
zelo poznem odprtju rehabilitacijskih kapacitet, je preko 100 para in tetraplegikov
v letu 2020 ostalo brez rehabilitacije. Žal
Skupščina ZZZS na delodajalski strani ni
podprla prenosa neizkoriščenih sredstev
iz naslova obnovitvene rehabilitacije v
letošnje leto. Pa čeprav zdravilišča zaradi
ugodne epidemiološke slike trenutno
izvajajo rehabilitacijo in bi z veseljem
sprejela vse invalide, ki jim v preteklem
letu zaradi pandemije rehabilitacija ni bila

omogočena.
V času redakcije bo del društev že izvedlo zbore članov, na katerih boste sprejemali programe dela za letošnje leto in tudi
potrjevali Poročila za leto 2020. Očitno
bomo letos to počeli preko različnih spletnih orodij in sodobnih komunikacijskih
povezav na daljavo in ne v živo, tako kot
smo bili vajeni do sedaj. Tako bo izvedba
tehnično dokaj zahtevna in v naši zgodovini tudi prvič v taki obliki.
Spoštovane članice in člani, iskreno vam
čestitam ob 12. dnevu slovenskih paraplegikov (16. april). Želim si, da bi bili sami
v okviru društev in zveze vzor, navdih in
opora devetintridesetim novo sprejetim
članom, ki jih je usoda v lanskem letu
pripeljala v naše vrste. Postanimo jim
prijatelji in sodelavci pri njihovem premagovanju začetniških težav in na poti
vključevanja v našo skupno organizacijo
in domače okolje.
Dosežki poslovanja in delovanja Zveze paraplegikov Slovenije in izvajanja sistema dejavnosti in
programov so rezultat prizadevanj zaposlenih,
članov upravnega odbora, skupščine, nadzornega
odbora ZPS, Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Fundacije invalidskih
in humanitarnih organizacij in drugih poslovnih
partnerjev.
Vsem iskrena hvala za prispevek, s katerim ste
omogočili uresničevanje obveznosti v največjem
možnem obsegu, zvezi pa uspešen zaključek poslovnega leta. Ostanite zdravi!
Spoštovane in spoštovani, vsem, ki praznujete največji krščanski praznik, ob prihajajočih prazničnih
dneh želim veselo, življenja polno in blagoslovljeno veliko noč.

[ DELOZVEZE ]
Urška Rendulić | Zaključek projekta SOPA

SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS
DO PITJA ALKOHOLA
Zveza paraplegikov Slovenije je septembra 2018 začela sodelovati z Nacionalnim inštitutom za javno
zdravje (NIJZ) pri izvajanju projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki se z letošnjim
aprilom zaključuje. Namen projekta SOPA je bil zmanjšati čezmerno pitje alkohola v slovenski družbi in negativne posledice, ki jih to prinaša za posameznikovo zdravje.

S

odelovanje v projektu se nam
je zdelo pomembno, saj skoraj
polovica odraslih oseb v Sloveniji čezmerno pije alkohol. Posledice
takšnega pitja so velike, Slovenija se
po obsegu posledic namreč nahaja v
samem svetovnem vrhu. Stroški, povezani s posledicami škodljivega in
tveganega pitja alkohola, znašajo kar
228 milijonov evrov letno. V povprečju naj bi v letu 2019 vsak Slovenec,
starejši od 15 let, spil 11,05 litra čistega alkohola, kar pomeni: 91 litrov
piva in 48 litrov vina ter 3 litre žgane
pijače.
Zaradi razlogov, povezanih s pitjem
alkohola, vsak dan v Sloveniji umreta
najmanj 2 osebi. Če bi k temu prišteli
še prometne nesreče, pa vsako leto
v povprečju umre 927 oseb. Zaradi
čezmernega pitja alkohola pogosto
prihaja tudi do prometnih nesreč,
katerih posledica je lahko tudi okvara
hrbtenjače.
V projektu so sodelovali številni strokovnjaki z različnih področij
(zdravstvo, socialno varstvo, nevladne organizacije, občine, policija,
mediji), ki se pri svojem delu srečujejo s posamezniki s težavami, ki so
posledica čezmernega pitja alkohola.
Takšno pitje alkohola negativno vpliva ne samo na poslabšanje zdravja,
ampak tudi povečuje socialno izključenost in zmanjšuje zaposljivost posameznika ter niža produktivnost celotne družbe. Zato je pomembno, da
se s to problematiko ukvarja čim širši
krog strokovnjakov, ki se med seboj
povezujejo. V okviru projekta se je
NIJZ na terenu povezal z zdravstve-

nimi domovi, centri za socialno delo,
uradi Zavoda RS za zaposlovanje, nevladnimi organizacijami, občinami in
policijo. Tekom projekta je bilo tako
na terenu nagovorjenih skoraj 50.000
ljudi. Izvedenih je bilo tudi kar nekaj
medijskih kampanj, s katerimi se je
nagovorilo tudi splošno javnost. Zaposleni na področju zdravstvenega
in socialnega varstva so pri svojem
delu tako nagovorili preko 32.000
odraslih, od katerih je bilo 4.000
oseb obravnavanih zaradi škodljivega in tveganega pitja alkohola. Pri
943 osebah je bila ta obravnava tudi
uspešna, kar pomeni, da so te osebe
zmanjšale ali pa celo prenehale s pitjem alkohola, s čimer je bil končni
cilj projekta v veliki meri presežen.1
Ob zaključku projekta je potekalo
tudi tretje skupno srečanje vseh izvajalcev pristopa SOPA, na katerem nas

je bilo zbranih preko 350 strokovnjakov iz nevladnih organizacij, zdravstvenega in socialnega varstva, zavoda za zaposlovanje, predstavnikov
občin in policije iz 18 lokalnih okolij
po Sloveniji, kjer se je izvajal projekt.
V okviru projekta je bilo izvedenih
preko 160 posvetovalnih srečanj za
strokovnjake. Za izvajanje svetovanj
o opuščanju čezmernega pitja alkohola so usposobili še 138 zdravstvenih delavcev z različnih področij.1
Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine in Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske smo pri projektu
sodelovali predvsem z deljenjem informativnih gradiv o škodljivem in
tveganem pitju alkohola, s sodelovanjem pri dogodkih ob dnevu brez
alkohola in vključevanjem strokovnjakov v svoje redne aktivnosti. Ne-

Meje manj tveganega pitja alkohola (Foto: https://www.sopa.si/dejstva-o-alkoholu/)
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[ DELOZVEZE ]

Predstavitev projekta in posledic čezmernega pitja alkohola na usposabljanju za uporabnike osebne asistence in osebne asistente, marec 2019
(Foto: arhiv ZPS)

vladne organizacije in ZRSZ smo skupaj razdelili preko 22.000 gradiv ter
pristop SOPA predstavili na približno
300 dogodkih, na katerih smo nagovorili skoraj 14.000 ljudi.1
Ob zaključku projekta je bila pozornost namenjena tudi starejšim,
ki so za čezmerno pitje alkohola še
posebej ranljivi zaradi osamljenosti
in manjšanja socialne mreže v tem
starostnem obdobju. Hkrati je to starostna skupina, ki se v zadnjih letih v

Sloveniji povečuje, zato je pomembno, da ji posvetimo posebno pozornost.
Po zaključku projekta je v načrtu
uvedba pristopa na sistemski ravni,
kar bi pomembno vplivalo na dobrobit celotne družbe. V Zvezi paraplegikov Slovenije upamo, da se bo
pristop SOPA uvedel tudi na sistemski ravni, saj se zavedamo njegove
učinkovitosti in posledic, ki jih prinaša čezmerno pitje alkohola za posa-

meznika, njegove bližnje in celotno
družbo.
Naložbo sofinancirata Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada (80
%) in Republika Slovenija (20 %).

VIRI:
1. https://www.sopa.si/tekom-projekta-smo-na-terenu-nagovorili-50-tisoc-ljudi/

Deljenje gradiv med Akcijo GOGO (Gibalno ovirani gore osvajajo) na Gradišču, september 2020. (Foto: arhiv ZPS)
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[ DELOZVEZE ]
Uredništvo | Obravnava dveh predlogov dveh zakonov

BO KMALU ODPRAVLJENA NEENAKOST MED
ZAVAROVANCI S TELESNO OKVARO?
Po zagotovilih pristojnih služb nobena invalidska pokojnina ne bo nižja od 380 evrov, na pristojnem odboru
DZ pa je predlog koalicije podprla tudi opozicija. Skratka, soglasno postajamo bolj socialna država na
področju nizkih invalidskih pokojnin. V kratkem nas čaka še odprava diskriminacije med invalidi glede nadomestila za telesno okvaro. Tako bosta od treh odpravljeni kar dve veliki anomaliji iz preteklosti, na katere je
bila država opozorjena ob 50-letnici našega delovanja.

K

ljub epidemiji COVID-19 zadnje
mesece tako v državnem svetu
kot v državnem zboru potekajo pomembne seje, na katerih se razpravlja in sprejema odločitve glede
sprememb zakonodaje na področju
invalidskega varstva, pri katerih aktivno sodeluje tudi državni svetnik in
predsednik ZPS Dane Kastelic.
Pripravlja se sprememba Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), s katero bo upokojencem zagotovljen višji življenjski
standard. Predlagana je namreč sprememba 39. člena tega zakona, ki med
drugim določa tudi višino najnižje
invalidske pokojnine. Upokojenci, ki
sedaj prejemajo najnižje invalidske
pokojnine, bodo s sprejetjem omenjene spremembe tako prejemali višje pokojnine. Ob upoštevanju najnižje pokojninske osnove iz decembra
2020 (912,74 €) bo zagotovljena invalidska pokojnina znašala 374,42 €,
ob upoštevani uskladitvi pokojnin za
2,5 % pa 383,60 €. Hkrati sprememba
zakona zagotavlja tudi enakopravno
obravnavo upokojencev pri odmeri pokojnine, saj vključuje skrajšanje
prehodnega obdobja za uveljavitev
višjega odstotka za odmero starostne, invalidske ali vdovske pokojnine.
Državni svet je predlagal tudi spremembo ZPIZ-2, s katero je želel odpraviti neenakost med zavarovanci
s telesno okvaro. Po trenutno veljavnem ZPIZ-2 lahko invalidnina oziroma nadomestilo za telesno okvaro
pripada samo tistim zavarovancem,

Dane Kastelic v državnem svetu (Foto: spletni vir)

pri katerih je prišlo do poškodbe pri
delu ali pri katerih je telesna okvara
posledica poklicne bolezni, ne pa
tudi tistim, ki so se poškodovali izven
dela oziroma pri katerih telesna
okvara ni posledica poklicne bolezni.
Omenjena novela mora biti obravnavana še na Odboru državnega zbora
za delo, družino, socialne zadeve in
invalide, državni svet pa poziva navedeni odbor ter državni zbor, da navedeno novelo čim prej obravnavata in
da jo slednji sprejme ter posledično
odpravi neenakost med upravičenci
do nadomestila za telesno okvaro.
V mesecu februarju je bila sklicana
tudi nujna seja Komisije za peticije,

človekove pravice in enake možnosti, saj je bilo ugotovljeno, da nekateri invalidi več let niso prejemali
nadomestila za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb (ZDVDTP),
ki ga je 1. 1. 2019 nadomestil Zakon
o socialnem vključevanju invalidov
(ZSVI). Po ZDVDTP osebam, pri katerih je invalidnost nastala pred 18.
letom oziroma v času šolanja, vendar
najdlje do 26. leta, od 18. leta naprej
pripada pravica do nadomestila za
invalidnost. Če je bila invalidnost
ugotovljena kasneje, pa z dnem ugotovitve invalidnosti. Nekateri centri
za socialno delo, ki so pristojni za
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[ DELOZVEZE ]
urejanje statusa invalida po tem zakonu in prejemkov, ki iz tega statusa
izhajajo, so več let napačno interpretirali zakonodajo in sicer tako, da
invalidi v času šolanja niso prejemali
nadomestila, ker naj jim to zaradi šolanja ne bi pripadalo.
Komisija je zato pozvala Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, da naj centrom za
socialno delo v roku 15 dni izda enotna navodila, da so polnoletni inva-

lidi s statusom dijaka ali študenta, ki
izpolnjujejo pogoje po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, upravičeni do denarnega nadomestila za
invalidnost. Hkrati je komisija ministrstvo pozvala tudi k temu, da naj
v vseh centrih v roku 15 dni opravi
poizvedbo, ali obstajajo primeri zavrnjenih vlog za pridobitev te pravice
zaradi vključenosti v izobraževalni
proces. Prav tako pa mora ministrstvo med drugim pripraviti zakonsko

podlago za pridobitev pravice do nadomestila za tiste, ki jim je nadomestilo pripadalo, vendar ga niso prejemali, se javno opravičiti in popraviti
krivice, ki so nastale zaradi napačne
interpretacije zakonodaje. Pobudo
komisije je podprla tudi Zveza paraplegikov Slovenije in hkrati ponovno
opozorila na neenakost na področju
telesnih okvar.

Hana Ermenc | Novičnik

URADNO GLASILO ZAPOSLENIH V DEJAVNOSTI OSEBNA ASISTENCA
ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Februarja smo v dejavnosti Osebna asistenca pripravili in osebnim asistentom razposlali prvi Novičnik, ki ga bomo izdajali vsake tri mesece. Osebne asistente želimo še dodatno povezati in informirati. Narava dela asistentom onemogoča,
da bi med malico poklepetali med seboj, zaradi COVID-19 pa se že leto dni niso mogli srečati niti na raznih delovnih ali
družabnih srečanjih. Da bi okrepili našo povezanost in kakšno rekli na malce drugačen način, bomo z različnimi zanimivimi vsebinami vsake tri mesece zapolnili kratek Novičnik, k pisanju prispevkov pa smo povabili tudi osebne asistente.

ČETRTA REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA ZVEZE PARAPLEGIKOV
SLOVENIJE
Z aplikacijo ZOOM je 11. marca 2021
potekala 4. redna video seja Upravnega odbora Zveze, ki jo je vodil predsednik Dane Kastelic. Sodelovali
so vsi člani UO (predsedniki devetih
lokalnih društev) in vabljeni: Peter
Robnik, predsednik Skupščine, Janez Hudej, predsednik Nadzornega
odbora, Urška Rendulić, strokovna
vodja programov, Marko Ferluga,
direktor družbe Dom paraplegikov,
Janko Zupan, vodja obnovitvene rehabilitacije, Borut Sever, predsednik
NSIOS, Cvetka Perme, računovodski
servis in tajnica Zveze, Darja Kos.
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Dnevni red je vseboval osem
točk, med pomembnejšimi pa so
udeleženci prisluhnili: poročilu Nadzornega odbora za obdobje od 1. septembra do 31. decembra 2020 in za
poslovno leto 2020, obsežnemu nerevidiranemu poslovnemu poročilu
Zveze za leto 2020 in poročilu popisne komisije. V nadaljevanju so se
seznanili še s poslovnim poročilom
Doma paraplegikov za leto 2020,
poslovnim načrtom za leto 2021 in s
poročilom FIHO za društva in Zvezo
2020. Seznanili so se tudi s trenutnimi
razmerami v fundaciji. Beseda je tekla

še o skupinski obnovitveni rehabilitaciji, v vrste lokalnih društev pa sprejeli nekaj novih članov.

4. redna seja UO.

[ MREŽENJE ]
Borut Sever | NSIOS sodeluje s pristojnimi ministrstvi pri pripravi predpisov

PREVOZI INVALIDOV IN PREDPISI, VEZANI NA
DOSTOPNOST PROMETA
V pripravi je več področnih predpisov, ki urejajo širše področje dostopnosti, storitev in izdelkov, skupaj s
prenosom evropske zakonodaje in Evropskega akta o dostopnosti v naš pravni red. Pri tem Nacionalni svet
invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) sodeluje s pristojnimi ministrstvi, sodeluje v delovni skupini na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDZS) za prenos Evropskega akta o dostopnosti v naš pravni red, sodeluje pa tudi z Ministrstvom za infrastrukturo, kjer pripravljajo rešitve za uresničitev
določb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in drugih predpisov, ki so vezani na javni prevoz potnikov
v cestnem, železniškem, letalskem in vodnem prometu, vključno z zagotovitvijo nemotenega vstopa in izstopa
ter dostopnosti informacij v prilagojenih oblikah.

N

a Ministrstvu za infrastrukturo so NSIOS (ob zavedanju
pomembnosti sodelovanja
invalidov v postopkih, ki se tičejo
invalidov) zaprosili za sodelovanje
na posameznih področjih. Želijo
namreč, da bodo rešitve in predpisi
čimbolj življenjski in bodo tudi v praksi izvajali svojo funkcijo. Poklicani
so k sodelovanju pri pripravi rešitev
za javni potniški promet, ki so vezane na pripravo sistema, ob trajnih in
začasnih rešitvah za prevoz invalidov
(redni javni linijski prevoz, prevoz na
klic, javni razpis in koncesije, itd.).
Sodelujejo pri zbiranju podatkov o
prostorski umestitvi (voznoredna
mreža, potrebe potnikov, stopnja in
vrsta invalidnosti), o številu in potrebah po prilagojenih vozilih za prevoz invalidov, o številu dejanskih (in
potencialnih, ne zgolj zadovoljenih
v okviru organizacij) uporabnikov-potnikov, po invalidnosti (gibalno
ovirani, slepi, ...), skupaj s podatki o
potrebah po posameznih lokacijah/
območjih. Pri pripravi sistema javnega potniškega prometa bi želeli
vključiti vse potrebe invalidov, kjer
bi vključili potrebne normative, standarde, merila in kriterije za prevoze,
vozila, postaje in postajališča ter informacije, tako za avtobusni kot železniški javni promet, kar bi se vključilo v zahteve do koncesionarjev in
ostalih deležnikov. Pri tem sodelujejo

pri določitvi kriterijev, tudi vključitvi
obstoječih ali pripravi novih potrebnih standardov (informacije, branje
tabel, vozni red, oprema na avtobusu, bralne karte, audio, video, dostopnost, dosegljivost v rokovanju
storitve, vstop, izstop, postaja, mere,
standardi, vstopni pločniki, klančine,
avtomati za karte, slepi, gluhi, voziček …), vključno s spletno dostopnostjo potrebnih informacij kakor
tudi implementacijo in postavitvijo
navedenega v različnih okoljih.
Vključujejo informacije o obstoječih
in potrebnih standardih in normativih, vezanih na posamezne vrste
invalidnosti kakor tudi praktične iz-

kušnje uporabnikov. Posebej zbirajo
podatke, kje so težave ali kakšne so
pri dostopnosti, vezani na avtobus,
vlak, letalo in ladjo, dejanski problemi dostopa do same storitve, kje so
težave pri njihovem rokovanju in
uporabi (oprema ...) ter drugem.
To je priložnost, da se izpostavi, postavi ali nadgradi standarde, vključno
z uveljavitvijo obstoječe in implementacijo nove zakonodaje. Navedene konkretne informacije, stališča
in pripombe skupaj z opredelitvijo
standardov, za katere se ocenjuje, da
jih je treba vključiti, zbira NSIOS, ki jih
posreduje pristojnim ministrstvom.

Avtobus s klančino (Foto: arhiv DPLJ)
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[ MREŽENJE ]
Martina Košar, strokovna vodja programa, Društvo Vizija | Nasilje na invalidi

VARNO ZAVETJE – HIŠA ZAUPANJA
Društvo Vizija kot svoj »paradni« posebni socialni program že 20 let izvaja program Nasilje nad invalidi, s
katerim poskuša lajšati tegobe gibalno oviranim osebam, ki se srečujejo z različnimi oblikami nasilja v svojem
domačem okolju. Če se tudi vi, nas kontaktirajte in skupaj bomo poiskali ustrezno pomoč in rešitev. Življenje
brez nasilja je temeljna človekova pravica vsakogar, tudi in predvsem za gibalno ovirane osebe – žrtve
nasilja v družini, ki so zaradi svoje specifične življenjske situacije še bolj ogrožene od drugih žrtev nasilja.
Zato je nujno izvajati tudi posebne aktivnosti, ki jih v okviru javnih služb na njihovem individualnem nivoju ni
mogoče zagotoviti.

V

V sklopu programa se izvajajo
trije podprogrami:

1. Varno zavetje Hiša zaupanja
2. Spremljanje življenjskih
razmer invalidov z dolgotrajnim
preživljanjem nasilja v družini
3. Informiranje in ozaveščanje
strokovne javnosti, raziskovanje
in razvoj
Podprogram: »HIŠA ZAUPANJA«
Leta 2009 se je uresničil dolgoletni
načrt in prizadevanje društva VIZIJA
z nakupom in projektno opremlje-

Kopalnica

10

nostjo stanovanja (izdelovanje stanovanjske opreme po meri za vsak
prostor posebej), za zagotovitev začasnega bivanja oseb z gibalno oviranostjo, z izkušnjo nasilja v družini.
Tako je bila v Sloveniji prvič dana
možnost tudi gibalno oviranim osebam, da se odmaknejo iz okolja nasilja in dobijo potrebno nastanitveno
ter strokovno pomoč za reševanje
kriznih razmer.
Za delo na terenu uporabljamo
prilagojeno kombinirano vozilo, s
katerim zagotavljamo prevoz gibalno oviranim osebam pri nastanitvi in
preselitvi, med začasnim bivanjem v

naši varni hiši pa za potrebe zdravniških pregledov oziroma drugih nujnih opravil (obravnave na sodiščih,
centrih za socialno delo, upravnih
enotah …).
Za uporabnike imamo na razpolago dve sobi, v katerih je skupno
pet ležišč. Obe sobi sta prilagojeni bivanju gibalno oviranih oseb in
opremljeni z medicinsko-tehničnimi
pripomočki. Uporabniki imajo na voljo tudi skupno prilagojeno kuhinjo,
skupni dnevni prostor (z rezervnim
ležiščem), jedilnico, predprostor s
hodnikom ter skupne toaletne prostore, prilagojene gibalno oviranim
osebam. Prostori so v celoti opremljeni in nudijo kolikor je mogoče
samostojno bivanje. Na voljo sta tudi
terasa z izhodom in balkon.
Kot posebnost lahko izpostavimo
tudi to, da v okviru solidarnostnega
projekta Ženska – ženski in projekta
Prostovoljstvo uporabnikom pred
odhodom iz varnih prostorov Hiše
zaupanja pomagamo opremiti novo
bivališče z opremo, posteljnino, posodo in drugimi potrebnimi pripomočki. Preselimo jih s prilagojenim
vozilom in jim ponudimo pomoč
prostovoljk in prostovoljcev. Po potrebi pa tudi spremljamo njihove razmere v novem okolju še naprej. Zaradi specifik in posledic invalidnosti
jih ustrezno opremimo tudi z vsemi
medicinskimi pripomočki, ki jih potrebujejo (vozički, berglje, rolatorji,
el. postelje, plenice, katetri, posteljne
predloge …).
Potek sprejema v varno zavetje Hiša
zaupanja:

[ MREŽENJE ]
• Glavni pogoj za vključitev v program je, da je oseba z invalidnostmi
ali starejša gibalno ovirana oseba, žrtev nasilja.
• Eden izmed možnih načinov vključitve uporabnikov v program je preko pristojnega centra za socialno
delo ali kriznih centrov po predhodnem dogovoru. Lahko tudi preko
predhodnih dogovorov s kakšnimi
drugimi pristojnimi institucijami, ki
se ukvarjajo s to problematiko ali pa
tudi z dogovarjanjem z drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo
tovrstne posebne socialno varstvene
programe.
• Eden izmed načinov pa je tudi pogovor neposredno z žrtvijo nasilja, s
katero strokovni delavec pred sprejemom opravi uvodni razgovor in se
nato na podlagi dobljenih podatkov
odloči glede namestitve v varno zavetje Hiše zaupanja oziroma drugih
možnih oblik pomoči in storitev.

Kuhinja

• Potrebe uporabnikov ugotavljamo
na podlagi individualnih pogovorov
najprej s strokovnimi delavci centrov za socialno delo ali strokovnimi
delavci iz drugih institucij ali strokovnimi delavci iz drugih tovrstnih
programov. Nato se dogovorimo za
sestanek ali srečanje, da se individualno pogovorimo še z uporabnikom.
Program se izvaja nacionalno, vključena je lahko invalidna oseba ali starejša gibalno ovirana oseba iz katere
koli lokalne skupnosti v Sloveniji. V
lokalnih skupnostih izvajamo tudi
predavanja in posvete glede našega
programa in tako ozaveščamo strokovno in splošno javnost.
Po telefonu smo za uporabnike dosegljivi na telefonski številki 041 683
133 ali 03 57 54 060 med delavniki,
od ponedeljka do petka, med 7. in
15. uro na sedežu društva. V nujnih
primerih pa smo na številki 041 683
133 dosegljivi tudi izven delovnega
časa, vse dni v tednu in ne glede na
uro.

Velika soba
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[ MREŽENJE ]
Jože Globokar | Borut Sever ponovno izvoljen za predsednika NSIOS

SEJA ZBORA ČLANIC NSIOS JE PRVIČ POTEKALA
NA SPLETNI PLATFORMI
Na 5. seji zbora članic NSIOS je bil 16. decembra 2020 za predsednika NSIOS za mandatno obdobje
2020–2024 ponovno izvoljen Borut Sever. Izvoljeni so bili tudi trije podpredsedniki nacionalnega sveta,
člani predsedstva, člani nadzornega odbora in njihovi namestniki ter člani častnega razsodišča.

S

eja zbora članic NSIOS je prvič
potekala na spletni platformi, z
elektronskim glasovanjem pa
so bili izvoljeni: trije podpredsedniki –
Mateja Toman (DDS), Dragutin Novak (ZDIS) in Matej Žnuderl (ZDSSS);
člani predsedstva – Mateja De Reya
(Sožitje), Simona Gerenčer Pegan
(Dlan) in Midhet Huskič (DŠIS); člani
nadzornega odbora – Zdenka Ornik
(ZDIS), Iztok Mrak (DDS) in Edvard
Rednak (Multipla skleroza); namestnika članov nadzornega odbora
– Martina Glavič (ZPS) in Andrej
Pagon (ZDVIS); člani častnega razso-

dišča – Ivan Kostrevc (ZDIS), Robert
Ljubi (DAS), Stanko Novak (ZPS),
Mojca Sušec (DDS) in Antonija Zupančič (Multipla skleroza).
Borut Sever (univerzitetni diplomirani pravnik) na področju invalidskega
varstva aktivno deluje od vključitve
v matično organizacijo. Ob nastanku
invalidnosti je v prometni nesreči leta
1991 utrpel poškodbo vratne hrbtenice in utrpel nekoliko lažjo obliko tetraplegije.
Uspešno delo in iskrene čestitke
Zveza paraplegikov Slovenije.

Borut Sever (Foto: arhiv NSIOS)

Jože Globokar

TRETJA POŠILJKA ZAŠČITNIH MASK IZ ESCIF
Že tretjič se je hitro odzvala ESCIF
(The European Spinal Cord Injury Federation), katere članica je tudi Zveza paraplegikov Slovenije, in na naslov naše organizacije poslala tretjo
pošiljko zaščitnih mask. Tokrat smo
prejeli tako navadne kirurške kot
FFP2 maske.
Maske smo namenili osebam z visoko poškodbo hrbtenjače (tetraplegikom), ki potrebujejo vsakodnevno
nego ali pomoč, so v skupini visokega tveganja za okužbo s koronavirusom, imajo oslabljen imunski sistem
in težave z dihanjem. Cilj projekta je
tem osebam pomagati tako, da se
gospodinjstvom zagotovi zadostno
količino medicinskih mask za negovalce, asistente, terapevte.
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ESCIF nam je že trikrat poslala zaščitne maske. (Foto: arhiv ZPS)

[ STROKOVNO ]
Povzela Pina Erklavec, dipl. del. ter. | Katetri LentisCath objavljeni v znanstveni študiji

OBJAVLJEN PREGLEDNI ČLANEK O KATETRIH
Ugledna ekipa zdravnikov, specializiranih na področju urologije, je objavila pregledni članek o značilnostih
katetrov in vplivu na rezultate kateterizacije in zadovoljstvu pacientov. Študija ponuja pogled na izkušnje s
hidrofilnimi urinskimi katetri LentisCath.

Š

tudija je bila objavljena v spletni publikaciji ECronicon, ki objavlja znanstvene publikacije
z različnih področij in je namenjena
strokovnjakom, ki prek te platforme
gradijo mrežo za izmenjavo znanj.
Tema študije v prostem prevodu
nosi naslov: Vpliv značilnosti katetrov na zaplete, povezane s
čisto intermitentno kateterizacijo: Pregled literature in naše
izkušnje.
Vodja skupine raziskovalcev je
svetovno priznani vrhunski strokovnjak s področja operacij spremembe spola, prof. dr. sc. Miroslav
Đorđević, sicer otroški kirurg in
urolog.
Cilj študije je bil z obsežnim pregledom literature raziskati vpliv nekaterih značilnosti katetrov na zaplete
pri kateterizaciji kot tudi vpliv na
zadovoljstvo pacientov z novimi hidrofilnimi katetri LentisCath™, Lentismed, www.lentismed.si.
Za zagotovitev dobrih rezultatov
čiste intermitentne kateterizacije in
izboljšanje kakovosti življenja pacientov je potrebno poglobljeno znanje
o vplivu katetrov na sečnico in sečila
ter na zadovoljstvo pacientov z njimi.
V študiji lahko izveste več o tem,
kako lahko kateterizacija (čeprav velja

za zlati standard pri metodi praznjenja mehurja) povzroči določene zaplete, kot so okužbe sečil, poškodbe
sečnice, ustvarjanje 'lažnega prehoda' in druge.
Poudarek študije je na vplivu
različnih značilnosti katetrov, povezanih z rezultati raziskav, ki govorijo o
tem, kako lahko značilnosti vplivajo na rezultat kateterizacije. Sledi
nekaj spoznanj iz študije o katetru
LentisCath ter njegova ocena s strani prof. dr. sc. Đorđevića in njegove
ekipe na podlagi njihove klinične
prakse.
Kateter LentisCath je izdelan iz
termoplastičnega poliuretana, ki je
manj tog, torej bolj prožen v primerjavi s PVC-katetrom, kar je raziskovalna skupina povezala z manjšo
pojavnostjo okužb sečil in travm
sečnice. Odpor in visoko trenje nista
zabeležena niti pri dolgotrajnih kateterizacijah.
Druga pomembna značilnost katetrov LentisCath se nanaša na
manjše število korakov v postopku
kateterizacije, saj je kateter takoj
pripravljen za uporabo. Navedena značilnost pozitivno vpliva na
varnost, saj je zaradi tega manjša
možnost kontaminacije katetra z
bakterijami, torej je posledično tudi

manjša možnost za okužbo sečil.
Še ena značilnost pozitivno vpliva na
varnost, zlasti pri kateterizaciji otrok,
in to je zaščitno vodilo, integrirano
na cevko katetra, ki prav tako varuje
kateter pred kontaminacijo. Zaščitno
vodilo obenem omogoča lažje rokovanje in vstavljanje katetra.
Vse omenjeno po navedbah študije
vpliva na povečano zadovoljstvo pacientov pri kateterizaciji.
Zdravniško-raziskovalna skupina je
bila zadovoljna s kliničnimi kazalniki
uspešnosti, kot so odsotnost znakov poškodbe sečnice in zelo nizka
stopnja draženja sečnice in mehurja ter nizka incidenca okužb
sečil.
Študija je izpostavila tudi zadovoljstvo pacientov z embalažo in
oblikovanjem katetrov. Embalaža je
namreč izdelana iz aluminija, je zelo
praktična in obstojna ter bio razgradljiva. Pacientom oz. uporabnikom
je po vrnitvi iz bolnišnice še posebej
pomembna oblika, saj se z diskretno
embalažo ohrani njihova intima, kar
jim olajša prilagajanje različnim socialnim situacijam.
Izvirni članek si lahko preberete tukaj, na povezavi ECNH-03-00176.pdf
(ecronicon.com)
povzetek.
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Daniel Globokar, spec. FRM, strokovni sodelavec Zveze paraplegikov Slovenije |
7. slovenski e-kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine, 19.–20. 11. 2020 URI-Soča, Ljubljana

LETOŠNJI E-KONGRES FRM GOSTIL VELIKO TUJIH
PREDAVATELJEV
Mednarodno uveljavljeni predavatelji slovenskega E-kongresa Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenije, 19.–20. november 2020
V prejšnji številki revije Paraplegik je bil predstavljen program slovenskega E- kongresa Združenja FRM Slovenije, v tej številki pa predstavljam izsledke predavanj uglednih predavateljev iz tujine, ki so na njem sodelovali.

Profesor
Mauro
ZAMPOLINI,
gostujoči predavatelj, direktor rehabilitacijske bolnišnice v Umbriji, v
Italiji, predsednik sekcije za fizikalno
in rehabilitacijsko medicino v Evropskem združenju specialistov ter član
Evropske akademije za rehabilitacijsko medicino je otvoril slovenski Ekongres z nastopnim predavanjem
COVID-19 and Physical and Rehabilitation medicine issues.

prof. Mauro Zampolini, direktor
rehabilitacijske bolnišnice v Umbriji
(Foto: spletni vir)

Dosedanje študije poteka okužbe z
virusom SARS COVID-19 kažejo, da
lahko okužba z virusom vodi v različna
dodatna obolenja. Beležimo pogoste
bolezni nevrološkega področja – encefalopatije, sindrom Guillan Barre,
možganska kap, mialgija, pogosti
so tudi ledvični problemi – akutna
ledvična odpoved, proteinuria, hematuria, bolezni jeter – odpovedovanje funkcije, gastrointestinalnega
področja – diareja, nausea, bolečine,
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anorexia, žilni zapleti – trombembolizmi in pljučni embolizmi. Pogosto
lahko nastopajo zapleti z boleznimi
srčne mišice; Takotsubo kardiomiopatija, miokarditisi, kardiogeni šok,
neredki so endokrinološki problemi
– ketoacidoza, hiperglikemija ter
dermatološki problemi – petehije,
livedo reticularis in urtikarija. Dolgotrajnost okužbe ter še ne vse znane
dolgoročne posledice virusne infekcije so predmet številnih raziskav.
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v Italiji je v ta namen pripravilo glavne kriterije za
rehabilitacijsko obravnavo pacientov po okužbi. Priporočila so logično
razdeljena v vsa ključna obdobja
bolezni, torej akutno obdobje, obdobje hospitalne rehabilitacije in obdobje rehabilitacije na domu. Glavni
in pogosto spregledani problem pandemije – sindemije je njena dvojnost
problematike; žargonsko govorimo
o COVID in ne-COVID pacientih. V
prvem valu epidemije je bilo v Italiji,
Belgiji in Veliki Britaniji za rehabilitacijske ukrepe dnevno prikrajšanih 320
000 pacientov, kar ekstrapolirano na
celotno Evropsko unijo predstavlja 1,3
do 2,2 milijona pacientov dnevno.
Profesorica Monica Verduzco Gutierrez prihaja iz UT Health, San Antonio, ZDA. V prispevku z naslovom
Telemedicine barriers and challenges for persons with disabilities; COVID-19 and beyond nam je
predstavila hiter tehnološki napredek

v rehabilitacijski medicini. Sodobne
tehnološke rešitve nudijo ukrepanje
na področju telemedicine, ki lahko
izboljša dostopnost in zmanjša ovire
do dostopnosti zdravstvenih storitev.
Poudarila je, da so pacienti, ki so ovirani zaradi bolezni, poškodbe, zaradi
same pandemije še bolj ogroženi.

dr. Monica Verduzco Gutierrez
(Foto: spletni vir)

Marta Supervia Pola nas je
pozdravila z oddelka za rehabilitacijo
srčnih bolnikov v bolnišnici Gregorio
Marañón in nam predstavila predavanje z naslovom The role of PRM
physician in cardiac rehabilitation
– how to built an effective service.
Usmerjena rehabilitacija je predvsem
nujna za paciente z boleznijo srčnih
zaklopk, stanjih po miokardnem infarktu, operaciji venčnih arterij miokarda ter za paciente s kronično stabilno angino pektoris. Glavnina ukrepanj
je vodenje ustrezne medikamentne
podpore, učenje pravilnih in ustreznih
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terapevtskih vaj, izobraževanje pacientov za osvojitev zdravega
življenjskega sloga in sodelovanje z
ostalimi specialisti pri obravnavi teh
pacientov. V pregledni študiji načina
delovanja rehabilitacije srčnih bolnikov naraščata vpliv in pomen specialistov rehabilitacijske medicine tudi za
to široko področje zdravstvene problematike.

zmanjšane zmožnosti, v tekmovanju
se z uporabo sodobnih tehnoloških
rešitev, tehnologije in pripomočkov
preizkušajo v opravljanju različnih aktivnosti vsakodnevnega funkcioniranja in izvajanja dnevnih aktivnosti skrbi
zase. Vsekakor vredno ogleda, zato
vsem priporočam ogled Cybathlona
na spletu! (https://cybathlon.ethz.ch/
en/event)

ese in želje pacientov in vseh članov
rehabilitacijskega tima. Vodja vodi z
lastnim zgledom, ima dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnosti
večnivojske inteligence, predvsem
organizacijsko in emocionalno. Vodja
gradi na zaupanju, spoštovanju, strokovnosti, sodelovanju in odgovornosti. Predavanje je ugledni profesor
sklenil s pomenljivo mislijo, da vodja
ni naziv in da dober vodja ne obstaja
brez dobrega tima.

Martha Supervia Pola z oddelka za
rehabilitacijo srčnih bolnikov v bolnišnici
Gregorio Marañón (Foto: spletni vir)

Prof. Klamroth Verena nam je v
predavanju z naslovom Clinicians
perspective on robotic assisted rehabilitation after CNS lesions predstavila hitro razvijajoče se
področje robotike v nevrorehabilitaciji. Bogate klinične izkušnje so v raziskovalnem in rehabilitacijskem centru
ETH v Zürichu, v Švici pridobili z razvojem robotskega sistema za roko
ARMin. Metaanaliza 38 študij, ki so
zajemale 1206 pacientov, je pokazala,
da robotsko podprta vadba doprinese
sicer majhne, vendar pomembne
izboljšave v motorični kontroli prizadetega zgornjega uda po možganski
kapi, zaenkrat pa ni mogoče po principu z dokazi podprte medicine dokazati statistično pomembnega vpliva
na izboljšanje funkcij vsakodnevnega življenja. Te dvoumne zaključke
meta- analize si zaenkrat lahko razlagamo z našim pomanjkljivim uvidom in znanjem s področja vpliva
robotske vadbe na okrevanje in tudi
nekonsistentno izvedene dosedanje
klinične študije. Dr. Klamroth nam je
predstavila tudi zanimivo vsakoletno
tekmovanje Cybathlon, ki poteka v
Švici. Na Cybathlonu se preizkusijo
pacienti, ki so različno gibalno ovirani oziroma imajo različno izražene

Prof. Klamroth Verena je med drugim
predstavila tekmovanje Cybathlon.
(Foto: spletni vir)

Dr. Michael Yochelson je bil
gostujoči predavatelj iz ZDA, Shepherd Center, Atlanta, Georgia. Poleg
vseh številnih pomembnih funkcij je
tudi soavtor v temeljnem učbeniku
Braddom’s Physical Medicine and Rehabilitation, s področja rehabilitacije
po možganski kapi. Odmevno in
odlično predavanje z naslovom Team
leadership in rehabilitation medicine nam bo vsem udeležencem
kongresa ostalo v morda najlepšem
spominu. Profesor nam je na čudovit
način predstavil vse ključne osebne
lastnosti vodje rehabilitacijskega
tima, ki so nujne za učinkovito delo.
Vodja pooseblja kapitana ladje, ki
pozna vsak vijak in motor svoje ladje,
zna in zmore povezovati vse člane
– posadko barke ali tankerja, rehabilitacijskega tima. V tujini v večini
najuspešnejših timov vrhunskih rehabilitacijskih klinik oziroma tudi širše
gospodarskih podjetij v timih uveljavljajo dva organizacijsko vodilna profila;
case manager in leader. Leader vodi,
je navdihujoč, strateško razmišljujoč,
vizionar, ki spoznava in združuje inter-

Dr. Michael Yochelson je bil gostujoči
predavatelj iz ZDA, Shepherd Center,
Atlanta, Georgia. (Foto: spletni vir)

Dr. Sara Laxe je vodja oddelka za
rehabilitacijo v bolnišnici v Barceloni.
Dr. Laxe nam je v zanimivem prispevku z naslovom Bridging the gap;
from concepts to practice in rehabilitation prikazala razlike v rehabilitacijski obravnavi med različnimi
deželami EU. Velike razlike so v rehabilitacijskem okolju, kadru, časovnih
normativih, kompleksnosti pacientov,
ocenjevanju in zbiranju/obdelavi podatkov. Predstavila nam je izsledke
zanimive raziskave, v kateri so raziskovalci želeli opredeliti glavne ovire in
vzpodbujevalce za ciljano usmerjeno
rehabilitacijo pri pacientih z okvaro
centralnega živčevja. Prepoznane
ovire so bile razlike v predpostavkah,
ciljih strokovnjakov in pacientov
ter organizacijske ovire. Vzpodbujevalci so individualno prilagojeni,
usmerjeni rehabilitacijski postopki
za posamične primere pacientov,
strategije za izboljšanje komunikacije,
klinične izkušnje, strokovno znanje
in spretnosti članov rehabilitacijskih
timov. Cohrane sistematski pregled in
metaanaliza študij na temo postavljanja ciljev rehabilitacijskega ukrepan15
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ja kažeta, da so najpomembnejši
pozitivni učinki psihosocialnega
področja rehabilitacije področje z
zdravjem povezane kvalitete življenja,
čustveno-vedenjsko področje in
samoučinkovitost. Ta področja so
v prednosti, če jih primerjamo z
vplivom funkcij gibalnega sistema.
Vsekakor to potrjujejo tudi izkušnje in
primeri v našem lastnem slovenskem
prostoru. Ne glede na stopnjo gibalne
oviranosti so med nami uspešni posamezniki, ki so odlični vodje, predsedniki organizacij, vrhunski menedžerji,
športniki, likovni umetniki, športni
funkcionarji, uspešni podjetniki in še
bi lahko naštevali. Posebno zahtevno
področje je pravilna izbira in uporaba
rehabilitacijskih ocenjevalnih orodij.
Z njimi lahko izboljšamo učinkovitost
našega dela, sodelujemo v skupnih
raziskovalnih študijah in predvsem
primerjamo učinkovitost lastnega
kliničnega dela z izkušnjami iz tujine.
Rehabilitacijski timi se vsakodnevno
soočajo z velikimi razlikami v rehabilitacijskih okoljih – pogojih dela
ter predvsem v pomanjkanju časa za
optimalno klinično in raziskovalno
delo. V tretjem tisočletju svetovna
zdravstvena organizacija prepoznava tretji glavni indikator v razumevanju in razvoju zdravstvene politike.
Prva dva indikatorja sta umrljivost in
obolevnost, tretji prepoznan indikator pa funkcioniranje. V zaključku je
predavateljica poudarila, da zaenkrat
še nismo prepoznali in osvojili univerzalnega razumevanja rehabilitacijske
medicine.

Dr. Sara Laxe je vodja oddelka za
rehabilitacijo v bolnišnici v Barceloni.
(Foto: spletni vir)

16

Profesor Frane Grubišič, gost
našega kongresa iz Sloveniji najbližje
Hrvaške, je vodja rehabilitacijskega
oddelka Univerzitetne bolnišnice
“Sestre Milosrdnice” v Zagrebu. Trenutno predseduje tudi Special Interest Scientific Committee on implementing evidence based medicine
in every day practice within European Society of Physical and Rehabilitation Medicine EU. Profesor je tudi eden glavnih evropskih
strokovnjakov oziroma promotorjev
s področja Cohrane rehabilitation,
sopredsedujoči Publication Committee Cochrane Rehabilitation. V predavanju z naslovom Cohrane rehabilitation – today and tomorrow nam
je predstavil osnove Cohrane filozofije. Cohrane si laiki lahko razložimo s
sloganom treh dejstev – trusted evidence, informed decisions and better
health; zaupna informacija, ustrezno
ukrepanje in izboljšano zdravje. Organizacija Cohrane je prepoznala
pomen rehabilitacijske medicine in
od leta 2016 vodi številne projekte.
Strategija je doseči preprosta in
bolj učinkovita orodja za izboljšanje
učinkovitosti raziskav v luči z dokazi
podprte medicine. Želijo si povečati
delež zdravnikov, ki bodo vsakodnevno posegali po teh orodjih poleg
svoje redne klinične prakse in aktivno sodelovali v raziskavah in tudi
vsakodnevnem kliničnem delu. S
tem področjem se poglobljeno ukvarjajo strokovnjaki, ki so pripravili
Cohrane knowledge translation strategy. Rehabilitation definition project
ima namen spremeniti definicijo rehabilitacijske medicine, tako da bo
bolj ustrezala načelom znanstvenoraziskovalnega področja. Zelo široko
zastavljena in osvojena trenutna
definicija ne omogoča jasne razmejitve, kaj vse je področje rehabilitacije
in kaj ne. V bližnji prihodnosti si želijo
uveljaviti Cohrane rehabilitation ebook, tako da bodo zbrane vse znane
in dokazane znanstvene študije, ki se
bodo redno posodabljale.
Vsi izsledki predavanj na odmevnem
E-kongresu slovenskega združenja
za fizikalno in rehabilitacijsko medicino bodo v kratkem na voljo tudi v
obliki Zbornika predavanj. Zanj lahko
že zdaj napovemo, da bomo po njem

Profesor Frane Grubišič, gost našega
kongresa iz Sloveniji najbližje Hrvaške,
je vodja rehabilitacijskega oddelka
Univerzitetne bolnišnice “Sestre
Milosrdnice” v Zagrebu. (Foto: spletni vir)

radi posegali, iskali vire literature,
morda tudi ideje za nove projekte in
raziskave s širokega področja rehabilitacijske medicine.
Izsledke predavanj je za vse bralke in
bralce Paraplegika pripravil strokovni sodelavec Zveze paraplegikov
Slovenije, Daniel Globokar, dr. med,
specialist FRM.

“Telesna, umska in duhovna
raven delujejo v medsebojni
povezavi. Spodbujajte telo,
kolikor hočete. Toda dokler
ne boste prenovili tudi
stanje uma in duha, ne boste
spoznali zdravega življenja in
vitalnosti.”
Greg Anderson

[ VSREDIŠČU ]
Mirjam Kanalec, predsednica sveta FIHO | FIHO

POTREBNO JE PRESEČI NESOGLASJA V DOBROBIT
PREKO 350.000 UPORABNIKOV
Poslanstvo Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ali krajše FIHO je od vsega
začetka, da s svojim financiranjem prepreči neenakost, omogoči socialno pravičnost in enake priložnosti
najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Po ocenah sredstva fundacije pomagajo posredno ali neposredno
preko 350.000 ljudem.

P

rvi temelji za sedanje delovanje
fundacije so bili postavljeni
mnoga leta pred samo ustanovitvijo, ki je bila leta 1998. Od takrat
do danes je fundacija prehodila
pomembno pot. Od prvih začetkov,
ko ni bilo potrebnih izkušenj na tem
področju, pa do danes, ko je postala
sodobna fundacija, povsem primerljiva z drugimi v razvitejših evropskih
državah. Veliko se govori o ugotovitvah in zaključkih Računskega sodišča,
ki je na FIHU opravilo revizijo o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja
FIHO. Ne smemo pozabiti, da je bilo
ugotovljeno mnenje »s pridržkom«,
kar je veliko bolje od neštetih revidiranih državnih in lokalnih inštitucij.
Seveda to ne pomeni, da smo lahko
zadovoljni z delom fundacije, ampak

Mirjam Kanalec

nam daje usmeritve za razvoj fundacije v bodoče. Žal so svetniki petega mandata porabili preveč energije za razreševanje nekih osebnih
zamer in vedno znova dokazovanja,
da fundacija kljub nekaterim pomanjkljivostim uresničuje svoje poslanstvo v korist številnih uporabnikov,
invalidov, bolnih, ostarelih in socialno
najšibkejših. Prav je, da je fundacija
v letu 2020 pripravila posodobljen
načrt integritete, v katerem so bila
identificirana korupcijska tveganja
in predlagani ukrepi, da se tveganja
ne bi uresničila. Načrt integritete je
živa stvar, ki se lahko vseskozi spreminja in posodablja, na vseh
vključenih deležnikih fundacije pa je,
da ga uresničujejo.
Počasi se končuje peti mandat svet-

nikov, ki je bil zelo turbulenten. Med
drugim je bila v tem mandatu pred
kratkim izvoljena že tretja predsednica Sveta FIHO Mirjam Kanalec, katera
končno prihaja iz vrst uporabnikov.
Prva dva mandata sta bila s strani
predstavnikov države, kar se je zgodilo prvič v dobri 20 letni zgodovini
delovanja fundacije.
Do pred letom dni si bila predsednica Komisije FIHO za ocenjevanje in pripravo predlogov
za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam, ko te je
Svet s tega mesta razrešil, sedaj si
postala predsednica Sveta FIHO.
Zakaj si se odločila za to kandidaturo?
Članica Sveta FIHO sem že od leta
2017. Sedaj teče že drugi mandat,
ki pa se bo drugo leto zaključil. Ni
skrivnost, da je ta mandat kar »naporen«. Že na začetku se je 20-letna
tradicija delovanja FIHO in sodelovanja dveh interesnih skupin ter dialoga postavila na glavo. Očitno so
se nekatere osebne zamere stopile
pred strokovnim pogledom. Osebno
menim, da je k poglobitvi nesoglasij
prispeval tudi izbor direktorja, ki ne
razume poslanstva fundacije, kar
je lani vodilo tudi v razrešitev dveh
članov Komisije za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev
sredstev FIHO invalidskim organizacijam, med drugim je bila tudi moja
razrešitev. Navedbe, ki mi jih je očital
del svetnikov ob moji razrešitvi, pa
odločno zavračam, kar je mogoče
17
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tudi manjši del vzroka moje kandidature. Poleg tega ugotavljam, da je
poslovodstvo v zadnjem letu odlično
izkoristilo epidemijo v izgovor, da je
delovanje fundacije popolnoma zastalo. To lahko neposredno občutijo
številne organizacije, ki čakajo na
sklep o razporeditvi sredstev za leto
2021. Menim, da moramo svetniki
zavihati rokave in odgovorno pristopiti k izvrševanju nalog, ki nam jih je
z imenovanjem v svet naložil državni
zbor. Vse to je najbrž povod, da sem
privolila prošnji, da kandidiram za
predsednico Sveta FIHO. Naj omenim
še, da sva obe kandidatki za mesto
predsednice druga drugi podprli
kandidaturo. Upam pa, da se bodo
počasi razmere v svetu izboljšale, da
bo tudi zanemarljiv del svetnikov, ki
že pred prvim sklicem sveta terja moj
odstop iz mesta predsednice Sveta,
mi dal priložnost.
Kako boš pristopila k vodenju
Sveta FIHO, glede na dejstvo, da
je Svet sestavljen zelo interesno?
Vodenje Sveta je odgovorna naloga, ki
pa bo glede na porušen dialog predstavljalo pravi izziv. Upam, da nam bo
uspelo umiriti strasti ter preseči nesoglasja in zamere, ki so se nakopičile
v zadnjih letih. To od nas pričakujejo
številni uporabniki posebnih socialnih
programov, ki zaradi svoje invalidnosti živijo izključeno in diskriminatorno. To od nas pričakujejo številni
posamezniki, ki so se znašli v socialnih
stiskah. To od nas pričakuje javnost in

nenazadnje tudi država, ki je fundaciji
dodelila izjemno pomembno funkcijo
za trajne in splošno koristne namene
pri financiranju dejavnosti invalidskih
in humanitarnih organizacij na celotnem območju Slovenije. Samo z
usklajevanji in strpnim dialogom bo
mogoče zopet vzpostaviti zaupanje,
da bo Svet kljub različnim interesnim
skupinam deloval enotno in v skladu
s poslanstvom fundacije. Različni interesi so popolnoma legitimna stvar,
a kot predsednica želim preseči ta
pogled in imeti v vidu le končnega
uporabnika.
Glede na dejstvo, da se Svetu fundacije očita neizpolnjevanje obveznosti do sklepov Računskega
sodišča in priporočil KPK, ali
namerava pospešiti razpravo
na Svetu fundacije in se v luči
hitrejšega reševanja zaostankov
sestati s predstavniki omenjenih
dveh institucij?
Sodelovanje vseh deležnikov je
zagotovo prava pot. Fundacija je
zastala tudi pri izpolnjevanju zahtev
Računskega sodišča. Res da se bo
naš mandat kmalu zaključil, vendar
verjamem, da lahko tudi v tem kratkem času naredimo nekaj korakov
pri odpravi nepravilnosti in izpolnjevanju priporočil, ki jih je zapisalo
Računsko sodišče v revizijskem
poročilu. Čaka nas tudi oblikovanje
potrebnih rešitev za razvoj fundacije, tudi tistih, ki jih predlaga KPK.
Vsi se zagotovo zavedamo, da mo-

Po ocenah sredstva fundacije pomagajo posredno ali neposredno preko 350.000 ljudem.
(Foto: spletni vir)
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ramo kot svet nemudoma pristopiti
k izpolnjevanju teh nalog v skladu
s svojimi pristojnostmi. Zato sem si
zastavila tudi visoko prioritetni cilj, da
se kot predsednica Sveta sestanem
z vodstvom Računskega sodišča in
KPK, da skupaj na najvišji ravni tudi
glede specifičnosti fundacije najdemo skupna izhodišča in postavimo
časovnice. Svet FIHO namreč ima
določene obveznosti do obeh nadzornih institucij na tem področju, ne
samo poslovodstvo fundacije, katero
pa jih žal v teh treh letih ni uspelo
rešiti.
Kdaj
lahko
organizacije
pričakujem sklepe o sofinanciranju posebnih socialnih programov za leto 2021?
Skoraj smo že konec marca, a organizacije, ki so se lani oktobra prijavljale na razpis, še vedno nimajo
informacije o višini sofinanciranja
FIHO za leto 2021. Tudi to je nekaj
novega v zgodovini FIHA. Običajno
je Svet FIHO v sredini decembra
potrdil sklep o razporeditvi sredstev
za naslednje leto, organizacije pa so
pogodbe o sofinanciranju prejele še
pred zaključkom leta. Zagotovo ima
za tako stanje del krivde tudi epidemija, sicer pa tudi to odraža stanje
v fundaciji. Želim si, da bi nekaj manj
kot 120 invalidskih in humanitarnih
organizacij čim prej prejelo pogodbe
o sofinanciranju iz sredstev FIHO, a
je več ali manj odvisno od strokovne
službe in poslovodstva FIHO, ki mora
pripraviti sklep o razporeditvi FIHO
sredstev za leto 2021. Obe pristojni
komisiji sta namreč svoje delo končali
že več kot mesec nazaj. Potrudila se
bom, da bo Svet FIHO poleg drugih
nujnih točk tudi to obravnaval na
prihajajoči seji.
Mirjam, želimo ti uspešno delo!

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

IZ DEŽELE CVIČKA
Novo leto, nove zmage. Izdali smo novo številko interne revije Optimist – skozi leto 2020. V reviji so na kratko
predstavljene vse izvedene programske aktivnosti skozi leto in prispevki članov, svojcev ter notranjih in zunanjih sodelavcev. Za vse, ki nimate tiskanega izvoda gradiva, vam je na voljo Optimist 2020 na spletnem
naslovu: https://drive.google.com/file/d/1P8jWdUdEdFjZ3_x3AxSVho4Mu9ZsseAV/view

ZVESTA SODELAVCA DRUŠTVA PRAZNOVALA ŽIVLJENJSKI JUBILEJ

P

roti koncu februarja je praznoval sedem desetletij svojega
življenja dolgoletni sodelavec
Srečko Žlebnik. Na začetku marca
pa je to življenjsko »čast« doživel
tudi Jože Simončič. Zakaj dolgoletna sodelavca, zato ker sta se tako
rekoč takoj po zaključku tiste »prve«
rehabilitacije včlanila in vključila tudi
v delo društva. Vsa leta nista le uporabnika dejavnosti, ampak jo s svojim
delom krojita in soustvarjata.
Srečka so v naše vrste pripeljale slabe
zimske razmere (poledica) na cesti.
Malce nepozornosti in sledil je zdrs.
Zanimivo, zimske pnevmatike so bile
pa v prtljažniku. Po malce daljšem
zdravljenju v Bolnišnici Novo mesto
in nato rehabilitaciji v Soči, ga je takoj zanimalo, kaj se dogaja v komaj
ustanovljenem društvu paraplegikov,
takrat še društvu novomeške regije. V
teh letih je opravljal dela tajnika, bla-

Član društva Srečko Žlebnik
(Foto: arhiv društva)

gajnika, računovodja, knjigovodja …
Poleg trenutnega dela internega knjigovodja ima pogoste stike z velikim
številom članov. Je zelo komunikativen in mu ni težko navezati stika. Kot
že prekaljen tetraplegik pa ima marsikaj koristnega za povedati. Še posebej
v tem času je to zelo pomembno, ker
se člani ne moremo srečevati v »živo«.
Drugi »slavljenec« Jože je utrpel padec s strehe. Kasneje se je pokazalo,
da je bila nesreča še večja, kot je sprva
kazalo. Poleg diagnoze paraplegija so
mu amputirali še desno roko. Vsa ta
njegova bolnišnična in rehabilitacijska
zgodovina je zelo »pestra«, predvsem
stresna in negotova za svojce. Jože je
na vozičku desetletje manj kot Srečko.
Tako kot za vse ostale sta tudi za
njega poskrbela takratni predsednik
društva Jože Okoren in tajnica Bernarda, sledila je zelo hitra včlanitev
v društvo. Ne glede na to, da sam ni
bil voznik, ga je soproga Majda vozila
na aktivnosti društva ali pa je koristil
društveni prevoz. Je zelo pozitiven
in ob vsakem trenutku pripravljen na
kakšno šalo. Predsednik društva mi je
povedal, da tudi v času seje »spusti«
kakšno duhovito. Že nekaj mandatov
je član nadzornega odbora, dva mandata je bil tudi namestnik predsednika.
Srečko in Jože sta tudi izvrstna pevca. Nekaj časa nas je manjši zborček
tudi na ta način razveseljeval. Zapisali
smo že, da nista voznika, sta pa bili
njuni soprogi (obe po imenu Majda)
vedno na razpolago za prevoz in tudi
vsakršno pomoč v društvu. Oba sta že
kar nekaj let dedka in veselo uživata
kot občasna »varuška«. Je že res, da

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

Član društva Jože Simončič
(Foto: arhiv društva)

imajo babice in dediji več časa za
svoje vnuke kot za svoje otroke. Pa še
razvajati jim je dovoljeno.
Obema jubilantoma, napolnjenima z optimizmom, želimo predvsem zdravja in priporočilo za nadaljnje sodelovanje v aktivnostih
društva.
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TUDI V ČASU COVID-19 DEJAVNI

T

ako navzven in za nepoznavalce izgleda, kot da je vse
zamrlo. Da je zamrla dejavnost
društva. Pa to ni res. Že, da ni tistih »odmevnih« akcij športa, izletov,
druženja in podobno. Ko pa pogledamo vsa pisarniška – administrativna in druga tekoča dela, se pa kar
precej dogaja. Vseskozi so na »tapeti«
številna poročila, razpisi, programi …
Voznik je dobesedno nekajkrat tedensko v akciji. Opravljenih je bilo kar

nekaj prevozov v Sočo, na preglede
v zdravstvene domove in bolnišnice
… Kar nekaj posameznikov je izrazilo
potrebo po določenih pripomočkih,
kot so predvsem sedežne in posteljne
blazine, po popravilu vozičkov … Kar
nekaj prevozov je bilo opravljenih za
povsem osebne potrebe članov, obisk
trgovine.
Še posebej aktivna je vodja ženske
dejavnosti Irena. Na daljavo koordinira prenekatero izvajanje ročnega

dela, nabavo potrebnega materiala,
svetovanje. Opaziti pa je, kako so
članice že »nabrušene« in komaj
čakajo snidenje.
Socialni poverjeniki po posameznih
področjih (Posavje, Dolenjska, Bela
krajina …) nadaljujejo s stiki na daljavo, predvsem po telefonu, nekaj tudi
po ZOOM-u, kar pa ne more nadomestiti že ustaljenega srečanja v živo.

vsem resorno ministrstvo, in zadevo trajno rešili. Pri vsem tem pa samo obljube,
obljube ne zadostujejo. Kratko »poteg-

nejo« predvsem uporabniki in njihovi
svojci, v večji meri pa tudi asistenti, negovalci …

ŠE SO NAŠI GOSTJE

K

er še ni prišlo do rešitve oz. do
ustreznih prostorov za dosedanje goste dnevnega centra
Novo mesto, ki deluje v sklopu Centra
za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke
Boštjančič Draga (CUDV Draga), bomo
še nekaj časa njihovi gostitelji.
Skupina šteje deset uporabnikov, ki
potrebujejo vso potrebno osebno nego
in asistenco. Društvo jim nudi na razpolago vse razpoložljive prostorske kapacitete. Posledično to pomeni, da smo
trenutno omejeni za kakšno večjo dejavnost naših članov, smo pa te potrebe
do sedaj kompenzirali. Vsi skupaj upamo,
da se bodo odgovorni »zganili«, pred-

Gostje v našem dnevnem prostoru (Foto: arhiv društva)

NOVOPEČENI VOZNIK GAŠPER
Naš mladi član (21 let) Gašper nam je
sporočil veselo novico, da je v prvem
»poskusu« opravil vozniški izpit. Samo,
da spomnimo. Gašper se je pred skoraj
štirimi leti poškodoval z motorjem in utrpel poškodbo vratne hrbtenjače.
Vozniški izpit je opravil s predelanim
vozilom zveze paraplegikov, pod vodstvom inštruktorja Jožeta Hudoklina. V
pogovoru nam je inštruktor zaupal, da
občuduje Gašperja, ki se »hitro« uči. V to
tudi mi ne dvomimo.
Gašper izraža v svojem sporočilu
zahvalo Zvezi paraplegikov Slovenije za najem vozila, našemu društvu
za finančno pomoč in inštruktorju
za vse ure vožnje. Sedaj je na njemu,
kot sam pravi, da se ozre po nakupu
lastnega avtomobila, kajti želi se aktivno
20

vključiti v svojo športno panogo, namizni tenis, ki ga je igral že na medicinski
rehabilitaciji v Soči.
Zelo razveseljiva pa je njegova druga
želja, da želi nadaljevati šolanje in se izobraziti za njemu primerno delo. Mi mu

to nedvomno želimo in mu bomo nudili
vso možno pomoč in mu stojimo ob strani. Verjamemo, da mu bo uspelo.
Gašper, čestitke in srečno za volanom!

Gašper je uspešno opravil vožnjo. (Foto: arhiv društva)

[ DELO DRUŠTEV ]
Alenka Oblakovič | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
V zadnjem tednu februarja so se preventivni ukrepi zaradi epidemije
korona- virusa toliko sprostili, da smo lahko izvedli redno sejo upravnega odbora. Športniki so začeli z individualnimi vadbami, skupinske
vadbe v tem času še niso dovoljene. Načrtov je veliko, njihova izvedba
pa je odvisna predvsem od epidemiološkega stanja.

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

NA SEJI UPRAVNEGA ODBORA

Z

daj bi bil pa res že skrajni čas, da
bi se, podobno kot v naravi, tudi v
Društvu paraplegikov Gorenjske
(v nadaljevanju DPG) začelo počasi nekaj
prebujati in dogajati. Saj bi se v običajnih
časih in razmerah med članicami in
člani veselo ter živahno godilo že vseskozi od sv. Martina naprej, če nas ne bi
v jeseni z vso svojo silovitostjo "udaril"
zloglasni COVID-19, zaradi katerega je
obstala vsa slovenska pa tudi svetovna
srenja. Naenkrat smo bili vsi poklicani
k pozornosti, strpnosti, potrpežljivosti
in odgovornosti, predvsem pa k preventivnim zaščitnim ukrepom za
preprečevanje širjenja okužbe. Članice

Na seji UO (Foto: arhiv DPG)

in člani DPG smo se v izogib okužbi
odločno podredili vsem odredbam
strokovnjakov in se odlično ubranili
temu "frdamanemu hud...", kot bi koronavirusu rekla moja domska sostanovalka. Dovolj o virusu, raje se posvetimo
aktualnemu dogajanju v DPG.
V sredo, 24. 2. 2021, se je ob upoštevanju
preventivnih ukrepov na sedežu društva
v Kranju zbralo 9 članov in članic na 4.
redni seji upravnega odbora DPG (v nadaljevanju UO), kjer smo prisluhnili prijaznim besedam našega vrlega predsednika Petra Robnika. Ko sem poslušala
vsa njegova finančno-računovodska
in druga poročila, sem se spomnila na
misel, ki sem jo prebrala v zbirki navdihov: »Kdor hoče biti vodja, mora biti
pripravljen prevzeti odgovornost tudi
za stvari, za katere bi morda moral biti
odgovoren kdo drug. In iskati rešitve
tudi, kadar "to ni moj problem".« In točno
tak vodja oziroma predsednik je naš res
zelo prizadeven, sočuten in ljubezniv Peter. Seveda imamo v UO in nadzornem
odboru DPG (v nadaljevanju NO) tudi
druge zelo funkcionalno odgovorne,

aktivne ter srčne člane/ice, ki kot krepka,
trdna in plemenita podpora sodelujejo z
njim. Sama sodim med "prvošolke" v UO
DPG, zato sem celotno sejo spremljala
z budnima, široko odprtima očesoma
in ušesoma oziroma s "spucanima"
slušnima aparatoma, da ja ne bi kaj
"spolzelo" mimo moje pozornosti.
Na tej seji smo prisluhnili tudi letnemu poročilu NO DPG oziroma predsedniku Metodu Zakotniku, v katerem ni
bilo zabeleženih nobenih nepravilnosti.
Na seji je bila, kar se tiče prihodnjega delovanja DPG, s strani predsednika UO navedena tudi vrsta načrtov za
sedanje leto, ki pa so, žal, večji del odvisni
od "korona- virusne" epidemiološke slike
v državi in temu pridruženih zdravstvenih zaščitnih ukrepov. Sklenili smo, da
bomo za letošnji 8. marec – dan žena
vsem članicam poslali res lepo voščilnico,
ki jo je narisala članica Anka Vesel in se
dogovorili, da bomo zbor članov DPG v
marcu izvedli preko spletnega programa
ZOOM.
Bodite v čim boljšem stanju do
prihodnjič.

prijazni, neumni, smešni, poskočni, igrivi in iznajdljivi lovci pa zajci ali pa zajklje, kakor vam paše ali kot bi rekli ta
mladi, kakor vam sede.
Četrtek je tudi dan za zunanje obiske
stanovalcev z oddelka Klasje ali iz 2.
nadstropja. Tako sem danes zjutraj
imela vnaprej dogovorjen obisk že
takoj po zajtrku. Po dolgem času sva

z Ivekom spet videla mojo nekdanjo
sosedo in hkrati najino zvesto, srčno,
ljubeznivo obiskovalko Simono. Res
sva je bila zelo vesela. Skupaj preživeta
urica je hitro minila.
Sredi dopoldneva, ko sem se z dvigalom vrnila v naše nadstropje oziroma na oddelek Klasje, mi je takoj
prijetno zadišalo po limoni, rumu

ALENKIN »DEBELI ČETRTEK«

D

ragi moji ljubljeni, priljubljeni
pa zaljubljeni,
danes je "ta debeli četrtek", ko
imamo malo bolj ali malo manj okrogli, šegavi pa v vseh smereh "glih ta
pravi" svoj praznik. To je kot nekakšen
začetek pusta, ki je, kot zapisano, tik
pred zdajci, in smo kot maškare lahko
tudi bolj ali manj poredni, urni, veseli,
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ipd. Prepričana sem bila, da moji
sostanovalci pijejo čaj z rumom. Moj
radovedni nos je šel precej v izvidnico preverit, od kod se širijo prijetne
dišave. Zanimivo, v dnevnem prostoru je bilo okrog velike mize zbranih
že več kot ducat stanovalcev in med
njimi je bila naša delovna terapevtka
Denis, že vsa "v elementu". Na mizi sta
bili na enem koncu velika električna
ponev (taisto uporabljamo po navadi
še s tremi enakimi, za veliko domsko
"palačinkijado") in na drugem koncu
velika posoda, v katero je Denis ob
krepki pomoči kljub visoki starosti vrlo
zagnanih pa delu še vedno močno
predanih stanovalcev, vmešala jajca,
pecilni prašek, sol, sladkor, jogurt,
moko, rum (tega nam je dala Denis
prej povonjati, da smo potrdili njego-

vo ustreznost in morebitno kasnejšo
učinkovitost) pa naribano limonino lupinico. Vrstni red sestavin v tem zapisu
niti ni pomemben. Tudi tega, kdo od
stanovalcev je bil bolj ali manj aktiven,
mi na tem mestu ni potrebno navesti,
ker je pač vsak izmed nas imel svojo
vlogo. Jaz sem šla v glavno kuhinjo
iskat "ribežn" za naribati limonino lupino. Eni so umešali testo, drugi so z
žlico dajali testo v segreto olje, tretji
so z lopatico dajali sladke ocvrtke na
papirnate brisače, ki so vpile odvečno
maščobo, četrti so dajali ocvrtke na
krožnik, peti so jih posipali z mletim
sladkorjem in potem je nastopila naša
fizioterapevtka Magi, ki je z velikim
navdušenjem delila sladke dobrote
med stanovalci. Pri tem in pri razdeljevanju napitkov ji je pomagala naša

nova družabnica Katja. Stanovalka
Mira nas je počastila s "prijateljem
cvičkom" in Magi je prinesla dodatne
kozarce. Vmes je naša hudomušna
fizioterapevtka pomagala kakšnemu
stanovalcu pri transferju s postelje na
invalidski voziček ali pa je kakšnega
stanovalca namestila na terapevtsko sobno kolo motomed. Na koncu
živahnega in slastnega dogajanja smo
bili vsi srečni in zadovoljni. Skratka,
znova smo dokazali, da je v slogi moč,
le treba je znati stopiti skupaj. Vsi za
enega in eden za vse!
Istočasno so fritule zamesili in cvrli
ter seveda zagotovo tudi pojedli še
stanovalci na oddelkih Mozaik, Livada
in Mavrica. Stanovalci na oddelkih
Zarja in Zimzelen so fritule mesili in
cvrli drugi dan.

gajalo epidemiološkim razmeram in z
njimi povezanih preventivnih ukrepov.
A tega smo sedaj že vajeni. Razveseljivo
je, da nam bo tudi letošnje leto, s strani
Zavoda za zdravstveno varstvo in zavarovanje omogočena obnovitvena rehabilitacija.
G. Kastelic nam je predstavil tudi novosti na področju zakonodaje in medicinskih pripomočkov. Naj tukaj izpostavimo
zvišanje minimalne invalidske pokojnine,
kar je že sprejeto in pravico do invalidnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je trenutno
v obravnavi. Tudi na področju pravice
do osebne asistence se obeta nekaj
sprememb, morda največja je omejitev
števila družinskih članov na eno osebo.
Na žalost ni novosti na področju sprejema Zakona o dolgotrajni oskrbi in

ureditvi finančnega statusa družinskega
pomočnika. Na področju medicinskih
pripomočkov je trenutno za nas najbolj aktualna sprememba na področju
inkontinenčnega programa. Zaradi nove
klasifikacije skupin pripomočkov lahko
pride do težav z doplačili za tovrstne
pripomočke, ki jih uporabljamo. Svetujemo vam, da se v primeru takih zapletov obrnete na osebnega zdravnika ali
na Zavod za zdravstveno varstvo in zavarovanje. Za pomoč smo vam vedno
na voljo tudi na društvu. Zahvaljujemo
se ge. Rendulič in g. Kastelicu za dosedanje delo in izčrpno poročilo o delovanju Zveze ter vseh novostih, ki se nam
obetajo ter jima želimo uspešno delo
tudi v prihodnje. Ob 18:45 uri je vodja
Zbora zaključila – ta povsem drugačen, a
uspešen 39. Zbor članov Društva.

39. REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

L

etošnji, 39. redni Zbor članov, je
zaradi preventivnih ukrepov zaradi
preprečevanja širjenja korona virusa
potekal preko spletne aplikacije Zoom.
Brez večjih zapletov smo se – virtualno
povezali v četrtek, 12. 3. 2021 ob 17 uri.
Zbrane je nagovoril predsednik Društva
Peter Robnik, nato pa nas je pozdravil
podžupan Mestne občine Kranj Robert
Nograšek. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo g. Nograšku in celotni ekipi
MO Kranj, kjer sprejemajo naše pobude
za prilagajanje lokalnega okolja in se –
skupaj z nami, trudijo odpravljati ovire, s
katerimi se srečujemo.
V nadaljevanju je vodenje Zbora prevzela namestnica predsednika Mojca Selak.
Predsednik Društva je zbranim predstavil
delo v preteklem letu in načrte za leto
2021. Predsednik Nadzornega odbora
Društva Metod Zakotnik je predstavil
poročilo o delu Nadzornega odbora,
predsednik inventurne komisije Andraž
Muljavec pa je poročal o stanju osnovnih
sredstev. Nato sta besedo prevzela predsednik Zveze paraplegikov Slovenije
Dane Kastelic in strokovna sodelavka pri
Zvezi Urška Rendulić, ki sta poročala o
delu naše krovne organizacije.
Kljub epidemiji smo tako na ravni
Društva, kot tudi na Zvezi sledili načrtom
in v veliki meri izpolnili zastavljene cilje.
Izvajanje načrtov v letu 2021 se bo prila-
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39. zbor članov. (Foto: arhiv društva)

[ DELO DRUŠTEV ]
Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Po vzoru modernega časa smo tudi v našem društvu pripravili videokonferenco, preko katere smo izvedli upravni odbor društva.

PRVI SPLETNI SESTANEK UO

V

soboto, 6. februarja 2021, smo
se prvič zbrali pred računalniki
ter preko odprtokodnega
videokonferenčnega sistema Jitsi
Meet uspešno izvedli 4. redno sejo upravnega odbora Društva paraplegikov
Istre in Krasa. Sistem med drugim
omogoča tudi deljenje zaslonske slike
posameznika, kar lahko izkoristimo za
sočasno deljenje multimedijskih vsebin.
V video sestanku so sodelovali: Benjamin Žnidaršič – predsednik, Valter
Mahne – podpredsednik-blagajnik,
Mladen Fabjan – tajnik, Srečko
Petkovšek – socialni referent, Kristjan Zadel – športni referent, Nick
Špoljar Dežjot – delo z mladimi
člani, Boško Božič in Klavdij Koren.
Sodelovala sta tudi dva člana nadzornega odbora: Dragica Sušanj ter
Siniša Jeremić.
Sestanek je vodil predsednik Ben-

jamin Žnidaršič. Občnega zbora
zaradi izredne situacije verjetno ne
bomo mogli izvesti v roku, zato lahko
pričakujemo, da se bomo odločili za
videokonferenčno izvedbo. Seveda

Vanganelska 8/f, 6000 KOPER
Spletna stran: drustvo-para-kp.si
E-pošta: dpik.koper@gmail.com
imamo raje, da se sproščeno pogovorimo in si sežemo v roke, vendar je prav,
da se poslužimo vsake možnosti, s katero si lahko pomagamo in se družimo.

Izvedena prva društvena videokonferenca (Foto: arhiv društva)

2. DELAVNICA Z VALVAZORJEM PO NOTRANJSKI

V

dneh med 23. in 25. februarjem
2021 smo v prostorih Zavoda
Ars Viva izkoristili sproščanje
ukrepov z možnostjo priprave delavnic do deset oseb in izvedli tridnevno grafično delavnico. Na delavnici smo v okviru projekta Z Valvazorjem
po Notranjski na izbrano temo ustvarjali
že drugič. Poleg ustvarjalnega zanosa jo
je zaznamovala tudi strokovna pomoč
pri sami izvedbi tiska. Nekateri so prvič
poskusili sami tiskati svojo grafiko.
Drugi so na delavnici sodelovali preko
videokonference in ustvarjali na svojem
domu.
Delavnico je vodil mentor – grafični
umetnik Jože Potokar iz Trbovelj.

Nekateri so prvič poskusili sami tiskati svojo grafiko. (Foto: Zavod Ars Viva)
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Delavnica grafike je bila sestavljena iz
uvodnega teoretičnega in glavnega
praktičnega dela. Ustvarjali smo na
temo Janeza Vajkarda Valvasorja. Delavnice so se udeležili tudi člani Društva
paraplegikov Istre in Krasa.
Cerkniško jezero je zaradi svojega
presihajočega delovanja že od nekdaj
burilo duhove in zbujalo ugibanja o
ustroju svojega delovanja, privabilo je
tudi Valvasorja. Iz opazovanja in raziskav
je nastal tudi daljši zapis v 4. poglavju
Slave vojvodine Kranjske. Valvasorjevo
delo ni bilo omejeno samo na eno
področje – bil je namreč polihistor.
Čeprav je bil po poklicu vojak, je večino
svojega življenja zapisal znanosti, zbirateljstvu in preučevanju Kranjske, osrednjega dela današnje Slovenije. Tako
je zapustil obširno znanstveno delo.
Bil je eden prvih sistematičnih kartografov pri nas in prvi, ki se je pričel v
večjem obsegu ukvarjati z bakrotiskom,
ustanovil je celo svoje grafično podjetje. O njegovi izobrazbi in bogastvu
pa priča tudi mogočna knjižnica, v kateri je imel vsa takrat pomembna znanstvena dela. Valvasor je zaradi svojega
prispevka k slovenski znanosti in kulturi
ena ključnih osebnosti slovenske zgodovine. Raziskava Cerkniškega jezera
pomeni enega vrhuncev njegovega
znanstvenega dela.
Teoretični del delavnice je zajemal zgodovino tiska, pomen razmnoževanja
podobe, grafike kot obrti in umetnosti
ter razvoj grafike v različnih obdobjih in
posameznih kulturah.
Praktični del je bil sestavljen iz neposredne predstavitve orodja in načina
dela (preša, suha igla, rezbarski nožki,
barva, linolej, papir, valjček). Temu
so sledila idejna zasnova končnega
grafičnega
dela
posameznega
udeleženca delavnice, razvoj ideje in
domišljije ter skica. Delavnica grafike
je vključevala tudi neposredno izrezovanje v matrico linoleja in tiskanje pod
grafično prešo na tiskarski grafični papir
z zaključnim specifičnim podpisovanjem grafike.
Na delavnici so sodelovali: Benjamin
Žnidaršič, Željko Vertelj, Boštjan
Močnik, Jože Potokar, Binca
Lomšak, Renata Kovacs, Rasso Causevig, Maša Poplas, Urša Žnidaršič,
Eva Kern, Milan Predovič in prek video povezave Boris Šter in Ana Šter.
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Korona nas kar noče izpustiti iz svojega primeža in posledično smo
ostali brez tistega, kar imamo najraje, to je druženja. Kot bi tudi naše
društvo spalo nekakšno zimsko spanje. Sicer v ozadju redno delo poteka dokaj normalno, ampak za člane to seveda ni to, česar so vajeni.

Sestala se je inventurna komisija. (Foto: arhiv društva)

VESELI DECEMBER

K

i pa lansko leto ni bil nič kaj vesel. Sam sem član našega društva
že več kot 32 let in še nikoli se ni
zgodilo, da bi odpadlo tradicionalno

novoletno srečanje, ki se ga je redno
udeleževalo preko 100 članov in njihovih svojcev. Kljub temu društvo na
svoje člane ni pozabilo in je prav vse
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obdarilo z manjšim praktičnim in sladkim darilom. Toliko, da so vsaj začutili,
da društvo ni pozabilo nanje in da je
prav vsak posameznik še kako pomemben.
Decembra so lepo zaživele naše
ZOOM-čajanke. Predvsem so se na njih
dobivale razne manjše skupine, kot je
sekcija tetraplegikov in tudi športniki
so telovadili kar preko ZOOM-a, ampak
to seveda ni to in prave vadbe oziroma
druženja ne more nadomestiti. Žal je ta
dejavnost preko novoletnih praznikov
malo zastala in glede na to, da še nič
ne kaže, da bi se lahko družili v večjem
številu, nam drugega, kot da se zopet
povežemo preko računalniških orodij,
ne preostane.

ŠPORTNIK CELJA

T

udi letos na Celjskem niso pozabili
svojih najboljših športnikov. Žal pa
jim priznanj niso mogli podeliti na
slavnostni prireditvi kot običajno, ampak
so to storili kar v televizijskem studiu, kamor pa vsi dobitniki priznanj niso mogli.
Najboljša športnica je postala Tina Trstenjak, najboljši športnik Martin Čater.
Med ekipami je v ženski konkurenci slavil
Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje,
med moškimi pa Nogometni klub Celje.
Tudi letos so priznanja dobili športniki
invalidi našega društva, ki nam jih je kar
na društvo dostavil predstavnik Športne
zveze Celje, g. Hasan Ibrić.
Janez Hudej je prejel srebrno paleto za 35 let dela športnega trenerja.
Posebno priznanje sta prejeli tudi ekipi

v športnem ribolovu in atletiki našega
društva za ekipni ligaški naslov.
Posebna priznanja za športne uspehe
invalidov so prejeli vsi posamezni državni
prvaki, člani Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske: Franci Gorazd
Tiršek – državni prvak v streljanju, atletski prvaki Janez Hudej (troboj meti,
troboj vožnje formula), Radosav Matič
(troboj meti), Vesna Novak (troboj
meti), Henrik Plank (troboj meti), Nejc
Stakne (troboj meti) in Aleš Povše –
državni prvak v kegljanju za tetraplegike.
Kot sem zapisal že v uvodu, ostalo delo
na društvu poteka dokaj normalno. Med
drugim je svoje delo opravila tudi že inventurna komisija, prav tako se je sestal
nadzorni odbor društva. Z določeno

sprostitvijo ukrepov so svojo vadbo ob
striktnem upoštevanju zaščitnih ukrepov
že pričeli kegljači in strelci društva. Kdaj
se bo lahko izvedel redni zbor članov,
kako bo s številnimi ligaškimi tekmovanji
in še čem, pa v naslednji številki.

Nagrade za športnike Celja 2020
(Foto: arhiv društva)
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Povzel dopisnik po vecer.com | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Skupina prijateljev je poskrbela za nepozabno doživetje: uresničili so
željo in napoved, da se bodo odpravili na goro, da bi tako na vrhu
vsaj enkrat bil tudi njihov prijatelj invalid.
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2380 SLOVENJ GRADEC
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E-pošta: dpkoroske@gmail.com

Z

nano je, da je Uršlja gora že tradicionalno magnet za pohodnike, v
koronačasu pa se je nedvomno še
bolj uveljavila kot ena najbolj obiskanih
koroških planin, ki hkrati še bolj, kot je
bilo doslej običajno, vleče pohodnike
na vrh tudi pozimi. Med neobičajnimi
in tudi ganljivimi odpravami na to
planino se je gotovo vpisala tudi ta,
ko je skupina fantov (David Pirnat,
Borut Gabrovec, Nejc Domadenik,
Nejc Humek) uresničila nekaj časa
zamišljeni podvig, da poskrbi za nepozabno izkušnjo - tako je na vrh namreč
prepeljala svojega prijatelja paraplegika
Borisa Žibreta.
Že dolgo si je namreč želel, da bi lahko
bil na vrhu Uršlje in videl kak je razgled
na doline in planine. Prijatelji so mu
to željo zdaj izpolnili - Nejc Humek je
poskrbel za sanke, ki si jih je sposodil pri
svojih hčerkah, tako da so jih potiskali
na vrh po dva spredaj in dva zadaj.
"Pobi, vi niste normalni," jim je vso pot,
ki so jo začeli na Naravskih ledinah in jo
sklenili pri križu na vrhu, govoril s sank
Boris Žibret in bil na cilju navdušen nad
prečudovitim razgledom, ki ga je na
lepo soboto zanje pripravila gora.
(Foto: Vecer.com)
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Na žalost koronavirus trdovratno vztraja in še naprej kroji naše aktivnosti. Tudi v našem društvu se držimo vseh varnostnih ukrepov in prilagajamo izvajanje programov. Nekateri dogodki segajo še v september in
do sredine oktobra, ko smo še lahko pripravili nekaj srečanj, nato pa je
vlada že drugič v letošnjem letu razglasila epidemijo. No, nekaj pa na
straneh Ljubljanskih zmajev vseeno lahko preberete.

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

NINA ČERNE

»ONLINE« AKTIVNOSTI V DRUŠTVU

V

Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine smo vse
aktivnosti zaradi epidemije in
ukrepov vlade preselili na splet. Člani
lahko izbirajo med aktivnostmi, ki jih
izvajamo preko spleta:

in 7. decembra), spletna kavica za
ženske (9. decembra), upravni od-

bor (26. novembra) in 10. decembra
2020 sestanek poverjenikov.

– pogovorna skupina;
– skupina za moške;
– spletna kavica za ženske.
Skupine so majhne predvsem zato,
da lahko komunikacija med nami
poteka nemoteno in se vsi lahko vidimo in slišimo. Poleg teh skupin smo
pripravili še bralni krožek. Čeprav
vse te aktivnosti že potekajo, pa naši
člani niso še nič zamudili! Še vedno se
lahko priključijo.
Do sedaj smo že izvedli naslednje
video delavnice in sestanke: pogovorna skupina (30. novembra),
skupina za moške (26. novembra

Na daljavo so se sestali tudi socialni poverjeniki. (Foto: arhiv društva)

DECEMBRSKO DOGAJANJE V DRUŠTVU

V

drugi polovici tokrat bolj
žalostnega decembra smo ob
odpovedanem
novoletnem
praznovanju našim članom vseeno
želeli pričarati vsaj nekaj prazničnega
vzdušja in občutka, da niso sami.
In tako smo za vseh 322 članov pripravili novoletna darila kot drobno
društveno pozornost. Nekaj stroškov
28

smo pokrili s svojim denarjem, v obliki donacij pa sta sodelovala Sensilab z vitaminom D3, Lidl Slovenija
pa s kavo. Hvala! Zahvaljujemo se
tudi našim socialnim poverjenikom
in vozniku Darku, ki so članom darila
dostavili na dom. Čeprav so poskrbeli
za varnostne ukrepe z masko na obrazu, je bila to lepa priložnost, da so se

Lutfiju je darilo prinesla njegova socialna
poverjenica Mojca Burger.
(Foto: arhiv društva)
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po dolgem času videli in na kratko
poklepetali.
Poleg novoletnih daril smo v decembru z donacijo Anine zvezdice

dostavili 55 paketov hrane članom z
najnižjimi dohodki, da smo jim vsaj
malo polepšali praznike. Razdelili smo
tudi »božičnico« v višini 50 €, ki jo je

Zveza paraplegikov Slovenije namenila vsem članom, ki bivajo v domovih za ostarele.

TRETJA REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

P

redsednica društva Mirjam
Kanalec je 24. decembra 2020 s
pomočjo aplikacije ZOOM sklicala 3. video sejo upravnega odbora. To
je bila hkrati tudi zadnja seja UO v letu
2020, na kateri so člani po potrditvi
zapisnika zadnje seje in pregledu realizacije sklepov strnili zaključke celoletnega delovanja društva v letu 2020.
V obširni točki »Poročanje in
načrtovanje dela v okviru programov«
sta udeležence video seje seznanila
predsednica društva Mirjam Kanalec
in športni referent Robert Žerovnik,
v naslednji točki pa so razpravljali o
različnih možnostih zaposlitve v prihodnjem letu. Iz poročil je razvidno, da
je društvo kljub spomladanski in jesensko-zimski epidemiji uspešno delovalo
in uresničilo večino načrtovanih aktivnosti. Res pa je, da nam je koronavirus preprečil izvedbo treh pomembnih
prireditev – organizacijo tradicional-

nega mednarodnega košarkarskega
turnirja Toneta Pogačnika, jesenski
izlet in vsakoletno novoletno srečanje,
ki so se ga člani vsako leto množično

udeležili in razveselili. Predsednica je
kot članica upravnega odbora ZPS z
aktualnimi sklepi seznanila tudi člane
društvenega upravnega odbora.

Video seja upravnega odbora društva (Foto: arhiv društva)

TOK TOK – PRIŠEL JE DEDEK MRAZ

P

red koronavirusom in epidemijo ni bil varen niti dedek
Mraz, zato v decembru 2020
tudi ni bilo tradicionalne predstave
za otroke naših članov. Kljub temu
pa je Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine v sodelovanju s
krovno mrežo slovenskih nevladnih
organizacij (CNVOS) otroke članov
v pričakovanju dedka Mraza uspelo razveseliti, jim priklicati malo
sreče in privabiti nasmeh na otroški
obrazek. V Ljubljani in bližnji okolici
jim je dobri mož darila prinesel kar
pred domači prag in seveda ob tem
upošteval varnostne ukrepe. Drugim
otrokom smo darila poslali po pošti.

Dedek Mraz pri Bratovževih v Domžalah (Foto: arhiv društva)
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KATJA VIPOTNIK

DRUŠTVENI BRALNI KROŽEK NA DALJAVO

V

društvu smo 9. februarja 2021
prvič pripravili bralni krožek
oziroma spoznavni dan. Video
srečanje je vodila vodja knjižnice
Ivančna Gorica Ksenija Medved,
sodelovale pa so: Ljubica Zakotnik,
Inka Pinter, Katja Vipotnik in predsednica društva Mirjam Kanalec, ki
se je gostji zahvalila pri ustanovitvi in
vodenju krožka, vsem pa zaželela prijetno druženje in uspešno kulturno izpopolnjevanje.
S Ksenijo Medved smo se namreč
dogovorili, da storimo nekaj za
dušo, kar je bilo v dolgočasnih in
tudi stresnih časih še kako pomembno. Zato so se udeleženke na prvem
simpatičnem srečanju odločile, da za
začetek preberejo nekaj z ljubezensko in zgodovinsko tematiko, z veliko
resničnimi dejstvi iz Vivaldijevega
življenja. Medvedova je kot izkušena
knjižničarka takoj poudarila, da naj se
ne prestrašijo, saj gre za sproščujoče in
napeto branje.
»Roman je zgodovinski sprehod

po Benetkah, takratnem življenju,
navadah,
karnevalskem
vzdušju,
skrivnem ljubezenskem življenju
moških in žensk, ljubimcih in spremljevalcih, kurtizanah, sirotišnicah z
nezaželenimi otroki, o spletkah, govoricah in škandalih, o odnosu do žensk,

o možnostih žensk v umetniškem in
ljubezenskem življenju, hkrati pa je
prežet s čutnim poznavanjem glasbenega ustvarjanja, Vivaldijevega
življenja in koncertov.«
O knjigi so se pogovarjale na naslednjem srečanju.

Nekaj za dušo v težkih časih (Foto: arhiv društva)

ZOOM NAM JE PRIČARAL PUSTOVANJE NA DALJAVO

»

Imate kaj za pusta hrusta? Pust, pust
krivih ust! Pust mastnih ust!« No, letos mu bolj pristoji »Pust suhih ust!«
Pustovanje je vezano na praznovanje
največjega krščanskega praznika, velike
noči, v Društvu paraplegikov ljubljanske
pokrajine pa smo ga obeležili na pustni
torek, 16. februarja 2021. Če ne veste,
beseda pust izvira iz besed »meso post
ali meso pust.« Pust preganja zimo
(zunaj so bili že zvončki), po svetu pa
so razširjeni različni pustni običaji, prireditve, povorke in bleščeči karnevali. V
Sloveniji imamo toliko lokalnih pustnih
šem, da bi jih težko našteli. Najbolj znani pa so ptujski kurenti, cerkljanski laufarji, brkinski koromači, cerkniški Butalci
s čarovnico Uršulo in številni drugi. No,
letos je vse drugače, pust se je preselil
na splet.
V društvu smo se odločili, da se bomo v
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Še malo, pa bi ostali brez »muzike«. (Foto: arhiv društva)

[ DELODRUŠTEV ]
danih pogojih poslužili najuporabnejše
informacijske spletne platforme ZOOM
in se predali norčavemu pustovanju
na daljavo. Malo pred trinajsto uro nas
je moderator in izurjeni Nino enega
za drugim počasi priklapljal v mrežo
sodobne tehnologije, ki ji je uporabno
in koristno veljavo dal prav koronavirus. Sodelovali so lahko le tisti, ki so se
našemili v take ali drugačne, izvirne in
manj izvirne pustne maske. Po nevidnih poteh ali kjer v živo potujejo slike
in besede, smo za računalniki, tablicami
ali pametnimi telefoni videli: vikinga,
policajko na tajni misiji, hudiča, Johnnyja Deppa, cepivo proti COVIDU-19,
ciganko Simzo, miško, klovneso, joške,
beneške maske, blondinko z brki, dva
hrčka, medicinsko sestro in pirata.

Seveda pa so k sodelovanju vabile tudi
vredne nagrade, med njimi pa prav gotovo dvakrat nočitev z zajtrkom za eno
osebo v Domu paraplegikov Pacug,
dvodnevno bivanje v hišici Čatež,
masažo na društvu, trije vrčki za pivo
s čipom za Fontano piva v Žalcu in
številne druge.
Tam nekje v ozadju je pustu primerno
glasbo vrtel DJ, »mojster« DEVIL ON
THE WHEELS s pravim light showom, za
dobre komične vložke pa še naš član,
stand up komik Aleš Sečnik. No, tudi
pustni štab v prostorih društva, ki je
seveda upošteval vse varnostne ukrepe,
je k norčavemu razpoloženju poskrbel
za primerno okrašene prostore, šaljive
igrice, pantomimo, vse primerno pustu in njegovim norčijam. Na nekoliko

nostalgije pa so nas spomnili pacienti
URI-SOČA, ki so se pridružili našemu
nekoliko nenavadnemu pustovanju. V
njihovi skupini smo videli: viteza, gasilca, miško, smrketo …Tako mimogrede
so nas spomnili tudi na tradicionalna
in nepozabna pustovanja pred davnimi leti. Pridružil pa se nam je še direktor Doma paraplegikov Pacug Marko
Ferluga. In še dobitniki nagrad. Prvo
nagrado je prejela maska cepivo proti
COVIDU-19, drugo ciganka Simza, tretjo
pa vitez iz URI-SOČA.
Upamo, da smo vam s starimi ljudskimi običaji vsaj nekoliko popestrili ta
neprijetni čas. Lepo je bilo, ko smo se
nasmejali, malo »počvekali« v živo, pa
čeprav vsak na drugem koncu.

PRIROČNIK REKREATIVNE DEJAVNOSTI

D

olgoletno
sodelovanje
Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine z zdravstveno fakulteto je obrodilo sadove.
Patricija Jug, dipl. del. ter. je ob
mentorskem vodstvu mag. Alenke
Plemelj pripravila priročnik z naslovom »Rekreativna dejavnost
za starejše osebe z okvaro
hrbtenjače«. Vsebina priročnika nas
opominja, kako pomembna je telesna dejavnost.
Idejo za diplomsko delo je predlagala mentorica mag. Alenka Plemelj,
ki je dve leti enkrat tedensko vodila
rekreativno dejavnost za starejše
člane društva. Rekreativni dejavnosti je želela dati večjo vrednost in z
izdajo priročnika omogočiti izvajanje aktivnosti tudi v domačem okolju.
Namen diplomskega dela je bil,
da se preko telesno-rekreacijske
dejavnosti omogoči ohranjanje ali
izboljšanje spretnosti, potrebnih za
vsakodnevne aktivnosti pri starejših
osebah z okvaro hrbtenjače. V letu
2019 je bilo štiri mesece vsako
srečanje rekreativne dejavnosti
skrbno pripravljeno. Zajemalo je
različne aktivnosti: ogrevanje, ohranjanje in krepitev mišične moči in
gibljivosti sklepov ter aktivnosti za
spodbujanje socialne interakcije.
Pri tem so uporabljali enostavne
pripomočke, lahko dosegljive vsake-

mu udeležencu. Aktivnosti, pri katerih so opazili največjo učinkovitost
pa tudi veselje ob izvajanju, je avtorica nato strnila v priročnik. Vse
fotografije v priročniku so avtorsko
delo. Priročnik je kot del diplomskega dela osnovan na podlagi pregleda svetovne in slovenske strokovne
ter znanstvene literature. Omogoča
izvajanje telesno-rekreativne aktivnosti doma in s tem ohranjanje
samostojnosti pri skrbi zase. Kot
novi diplomantki delovne terapije
je priročnik z uporabno vrednostjo
v velik ponos. Ni potrebno izgubljati besed o tem, kako pomembna je telesna dejavnost v življenju
nas vseh. Pogosto se ob tem pozabi
tudi na pomen skupine, ki prinaša
motivacijo, veselje in dobro voljo na
skupnih srečanjih. Telesna dejavnost
in skupina delujeta zelo vzajemno in
dopolnjujoče.
Avtorica meni, da so sodelovanja
med študenti in društvi v sklopu
nastajanja diplomskih del zelo
pomembna. Na eni strani študentom
omogočajo doživljajsko spoznavanje problemov oseb s poškodbo
hrbtenjače v njihovem delovanju,
na drugi pa društva prejmejo pomoč
in strokovna znanja. Patricija Jug
se v svojem in v imenu mentorice
iskreno zahvaljuje našemu društvu
za sodelovanje pri izdaji priročnika.

Hvala pa tudi vsem udeležencem rekreativne dejavnosti.

Priročnik rekreativne dejavnosti
(Foto: arhiv društva)

”Ena od nagrad za to,
da se imate radi,
je dobro počutje.”
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[ DELODRUŠTEV ]
RAZLIČNOST JE ZAKON Z UČENCI OŠ FERDA VESELA NA DALJAVO

V

odja društvenega projekta
»Različnost je zakon« Rok
Bratovž je 17. decembra
2020 učencem 6.a razreda na OŠ
Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični
projekt predstavil na enem izmed
mnogih načinov komuniciranja preko računalnika.
Predstavitvi poslanstva našega
društva so prisluhnili: 18 učencev,
razredničarka Sabina Rozina, informatik Izidor Gabrijel, pomočnica
ravnateljice Jelka Rojec in ravnateljica Angelca Mohorič.
Rok jim je najprej razložil, kakšna je
razlika med paraplegiki in tetraplegiki, nato pa predstavil najpogostejše
vzroke, ki so povzročili poškodbo
hrbtenjače in s tem našo invalidnost.
Več kot tretjino poškodb povzročijo
prometne nesreče, sledijo jim različni
padci z objektov in dreves, nesreče
pri smučanju, skoki v vodo, operacije
hrbtenjače. Z zanimanjem so prisluhnili tudi Rokovi osebni zgodbi.

V nadaljevanju je Rok predstavil tudi
dejavnosti društva in življenje naših
članov, ki se vključujejo v društvene
aktivnosti. Na koncu pa je ostalo še
nekaj časa za vprašanja.
Na šoli so bili nad predavanjem
navdušeni, zato so Roka povabili,
da se v aprilu pridruži predsedniku

Zveze paraplegikov Slovenije in
domačinu Danetu Kastelicu, ki vsako leto obišče učence devetih razredov.
Program sta sofinancirali Občina
Ivančna Gorica in Agencija RS za varnost prometa.

Predstavitev društva na daljavo (Foto: arhiv društva)

VIDEO SEJA S ŠPORTNIMI REFERENTI POSAMIČNIH PANOG

Š

portni referent društva Robert Žerovnik je 14. decembra 2020 s pomočjo sodobne informacijske tehnologije sklical video sejo z vodji posameznih
športnih panog. Sodelovali so: Borut
Sever (košarka), Rok Bratovž (biljard), Štefan Glavan (kegljanje), Peter Kralj (športni ribolov), Jasmin
Sabljakovič (šah) in predsednica
društva Mirjam Kanalec.
Po sprejetem dnevnem redu so
nosilci posameznih športnih panog
poročali o dejavnostih in športnih
dosežkih ter govorili o športnih aktivnostih v naslednji sezoni.
V nadaljevanju video seje so
razpravljali o ligaškem tekmovanju
v organizaciji Zveze paraplegikov
Slovenije. Športniki našega društva
namreč tekmujejo v vseh šestih
ligaških tekmovanjih – košarki, kegljanju, streljanju, športnem ribolovu
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in šahu. Najboljše rezultate beležijo v
šahu, saj so že nekaj let nepremagljivi. Beseda je tekla tudi o šahu, ki bi
ga mogoče v teh časih lahko igrali na

daljavo. Žerovnik je udeležence opozoril še na doslednejše izpolnjevanje
list prisotnosti, nato pa so sledile
pobude in vprašanja.

Video seja s športnimi referenti (Foto: arhiv društva)

[ DELODRUŠTEV ]
Vlado Peterlin | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Čeprav smo vsak v svojem varnem zavetju domačega dvorišča lovili februarske tople sončne žarke, je ostala bojazen virusa še zelo prisotna, če ne
»v zraku« pa v zavesti. Stiskamo zobe in čakamo, da mine. Vsi. Čeprav je
situacija onemogočila izvajanje vseh dejavnosti v društvu, pa lahko tokrat
poročamo o pozitivni zgodbi našega člana, ki je postal ponosen lastnik
psa pomočnika, psičke Mije.

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

PRISMOJENA KOSMATA PRIJATELJICA

N

aj najprej zapišem, da je bila
ideja o psu v naši družini
vedno prisotna. Večkrat smo
se o tej temi pogovarjali in si predstavljali, kako bi bilo imeti družbo
kakšnega prismojenega kosmatinca.
Zaključek debate pa je bil vedno
enak: »Bilo bi lepo, ampak nimamo
časa, preveč bo dela …«. Nakar sem
nekega dne naletel na informacijo,
da so najtežje gibalno ovirani invalidi
oziroma invalidke lahko upravičeni
do psa pomočnika. Debata je spet
stekla in ker je bil tokrat zaključek
malo drugačen, so se stvari začele
odvijati. Z malo truda in veliko sreče
smo se prebili skozi birokratski del
in v lanskem septembru, tik preden
smo se zaradi korone morali zapreti v

Mija v službi s svojim uporabnikom
Vladom (Foto: arhiv VP)

Na družinskem sprehodu (Foto: arhiv VP)

domače ječe, začeli šolanje s psičko
Mijo.
Šolanje je trajalo približno mesec
dni, urnik dela je bil kar intenziven.
Inštruktorica Maja Golob je skoraj
vsak dan prihajala k nam domov.
Vse družinske člane je učila in nam
potrpežljivo pomagala pri ustvarjanju te posebne vezi med psom in uporabnikom, ki je prvi pogoj, da lahko
pes pomočnik kasneje opravlja svoje
delo – pomaga svojemu človeku.
Pes pomočnik nudi pomoč in sodeluje z invalidom pri vsakdanjih opravilih – pri pobiranju različnih predmetov s tal ali iz predala, odpiranju in zapiranju vrat, oblačenju,
prižiganju luči, prinašanju zdravil …
Psi pomočniki so neverjetno strenirani in sposobni. Vse te stvari znajo
opravljati, vprašanje je le, če bodo to

želeli narediti za dotičnega uporabnika. Pogoj za to je poseben odnos,
ki ga ima pes samo s svojim uporabnikom in tega je najtežje doseči. Terja
veliko truda, popravkov, doslednosti
in budilke (ker Mija ob petih zjutraj
mora lulati :) ). Predvsem pa terja
pravega inštruktorja, ki začuti dogajanje med psom in uporabnikom in
zna proces učenja temu prilagajati.
Po končanem šolanju je sledil izpit in
po uspešno opravljenem izpitu čisto
novo obdobje resničnega privajanja
na psičko.
Mija, naš pes pomočnik, je čudovita
in čeprav izkoristi vsako priliko, da
malo ponagaja, je odlična spremljevalka in zvesta pomočnica. Seveda ni
v službi 24 ur na dan, tudi ona ima
svoj prosti čas. In ko ji snamemo
oprsnico, postane Mija prismojena
kosmata prijateljica.

Ko ji snamemo oprsnico, postane Mija
prismojena pasja prijateljica.
(Foto: Arhiv VP)
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[ ŠPORT ]
Jože Globokar | NLB Wheel liga

Namesto finala le finalna tekma dveh
najboljših ekip NLB-lige
Koronavirus je v letu 2020 onemogočil izvedbo finalnega tekmovanja v regionalni NLB Wheel ligi, na katerem naj bi se sedem ekip 5. aprila v športni dvorani na Vranskem pomerilo za končne uvrstitve. Obe epidemiji
sta vodstvo lige primorali, da se je odločilo za okrnjeni zaključek lige in 13. februarja 2021 v športni dvorani
Borik v Banja Luki sklenilo tekmovanje. Srečanje je pripravila domača ekipa KKI Vrbas.

V

vsakem primeru pa bi se za prvaka lige v sezoni 2019/2020 pomerili: najboljša ekipa skupine A
KKI Vrbas iz Banja Luke in najboljša ekipa skupine B KIK Zmaj iz Gradačca. Ker
sta obe ekipi iz Bosne in Hercegovine,
sta kljub danim razmeram lahko odigrali
finalno srečanje. Seveda ob vseh varnostnih ukrepih, tekmo in zaključno podelitev odličij pa smo si lahko ogledalu tudi
na YouTubu.
V prvi četrtini je povedla domača ekipa
KKI Vrbas, vendar je KIK Zmaj kmalu izenačila in četrtino zaključila s prednostjo
dveh točk. S tem je že nakazala, da se
ne bo z lahkoto predala. V drugi četrtini
so boljšo igro prikazali igralci KKI Vrbas,
ki so kar šestkrat zapored osvojili naslov
prvaka lige. Polčas so dobili z rezultatom
37 : 32.

Glede na rezultate prejšnjih let je kazalo, da bo tudi tokrat nekoliko favorizirana KKI Vrbas sedmič zapored osvojila
prvo mesto. Toda v nadaljevanju je bilo
ravno obratno. Igralci gostujoče ekipe
so dobili krila, zadevali iz vseh položajev in povedli celo za 9 točk. No, KKI
Vrbas se ni predala. Štiri minute pred
koncem tekme je bil rezultat ponovno
izenačen, nato pa je sledila končnica
s pravo dramo. Manj kot minuto pred
koncem so Banjalučani še vodili za točko (69 : 68), nato pa jim je sreča obrnila
hrbet. Po minuti odmora so nasprotniki
zadeli in povedli za točko, domačini pa
v zadnjem napadu zgrešili. Dvanajst sekund pred koncem so gostje po osebni
napaki zadeli oba prosta meta, po še
eni osebni napaki pa postavili končni
rezultat 69 : 73. Igralci KIK Zmaj so imeli

Predsednik uprave NLB d. d. iz Banja Luke Radovan Bajić je košarkarjema Peru Kuzmanoviću
in Gregorju Gračnerju izročil tekmovalna vozička. (Foto: arhiv KKI Vrbas)
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V finalni tekmi je zmagala ekipa KIK Zmaj
(v rdečih dresih). (Foto: arhiv KKI Vrbas)

Prehodni pokal prvič v lasti ekipe KIK Zmaj
(Foto: arhiv KKI Vrbas)

mirnejšo roko in nekoliko več športne
sreče. Presenetili so ekipo KKI Vrbas in
postali prvaki NLB Wheel lige za sezono
2019/2020.
Po razglasitvi prvaka lige so, glede na
rezultate tretjega kroga, tretje mesto
pripisali ekipi KIK Sana iz Sanskega Mosta in ekipi Zveza ŠIS-SPK iz Slovenije.
Ekipe KKI Zagreb iz Zagreba, KIK Una
Sana iz Bihaća ter KKOI Zadar iz Zadra
pa so zasedle končno peto mesto.
Najboljši strelec rednega dela sezone je
Ramo Rakanović iz KIK Una Sana (141),
tehnični delegat je bil Žiga Kobaševič, tekmo pa so sodili Mitja Dečman
(SLO), Damir Kunosić (BiH) in Dražen
Štrok (HR).
Športnike je nagovoril Vuk Radivojević, direktor KK Igokea in nekdanji iz-

[ ŠPORT ]
vrstni košarkar, predsednik uprave NLB
d. d. iz Banja Luke Radovan Bajić pa
je ob prisotnosti člana uprave Gorana
Babića podelil dva košarkarska vozička,
ki ju NLB d. d. donira že vrsto let. Dragocenega darila glavnega pokrovitelja sta
se razveselila igralca Gregor Gračner iz
ekipe Zveza ŠIS-SPK in Pero Kuzmanović iz KKI Vrbas. Športni dogodek je popestrila plesno-navijaška skupina.
Generalni sponzor lige je Nova ljubljanska banka, medijski pa Košarka.si.
Ta športni dogodek naj bo nekakšen
začetek konca omejevanja pri aktivnostih športa invalidov in že se veselimo
obdobja, ko se bo šport invalidov aktiviral v polnem zamahu. Ob sklepnem dejanju pa gre v teh nenormalnih časih vsa
pohvala soorganizatorju, domači ekipi
KKI Vrbas.

Ekipa KIK Zmaj je presenetljivo osvojila prvo mesto. (Foto: arhiv KKI Vrbas)

Lutfi Abdullahu | Paraalpsko smučanje

JERNEJ SLIVNIK Z OPTIMIZMOM ZRE V NADALJEVANJE
SEZONE
Prve tekme letošnjega leta v parasmučanju so potekale od 19. do 23. januarja 2021 na švicarskem smučišču
Veysonnaz, kjer so se tekmovalci pomerili v treh kategorijah.

V

sedeči konkurenci je tekmoval
tudi naš paralimpijec Jernej Slivnik, ki je pod vodstvom trenerja
Romana Podlipnika nastopil v veleslalomu za evropski pokal in v dveh veleslalomih in slalomih za točke svetovnega
pokala.
V uvodnem veleslalomu je Jernej po
nesrečnem padcu odstopil, v veleslalomu za svetovni pokal pa si je prismučal
sedmo in osmo mesto. V slalomu je v
dveh vožnjah zasedel dvakrat četrto mesto, tako visoko pa v tekmah za svetovni
pokal še ni bil.
Smučarska karavana je po nekaj dneh
premora že nadaljevala s tekmovalno
sezono.
Slovenski predstavnik se je na avstrijskem
smučišču Leogang udeležil štiridnevnega
tekmovanja, ki je potekalo od 16. do 19.
februarja 2021. Za točke svetovnega pokala so se parasmučarji pomerili v dveh

veleslalomih in dveh slalomih.
Jernej je najprej nastopil v dveh veleslalomih, na katerih si je s solidnim smučanjem prismučal šesto in osmo mesto,
na slalomski preizkušnji pa je po dveh
nesrečnih odstopih ostal brez uvrstitve.
V Abtenau, prav tako v Avstriji, so bile v
začetku februarja (9.–12.) na sporedu
tudi štiri tekme za točke evropskega
pokala, na katerih pa Jernej zaradi zdravstvenih težav ni nastopil.
Jernej Slivnik je tudi ambasador programa Postani športnik, ki ga skupaj razvijata Zveza za šport invalidov Slovenije
– Slovenski paralimpijski komite in Lidl
Slovenija, na športni poti pa mu ob strani
vedno stoji osebni sponzor LIP Bohinj.
Tudi v novi tekmovalni sezoni bo našega smučarja podpiralo Združenje
slovenskih žičničarjev – GIZ (ZSŽ), ki
združuje upravljalce žičniških naprav in
smučišč.

Jernej Slivnik je zadovoljen z letošnjo
sezono. (Foto: Matic Klanšek - Velej)
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[ ŠPORT ]
Državno prvenstvo v paraalpskem smučanju

SMUČARKE IN SMUČARJI SO SE POMERILI V VELESLALOMU
Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite je 5. marca 2021 v
Kranjski Gori organiziral državno prvenstvo v paraalpskem smučanju. Kljub spomladanskim temperaturam so kranjskogorski smučarski delavci progo odlično pripravili, tako so
lahko enakovredno nastopili vsi smučarji.
Na smučišču Brsnina se je v veleslalomski disciplini pomerilo kar trideset smučark in smučarjev v
različnih kategorijah. V sedeči kategoriji je nastopil edini tekmovalec – Matej Arh iz Društva paraplegikov Gorenjske, ki si je s časom 1:11.02 prismučal naslov državnega prvaka. Najboljši so prejeli medalje, ki pa so jih brez osebnega kontakta prevzeli v ciljnem prostoru. Celotno tekmovanje je
potekalo v izvedbi "Šole smučanja" Romana Podlipnika.

Jože Globokar | Plaketa Državnega sveta za leto 2020

JOŽETU OKORNU PLAKETA DRŽAVNEGA SVETA
Državni svet Republike Slovenije je po javnem razpisu in predlogih izbral 14 dobitnikov najzaslužnejših društvenih delavcev za plaketo Državnega sveta RS v letu 2020. Nagrajenci so plakete prejeli za dolgoletno
dejavno delo s področja humanosti, medčloveških odnosov in pripravljenosti nuditi pomoč pomoči potrebnim.

M

ed dobitniki plaket je na
predlog državnega svetnika
Daneta Kastelica in Zveze paraplegikov Slovenije tudi Jože
Okoren. O njegovem bogatem in
dolgoletnem delu so v obrazložitvi
zapisali: »V prostovoljske organizacije in kot prostovoljec je Jože Okoren
vključen že preko petdeset let, skratka od svojega dvajsetega leta, ko si
je poškodoval hrbtenjačo. Razdajal
se je med slovenskimi paraplegiki
in tetraplegiki ter tudi drugimi invalidi, predvsem na področju športa
invalidov kot organizator in odličen
športnik. Je dobitnik dveh paralimpijskih medalj v atletiki. Dobrih
dvajset let vodi Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Več kot trideset let je vodil šport
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med paraplegiki, dvajset let je bil
tudi podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije. Za njegov doprinos k
izboljšanju kvalitete življenja slovenskih paraplegikov in tetraplegikov ga
je Zveza paraplegikov Slovenije ob
štiridesetletnici delovanja odlikovala
z zlato plaketo, ob petdesetletnici pa
s plaketo častnega člana, s katero se
lahko ponašajo samo ustanovni člani
Zveze paraplegikov Slovenije. Ker se
njegova matična organizacija zaveda
pomembnosti njegovega doprinosa
na področju športa invalidov, je bila
v letu 2009 tudi sopredlagateljica
najvišjega priznanja na področju
športa v Republiki Sloveniji, Bloudkove nagrade, in v letu 1980 tudi Bloudkove plakete. S tem dejanjem mu je
tudi slovenska država dala priznanje

Jože Okoren (Foto: arhiv ZPS)

[ ŠPORT ]
za njegovo pionirsko delo na področju športa invalidov. Vsa njegova
prostovoljska leta v invalidskih organizacijah si je prizadeval za invalidom
arhitekturno dostopne in prilagojene športne objekte in tudi siceršnjo
dostopnost grajenega okolja. V ta
namen je pristojne opozarjal na pomanjkljivosti pri dostopnosti športa
invalidom in spodbujal iskanje optimalnih rešitev za odpravo ovir v
urbanem okolju. V svojem bogatem

športnem in organizacijskem ciklusu
je pri Zvezi paraplegikov Slovenije
pripravil več priročnikov in brošur s
ciljem osveščanja mladih paraplegikov v smislu vključitve v športne
aktivnosti in posledično zmanjšanje
obolenj pri tistih, ki se aktivno ukvarjajo s športom. Ob njegovi sedemdesetletnici in petdesetletnici življenja
s paraplegijo je skozi literarni zapis v
samozaložbi predstavil tudi zgodbo
o svoji življenjski poti pod naslovom

»Dvajset nageljnov in voziček«. V letošnjem letu pa je kot nosilni soavtor predstavil šport Zveze paraplegikov Slovenije v enciklopediji »50 let
športa slovenskih paraplegikov«.
Predsednik Državnega sveta RS
Alojz Kovšca naj bi 5. decembra ob
mednarodnem dnevu prostovoljstva
podelil plakete, vendar je bila slovesna podelitev prestavljena na čas, ko
bo epidemija preklicana.

Jože Globokar | Pod njenim strokovnim vodstvom so naši strelci osvojili kar 7 paralimpijskih medalj.

POLONI SLADIČ BLOUDKOVA NAGRADA ZA
ŽIVLJENJSKO DELO
Na 56. podelitvi je med štirimi dobitniki 12. februarja 2021 najvišje športno priznanje, Bloudkovo nagrado,
prejela tudi trenerka parastrelske reprezentance, Polona Sladič. Na virtualni podelitvi so podelili še 12
plaket.

N

aša nagrajenka se je z vpisom
v strelski krožek že kot enajstletnica zapisala strelstvu. S
trdim delom je prišla do dveh naslovov državne prvakinje, nato pa zaradi
zdravstvenih težav končala športno
kariero. V letu 1995 se je posvetila
trenerskemu in organizacijskemu
delu, ki ga izredno uspešno opravlja
še danes. Legenda med strelci paraplegiki Franc Pinter je pod njenim
vodstvom že leta 1996 na paralimpijskih igrah v Atlanti osvojili prvo srebrno paralimpijsko odličje.
Sledila so leta, v katerih so se nizali
uspehi z vrhunskimi rezultati. To zgovorno kaže podatek, da se slovenska
strelska reprezentanca, med katerimi
sta poleg Pinterja bila še naša strelca
tetraplegika Veselka Pevec in Franček G. Tiršek, s šestih paralimpijskih
iger še ni vrnila brez medalje. Prav
gotovo nikoli ne bomo pozabili trenutka s paralimpijskih iger leta 2016
v Riu de Janeiru, ko sta bili na zmagovalnem drogu kar dve slovenski
zastavi. Zastavi za prvo in drugo mesto! Ta fotografija je obšla svet in te

veličastne trenutke tudi Polona težko
opiše. Videla je, da sta kar dva njena
varovanca povsem na vrhu in da bo
le še zadnji strel odločal o zlati medalji. Za katerega naj stiska pesti?
Neverjeten je bil tudi podvig našega strelca Frančka G. Tirška, ko je
leta 2012 pod njenim trenerskim
vodstvom v tekmi za svetovni pokal
v turški Antalyi dosegel neponovljiv
rezultat. Tiršek je že v prvem delu
pokazal svoje mojstrstvo – 600 krogov od 600 možnih, s tem da je zadel vseh 60 notranjih desetk. V zelo
napetem finalu (kar 7 tekmovalcev je
imelo 600) pa je zablestel in s fantastičnim finalom 106,8 krogov postavil nov svetovni rekord 706,8 krogov.
To je bil takrat najvišji rezultat v strelstvu na svetu, saj ga ni dosegel še
nihče v nobeni kategoriji v strelstvu
neinvalidov in invalidov.
Kar sedem paralimpijskih medalj so
osvojili strelci lokalnih društev Zveze paraplegikov Slovenije: eno zlato,
pet srebrnih, eno bronasto in še vrsto
odličnih uvrstitev. Za uspehe, ki so jih
delili s svojo priljubljeno trenerko, so

prejeli številna priznanja.
Med trenerji težko najdemo bolj
uspešno ime. Polonca ima namreč
ogromne zasluge za osvojitev kar 31
parastrelskih medalj: sedem paralimpijskih, 11 na svetovnih in 13 na
evropskih prvenstvih.
Iskrene čestitke za dolgoletno in
nadvse uspešno delo.
Zveza paraplegikov Slovenije

Vrhunec sreče ob vrhunskem rezultatu v
Riu de Janeiru (Foto: arhiv ZPS)
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mag. Primož Kirn, kondicijski športni trener | Sedeča vadba doma

KAKO V TEH ČASIH OSTATI AKTIVEN?
Primož je magister športnega treniranja in se je specializiral za osebe, ki potrebujejo drugačen pristop
vadbe/ specialna populacija. Trenutno pa je tudi v pridobivanju doktorata iz Zdravstvenih znanosti / specialna populacija. Že vrsto let sodeluje s športniki invalidi. Prosili smo ga, naj nam poda nekaj vaj, ki jih lahko
paraplegiki doma izvajamo sami in tako v teh časih, ko imamo omejeno gibanje na prostem, poskrbimo za
svojo fizično kondicijo.

P

rimož se predstavi: Moje ime
je Primož Kirn, rojen sem 4. 12.
1974 v Ljubljani. Vedno sem
hrepenel po novem znanju in srečanjih s strokovnjaki z vsega sveta. Vse
življenje se ukvarjam s športom, zato
me je pot ponesla k sodelovanju in
delu s posebno populacijo. Moj cilj in

želja sta bila razvoj na področju rehabilitacije za posebno populacijo, zato
sem se izobrazil za strokovnjaka s področja posebnih populacij, zdravstva
in znanosti.
Leta 2000 me je pot vodila v Paralimpijski komite Slovenije. Od takrat
sodelujem tudi z gibalno oviranimi
športniki, med drugim tudi z invalidi.
Sodelujem na skupinski in na individualni ravni (multipla skleroza, cerebralna paraliza itd.), razvil pa sem
tudi prvo spletno platformo na
svetu, ki invalidom omogoča, da
trenirajo doma – DISABLEDGYM.
Kot trener sem delal na ravni vrhunskih posameznih športnikov in pomagal pri strokovni pripravi klubov,
sodeloval pa sem tudi pri pripravah

na paralimpijske igre in igre parapan.
V teh letih sem sodeloval tako s športniki na vozičkih kot tudi z osebami,
ki se s športom ukvarjajo rekreativno.

V teh časih, ko se ne moremo več toliko
prosto gibati, trenirati v dvoranah, bazenih, telovadnicah in se družiti z znanci,
je še toliko bolj pomemben rek ZDRAV
DUH V ZDRAVEM TELESU.
Vsaka rekreacija je pomembna, ker se
z njo povečata cirkulacija krvi, obremenitev telesa, »poženejo« se fiziološke
funkcije … S treningom pripomoremo
k uravnoteženju telesne teže, jačanju
muskulatornega sistema, večji gibljivosti. Vse to pripomore k preprečevanju
poškodb in nalaganju kilogramov ter k
boljšemu počutju.

• Obremenimo svoje telo – naredimo
trening, da poženemo kri po telesu.
• Pazimo na prehrano in si zagotovimo
dovolj spanja (8 ur), da si telo spočije.

pretežke, prekinite ali pa si prilagodite
težavnost in ponovitve. Brez zadržkov
me lahko kontaktirate, da vam pomagam pri sami izvedbi ali pri odpravi
bolečine.

Kako si lahko pomagamo?

Pred vsakim treningom se je potrebno
dobro ogreti in pripraviti telo za napor, ki
ga boste izvedli.
Če imate kakšne bolečine in so vam vaje

Primož Kirn (Foto: osebni arhiv PK)

Primož je osebni trener našemu smučarju
Galu Jakliču (Foto: osebni arhiv PK)

ZAKAJ SE JE POMEMBNO GIBATI?

• Naredimo dihalne vaje in se sprostimo.
Sprostimo svoj um.
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V nadaljevanju je prikazan trening
za moč.
Za trening doma potrebujete: elastiko,
ročke.
Če slučajno nimate teh pripomočkov,
lahko namesto ročk uporabite polno
plastenko vode (0,5 l), namesto elastike
pa brisačo.

1. DEL: OGREVANJE
1a. Vrtite roke naprej: roke so iztegnjene,
vrtite počasi in nadzorovano. Začutite
svoje telo, vajo izvajajte sproščeno. Naredite 10 ponovitev.
1b. Vrtite roke nazaj. Naredite 10 ponovitev.
1c. Stisk lopatic skupaj: lopatice stisnete
skupaj, kot da bi želeli, da se ramena
približajo skupaj (hrbtna stran). Izvajajte
lepo počasi in nadzorovano, gibi naj
bodo tekoči. Na koncu zadržite lopatice
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za kako sekundo. Naredite 10 ponovitev.
1d. Odpiranje komolcev: prste s hrbtno
stranjo postavite na čelo. Komolce počasi
približajte skupaj in nato v začetno pozicijo. Gib izvajajte lepo počasi, da čutite,
kako se zgornji del telesa ogreva in
sprošča. Naredite 10 ponovitev.

Metuljček z elastiko: naredite 10–12
ponovitev na roko, 2– 3 kroge. Pavza je 1
min med krogi.

Vaje izvajajte eno za drugo. Naredite 2
kroga za ogrevanje.

Priteg z elastiko: 12–15 ponovitev, naredite 2–3 kroge. Pavza je 1 min med krogi.
Antirotacija, pišete abecedo: 10/10, naredite 2 kroga, pavza je 30 sek med krogi.
Ko držite elastiko, začnite pisati po zraku
abecedo do 10. črke (I).

2. DEL: GLAVNI DEL TRENINGA
Potisk z elastiko: 10–12 ponovitev, naredite 2–3 kroge. Pavza je 1 min med krogi.

Ko končate treninge, je zelo pomembno, da se počasi umirite in raztegnete
– ohladite. Zelo pomembno je tudi, da
delate po svojih sposobnostih. Če je
načrt treninga pretežak, si ga prilagodite
(ponovitve, pavza, krogi).

Dvig ramena spredaj: 12 ponovitev, naredite 2–3 kroge. Elastiko raztegnite, da
boste imeli upor. Pavza je 1 min med
krogi.

Za vsa vprašanja sem vam dosegljiv in z
veseljem vam bom pomagal pri vašem
treningu in pri izboljšanju kvalitete
življenja. V tem članku je bil predstavljen trening za moč v domačem okolju,
naslednjič vam bom predstavil trening
za kondicijo.
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Jože Globokar, Benjamin Žnidaršič | Imamo izredno razvejano kulturno dejavnost

UMETNIKI PARAPLEGIKI IN TETRAPLEGIKI OB KULTURNEM
PRAZNIKU
Ob osrednjem slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, se spodobi, da nekaj misli namenimo tudi umetnikom paraplegikom in tetraplegikom. V Zvezi paraplegikov Slovenije imamo namreč izredno razvejano
kulturno dejavnost, v naših vrstah pa poete, literate ter 34 slikarjev, kiparjev in rezbarjev.

N

a spletni strani ZPS je njihova
ustvarjalnost predstavljena na 45
podstraneh. Lahko se pohvalimo,
da imamo trenutno osem slikarjev, ki so
člani Mednarodnega združenja slikarjev,
ki slikajo z usti ali nogami. Še več, nekateri so razstavljali v tujini, eden izmed njih
pa celo v znamenitem pariškem Louvru.
Spomnimo pa se tudi trinajstih kulturnih
umetnikov, ki so nas sredi ustvarjalnega
dela zapustili.
Zametki kulturnega delovanja pri nas
segajo prav na začetek naše ustanovitve,
vendar so se takrat redki člani s kulturno dejavnostjo ukvarjali vsak po svoje.
Za prvo večje literarno delovanje je že v
letu 1973 poskrbela pesnica Marjetka
Smrekar z izdajo pesniške zbirke »Moje
male izpovedi«.
Sledile so pesniške zbirke Ljubice Jančar »Šopek,« (1984) in »Postojte, ljudje«

(1994); Marjetke Smrekar »V sonce večnosti« (1996), »Tako mi govori življenje«
(1998), »Mati in hči« (1999), »Vračala se
bom« (2001), »Veselje z Gospodom«
(2001), »Življenje vere« (2002) in »Pesem duše« (2004); Darinke Slanovec
»Sled angelov« (2003); Gordane Kitak
»Pogled v sanje« (2003); Benjamina
Žnidaršiča »Ritem Srca« (1995) in »Zlate perutnice« (1995). Leta 1998 je izšla
skupna pesniška zbirka »Most na drugi
breg« štirih avtorjev: Darinke Slanovec,
Marjetke Smrekar, Ljubice Jančar in Benjamina Žnidaršiča. Zbirko je v nemški jezik prevedla Sonja Kuntner. In še literarna dela Igorja Plohla "Lev Rogi" (2009),
"Ne domišljaj si!" (2012), "Lev Rogi najde
srečo" (2014), "Pustolovščine v Prlekiji" (2017), "Rogi in Edi na paralimpijskih
igrah" (2018) in »Lev Rogi v Afriki« (2020);
Benjamina Žnidaršiča »Govorica ži-

Delo Benjamina Žnidaršiča – Krivolovec (Foto: arhiv ZPS)
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vljenja« (2006) ter Janeza Klemenca
»Rakitna skozi čas« in »Fant nikoli ne boš
hodil, hodil …" (1990).
Za prvi pomembnejši kulturni dogodek
pa štejemo organizirano izobraževanje
slikarjev paraplegikov in tetraplegikov, ki
ga je leta 1982 pripravil naš slikar Branko Rupnik. To je bila nekakšna likovna
delavnica, ki jo je vodil akademski slikar
Milan Erič, sodelovali pa še: Marjan
Tršar, prodekan Akademije za likovno
umetnost, ter akademska slikarja Savo
Sovre in Draga Davidkova Erič. Na
delavnici se je izpopolnjevalo enajst naših slikarjev.
V ZPS pomembno kulturno prelomnico
beležimo v letu 1995, ko je vodenje kulturne dejavnosti prevzel Benjamin Žnidaršič. Beno je znal naše poete, literate
in še posebej likovnike animirati, da so
se ob kulturnih dogodkih bolj množično zbirali in svoje ustvarjanje predstavili
tudi širši javnosti. Med njimi ne smemo
pozabiti takratne predsednikove žene
Štefke Kučan, ki nas je povsod podpirala, in tudi mnogih drugih obiskovalcev
naših kulturnih dogodkov. Seveda pa je
bila naša kultura obogatena s številnimi
znanimi imeni iz sveta slovenske kulture,
kot so: Janez Škof, Igor Torkar, Boris Kralj, Tone Pavček, Neža Maurer,
Jerca Mrzel, Ivan Sivec, Kamniški
koledniki, Božo Matičič, Miha Dovžan, Joži Kališnik, Nejč Slapar, Boris
Kobal, Triobadur, Gloria, Adi Smolar,
Iztok Mlakar, Anika Horvat, Gregor
Čušin, Janez Bončina - Benč, Tone
Fornezzi - Tof, Janez Hočevar - Rifle, Danilo Kocjančič, Slavko Ivančič,
Tomo Jurak, Zvone Šeruga, Ervin
Fritz, Zvone Hribar, Tone Kuntner,
Sonja Kuntner, Marjanca Jemec Bo-
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Slika pokojnega slikarja Stojana Zafreda (Foto: arhiv ZPS)

žič, Boris Cavazza in mnogi drugi, ki so
nastopali na naših kulturnih prireditvah
in sodelovali z nami.
Kulturniki so se ob dnevu invalidov (3.
december) in rojstnem dnevu Franceta
Prešerna začeli zbirati na Inštitutu RS za
rehabilitacijo, na tako imenovanih kulturnih dnevih. Na njih so naši kulturni
ustvarjalci vsako leto na bogati razstavi
predstavili svoja nova dela. Predstavili so
predvsem literarno in slikarsko ter kiparsko ustvarjanje, pa tudi kulturno dediščino, kot sta pletenje iz vrbovja in idrijske
čipke. Na razstavah in recitalih so sodelovali vsi naši ustvarjalci, ogled prireditve
pa je bil včasih tako množičen, da vsi
niso mogli v dvorano inštituta.

Vojko Gašperut na razstavi v Louvru
(Foto: arhiv ZPS)

Dan kulture na inštitutu je zamenjal
Teden kulture invalidov v domu paraplegikov v Pacugu, ki se je z vso svojo dejavnostjo skozi cel teden predstavil prvič v
septembru 2006.
Na literarnih popoldnevih, ki smo jih
po letu 1996 organizirali večkrat, smo v
goste povabili znane kulturnike in se z
njimi pogovarjali o njihovem ustvarjanju.
Na začetku celo državnega sekretarja na
Ministrstvu za kulturo Iva Svetino, kar
je bilo prvič, da smo začeli sodelovati z
vladnimi ustanovami na področju kulture. Kasneje je morda tudi to pripomoglo,
da so začeli naši kulturni projekti dobivati finančno podporo Javnega sklada
RS za kulturno dejavnost. Zavedati smo
se začeli, da nam je potrebno strokovno
izpopolnjevanje in organizirano delo, kar
je imelo za razvoj kulture izredni pomen.
V Semiču so se slikarji od leta 2001 začeli
zbirati na likovnih kolonijah, ki so vsako leto znova v vrste slikarjev pripeljale
nove obraze. Marsikateremu udeležencu
je bil to prvi stik s slikarskim čopičem po
poškodbi hrbtenjače. Že slikanja veščim
paraplegikom pa je delavnica dala mnogo dodatnega znanja. Dejavnost likovne
sekcije je obsegala strokovno izpopolnjevanje v obliki dnevnih in mesečnih
likovnih delavnic, predavanja o različnih
tehnikah likovnega ustvarjanja, tedenske
likovne kolonije, ogled mednarodnih
razstav v domovini in tujini in ne nazadnje tudi likovne razstave in recitale. Li-

kovne kolonije pripravljamo tudi v domu
paraplegikov v Pineti. Ob tem naj omenimo dva mentorja, Rassa Causeviga in
Jožeta Potokarja - Cvrča, ki sta zaslužna za viden napredek naših likovnikov.
Pomembno prizorišče številnih likovnih
delavnic, ki so jih slikarji skozi vsa leta organizirali po različnih krajih Slovenije, je
gotovo Brje, kjer je že od leta 1998 dalje
Vlasta Rebek Dolenc, kot predsednica
Društva NORMA 7, pripravljala srečanja
invalidnih slikarjev in literatov. Pomembne so tudi številne likovne delavnice
za mladino, ki so jih slikarji pripravili po
osnovnih šolah.
Veliko je priznanj, nagrad in odlikovanj,
ki so jih naši umetniki v preteklih letih
prejeli za svoje delo v kulturi. Veliko od
njih je svoje delo in njegove vrednote
poneslo v svet, da so se tudi drugi lahko
učili od njih. Ponosni smo na njih.
Skozi luč zgodovine ni mogoče zapisati
vseh aktivnosti, ugotavljamo le, da je bilo
storjenega veliko. Vsi kulturni umetniki
so prispevali svoj delež, nekaj pa je tudi
takih, ki so s svojim delom v ZPS pustili
tudi del sebe. Kulturno dejavnost so vodili slikarji: Branko Rupnik, Benjamin
Žnidaršič, Boris Šter in Tina Pavlovič. V okviru kulturne dejavnosti smo
ustanovili tudi likovno sekcijo, celotno
kulturno področje pa uspešno vodi slikar
Metod Zakotnik.

Pesniška zbirka štirih – Most na drugi breg
(Foto: arhiv ZPS)
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Zala Stanonik in Gaja Kos | Lev Rogi

RECENZIJA SLIKANIC O LEVU ROGIJU
Zala Stanonik

V reviji Sodobnost, najstarejši slovenski
reviji za književnost in kulturo, je izšla recenzija slikanic o gibalno oviranem levu
Rogiju Igorja Plohla, ki jo je pripravila dr.
Gaja Kos. Sodobnost objavlja najnovejša
dela uglednih slovenskih pesnikov,
pisateljev in dramatikov, odkriva in vzgaja nova literarna imena in poglobljeno
poroča o novitetah na knjižnem trgu.
Gaja Kos je kritičarka in avtorica. Doktorirala je iz mladinske književnosti. Kritike

piše za revije Literatura, Dialogi, Sodobnost in Otrok in knjiga, za Književne liste
ter za elektronski medij Lud Literatura.
S Centrom za mladinsko književnost
in knjižničarstvo kot zunanja strokovna sodelavka sodeluje pri pripravi
Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig. Za svoje kritiško delovanje
je leta 2010 prejela Stritarjevo nagrado.
Pri LUD Literatura soureja knjižno zbirko
Stopinje, pri založbi Miš pa izvirno slovensko otroško in mladinsko leposlovje.

Piše za (naj)mlajše bralce in zanje
občasno tudi kaj prevede. Je članica
upravnega odbora Društva slovenskih
literarnih kritikov in nadzornega odbora
Slovenske sekcije IBBY.

Recenzija
(Gaja Kos, Sodobnost 11,
november 2020)

Igor Plohl: Lev Rogi v Afriki.
Ilustrirala Urška Stropnik Šonc.
Maribor: Založba Pivec; Ljubljana: Zveza
paraplegikov Slovenije, 2020.
Igor Plohl je na domačem literarnem
prizorišču morda manj znano, a nikakor
ne nepoznano ime, konec koncev ima
za sabo že kar nekaj knjig, avtobiografsko
Ne domišljaj si!, mladinsko pustolovko
Pustolovščine v Prlekiji, predvsem pa
štiri slikanice z levom Rogijem v glavni
vlogi, ki imajo prav tako avtobiografsko
osnovo; no, pravzaprav še vse kaj drugega kot le osnovo.

Naslovnica, Maja Pucelj
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V prvi slikanici Lev Rogi: Sreča v nesreči
že na začetku izvemo, da je zgodba o
levu Rogiju dejansko avtorjeva osebna
zgodba, ne nazadnje si delita tudi ime:
če Rogi preberemo nazaj, dobimo Igor!
Po delovni nesreči je bil Igor Plohl za
gibanje primoran uporabljati invalidski
voziček, kar mu je sprva življenje postavilo na glavo, a z levjo močjo, vztrajnostjo
in pogumom (izbira živalskega lika gotovo ni naključna) mu je uspelo zaživeti
samostojno in aktivno. Tudi smisla za hec
avtor ni izgubil; ko opisuje levovo stanje,
zapiše: »Tudi misli so mu dobro tekle.
Včasih celo za bedarije.« Prva knjiga o
levu Rogiju torej pripoveduje o obdobju
od vseh »nikoli več« (nikoli več ne bom
mogel tega in onega in ...), ki so se mu
podili po glavi, do veselja in hvaležnosti
za vse tisto, kar je ostalo neprizadeto in
nespremenjeno. Ob tem avtor vseskozi
poudarja velik pomen družine in prijateljev, ki so levu ob težkih trenutkih stali
ob strani: »In ker je deljena sreča dvojna

[ KULTURA ]
sreča in deljena žalost polovična žalost,
je bilo levu Rogiju kmalu bolj prijetno
pri srcu.« Prva slikanica je nastala deloma
kot projekt avtorjevih učencev (Igor Plohl
je namreč tudi učitelj), ki so poskrbeli za
njeno (raznovrstno) likovno podobo.
Enotno podobo je lev Rogi dobil šele v
naslednji slikanici Lev Rogi najde srečo.
Tokrat ga je upodobila ilustratorka Urška
Stropnik Šonc, za njena dela so značilne
barvno živahne, ploskovite ilustracije
na videz enostavnih potez, ki pa otroke
pritegnejo z igrivostjo in simpatičnostjo.
Tudi v tej slikanici avtor v uvodu oziroma
predgovoru izpostavi, da gre za njegovo
osebno zgodbo, poudari pa tudi svoj namen: »S pravljico Lev Rogi najde srečo
sem želel opozoriti na to, da je vsaka invalidnost na začetku osebna življenjska
tragedija, vendar ne vodi nujno v trajno
žalost, popolno odvisnost od drugih in
življenje na robu družbe. Invalidi lahko
družbo bogatimo in v njej krepimo strpnost ter druge vrednote /.../« Začetek
je podoben kot v prvi slikanici, a pred
bralcem kmalu razgrne nove vsebine,
vezane na novo življenje: lev Rogi začne
spet opravljati svojo službo, znova vozi
avto, ukvarja se s športom in nasploh
samostojno zaživi. Gre torej za nekakšen
panoramski pogled na življenje po levovi nesreči, v dodatku Ko Rogi postane
Igor na koncu pa se nam avtor predstavi
ob fotografijah iz svojega vsakdanjega
življenja. S tem mladim bralcem na hitro, a
vseeno precej učinkovito predstavi vsakdan človeka, ki za gibanje uporablja invalidski voziček.
Tretja slikanica, Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah, izjemoma ne temelji na
resničnih dogodkih, prav tako je za razliko od prvih dveh dejansko leposlovnopoučna. Zgodbo o Rogiju in risu Ed-

Naslovnica Lev Rogi najde srečo.
(Avtor: Urška Stropnik Šonc)

iju, pomočniku trenerja za športnike
invalide, ki skupaj obiščeta paraolimpijske igre, se selita s prizorišča na
prizorišče in spremljata različne športe
oziroma tekme, namreč vseskozi spremljajo okvirčki z različnimi informacijami
o paraolimpijskih igrah, športnih disciplinah športnikov invalidov itd., na
koncu pa sta dodani še kratki poučni
besedili Paraolimpijski šport v Sloveniji
in O športu tekmovalcev na invalidskih
vozičkih. Poučni del slikanice postreže
z zanimivimi informacijami, kar zadeva
leposlovni del, pa ima le nekoliko preveč
prepričevalen zaključek – sploh v slikanicah pogosto velja, da je manj več; to, kar
je na koncu poudarjeno (invalidnost ni
ovira ...), je bilo tako ali tako že lepo prikazano skozi celotno zgodbo in je zatorej
kratko malo odveč.
Četrta iz serije slikanic o levu Rogiju, Lev
Rogi v Afriki, je spet nastala po resničnih
dogodkih, in sicer po avtorjevem potovanju v Tanzanijo. Razen slovarčka
na koncu, v katerem najdemo razlago
morebiti manj znanih besed (Masaji,
baobab itd.), je ta povsem leposlovna,
opisuje priprave na potovanje, polet
in zaplet na letališču, obisk masajske
vasi, doživetja na safariju, zaokroži
pa se s poletom v domovino, ki levu,
pred nesrečo zagretemu planincu,
postreže še z veličastnim pogledom
na Kilimandžaro, kar da potovanju piko
na i. Zgodbica je zanimiva že zato, ker
se dogaja na drugem koncu sveta in
bralca popelje na safari, med živali, ki
jih lahko nepopotniki občudujejo le v
živalskem vrtu, pa še tam ne vseh. Če
je v resničnem življenju na potovanje
odšel Igor Plohl, je logično, da se je v
knjigi na pot odpravil lev Rogi, a ravno v
tej slikanici je to nekoliko manj prikladno
kot v prejšnjih, kjer je simpatičen levji
lik gotovo pritegnil otroke; tudi tu jih, a
tokrat je rahlo nenavadno, da lev odide
na safari gledat leve in druge živali in
da v okolju, v katerem levi ljudem predstavljajo kvečjemu nevarnost, obišče
Masaje itd. Saj vidite, kam molim taco,
kajne? V prejšnjih knjigah se živalski in
človeški svet nista mešala, v zgodbah je
dosledno obstajal le živalski (seveda z
močnimi aluzijami na človeškega), toda
ko pride do mešanja enega in drugega,
utegne na določeni ravni to delovati nekoliko nenavadno oziroma nenaravno.

Lev Rogi najde srečo.
(Avtor: Urška Stropnik Šonc)

Ne glede na to tudi najnovejša slikanica
opravlja pomembno nalogo, ki si jo je
zastavil avtor: s tematizacijo invalidnosti,
ki je v domači književnosti za otroke (pa
tudi mladostnike) sicer tu in tam prisotna, a je vedno znova dobrodošla, o njej
ozavešča mlade in jim predaja pomembna sporočila o pomenu optimizma,
iskanja rešitev, močne volje, vztrajnosti,
radovednosti, učenja, pa tudi prijateljstva, solidarnosti in sprejemanja. Tudi slikanico Lev Rogi v Afriki na koncu spremlja nekaj fotografskega materiala, ki dokumentira pisateljevo afriško avanturo,
avtor pa bralca v sklepnih odstavkih (ki
niso več del levje zgodbe) napoti tudi do
videoposnetkov na Youtubu. Ilustratorka
je v knjigo nekaj afriškega duha vnesla
ne samo s pisanostjo, pač pa predvsem z
dekoracijo v obliki vzorčastih obrob strani in kam drugam umeščenih vzorčastih
trakov ter z veznimi listi, na katerih najdemo tako vzorce z živalskih kožuhov kot
tudi s tkanin in nakita afriškega prebivalstva.
Serija slikanic o invalidnem levu Rogiju,
ki z dobro voljo omejitve ves čas presega
in se zlepa ne odreče stvarem, ki so ga
že od nekdaj veselile, nedvomno opravlja pomembno poslanstvo, saj avtor
svojo osebno izkušnjo približa otrokom
skozi simpatičen lik (a tudi s fotografijami, ki domišljijski svet živali en, dva,
tri prestavijo v človeško resničnost) in
s tem pomembno prispeva k detabuizaciji invalidnosti oziroma ponuja jasne
odgovore na številna vprašanja, ki se
morda ob pogledu na človeka na invalidskem vozičku porajajo v otroških
glavah. Otroke, ki imajo srečo, da lahko
hodijo, skačejo in tečejo, torej skozi jasne
zgodbice informira, tiste, ki so se nemara
znašli v podobnih okoliščinah kot avtor,
pa opogumlja in spodbuja ter jim z lastnim primerom kaže, kaj vse se da, če se
le hoče.
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[ DOMPARAPLEGIKOV ]
Marko Ferluga | Dom paraplegikov Pacug

DOM PARAPLEGIKOV V LETU 2021
Vsem dragim gostom smo tudi letos pripravili nekaj novosti. Upamo samo, da se jih ne boste naveličali (novosti in nas) ... 

V

sklopu celostne grafične in druge podobe smo si letos zadali
spremeniti videz naših prostorov
od vhoda v dom, restavracije, recepcije, prehoda do fizioterapije in bazena,
do vhoda v Vilo Pacug in tako dalje in
tako dalje, da ne naštevamo. Priznati pa
moramo, da je vsaj nam precej lepše to
spremembo videti v živo.
Ker nas zaprtje in nezmožnost delovanja oz. obratovanja že kar nekaj časa
močno bremenita, smo si »morali« omisliti novo delo. Lotili smo se barvanja
vseh sob in osvežitve fizioterapije, recepcije, sob v domu in Vili Pacug. Zadali
smo si toliko dela, da upamo, da bomo
do začetka sezone nared. Mala šala, seveda bomo.
Prav tako bomo pripravili še kakšno presenečenje kot vedno, da boste Vi, dragi
stalni gostje in upamo, da tudi novi, zadovoljni in veseli ter da se boste dobro
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počutili pri nas.
Zatorej vljudno vabljeni k nam, pa četudi na kratek obisk ali kavico ali samo,
da nas pozdravite in pogledate, kaj je
novega. Zelo veseli bomo, če se boste s
svojimi najbližjimi ponovno odločili priti k nam na SOR (obnovitveno rehabili-

tacijo). Prav tako bi Vas želeli spomniti,
da je pri nas še vedno možno (iz)koristiti
turistične voucherje (bone).
DOBRODOŠLI pri nas v Pacugu. Na snidenje.

[ IZ ŽIVLJENJA ]
Veronika Rot, Služba za dostopnost programov RTV Slovenija | Enostavno.info

NOV PORTAL MMC RTV SLOVENIJA
V okviru MMC RTV SLO od 4. januarja 2021 nastaja nov novičarski portal Enostavno.info. Novice, ki jih lahko
preberete na portalu Enostavno.info, so napisane v lažje razumljivem jeziku.

Z

elo široka in raznolika je skupina
ljudi, ki potrebuje informacije v
lažje razumljivem jeziku. Še posebej osebe z različnimi oviranostmi,
na primer ljudje, ki slabše berejo in težje razumejo zapletena besedila, ljudje
po poškodbi glave, osebe z motnjami
v duševnem razvoju, starejši, ljudje, ki
niso tako zelo izobraženi, ali pa tudi ljudje, ki se slovenskega jezika šele učijo.
Krog ljudi, ki potrebuje novice v lažje
razumljivem jeziku, je izredno širok in
raznolik, njihov skupni imenovalec pa je
želja in pravica do obveščenosti.

Kaj je lažje razumljiv jezik?

Lažje razumljivemu jeziku pravimo tudi
tehnika lahkega branja. Ta se v tujini in
tudi v Sloveniji razvija že vrsto let, pri tem
pa obstajajo številna pravila različnih
organizacij in raziskovalnih institucij, do
katerih so prišli po dolgotrajnem delu
z uporabniki lahkega branja in raziskovanju že obstoječih besedil. Lažje razumljiv jezik ima določena pravila. Na primer
uporabljamo znane, pogosto rabljene
besede. V prispevkih ne uporabljamo
sinonimov. Posamezne kratice razlaga-

mo, razen če gre za ustaljeno rabo. Besed
ne okrajšujemo. Izogibamo se rabi zaimkov. Težje in bolj zapletene besede in
tujke na kratko pojasnimo in razložimo.
Če je mogoče, pišemo v enostavčnih
povedih. Vsak stavek poskušamo zapisati v svojo vrstico. Pri pisanju ne uporabljamo prispodob, razen če gre za
ustaljeno rabo. Namesto trpnega načina
uporabljamo tvorni način. Pri besedilu
izberemo pomembne informacije. Kljub
večjemu številu razlag mora besedilo
ohraniti rdečo nit.
Znotraj novinarskih žanrov je mogoče
lažje razumljiv jezik uporabljati ne le pri
besedilnih prispevkih, temveč tudi pri
radijskih in televizijskih prispevkih, kjer
imata pomembno vlogo glas in podoba.

talu Enostavno.info pri MMC RTV SLO.
Pri pisanju se ravnamo po aktualnosti in
pomembnosti dogodkov. Vsako novico
je mogoče zapisati v lažje razumljivem
jeziku, tudi če je idejna ali konceptualna
zasnova novice pri nekaterih zahtevnejša
kot pri drugih. Toda pišemo v obliki, ki
podaja jasne informacije. Zavezani smo
točnosti in preverjenosti informacij, saj
to predstavlja temelj novinarstva. Dejstva so dejstva. Različen je le način, na
kakšnega so ta dejstva predstavljena. V
lažje razumljivem jeziku se izogibamo
dvoumnostim, ugibanjem, napovedovanjem. Predstavljamo gotova dejstva,
bistvo naših prispevkov pa je neposredna in točna informacija.

Kako uporabljati lažje razumljiv jezik v novinarstvu?

Portal Enostavno sestavlja pet rubrik. V
rubriki Slovenija objavljamo prispevke o
dogodkih v Sloveniji. Pišemo o gospodarstvu, politiki, družbi, ljudeh, lokalnih
in državnih dogodkih, o resnih in manj
resnih temah. V rubriki Svet si prizadevamo slediti najpomembnejšim dogodkom povsod po svetu. Dogodkom, ki
odmevajo tudi pri nas ali pa so zanimivi
za našo splošno razgledanost in poznavanje. V rubriki Šport izpostavljamo
uspehe naših športnic in športnikov na
pomembnih tekmovanjih doma in po
svetu. Rubrika Zanimivosti je pestra, saj
v njej objavljamo najrazličnejše zanimive
dogodke. Tako zabavne, kot so papige, ki
so se naučile sočno preklinjati, pa tudi do
bolj resnih, kot je ta, da v Moskvi metroje
lahko ponovno vozijo tudi ženske.
Teme, ki nam razširjajo obzorje ali pa nam
pomagajo pri razreševanju določenih
problemov in vprašanj, so zbrane v rubriki Uporabno. Tam si lahko preberete,
kakšni so zaščitni ukrepi pred okužbo s
koronavirusom, kako pravilno nosimo
zaščitno masko in še marsikaj uporabnega za vsakdanje življenje. Tudi to, kako

Novinarstvo obsega precej širok nabor novinarskih žanrov, ki obstajajo v
različnih medijih. Novinarstvo v lažje razumljivem jeziku pa je pri nas novost, ki
smo jo v slovenskem prostoru s širokim
zamahom vpeljali prav na novem por-

Kaj prinaša portal Enostavno?
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konitosti jezika kot tudi potrebe ciljne
publike. Prav zato je za nas zelo pomembno tudi sodelovanje s strokovnjaki za
lahko branje in uporabniki.
Novinarstvo v lažje razumljivem jeziku
je šele v povojih. Je področje, ki se bo
pravzaprav šele začelo razvijati. Na RTV
Slovenija smo se tega lotili z zanosom in
zagonom. Veseli bomo vaših pripomb,
nasvetov, predlogov in mnenj.
Pišite nam na: enostavno@rtvslo.si
Vabljeni k branju novic v lažje razumljivem jeziku na portalu Enostavno.info!
www.dostopno.si, www.enostavno.info

SONCE
ravnamo ob potresu ali kako paziti na
varnost pri uporabi spleta.
Novica v lažje razumljivem jeziku pa je
videti takole:

Kako lahko varno uporabljamo splet?

Uporabni nasveti v lažje razumljivem
jeziku

Splet moramo uporabljati
previdno in odgovorno.
Brskanje po spletu nam lahko
koristi

Na spletu lahko najdemo veliko podatkov.
Lahko najdemo podatke o skoraj vsem,
kar nas zanima.
Na spletu lahko najdemo:
- novice,
- recepte,
- filme,
- igre
in še veliko drugih zanimivih stvari.
To je le delček novice o varni rabi spleta.
Novicam pa lahko tudi prisluhnite, in
to tako, da pritisnete na gumb Preberi.
Lahko izberete tudi počasnejšo hitrost
branja, če pritisnete na gumb Preberi
počasi. Novico prebere računalniško
generiran sintetični govor E-bralec, ki ga
za branja gradiv v elektronski obliki uporabljajo tudi osebe z okvaro vida.
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Dostop do portala Enostavno

Do spletnega portala Enostavno.info
lahko dostopate na različne načine. V
brskalnik na spletu lahko enostavno
vtipkate spletni naslov www.rtvslo.si/
enostavno ali pa www.enostavno.info.
Do portala Enostavno lahko dostopate
tudi s portala Dostopno.si. V zgornjem seznamu možnosti izberete gumb
Enostavno. S klikom na ta gumb pridete
na spletni portal Enostavno.info. Obstaja
pa še drugi način, kako s spletne strani
Dostopno.si dostopate na spletni portal
Enostavno. To lahko storite v posebni rubriki Enostavno, ki jo najdete na prvi strani. S pritiskom na povezavo Enostavno
pride na spletni portal z novicami v lažje
razumljivem jeziku.

Prvi koraki k novinarstvu v
lažje razumljivem jeziku

Pravica do obveščenosti je pravica vseh.
Vsi si želimo vedeti, kaj se dogaja okoli
nas. Nekatere od nas zanimajo dogodki
v Sloveniji, druge zanimajo dogodki iz
sveta. Nekateri imajo radi šport, drugi
radi preberejo kako novico iz življenja
slavnih ali pa o različnih zanimivih dogodkih, stvareh, ki se zgodijo ali pa jih
počnejo ljudje na različnih koncih sveta.
Nekateri iščejo uporabne informacije.
Naš svet je preplavljen z novicami, podatki, informacijami. Vendar pa ni dovolj,
da so nam vse te raznolike vsebine na
razpolago, pomembno je, da so tudi
dostopne.
Pisati v enostavnejšem, razumljivejšem
jeziku ni lahko. Treba je poznati tako za-

Ko zasiješ,
se v mojem bivanju
poraja trdnost.
Grejem se, četudi
videz zunanjega sveta
ponuja hladnost.
Sonce,
vedno si toplo,
vedno čuteče,
vedno svobodno.
Nikoli ne prezreš osamljenih,
nikoli ne prinašaš tegob.
Ostani, sonce,
da bodo naša srca vzdržala
temine.
Ostani
in osvobajaj
naše utrujeno življenje!
Marjetka Smrekar

[ IZ ŽIVLJENJA ]
Jože Globokar | Dostopnost javnega potniškega prometa

POTNIKI NA VOZIČKIH Z VLAKOM V KOČEVJE

K

ar 12 let je trajala prenova 49
kilometrov dolge železniške
proge med Grosupljem in Kočevjem, zanjo pa so porabili skoraj
milijon evrov. No, po 50 letih je 3. januarja 2021 po prenovljeni progi ponovno zapeljal potniški vlak, ki omogoča
udobno vožnjo tudi gibalno oviranim
potnikom. Sodobni poljski vlak Stadler
ima izvlečno stopnico, ki potnikom na
invalidskih vozičkih omogoča povsem
raven in varen vstop in izstop. Na vlakih so invalidom na vozičkih prilagojene tudi sanitarije in seveda tudi peroni
na železniških postajah.
Notranjost vlaka je udobna in opremljena s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo (brezžični
WI-FI in priključki za polnjenje mobilnih naprav).

Potniški vlak na progi Grosuplje – Kočevje (Foto: Google)

JOŽETU OKORNU ZLATO BLOUDKOVO ZNAČKO, GAŠPERJU PEČKU
PA ŽUPANOVO PRIZNANJE
V Mestni občini Novo mesto so 10.
marca 2021 organizirali prireditev
Športnik leta 2020, ki je v svoji 35 letni
zgodovini prvič potekala pred praznimi stoli v dvorani. No, gledalci pa so si
jo lahko ogledali na TV Vaš kanal.
Namen prireditve je bil tudi tokrat
predstavitev in popularizacija športa,
športnikov in športnih delavcev
ter se jim na ta način zahvaliti za
vloženo delo v šport. Športnicam in
športnikom so podelili veliko priznanj
za naslove državnih prvakov ali za
nastope v reprezentanci Slovenije.
Zaslužni športni delavci so prejeli
občinska priznanja za petletno delo v
športu, bronaste Bloudkove značke za
več kot deset let dela v športu ter srebrne in zlate za več kot dvajset oziroma trideset let aktivnega dela v športu.
Med prejemniki Zlate Bloudkove

značke je tudi predsednik Društva
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine
in Posavja Jože Okoren, ki je priznanje prejel za več kot 30 let aktivnega
dela v športu, predvsem na področju
športa invalidov. Gašper Peček, pa je
prejel županovo priznanje za posebne

športne dosežke v letu 2020. V
preteklem letu je osvojil naslov
državnega prvaka v ribolovu za invalide.
Čestitamo, Zveza paraplegikov
Slovenije

Člana novomeškega društva paraplegikov prejela priznanje. (Foto: arhiv zveze)

47

[ IZ ŽIVLJENJA ]

TIK Kobarid – Znanje za življenje že 70 let
TIK včeraj ...
TIK Kobarid je bil ustanovljen 14.
februarja 1951 kot podjetje za izdelavo šivank. Leta 1959 so začeli
proizvajati injekcijske igle za večkratno uporabo – prvi medicinski
izdelek, plod lastnega razvoja. Vmes
so v turbulentnih sedmih desetletjih
doživeli številne spremembe v paleti
izdelkov in organizaciji. Od razcveta
v 60. do prvega preboja na tuje trge
v 70. letih, ko jim je uspelo kar četrtino proizvodnje izvoziti in so bili s
600 zaposlenimi največji zaposlovalec v Zgornjem Posočju. Po številnih
reorganizacijah in obdobju rasti v 80.
letih, ko so uvajali avtomatizacijo,
širili proizvodni program in proizvodne zmogljivosti, ob nenehni skrbi
za zaposlene in lokalno okolje, so v
TIK-u z negotovostjo pričakali osamosvojitev Slovenije, saj so bili močno odvisni od nekdanjih jugoslovanskih trgov. Število zaposlenih se je
prepolovilo, novemu vodstvu pa je
kljub temu uspelo ohraniti večino
proizvodnje. Na podlagi dolgoletnih
izkušenj in lastnega raziskovalno razvojnega dela se je podjetje specializiralo za uporabnikom prijazne izdelke za humano medicino z visoko
dodano vrednostjo; tako so že leta
1997 pridobili certifikata ISO 9001
in EN 46001. Istega leta je podjetje
od Sklada RS za razvoj odkupila cerkljanska družba Certa d.d., z zavezo,
da bodo ohranili vseh 163 delovnih
mest.
Prelom tisočletja so zaznamovali
novi proizvodni programi, nov postopek proizvodnje intravenske kanile, ki ga je razvila lastna razvojna
skupina, ter nova linija za obdelova-
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Petra Borovinšek, direktorica TIK Kobarid (Foto: Žiga Intihar)

nje in pakiranje katetrov – mejnik v
izdelavi katetrov.
Za proizvodnjo medicinskih pripomočkov je TIK leta 2003 prejel prvi
certifikat za sistem kakovosti ISO
13485, ki ga je leta 2006 nadgradil po
ISO 13485:2003.
Pomemben mejnik je leto 2005,
ko TIK začne proizvodnjo katetrov s hidrofilnim nanosom, ki
je danes eden najpomembnejših
strateških proizvodnih programov podjetja pod lastno blagovno znamko greencath®.
V zadnjem desetletju podjetje uvaja
nove naprave in sisteme ter nenehno
vlaga v modernizacijo proizvodnje in
širitve proizvodnih prostorov, povečanje kvadrature čistih prostorov ter
naložbe v nove montažne linije.
Leta 2018 vzpostavi novo linijo za
omakanje urinskih katetrov s hidro-

filnim nanosom za samokatetrizacijo, za katero (skupaj z družbo Hidria
d.o.o.) prejme srebrno regijsko priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo.
Leta 2019 Certa d.d. (danes Larix
Invest d.o.o.) postane 100-odstotna
lastnica družbe TIK d.o.o. Od takrat se
raziskovalno-razvojna skupina osredotoča na tri programe visokokakovostnih medicinskih pripomočkov,
ki k življenju pripomorejo (program
ginekologija), ga rešujejo (program
respiratorna terapija, gastroenterologija) in izboljšujejo njegovo kakovost
(program urologija).

... in danes za jutri
Prelomno leto 2020, ko je večino
panog prizadela kriza zaradi nove
koronavirusne bolezni, je za TIK ob-

[ IZ ŽIVLJENJA ]
dobje polno zasedenih proizvodnih
zmogljivosti, pa tudi zaključek triletnega obdobja velikih naložb v skupni višini več kot tri milijone evrov,
vključno s selitvijo v nov čisti prostor
in novo, že drugo linijo za omakanje
katetrov.
Leto so zaključili še z zlatim nacionalnim priznanjem GZS za naj
inovacijo za nov urinski kateter
s hidrofilnim nanosom in vodno
vrečko ter s prejemom certifikata
zlate bonitetne odličnosti AAA, kar
potrjuje uspešno poslovanje družbe.
V osmo desetletje podjetje vstopa z
ambicioznimi koraki in ob veliki podpori novega lastnika. Postati želi prepoznaven evropski proizvajalec in
razvijalec medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo, ki so
plod lastnega znanja, razvoja in najmodernejših tehnologij, pri tem pa
spoštovati zavezo, da uporabnikom
poudijo medicinske pripomočke, ki
so varni, prijazni za uporabnika in do
okolja, in ki imajo pozitiven vpliv na
trajnostni razvoj okolja in družbe.
Jubilejno leto 2021 bodo zaznamovale velike investicije (več kot dva
milijona evrov) v avtomatizacijo in
digitalizacijo proizvodnje ter drugih
procesov, vse z namenom povečevanja produktivnosti in konkurenčnosti
družbe.

Šivanke vseh vrst in injekcijske igle za večkratno uporabo – prvi izdelki Tovarne igel Kobarid
(TIK) (Foto: Žiga Intihar)

Najpomembnejši izdelki so zagotovo urinski katetri iz serije pod lastno blagovno znamko greencath®. (Foto: Žiga Intihar)
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OGLASI
VOZIČEK NA ROČNI POGON
Vassilli standardni invalidski voziček
Širina 40
Globina 42
Voziček je v zelo dobrem stanju
za več informaciji pokličite na
041-952-274
Cena po dogovoru.

ZAHVALA
Spoštovane bralke in bralci Paraplegika, vsem, ki ste prispevali prostovoljne prispevke preko položnice, katera
spremlja vsako izdajo glasila se v imenu Zveze paraplegikov Slovenije najlepše zahvaljujem. Zagotavljam Vam,
da smo vse donacije zbrane na ta način smotrno porabili za izboljšanje kvalitete življenja naših članic in članov
skozi programe, ki jih izvajamo na Zvezi. Sporočam Vam, da bomo tudi v prihodnje odgovorno ravnali z vašimi
prostovoljnimi prispevki.
Vsem Vam, ki sem Vas s to zahvalo nagovoril, kakor tiste, ki se boste kot nevidni darovalec
nam še pridružili in donacijo namenili preko položnice ali preko obrazca za dohodnino (več
na; https://www.zveza-paraplegikov.si/sl/dohodnina), želim doživete velikonočne praznike
in ostanite zdravi.
Zveza paraplegikov Slovenije
Dane KASTELIC
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Preminil je Pavel Križmančič, vsestranski športnik, član DPIK
V starosti 79 let (rojen 17. maja 1941, letos bi torej dopolnil 80 let) nas je 4. januarja letos za vedno zapustil Pavel
Križmančič, naš nekdanji vsestranski športnik in državni prvak med športniki invalidi v streljanju z malokalibrsko
puško. Živel je v Padričah na italijanski strani z ženo Zdenko in hčerko Petro, ki sta mu bili po poškodbi pri padcu na
gori Matterhorn motiv in velika opora. Njegovo življenje na invalidskem vozičku se je poleg dela vrtelo predvsem
okoli športa in kulture. Sodeloval je z Društvom paraplegikov Istre in Krasa in se udeleževal tekmovanj in prireditev
po celi Sloveniji. Vsi so ga poznali kot prijaznega in dobrovoljnega sogovornika. Vedno je bil nasmejan in dobre volje,
za človeka v stiski je vedno našel toplo besedo. ”Vztrajaj, nikoli ne popusti,” je bil njegov moto.
Že od mladih nog se je ukvarjal z raznimi športi, predvsem s kolesarstvom in atletiko.
Bil je član tržaške kolesarske ekipe Primo Rovis, v kateri je bil tudi Jurij Uršič, bodoči olimpijski podprvak v dirkališčnih disciplinah v Tokiu leta
1964. Po nesreči v gorah je bil primoran preostala leta preživeti priklenjen na voziček, vseeno pa je z jekleno voljo in trdim delom nadaljeval
s športom. Ukvarjal se je z raznimi športnimi disciplinami, predvsem z atletiko, kegljanjem, smučanjem itd. Za nastop na maratonu v New
Yorku je na vozičku prevozil na stotine in stotine kilometrov. Ukvarjal se je tudi z lokostrelstvom in s streljanjem. In prav v slednji disciplini
je postal državni prvak, tako da si je prislužil priznanje ZSŠDI za uspešnega športnika 1981. Podelitev nagrade je potekala 14. januarja 1982
v kulturnem domu v Trstu.
Za svoje delo in udejstvovanje je dobil mnoga priznanja in medalje, ki so ga še bolj podžigale k aktivnemu življenju. Njegova neustavljiva
volja je mnogim od nas dajala energijo in moč, da vztrajamo na invalidskem vozičku in zremo z upanjem naprej.
Hvala ti za vse, kar si dobrega naredil za Društvo paraplegikov Istre in Krasa! Počivaj v miru! Ponosni smo, da si bil naš prijatelj, za vedno boš
ostal v naših srcih!
Zapisala Benjamin Žnidaršič in Branko Lakovič

Zapustili so nas …
Marjan KADIVEC, član DP Gorenjske,
rojen 20. 3. 1935

Stanislav PAVLOVIČ, član DP Jz Štajerske,
rojen 1. 8. 1966

Nikolaj KORŠIČ, član DP Prekmurja in Prlekije,
rojen 9. 3. 1966

Branko ERJAVEC, član DP Koroške,
rojen 16. 2. 1958

Ljudmila KRIVEC, članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 15. 9. 1931

Janja ARHANIČ, članica DP Jz Štajerske,
rojena 25. 1. 1960

Alenka TAUZES, članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 12. 4. 1957

Peter SOKLIČ, član DP ljubljanske pokrajine, rojen 22. 3. 1948

Marija MRAK, članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 28. 10. 1940
Viktor KRIŽMANČIČ, član DP Istre in Krasa,
rojen 17. 5. 1941
Ivan GRUBELNIK, član DP Koroške,
rojen 5. 11. 1964
Janez TUŠAR, član DP severne Primorske,
rojen 5. 8. 1943
Franc MEDVED, član DP Dolenjske,
Bele krajine in Posavja, rojen 6. 12. 1949

Gregor JANEŽIČ, član DP jz Štajerske,
rojen 31. 8. 1982
Tomaž ŠEME, član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 20. 5. 1968

Čas je ne rani,
ostala je z nami,
misel hvaležna na te!
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Rešitev križanke iz 163. številke: MEDNARODNI DAN INVALIDOV
SIMBOL
ZASIMBOL
FOSFOR
ZA FOSFOR

VRAČANJE,
VRAČANJE, PREUČEPOVRNITEV,
POVRNITEV,
PREUČEUMIK,
VALEC
UMIK,
VALEC
NAZADOISLAMA
NAZADOISLAMA
VANJE
VANJE

AVTO
AVTO
OZNAKA
OZNAKA
ŠABCA,
ŠABCA,
MESTA V
MESTA
SRBIJI V
SRBIJI

EVROPSKA
EVROPSKA
VESOLJSKA
VESOLJSKA
AGENCIJA
AGENCIJA
ANGLEŠKI
ANGLEŠKI
PROTESTANPROTESTANTSKI
TEOLOG
TSKI
TEOLOG
IN PISATELJ
IN PISATELJ
JOHN
JOHN
(1495-1563)
(1495-1563)

TOMAŽ
TOMAŽ
LINHART
LINHART

AVSTRIJSKI
SLIKAR
SLIKAR
WOLFGANG
WOLFGANG
(1907—1959)
(1907—1959)

PARTSKI KRALJ
PARTSKI
KRALJ
OK. 300-226
OK.
PR.300-226
N. Š.)
PR. N.
Š.)
AVTO
OZNA-

TKANINA IZ
TKANINA IZV
BOMBAŽA
BOMBAŽA
PLATNENIV
PLATNENI
VEZAVI
VEZAVI
JEZA,
SRD
JEZA, SRD

DOLGOREPA
DOLGOREPA
PAPIGA
PAPIGA

PRISLOV,
PRISLOV,
KI
IZRAŽA
KI IZRAŽA
SOGLASJE
SOGLASJE
TIP STAREJTIP
STAREJŠEGA
FR.
ŠEGA
FR.
AVTOAVTOMOBILA
MOBILA
CITROËN
CITROËN
ZGODOVIN.
ZGODOVIN.
POKRAJINA
POKRAJINA
OB
PIRENEJIH
OB
PIRENEJIH
V FRANCIJI
VINFRANCIJI
ŠPANIJI
IN ŠPANIJI
KRČEK
KRČEK
NADA
NADA

IME AMERIIME
AMERIŠKEGA
SEPOŽELENJE, ŠKEGA
SERIJSKEGA
POŽELENJE,
STRAST
RIJSKEGA
MORILCA
STRAST
MORILCA
- BUNDY
- BUNDY

ANDREJ
ANDREJ
DETELA
DETELA
6. ČRKA
ČRKA
SLO6.ABECEDE
SLO ABECEDE
DELEC Z EL.
DELEC
Z EL.
NABOJEM
NABOJEM
INDIJSKA
INDIJSKA
REŽISERKA
REŽISERKA
- MIRA
- MIRA
ZAHOD
ZAHOD

SLED REZILA
SLED REZILA

USTANOV.
USTANOV.
MESTNEGA
MESTNEGA
MUZEJA
V MB
MUZEJA
- RAK V MB
- RAK

VZHOD
VZHOD
RIMSKO
RIMSKO
4
4

REKA NA
REKA NA
KITAJSKEM
KITAJSKEM

NOVOZELAND.
NOVOZELAND.
POLITIČARKA
POLITIČARKA
- PIPPA
- PIPPA
KUBA.
PESNIK
KUBA.
PESNIK
- JOSE
- JOSE
(1853-1895)
(1853-1895)

GL. MESTO
GL.
MESTO
JORDANIJE
JORDANIJE
RUMENO RJRUMENO
RJAVA BARVA
AVA BARVA

MEDOVINA
MEDOVINA
VAS NA
VAS NA
MADŽARSKEM
MADŽARSKEM
NEKDANJI
NEKDANJI
BOKSAR.
BOKSAR.
MUHAMMAD
MUHAMMAD

CIN,
CIN,
SPAJKA
SPAJKA
14. ČRKA
14.
ČRKA
SLOVEN.
SLOVEN.
ABECEDE
ABECEDE

FRANCOSKI OZNAKA ZA REGISTRSKA
REGISTRSKA
OZNAKA
FRANCOSKI
OZNAKA
SLIKAR
KEMIJSKIZA
OZNAKA
NEAPLJA,
SLIKAR
KEMIJSKI
- EDOUARD
ELEMENT
NEAPLJA,
MESTA V
- EDOUARD ALUMINIJ
ELEMENT
(1832—1883)
MESTA
ITALIJIV
(1832—1883) ALUMINIJ
ITALIJI

NAOČNIKI
NAOČNIKI

ROČAJ,
ROČAJ,
DRŽAJ,
DRŽAJ,
PECELJ
PECELJ
(NAR.)
(NAR.)
SEVER
SEVER

JAPONSKA
JAPONSKA
UTEŽNA
UTEŽNA
MERA
MERA
KONEC
KONEC
POLOTOKA
POLOTOKA

ITALIJANSKI OKRAJŠAVA
OKRAJŠAVA
ZA
ITALIJANSKI
SPOLNIK
ZA
JUNIOR
SPOLNIK
JUNIOR

UPRAVNIK,
UPRAVNIK,
OSKRBNIK,
OSKRBNIK,
UPRAVITELJ
UPRAVITELJ

▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪

ARSAK - partski kralj, začetnik dinastije Arsakidov (ok. 300 - 226 pr. n. š.).
ARSAK- angleški
- partskiprotestantski
kralj, začetnikteolog
dinastije
Arsakidov
(ok.(1495
300 - -226
pr. n. š.).
BALE
in pisatelj
- John
1563).
BALE - angleški
protestantski teolog
in pisatelj - John (1495 - 1563).
COOM
- Pippa, novozelandska
političarka.
COOM -- Pippa,
novozelandska
političarka.- Jose (1853 - 1895).
MARTI
kubanski
pesnik in revolucionar
MARTI - kubanski
pesnik pokrajina
in revolucionar
- Jose (1853
- 1895).
NAVARRA
- zgodovinska
ob Pirenejih
v Franciji
in Španiji.
NAVARRA
- zgodovinska
Pirenejih
v Franciji in Španiji.
PAALEN
- avstrijski
slikar pokrajina
- Wolfgangob(1907
- 1959).
PAALEN - avstrijski slikar - Wolfgang (1907 - 1959).

Nagrajenci križanke iz 163. številke Paraplegika: 1. Ana PAVŠEK, Neubergerjeva 21, 1000 Ljubljana,
2. Danica COKAN, Gotovlje 96 A, 3310 Žalec, 3. Kim SINTIČ, Podbreznik 112, 8000 Novo mesto
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ČRNI HRAST,
ČRNI
HRAST,
TROPSKO
TROPSKO
DREVO
DREVO

SAMO,
SAMO,
ZGOLJ
ZGOLJ

AVTO
OZNAKA POLJSKE
KA POLJSKE

OBSEG
OBSEG
IZOBRAZBE,
IZOBRAZBE,
ZNANJA
ZNANJA

PRESTOL
PRESTOL

HOJA,
HOJA,
JELKA
JELKA

ERIK BRECELJ
NEIZPOL- ERIK BRECELJ
IME
NEIZPOLNJENA
IME
NOVINARJA
NJENA
MENICA,
NOVINARJA
IZ
BIH
MENICA,
TISKOVINA
BIH
- IZ
AVDIĆ
TISKOVINA
- AVDIĆ

GORA V
GORA V V
SLOVENIJI,
ČEPICA
DRŽAVNA SLOVENIJI,
JULIJSKIH V SIMBOL ZA DELAVNOST,
ČEPICA
SLOVENSKIH
DRŽAVNA
BLAGAJNA JULIJSKIH
DELAVNOST,
SIMBOL
ALPAH
URANZA MARLJIVOST
SLOVENSKIH
PARTIZANOV BLAGAJNA
MARLJIVOST
ALPAH
URAN
(2601
M)
PARTIZANOV
(2601 M)

DRŽAVA V J.
DRŽAVA
AMERIKIVZJ.
AMERIKI
GLAVNIMZ
GLAVNIM
MESTOM
MESTOM
LIMA
LIMA

AVTO.
AVTO.
OZNAKA
OZNAKA
ITALIJE
ITALIJE

AMPER
AMPER

SLOVENSKI
SLOVENSKI
PISATELJ
-PISATELJ
TAVČAR
- TAVČAR
J. AMERIŠKI
J. AMERIŠKI
PASTIR
PASTIR

EGIPČAN. BOG
EGIPČAN.
SONCABOG
SONCA
AVSTRIJSKI

AVTOR:
AVTOR:
BORIS
BORIS
KLEP
KLEP

LITER
LITER

Pravilno geslo pošljite do 1. junija 2021 po pošti na naslov:
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.

