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05 NOVOIZVOLJENI NADZORNI SVET DOMA PARAPLEGIKOV PACUG  
Jože Globokar

V konferenčni dvorani Doma paraplegikov Pacug je 27. maja 2021 potekala 3. redna seja skupščine Zveze paraplegi-
kov Slovenije. Udeležili so se je delegati devetih lokalnih društev, predsednik zveze, predsednik nadzornega odbora, 
predsednika disciplinske in statutarne komisije, direktor Doma paraplegikov Pacug in tajnica zveze. Sejo je vodil 
predsednik skupščine Peter Robnik.

08 POHOD NA MIRNO GORO
Stojan Rozman

Z inkluzijskim pohodom na Mirno goro se je v soboto, 29. maja, tudi v praksi začela letošnja vseslovenska akcija Gibalni 
ovirani gore osvajajo. Pohod je imel tudi nekaj simbolike, potekal je namreč na dan, ko se obeležuje obletnica prve 
osvojitve Mount Everesta. Naša ambasadorja, zakonca Marija in Andrej Štremfelj, sta ga leta 1990 osvojila kot prvi 
zakonski par. 

10 CELOSTEN VPOGLED V KOMPLEKSNOST PROBLEMATIKE SINDEMIJE S SARS COVID-19
Daniel Globokar

3. in 4. 6. 2021 je Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, v sodelova-
nju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije organiziralo spletno srečanje 32. dnevi rehabilita-
cijske medicine, z naslovom “Izzivi rehabilitacije v času pandemije koronavirusne bolezni – COVID-19”.

14 DVA TIPA URINSKIH ZBIRALNIKOV
TIK d. o. o. 

Medicina urinsko inkontinenco opredeljuje kot stanje, kjer je nenamerno uhajanje seča socialni in higienski problem. 
Prizadet ni samo inkontinentni bolnik, temveč tudi njegova ožja in širša okolica. Hkrati gre za telesni in psihološki pro-
blem, ki ga spremljajo neprijeten vonj z občutkom sramu in krivde. Slovensko podjetje TIK d. o. o. iz Kobarida z več kot 
60-letno tradicijo razvoja in proizvodnje medicinskih pripomočkov ponuja dva tipa urinskih zbiralnikov, in sicer zbiral-
nike, ki so z univerzalnim konektom kompatibilni (ustrezajo, se prilegajo) vsem urinskim katetrom z lijakastim nastav-
kom (TIK-ovi katetri za samokateterizacijo, Foley stalni urinski kateter)  ter z navojem, ki se priključijo na nefrostomo.

16 NAŠ PRAZNIK SMO ŽE DRUGO LETO ZAPORED OBELEŽILI V ČASU EPIDEMIJE
Jože Globokar

Ob dnevu paraplegikov, ki ga slovenski paraplegiki in tetraplegiki praznujemo na dan ustanovitve naše organizacije, 
je 16. aprila 2021 potekala tudi redna in slovesna 2. seja skupščine Zveze paraplegikov Slovenije. Zaradi danih razmer jo 
je predsednik skupščine Peter Robnik s pomočjo sodobne informacijske tehnologije vodil na daljavo. In tako smo naš 
praznik že drugo leto zapored obeležili v času dveh epidemij. Na videokonferenci so sodelovali delegati vseh devetih 
pokrajinskih društev, predsednik zveze, predsednik nadzornega odbora, predsednik disciplinske komisije, predsednik 
statutarne komisije, strokovna vodja programov, vodja SOR, vodja počitnikovanja, vodja športa, vodja kulturnih dejav-
nosti, urednica glasila, urednik spletne strani, direktor Doma paraplegikov Pacug, predsednik NSIOS in tajnica zveze.

45 USPEŠEN NASTOP PARAKOLESARJA ANEJA DOPLIHARJA
Jože Globokar

V Belgiji je nastopila slovenska parakolesarska reprezentanca, v kateri je uspešno tekmoval tudi parakolesar Anej Dopli-
har iz Društva paraplegikov severne Primorske. Najprej je 2. maja 2021 nastopil na kolesarski klasični dirki v Ronde van 
Vlaanderenu in v svoji kategoriji ročnih kolesarjev (MH3) osvojil izvrstno drugo mesto.

49 RAZSTAVA SLIKARJA FRANCA AVBERŠKA
Jože Globokar

Muzej Velenje je z veliko zavzetostjo direktorice Mojce Ževart 10. maja 2021 v podhodu Pošta v Velenju pripravil raz-
stavo našega slikarja Franca Avberška. Na razstavi so dela, ustvarjena v letih 2020/2021, ter delček slikarjevega umetni-
škega in družbenega življenja pred poškodbo v letu 2015.

[ VSEBINA ]
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[  UVODNEBESEDE  ]

Danijel Kastelic | Kolumna predsednika

Drage sočlanice, dragi člani! 
Za nami je dan paraplegikov, ki smo ga v dvainpetdesetletni zgodovini našega organiziranega delovanja 
že drugo leto zapored obeležili nekoliko drugače in nenavadno. Slavnostna skupščina, ki jo je vodil predse-
dnik Peter Robnik, je potekala preko videokonference, kjer smo sodelujoči orisali pomen naše skupne orga-
nizacije. Primerjavo od ustanovitve do danes nam je lepo predstavil ustanovni član Jože Globokar. Čeprav 
je bil njegov čas predstavitve kar malo prekratek, je nazorno povzel različne dogodke minulega obdobja, 
saj je odličen pripovednik in interpretator. V delu s tradicionalnim naslovom »Izzivi paraplegije« pa nam je 
življenje med in po pandemiji kakor tudi morebitne posledice s strokovnega vidika predstavila docentka s 
filozofske fakultete v Ljubljani, dr. Gaja Zager Kocjan.

V  m e s e c u 
a p r i l u 
so svoje 

delo zaključili 
pooblaščeni re-
vizorji, ki so re-
vidirali delo ZPS 
za leto 2020. Po 

temeljitem pregledu so izdali pozi-
tivno oceno našega dela in tudi re-
vidirano Letno poročilo 2021, ki ga 
je poleg organov upravljanja potrdila 
tudi skupščina zveze na svoji redni 
majski seji. Vsi družno ugotavljajo, da 
je zveza kljub zelo zahtevnim časom 
poslovala zelo dobro in upravičila 
svoje poslanstvo na področju dejav-
nosti in programske izvedbe začrta-
nih smernic. Tudi sam kot odgovorna 
oseba ocenjujem, da je bilo preteklo 
leto glede na stanje v naši državi eno 
izmed težjih pri vodenju skoraj dvesto 
petdeset zaposlenih, ki poleg strokov-
ne službe in osebnih asistentov sesta-
vljajo naš kolektiv. Zato sem še toliko 
bolj zadovoljen, da nam je s skupnim 
delom, medsebojnim razumevanjem 
in spoštovanjem to uspelo. Zahvalju-
jem se vsem, ki ste k temu skupnemu 
uspehu prispevali svoj delež, hkrati pa 
vas prosim za korektno sodelovanje 
tudi v prihodnje.
   Zveza je kot nosilka certifikata stan-
darda kakovosti SIQ, ki ga podeljuje 
Slovenski inštitut za kakovost, uspe-
šno prestala tudi letošnjo presojo po-
stopkov, ki ga za obnovitev certifikata 
po predpisani metodologiji vsako leto 
opravijo zunanji ocenjevalci. Da je pri-

dobitev in obnavljanje tega certifika-
ta zelo zahtevna materija, pove tudi 
dejstvo, da se z njim v tem trenutku 
na področju invalidskih organizacij v 
Sloveniji ponaša samo Zveza paraple-
gikov Slovenije. 
   V polnem razmahu je tudi obno-
vitvena rehabilitacija, ki tudi letos 
poteka pri treh izvajalcih, seveda v 
skladu z navodili pristojnih služb in 
uredbami Vlade RS, saj si moramo vsi 
prizadevati, da bo prihodnja jesen 
bolj sproščena kot lanska. Prvi je z iz-
vajanjem obnovitvene rehabilitacije 
pričel dom paraplegikov v Pacugu, 
za katerega je tudi letos zanimanje 
proti vsem pričakovanjem. Očitno 
dober storitveni servis in dober glas o 
opravljenih storitvah, morska voda in 
odlične terapije našim članom veliko 
pomenijo.  
   Žal pa sem kot odgovorna oseba 
malo manj zadovoljen s fundacijo 
FIHO, saj se je zaradi neodgovorne-
ga obnašanja poslovodstva fundacije 
prvič v dvajsetletni zgodovini zgodi-
lo, da organizacije, ki smo prejemnice 
transfernih sredstev iz FIHO, sklepov 
za naše sofinanciranje posebnih so-
cialnih programov do maja sploh ni-
smo prejele. Odgovorni direktorji in 
strokovna služba FIHO so to vedno 
pripravili v decembru za prihajajoče 
leto, letos pa … Absurd!! Ko se je pri-
čelo jasno kazati, da je ladja FIHO na-
sedla, jo je zapustil tudi kapitan, tako 
da tudi dotacije invalidskim in huma-
nitarnim organizacijam ni imel kdo 
podpisati in odpremiti. Uslužbenci 
fundacije so si rekli: »Za nas je po-

skrbljeno, plače in odpravnine smo 
prejeli, kaj bo pa z uporabniki, nas pa 
malo briga.« Kot da ustanova ne bi 
bila fundacija invalidskih in humani-
tarnih organizacij, ki točno ve, kaj je 
njeno poslanstvo. Skratka, skrajno ne-
odgovorno slovo odgovornih.  
   V naši organizaciji ni nikoli dolgčas 
niti v programskem niti v organiza-
cijskem smislu, zato vas ob tej priliki 
tudi seznanjam, da nas je v teh dneh 
zapustila strokovna vodja programov 
Urška Rendulič. Želimo ji uspešno 
in izzivov polno nadaljnjo poklicno 
kariero in verjamem, da v kolikor bo 
delala na področju nevladnih organi-
zacij, se bodo naše poti zagotovo še 
srečale. Urška, vse dobro in hvala za 
vse tudi v imenu Zveze paraplegikov 
Slovenije, kakor tudi v imenu devetih 
društev paraplegikov za vsak tvoj pri-
spevek k razvoju naše skupne organi-
zacije.
   Spoštovane članice in člani, želim 
vam, da letošnje poletje izkoristite 
za dobro rehabilitacijo in oddih, da 
bomo polni energije lahko pričeli s 
svojimi obveznostmi, ki nas čakajo v 
jeseni. Ker virus COVID-19 še ni pre-
magan, bodimo samozaščitni in upo-
števajmo navodila pristojnih institucij 
in uredbe Vlade RS. Zaupajmo stro-
kovnjakom, ki se poklicno ukvarjajo 
s tem področjem, in zaščitimo sebe 
in naše najdražje. V primeru, da še ni-
ste cepljeni, to storite v dobro vas in 
vseh državljanov. S skupno odgovor-
nostjo lahko pripomoremo, da bodo 
prihodnji meseci spet bolj sproščeni, 
čeprav bo virus še vedno med nami.
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Jože Globokar | Tretja redna skupščina Zveze paraplegikov Slovenije

NOVOIZVOLJENI NADZORNI SVET DOMA 
PARAPLEGIKOV PACUG
V konferenčni dvorani Doma paraplegikov Pacug je 27. maja 2021 potekala 3. redna seja skupščine Zveze 
paraplegikov Slovenije. Udeležili so se je delegati devetih lokalnih društev, predsednik zveze, predsednik 
nadzornega odbora, predsednika disciplinske in statutarne komisije, direktor Doma paraplegikov Pacug in 
tajnica zveze. Sejo je vodil predsednik skupščine Peter Robnik.

Po začetnih formalnostih in pre-
gledu zapisnikov prve in druge 
seje so udeleženci najprej pri-

sluhnili: poročilu predsednika NO Ja-
nezu Hudeju, predsedniku statutarne 
komisije Borutu Severju in predse-
dniku disciplinske komisije Francu 
Ivenčniku. Iz podrobnega poročila 
NO lahko povzamemo, da je ZPS v 
preteklem letu gospodarno poslovala, 
poslovanje je bilo v skladu z računo-
vodskimi standardi, še posebej s SRS-
33, ki obravnava računovodske storitve 
v društvih in invalidskih organizacijah. 
Statutarna komisija je na korespon-
denčnih sejah obravnavala predlog 
spremembe statuta in predlog uskla-
ditve statuta z Zakonom o nevladnih 
organizacijah, disciplinska komisija pa 
ni obravnavala nobene kršitve.
   Skupščina je na predlog nadzornega 
odbora obravnavala in sprejela revidi-
rano poročilo zveze za leto 2020, kjer 
je na kar 49 straneh zapisano komple-
ksno poslovanje. V poročilu je predsta-
vljena in z grafi ponazorjena organiza-
cija, v številnih tabelah pa prikazani viri 
in finančno ovrednoteni vsi podatki. 
Priloženi sta tudi poročili računovod-
skih storitev in neodvisnega revizorja.

»Vsaka misel in asociacija o poslovnem 
letu 2020 je nujno povezana z epide-
mijo nalezljive bolezni COVID-19, saj je 
ta vplivala na delovanje celotne druž-
be. Oblikovanje celostne slike poslov-
nega 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 preple-

[  DELOZVEZE  ]

tajo in onemogočajo relevantne med- 
letne primerjave. Zato je še posebej 
pomembno, da je Zvezi paraplegikov 
Slovenije tudi v tem posebnem letu 
uspelo zaključiti poslovno leto s pre-
sežkom prihodkov nad odhodki,« je ob 
poročilu pripomnil predsednik Dane 
Kastelic.

Dom paraplegikov Pacug

V nadaljevanju so se udeleženci skup-
ščine seznanili s poročilom predse-
dnika nadzornega sveta Damjana 
Hovnika. NS je spremljal poslovanje 
družbe, spremljal realizacijo načrto-
vane poslovne politike in dosežene 
rezultate poslovanja. Direktor Doma 
paraplegikov Pacug Marko Ferluga je 
v obsežnem poročilu za leto 2020 med 
pomembnimi točkami predstavil Druž-
bo in storitve, Investicije v letu 2020 in 

Pojasnila k računovodskim izkazom. 
Med drugim je v poročilu še zapisal: 
»Zaradi vseh psihofizičnih potreb pri-
marnih uporabnikov doma je obnovi-
tvena rehabilitacija izredno pomemb-
na za prenovo in spremembo ritma 
monotonega življenja. Obnovitvena 
rehabilitacija našim uporabnikom nudi 
izredno široko paleto življenjsko po-
trebnih izkušenj in hkrati vsaj za nekaj 
časa razbremeni svojce in tiste, ki za 
njih skrbijo in jih negujejo. Če ta pote-
ka še v lepem in zdravem obmorskem 
okolju, je še toliko bolj učinkovita, saj 
ohranja tako ohromele dele telesa, kot 
krepi in izboljšuje psihično kondicijo.«
Ob zaključku seje so delegati izvolili še 
nove člane nadzornega sveta družbe 
Dom paraplegikov d. o. o. Izvoljeni so 
bili: Damjan Hovnik, Stanko Novak, 
Martina Glavič, Dane Kastelic in Si-
mon Gračnar.

3. redna seja Skupščine ZPS se je odvila v kongresni dvorani Doma paraplegikov (Foto: arhiv zveze)
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[  DELOZVEZE  ]

Jože Globokar | V letošnji ligi bo tekmovalo osem ekip

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE V NLB WHEEL LIGI  
2020/2021
Koronavirus že drugo leto zapored kroji tekmovanje tudi v mednarodni košarkarski NLB Wheel ligi, ki jo orga-
nizira Zveza paraplegikov Slovenije. Zato je tudi delovni sestanek, ki ga je z vodji ekip 3. maja 2021 pripravil 
vodja lige Gregor Gračner, potekal na daljavo.

Že predhodno so predlagali sis-
tem, ki naj bi glede na dane 
razmere omogočil, da bi ekipe 

v sezoni 2020/2021 celotno tekmo-
vanje izvedle v treh dneh.
 In tako se bo za 13. naslov prvaka 
lige tokrat potegovalo osem ekip iz 
BiH, Srbije, Hrvaške in Slovenije. Po 
žrebu bodo v skupini A nastopile: KIK 
Zmaj iz Gradačca, KIK Sana iz Sanske-
ga Mosta, KKOI Zadar iz Zadra, SPOK 
iz Srbije; v skupini B pa KKI Vrbas iz 
Banja Luke, KIK Una Sana iz Bihaća, 
Zveza ŠIS-SPK iz Slovenije in KKI Za-
greb iz Zagreba. Tekmovanje bo od 
11. do 13. junija potekalo v športni 
dvorani v Kamniku. Glede na zgo-
ščen urnik bo tekmovanje tudi izre-
dno naporno, saj bodo ekipe v treh 
dneh odigrale kar 16 tekem. V petek 
štiri, v soboto osem, v nedeljo pa za 
končne uvrstitve še štiri. Otvoritveno 
tekmo bosta odigrali Zveza ŠIS-SPK iz 

Slovenije in KKI Zagreb iz Zagreba.
Na video sestanku je Gračner pred-
stavil potek tekmovanja in trenutne 
razmere v zvezi s koronavirusom v 
Sloveniji, nato pa v osrednji točki 
sistem tekmovanja. Po različnih pre-
dlogih in razmislekih so se odločili, 
da bodo ekipe tekmovale po Berger-
jevem sistemu v dveh skupinah, žreb 
pa je določil, katere ekipe bodo tek-
movale v posamični skupini. 
  Beseda je tekla tudi o protokolu 
podeljevanja košarkarskih vozičkov 
generalnega pokrovitelja Nove lju-
bljanske banke in medijski pokritosti 
odmevnega športnega dogodka. Po-
krovitelj je tudi Občina Kamnik.Video sestanek je vodil vodja lige Gregor Gračner. (Foto: arhiv zveze)

NLB Wheel liga (Foto: arhiv zveze)
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Jože Globokar | Gibalno ovirani gore osvajajo

NA DAN SVETOVNEGA GIBANJA PREDSTAVILI 
AKCIJO GIBALNO OVIRANI GORE OSVAJAJO 
Na dan svetovnega gibanja (10. maj), ki ga je leta 2002 razglasila Svetovna zdravstvena organizacija, so 
10. maja 2021 na tiskovni konferenci na idilični turistični kmetiji Pr' Lazarju predstavili akcijo »Gibalno ovirani 
gore osvajajo – GOGO 2021«. 

Ob tem so poudarili, da aktivni 
življenjski slog bistveno pri-
speva k ohranjanju oziroma 

izboljšanju našega zdravja ter pre-
ventivno deluje pred pojavom različ-
nih zdravstvenih zapletov. In tako se 
je partnerjem akcije, Planinski zvezi 
Slovenije, Sončku – Zvezi društev za 
cerebralno paralizo Slovenije so. p. in 
Zvezi paraplegikov Slovenije,  priklju-
čilo še Društvo distrofikov Slovenije.

V letošnjem letu načrtujejo deset po-
hodov:
 
–  29. 5. 2021 – Planinski dom na Mirni 
gori (že izveden)
–  3. 6. 2021 – Planinski dom na Uštah 
- Žerenku, vseslovenski inkluzijski po-
hod
–  13. 6. 2021 – koča na planini Razor
–  16. 6. 2021 – koča na Planini nad 
Vrhniko
–  26. 6. 2021 – koča Antona Bavčerja 
na Čavnu
–  27. 6. 2021 – Ruška koča
–  17. 7. 2021 – Lavričeva koča na Gra-
dišču
–  4. 9. 2021 – Pokljuka
–  16. 9. 2021 – Šmarna gora
–  23. 10. 2021 – Tončkov dom na Lisci

Zbrane novinarje, ambasadorje, pa-
rašportnike, člane prostovoljcev – 
skavtov, tabornikov in Karitasa … so 
nagovorili Jurček Nowakk, vodja 
odbora Planinstvo za invalide – OPP 
in dolgoletni vodnik PZS, Stojan 
Rozman, vodja delovne skupine Gi-
balno ovirani gore osvajajo iz Zveze 
paraplegikov Slovenije, Viki Grošelj, 
ambasador akcije GOGO 2020, ter 
Martina Golob, direktorica podjetja 

H-Bit, ki je s svojo blagovno znamko 
NiceHash postalo generalni sponzor 
projekta. Dogodek je na samosvoj 
način suvereno moderiral kar amba-
sador Andrej Težak - Tešky.
   Akcija poteka pod častnim pokro-
viteljstvom predsednika Republike 
Slovenije, Boruta Pahorja, v kočah 
in na pohodih pa bodo tudi ambasa-
dorji akcije GOGO 2021: Viki Grošelj, 
Andrej in Marija Štremfelj, Tone 
Kuntner, dr. Evgen Bavčar,Brigita 

Langerholc, Sašo Dobnik, ansam-
bel Zadetek, Žiga Gombač, Andrej 
Težak - Tešky in Uroš Bitenc. Tu 
so še parašportnice in parašportni-
ki: Nastija Fijolič, Matej Arh, Lena 
Gabršček, Matic Keržan, Dejan 
Fabčič, Tanja Cerkvenik, Jernej 
Slivnik, Gregor Gračner, Anej 
Doplihar, Sandi Novak in David 
Škorjanc.
Vabljeni vsi, saj velja: Gibanje je ži-
vljenje! In mi ga ljubimo in želimo 
živeti.

[  MREŽENJE  ]

10. maj - Svetovni dan gibanja (Foto: arhiv zveze)
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Stojan Rozman | GOGO

POHOD NA MIRNO GORO 
Z inkluzijskim pohodom na Mirno goro se je v soboto, 29. maja, tudi v praksi začela letošnja vseslovenska 
akcija Gibalni ovirani gore osvajajo. Pohod je imel tudi nekaj simbolike, potekal je namreč na dan, ko se 
obeležuje obletnica prve osvojitve Mount Everesta. Naša ambasadorja, zakonca Marija in Andrej Štremfelj, 
sta ga leta 1990 osvojila kot prvi zakonski par.  

V letošnji akciji Gibalno ovirani 
gore osvajajo (GOGO) načrtu-
jemo 10 pohodov, uvodoma 

smo se odpravili v Belo krajino. Zbrali 
smo se v vasici Planina. Vodja poho-
da je pred začetkom vzpona podelil 
še zadnja navodila. Pisana druščina 
na raznoraznih invalidskih vozičkih 
se je organizirala, vodja pohoda je 
razporedil prostovoljce, ki so prišli na 
pomoč gibalno oviranim. Pomagali 
so celo pohodniki invalidi – slepi, sla-
bovidni, gluhi in naglušni. 
   V prvi vrsti je bilo treba namestiti 
„gurtne“,  s katerimi so pomagali pro-
ti vrhu. Skupine so se oblikovale gle-
de na hitrost premikanja. Krenili smo 
navkreber, proti Mirni gori, dobrih 
1047 metrov nad morjem. Legenda 
pravi, da je pod goro domoval hud 

zmaj, pod njo pa je tudi Zmajeva do-
lina. Pot je bila zanimiva. Začetek je 
bil osvežujočih 100 metrov navzdol 
po makadamski cesti, a potem je 
sledil dolg, dobrih 800 metrov strm 
vzpon. Vmes smo naredili obvezen 
počitek, iz ust domačih planincev 
pa smo slišali veliko zanimivega, npr. 
o gozdni železnici, o drvarjih nekoč 
… No, pa obvezne šale, petje pesmi 
ter pregled »opreme«. Nadaljevali 
smo z blagim vzponom, pa manjšim 
spustom in zopet rahlim vzponom – 
dobra dva kilometra se cesta blago 
vzpenja. Na križišču zopet postanek 
in priprava na vzpon, zadnjih 1300 
metrov. Tu smo bili že vsi dodobra 
utrujeni, a smo zmogli. 
   Poleg akcije gibalno oviranih so se 
pohoda udeležile še druge akcije Od-

bora za planinstvo invalidov pri Pla-
ninski zvezi Slovenije: Gluhi strežejo 
v planinskih kočah - GSPK, Nevro-
različni AMA, Slepi in slabovidni po 
Slovenski planinski poti - SSP po SPP 
ter seveda naši krasni ambasadorji in 
parašportniki. Slednje je tokrat zasto-
pala Lena Gabršček, kapetanka re-
prezentance odbojke sede. Bili smo 
na enem hribu –  pohodu, a vsak s 
svojo izkušnjo, svojo zgodbo ...
   Pred kočo je sledil krajši kulturni 
program – Tanja Strmčnik je brala 
svoje pesmi – in nagovori: Stojan 
Rozman, vodja delovne skupine 
GOGO iz Zveze paraplegikov Slove-
nije; semiški podžupan Rudi Kofalt; 
Ana Oražem v imenu akcije Slepi/
slabovidni po Slovenski planinski 
poti 2020–2022; Iztok Suhadolnik, 

Slep vleče paraplegika. Eden od teh, ki potiska, je gluh. (Foto: arhiv GOGO 2021)
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direktor Zveze Sonček so. p.; Ivo 
Jakovljevič  iz Društva distrofikov 
Slovenije; Miloš Ganić iz akcije Glu-
hi strežejo v kočah in parašportnica 
Lena Gabršček. 
   Ena skupina se je po koncu uradne-
ga dela in zaužitju okusnega kosila 
na Mirni gori spustila po isti poti na 
izhodišče, druga pa je nadaljevala 
pot do Baze 20. Slednje je po veliko 
prehojenih kilometrih, treh urah, za-
dnjih nekaj metrov pred ciljem ujel 
dež in nekateri pohodniki so bili mo-
kri kot miši.
   Spust je za osebe na invalidskih vo-
zičkih na ročni pogon enako napo-
ren kot vzpon – ne gre za delo istih 
mišic, gre za delo, za katerega sklepi 
in mišice niso bile ustvarjene. Prav 
tako so si prostovoljci pri zaviranju 
pomagali z „gurtnami“. Kljub mehkej-
ši podlagi ni bilo veliko spodrsava-
nja, spust je dobro potekal, le dlani 
in roke so trpele. Tisti z električnimi 
vozički so malce bolj uživali, saj je 
zaviral motor, le paziti so morali na 
kakšen dvignjen teren, da se ni po-
škodovalo dno vozička.
  Akcija tudi letos poteka pod ča-
stnim pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahor-

ja. Nicehash, s katerim upravlja slo-
vensko podjetje H-BIT, pa ostaja po-
nosni generalni sponzor akcije.
   Odziv udeleženke Vesne, tetrapa-
reza: “Kot gibalno ovirana oseba sem 
se prvič udeležila pohoda. Že pred 
nezgodo sem rada hodila na razne 
pohode. Na ta pohod sem se prija-
vila z željo, da izvem in preizkusim, 

na kakšen način mi bodo pomagali 
priti gor, tja, kjer brez prave pomoči 
ne bi zmogla. Na pohod sem prišla s 
svojima sinovoma, ker sem želela, da 
gremo v hribe skupaj, in doživeli smo 
en res lep, rekreativen in doživljajev 
poln dan. Pohodov se bom še ude-
leževala.”

Združeni z raznoraznimi diagnozami v prijetnem ambientu narave (Foto: arhiv GOGO 2021)

Vesna se je pohoda s sinovoma udeležila prvič. (Foto: arhiv GOGO 2021)



10

Daniel Globokar, dr. med., spec. FRM, strokovni sodelavec ZPS | 32. dnevi rehabilitacijske medicine

CELOSTEN VPOGLED V KOMPLEKSNOST 
PROBLEMATIKE SINDEMIJE S SARS COVID-19
3. in 4. 6. 2021 je Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, 
v sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije organiziralo spletno srečanje 
32. dnevi rehabilitacijske medicine, z naslovom “Izzivi rehabilitacije v času pandemije koronavirusne bolezni 
– COVID-19”.

Prof. dr. H. J. Stam (Dept. of Reha-
bilitation Medicine, University 
Hospital, Erasmus MC, Rotter-

dam, Netherlands) je s predavanjem 
Izzivi v rehabilitaciji med pandemijo 
COVID-19 otvoril dvodnevno spletno 
srečanje. Pri pregledu objavljenih 
znanstvenih prispevkov v maju 2021 
s ključno besedo COVID-19 je bilo 
od pojava novega virusnega obole-
nja objavljenih 134333 prispevkov, 
s kombinacijo ključnih besed CO-
VID-19 in rehabilitacija 3112, kom-
binacijo  COVID-19, rehabilitacija in 
fizioterapija 420, COVID-19 in utruja-
nje 1394, post COVID-19 in rehabili-

tacija pa 346 prispevkov. Pomenljiva 
je misel predavatelja, da se z virusom 
COVID-19 in vsemi posledicami piše 
novo poglavje tudi za področje reha-
bilitacijske medicine. Glavni izziv za-
njo je problematika post COVID-a, to-
rej vse dolgoročne posledice utrpele 
okužbe. Utrujanje je najpogostejši in 
najbolj problematičen postcovidni 
sindrom, za katerega se je izkazalo, da 
ni v povezavi s težo okužbe. Sindrom 
povečane utrudljivosti posnema ozi-
roma izkazuje veliko podobnosti s 
sindromom fibromialgije, kronične 
preutrujenosti oziroma sindroma 
izgorelosti, zanimive povezave razi-

skovalci odkrivajo tudi s sindromom 
okužbe z infekcijsko mononukleozo 
in postnatalno depresijo. Glavni iz-
zivi za raziskovalce in odločevalce v 
zdravstvenem sistemu za problema-
tiko postcovidnih pacientov je izbira 
terapij, časa obravnave, izboljšanje 
kapacitet – kadra in pogojev za sto-
ritve in iskanje novih finančnih virov 
za naraščajoče potrebe prebivalstva 
po preboleli okužbi.
 Rehabilitacija pacientov po CO-
VID-19 in odpovedi dihanja v URI-So-
ča je bilo uvodno predavanje pred-
stojnika oddelka za rehabilitacijo po 
poškodbah, perifernih živčnih lezijah 
in revmatskih boleznih, doc. dr. Pri-
moža Novaka, dr. med. Do 1. 6. 
2021 je bilo skupno obravnavanih 
80 pacientov po okužbi s COVID-19, 
prvi sprejeti pacient, ki je potreboval 
strnjeno rehabilitacijo na hospitalni 
način v URI-Soča je bil sprejet 2 me-
seca po razglašeni epidemiji v Slo-
veniji, 13. 5. 2021. Pomenljiv je tudi 
delež sprejetih pacientov v 1. valu, to 
je 6, v 2. valu pa 74 pacientov. Ključ-
no sporočilo predavatelja je, da vseh 
potencialnih pacientov na rehabilita-
cijski oddelek URI-Soča v prihodnosti 
ne bo mogoče sprejeti, tudi zaradi 
zagotavljanja kontaktne izolacije v 
primerih pogostih nosilcev večod-
pornih bakterij. Zato so v izdelavi 
podrobnejša merila za sprejem na 
hospitalni del in priprava strategije 
za sprejem pacientov na hospital-
no obravnavo v naravna zdravilišča. 
Idealno bi bilo izpeljati tudi model 
rehabilitacije na domu za določen 
segment pacientov po okužbi z dol-

[  STROKOVNO  ]

Na oddelku za rehabilitacijo oseb z okvaro hrbtenjače so botrovali oteženi pogoji pri 
vertikalizaciji pacientov in kardiometabolni vadbi. (Foto: spletni vir) 
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goročnimi posledicami. 
   Zapleti pri pacientih po težki obliki 
COVID-19 je bil prispevek dr. Kata-
rine Cunder, dr. med., s sodelavci 
oddelka URI-Soča. Na oddelku so 
zaznali različne zaplete tekom str-
njene rehabilitacije na več organskih 
nivojih – dihala, centralni in periferni 
nevrološki sistem, srčno-žilni zapleti, 
trombembolični zapleti in motnje v 
strjevanju krvi, kožni zapleti, sečila 
in rodila, endokrine motnje, elek-
trolitske motnje in psihične motnje. 
Zapleti so bili pogosti, raznovrstni, 
podatki iz literature se tudi ujemajo 
z dosedanjimi slovenskimi kliničnimi 
izkušnjami.
   Ključna je strnjena multi in inter-
disciplinarna obravnava, zato je 
bila predstavljena fizioterapevtska 
obravnava pacienta na rehabilitaciji 
po COVID-19 z odpovedjo dihanja, 
ter delovna terapija pri pacientih z 
miopatijo kritično bolnih po prebo-
lelem COVID-19, prav tako pa tudi 
psihološke posledice pri pacientu po 
hujšem poteku COVID-19 s prikazom 
primera. Ključni koordinacijski član 
rehabilitacijskega tima je socialni 
delavec, zato je bil predstavljen tudi 
vpliv epidemije na socialne razmere 
prebolelih. Zanimiv in poveden je bil 
prispevek z naslovom Poklicna reha-

[  STROKOVNO  ]

bilitacija pri pacientu po zapletih CO-
VID-19 – prikaz primera, članov tima 
za poklicno rehabilitacijo URI-Soča. 
   Vodja Službe za obvladovanje 
okužb v URI-Soča, članica koordina-
cijske skupine po izbruhu epidemije, 
Urška Zupanc, dr. med., s sodelavci, 
nam je v predavanju Prvi izbruh koro-
navirusne bolezni 2019 (COVID-19) v 
URI-Soča orisala razvoj vseh preven-
tivnih ukrepov, ki so bili nujni za ob-
vladovanje izbruha okužbe tudi med 
pacienti, vključenimi v hospitalno 
rehabilitacijo v njihovi ustanovi. Stal-
no delujoča Koordinacijska skupina 
URI-Soča na podlagi priporočil NIJZ 
in odlokov Ministrstva za zdravje pri-
pravlja in koordinira interna navodila 
za delo. Število izdanih priporočil oz. 
navodil se bliža tromestni številki. 
   Delovanje URI-Soča v času pande-
mije COVID-19 nam je orisala stro-
kovna direktorica URI-Soča, doc. dr. 
Metka Moharić, dr. med.: »Prilago-
ditve pogojev dela in zagotavljanje 
preprečevanja širjenja okužbe so si-
cer oklestila realizacijo bolnišničnih 
programov, medtem pa smo uspeli 
ambulantno in izobraževalno delo 
celo preseči. Pri delu smo bili tudi 
iznajdljivi ter v redno prakso pričeli 
vključevati tudi telerehabilitacijske 
postopke.« 

   Izzive v rehabilitacijski negi v času 
okužbe nam je predstavil asist. Viki 
Kotar, mag. zdravstvene nege, 
pomočnik gen. direktorja URI-Soča 
za to področje: »Ključno je načrto-
vanje ukrepov znotraj koordinacijske 
skupine, v strokovnih zdravstvenih 
timih, varčevanje z usposobljenimi 
nosilci dela, kot so medicinske sestre, 
zdravniki in osebno varovalno opre-
mo. Vse izzive bo v prihodnje mo-
goče reševati, v kolikor bomo ostali 
povezani z organiziranim in skupnim 
delom.« 
   Kolegi zdravniki so nam v zanimivih 
prispevkih predstavili pogoje dela in 
učinkovitost v rehabilitaciji v Splošni 
bolnišnici Celje, naravnem zdravili-
šču Thermana Laško, delo v fiziatrični 
ambulanti in na področju fizioterapi-
je v Termah Ptuj. Kolegi iz UKC Mari-
bor so nam predstavili zanimivo štu-
dijo izida rehabilitacije pacientov po 
zlomu koželjnice v času epidemije. 
   Challenges in rehabilitation du-
ring COVID-19 pandemic: a tele-re-
habilitation approach (Izzivi rehabi-
litacije med pandemijo COVID-19: 
telerehabilitacijski pristop), nam je 
predstavila prof. Maria Gabriella 
Ceravolo, MD, PhD (Department of 
Experimental and Clinical Medicine 
- Neurorehabilitation Clinic, Politec-
nica University of Marche, Azienda 
Ospedali Riuniti di Ancona, Italy). 
Rehabilitacijski tim v Italiji je izdelal 
prosto dostopno spletišče z navodi-
li za terapevtske vaje v italijanskem 
in angleškem jeziku, namenjeno 
bolnikom, odpuščenim domov po 
zaključenem zdravljenju, bolnikom 
v karanteni in tudi zdravstvenim de-
lavcem. Z dobrim odzivom udeleže-
nih ocenjujejo, da je rehabilitacija na 
daljavo v taki obliki cenjena, varna in 
potencialno uporabna za bolnike po 
preboleli okužbi z virusom. 
   Problematiko epidemije COVID-19 
kot priložnost za uvedbo klinično 
utemeljenih sprememb pri obravna-
vi oseb s kronično nerakavo bolečino 
COVID-19 v URI-Soča nam je predsta-
vila psihologinja Nika Bolle, univ. 
dipl. psih., s sodelavci. Rehabilitacij-
ski tim je izdelal hibridni model inter-
disciplinarne obravnave, ki je zaradi 
okužbe potekal delno v prostorih 
URI-Soča, delno pa na daljavo. Ker so 

Udeleženci Reha dnevov v predavalnici URI-Soča (Foto: D. Globokar, URI-Soča)
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bolniki del programa izvajali doma, 
jih je bilo mogoče opazovati v njiho-
vem okolju, kar predstavlja določe-
no terapevtsko prednost, omogoča 
tudi neposrednejši prenos naučenih 
veščin v domačem okolju, hkrati pa 
so uspeli zmanjšati tveganja za pre-
nos okužb. Predstavljene so bile tudi 
prednosti telerehabilitacijske obrav-
nave otrok s strani kliničnih logope-
dov, izzivi logopedske obravnave od-
raslih v času epidemije, pogoji dela 
in učinkovitost v času epidemije in-
ženirjev protetike in ortotike Centra 
za ortotiko in protetiko URI-Soča. 
  Rehabilitacijo oseb z okvaro 
hrbtenjače v času pandemije CO-
VID-19 je predstavila namestnica 
predstojnika oddelka, mag. Urška 
Kidrič Sivec, dr. med., s sodelavci. 
Spremenjeni pogoji dela so botrovali 
oteženi vertikalizaciji pacientov, kar-
diometabolni vadbi, oteženo je bilo 
tudi vključevanje v širše in domače 
okolje, več je bilo psiholoških stisk 
pri vračanju v domače okolje, ome-
jene možnosti pomoči na domu in 
tudi namestitve v institucionalizirano 
varstvo.
   Prehranska in presnovna obravnava 
pacientov po COVID-19 z odpovedjo 
dihanja je postala integralen del str-
njene rehabilitacije. To področje nam 
je predstavila vodja Laboratorija za 
klinično prehrano URI-Soča, dr. Neža 
Majdič, dr. med., s sodelavko Moni-
ko Fortner, mag. dietetike, in osta-
limi sodelavci. Pacienti po COVID-19 
z odpovedjo dihanja, miopatijo kri-
tično bolnega in/ali nevropatijo kri-
tično bolnega imajo visoko tveganje 
za podhranjenost in z njo povezane 
zaplete. S primerno prehransko in 
presnovno podporo lahko pripomo-
remo k boljšemu izidu rehabilitacije. 
Kognitivne in duševne motnje pri 
osebah po COVID-19 in psihološke 
posledice pandemije COVID-19 na 
zdravstvene delavce so nam predsta-
vili klinični psihologi URI-Soča, delu-
joči na hospitalnih rehabilitacijskih 
oddelkih in v ambulantnih rehabilita-
cijskih ekipah. Pri bolnikih po okužbi 
so najpogostejše težave na podro-
čjih pozornosti, spomina in izvršilnih 
sposobnostih. Prav tako izsledki do-
sedanjih raziskav kažejo, da se težave 
lahko pojavijo ne glede na resnost 

okužbe in vrsto zdravljenja. 
  Psihološkim posledicam epidemije 
so najbolj izpostavljeni zdravstveni 
delavci v prvih bojnih linijah, ki zago-
tavljajo 24-urno zdravstveno varstvo 
pacientom. Za preprečevanje in laj-
šanje posledic je ključnega pomena 
omogočanje in izvajanje pravoča-
snega psihološkega posredovanja 
tako na individualni kot sistemski 
ravni ter namenjanje posebne pozor-
nosti ogroženim skupinam.
   Podrobnosti odlično pripravljenih 

in izvedenih prispevkov so vsem 
zainteresiranim na voljo v ličnem 
Zborniku predavanj letnika XX/su-
pplement 1. Strokovnim vodjem 
tokratnih Rehabilitacijskih dnevov 
iskreno čestitamo pri skrbno pripra-
vljenih strokovnih temah, s kateri-
mi smo zdravstveni strokovnjaki na 
področju rehabilitacijske medicine 
pridobili celosten vpogled v kom-
pleksnost problematike sindemije 
s SARS COVID-19 tudi v slovenskem 
prostoru.

doc. dr. Primož Novak, dr. med., in asist. dr. Katja Dular, spec. klin. psih., v diskusiji  
(Foto: D. Globokar, URI-Soča)

prof. dr. Helena Burger, dr. med., in doc. dr. Primož Novak, dr. med. (Foto: D. Globokar, URI-Soča)
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Lidija Gradišnik, Tomaž Velnar, Daniel Globokar | Recenzija knjige: The Aging-Disability Nexus

STAREJŠI Z ZMANJŠANIMI ZMOŽNOSTMI SO DEL 
DRUŽBE
Življenjska doba se v zadnjih desetletjih podaljšuje, s tem pa bi se morala povečevati tudi odgovornost 
družbe do starajoče se populacije. Knjiga The Aging-Disability Nexus ponuja nove poglede na politiko in 
kulturo zmanjšane zmožnosti.

Zmanjšana zmožnost 
je uveljavljen izraz v 
sklopu Mednarodne 

klasifikacije funkcioniranja, 
zmanjšane zmožnosti in 
zdravja MKF. V Sloveniji se 
na področju predpisov s 

področja socialne varnosti oziroma poli-
tike in v organizacijah invalidov na široko 
uporablja tudi izraz invalidnost. Po mnenju 
Svetovne zdravstvene organizacije je izraz 
zmanjšana zmožnost širši in vseobsegajoč 
pomen. Oba izraza uporabljamo kot 
prevodni ustreznici pod pogojem, da ju 
razumemo kot sopomenki za angleški iz-
raz Disability. 
   Trend staranja je najbolj opazen v Ev-
ropi, Severni Ameriki in na Japonskem 
(Aubrecht idr. 2020, 4). Globalno staranje 
štejemo za znamenje gospodarske blag-
inje in napredka v zdravstveni oskrbi, po-
gosto pa starejše predstavljamo kot skrb za 
družine in gospodarstvo ali bližajoči se val, 
ki bo obremenil zdravstveno in socialno 
infrastrukturo (Aubrecht in Krawchenko 
2016; Barusch 2013). Zmanjšana zmožnost 
v času staranja je marginalizirana in pre-
malo proučevana tema (Grenier idr. 2016). 
   Definicija staranja je široka in upošteva 
medsebojno delovanje bioloških, 
družbenih, kulturnih in zgodovinskih sil, ki 
sooblikujejo pomene in izkušnje starajočih 
se teles, duš in življenj. Življenje razumemo 
kot kontinuum. Torej se življenje res stara? 
V skladu z neoliberalnimi vrednotami kon-
cept uspešnega staranja zajame le tiste 
starejše, ki so samostojni in samozadostni. 
Organizacija oskrbe je odraz družbenih 
pogledov na zmanjšano zmožnost in 
določa vlogo ljudi v družbi. Če politika 
zaznava osebe z zmanjšano zmožnostjo 
kot pasivne individuume, zagotavljanje 
oskrbe temelji le na nalogah, ki jih je treba 

opraviti. Če pa jih politika obravnava kot 
polnopravne člane družbe, ki so velikokrat 
izolirani in osamljeni, ponuja možnosti za 
bolj obetavne prakse, v katerih je prepoz-
nana socialna vloga formalnih oskrboval-
cev in njihov vzajemen odnos. Vendar pa 
tudi politični okviri, ki temeljijo na pozi-
tivnih namenih, težav takšne oskrbe ne 
morejo v celoti razrešiti.
 Če zmanjšano zmožnost razumemo in 
gledamo kot na človeško različnost, bi-
otsko raznovrstnost in raznolikost ali pa 
kot na izkušnjo staranja, se zdi zamisel, da 
lahko biomedicina in tehnologija popravi-
ta vse, fantastična, utopična in naivna. 
  Tudi o staranju, demenci ali zmanjšani 
zmožnosti lahko začnemo razmišljati 
drugače, če jih ne dojemamo le kot 
samoumevne, nedvomne in enotne kat-
egorije. 

Zaključek

Knjiga zagotovo prinaša pomembna 
teoretična, empirična in pedagoška znan-
ja vsem tistim, ki delajo na stičišču staranja 
in invalidnosti/zmanjšane zmožnosti, 
raziskovalcem, študentom, aktivistom, 
umetnikom in znanstvenikom. Delo pred-
stavlja tudi pomemben mejnik v obliko-
vanju dialoga med študijami demence in 
zmanjšane zmožnosti. V prihodnosti si 
avtorji knjige želijo še več povezovanja, 
dialoga in izmenjave idej na tem komplek-
snem področju. 
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TIK d. o. o.

Kakovostni in potrebam uporabnika 
prilagojeni TIK-ovi urinski zbiralniki
pomagajo rešiti marsikatero težavo
Medicina urinsko inkontinenco opredeljuje kot stanje, kjer je nenamerno uhajanje seča socialni in higienski 
problem. Prizadet ni samo inkontinentni bolnik, temveč tudi njegova ožja in širša okolica. Hkrati gre za telesni 
in psihološki problem, ki ga spremljajo neprijeten vonj z občutkom sramu in krivde.

Danes so te težave enostavno 
rešljive, saj so inkontinent-
nim bolnikom v pomoč 

različni medicinski pripomočki za 
vzdrževanje osebne higiene, ki jih je 
potrebno skrbno izbrati. V kolikor je 
izbira stalni urinski kateter – cevka, ki 

je prek sečnice vstavljena v sečni me-
hur, ga lahko priključimo na urinske 
vrečke z izpustnim ventilom. Pri os-
ebah, kjer moramo razbremeniti led-
vico, ko pride do zapore seča pod 
ledvico, se uporablja nefrostoma – 
cevka, ki v ledvenem predelu skozi 

Zbiralnik za urin

• Polnitev do 800 ml
• Priključek z navojem »luer-lock« za uporabo
  z nefrostomskim katetrom
• Priključek konusni »adapter« za uporabo s            
stalnim urinskim katetrom
• Nepovratni ventil in »T-izpust«
• Indikativna skala v mililitrih
• Plastično držalo
• Membrana za brezigelni odvzem vzorca uri           
  na (preprečevanje vbodov z iglo CDC smernice)
• Čas uporabe: do 7 dni
• Sterilen

Zbiralnik za urin, kataloška št. 53889 (adapter), 53900 (luer-lock);  

dolžina dovodne cevke 90 cm, ZZZS šifra: 1108

kožo vstopa v ledvico oz. ledvični 
meh. Nefrostoma mora biti ves čas 
priključena na zbiralno vrečko. 
  Slovensko podjetje TIK d. o. o. iz 
Kobarida z več kot 60-letno tradici-
jo razvoja in proizvodnje medicin-
skih pripomočkov ponuja dva tipa 
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TIK d.o.o.
Goriška cesta 5b
5222 Kobarid
www.tik.si

T: 05 389 0700
E: info@tik.si

Zbiralnik za urin LIFE

• Polnitev do 800 ml
• Priključek z navojem »luer-lock« za 
  uporabo z nefrostomskim katetrom
• Priključek konusni »adapter« za uporabo s 
  stalnim urinskim katetrom
• Nepovratni ventil in »T-izpust«
• Indikativna skala v mililitrih
• Čas uporabe: do 7 dni
• Sterilen

Zbiralnik za urin LIFE, kataloška št. 64454 (adapter), 64455 (luer-lock);  

dolžina dovodne cevke 65 cm; šifra ZZZS šifra: 1110

urinskih zbiralnikov, in sicer zbiral-
nike:
• ki so z univerzalnim konektom 
kompatibilni (ustrezajo, se prile-
gajo) vsem urinskim katetrom z li-
jakastim nastavkom (TIK-ovi katetri 
za samokateterizacijo, Foley stalni 
urinski kateter)  ter 
• z navojem, ki se priključijo na ne-
frostomo.
   TIK-ovi zbiralniki za urin so nepre-
pustni za vonj in brezšumni. Prekati 
zagotavljajo enakomerno porazdel-
itev vsebine, preprečujejo njeno 
pretakanje in nastanek izboklin na 
vrečki, tako da vrečka obdrži nizek in 
diskreten profil.
Cevka je prilagojena gibanju telesa 
in omogoča prost pretok urina v vsa- 
kem položaju.
Izpust je diskreten in zanesljiv, vrečke 
so sterilne. 
  Ovalna oblika urinske vrečke pri 
izpraznjevanju zmanjšuje moteče 
turbulence tekočine in s tem 
omogoča hitrejše odtekanje. Zbi-

ralniki imajo vgrajen nepovratni 
ventil, ki preprečuje zatekanje urina 
nazaj po cevi v sečni mehur in s 
tem preprečimo okužbo mehurja. 
Zaobljena oblika vrečke preprečuje 
zastajanje urina.

Zbiralnike za urin je treba menjati 
v skladu z navodili proizvajalca. Pri 
TIK-ovih vrečkah je možna uporaba 
do na največ 7 dni. Prej kot v sedmih 
dneh zamenjamo urinsko vrečko, če 
je poškodovana, vidno umazana ali 
ne tesni.

Urinsko vrečko praznimo, ko je 
napolnjena do dveh tretjin oz. na 
vsakih 8 ur. Prepolna vrečka lahko 
povzroči nateg urinskega katetra in 
s tem možnost poškodbe sečnice. 
Po izpraznjevanju urinske vrečke 
razkužimo izpustni ventil.

Z izbiro materialov najvišje kakovosti, 
stalnim opazovanjem in neprestano 
skrbjo za higieno tako zagotavljamo 

višjo kakovost življenja inkontinent-
nih bolnikov.

Viri:
http://www.vzsce.si/si/files/default/pdf/splet-
na_gradiva/skripta_lv_2012-13_7d7b9.pdf;
https://www.urologija .s i/nek ategorizira-
no/758/;
www.tik.si
https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/
ObzorZdravNeg/article/view/2055/1989
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Jože Globokar | Dan paraplegikov s slovesno skupščino

NAŠ PRAZNIK SMO ŽE DRUGO LETO ZAPORED 
OBELEŽILI V ČASU EPIDEMIJE
Ob dnevu paraplegikov, ki ga slovenski paraplegiki in tetraplegiki praznujemo na dan ustanovitve naše 
organizacije, je 16. aprila 2021 potekala tudi redna in slovesna 2. seja skupščine Zveze paraplegikov 
Slovenije. Zaradi danih razmer jo je predsednik skupščine Peter Robnik s pomočjo sodobne informacijske 
tehnologije vodil na daljavo. In tako smo naš praznik že drugo leto zapored obeležili v času dveh epidemij. 

Na videokonferenci so 
sodelovali delegati vseh de-
vetih pokrajinskih društev, 

predsednik zveze, predsednik nad-
zornega odbora, predsednik discip-
linske komisije, predsednik statutarne 
komisije, strokovna vodja programov, 
vodja SOR, vodja počitnikovanja, vod-
ja športa, vodja kulturnih dejavnosti, 
urednica glasila, urednik spletne st-
rani, direktor Doma paraplegikov 
Pacug, predsednik NSIOS in tajnica 
zveze. Vabljeni so bili tudi ustanovni 
člani organizacije.
  Po začetnih formalnostih je Peter 
Robnik orisal potek in razvoj or-
ganizacije, od Sekcije paraplegikov in 

tetraplegikov, Društva paraplegikov 
do Zveze paraplegikov Slovenije, 
nato pa je predsednik zveze Dane 
Kastelic v pozdravnem nagovoru 
udeležencem predstavil še živeče 
ustanovne člane in dejal, da je 16. 
maj zelo pomemben dan za na-
daljnji razvoj organizacije. Je tudi 
obletnica, ko je skupščina leta 2009 
razglasila dan slovenskih para-
plegikov. »Prepričan sem, da se bo 
ta dan še nadgrajeval in si izboril 
mesto v slovenskem družbenem in 
medijskem prostoru,« je še dodal 
Kastelic in ob prazniku voščil vsem 
članicam in članom. Hkrati se je zah-
valil vsem društvom, sodelavkam in 

sodelavcem ter prijateljem za njihovo 
nesebično prizadevanje v korist slo- 
venskih paraplegikov in tetraple-
gikov. Tako kot lani, smo tudi letos 
našo 52. obletnico organiziranega 
delovanja obeležili pod naslovom 
»IZZIVI PARAPLEGIJE,« vendar tudi 
tokrat povezani preko sodobnih ko-
munikacijskih kanalov. Ob tem pa vsi 
čedalje bolj pogrešamo tisti pristni 
stik, ki nas osrečuje z neposredno 
človeško toplino.
  Zatem je ustanovni član Jože Glo-
bokar predstavil korenite spremembe 
in razlike, ki smo jih paraplegiki in tetra-
plegiki doživeli v teh več kot petih de-
setletjih. Omenil je ustanovitev organi-
zacije, nato pa dodal: »Ni šlo vse tako 
gladko, saj smo za 10. maj v letu 1974 
napovedali protestni shod, ker odgo-
vorni niso prisluhnili našim prošnjam, 
da bi prišli do loterijskih sredstev in 
posledično do svojih prostorov. To je 
bilo za tiste čase nekaj nezaslišanega. 
No, po temeljitem pogovoru smo do-
bili vse, kar smo zahtevali in se nasled-
nje leto vselili v nove prostore.
   Ogromna je tudi razlika pri medicin-
sko tehničnih pripomočkih. Vozički so 
bili zvarjeni iz vodovodnih cevi in so 
tehtali več ko 35 kg. Električni vozički 
so bili utopija. Sedeli smo na navad-
nih blazinah iz penaste gume, zato 
smo se najbolj bali preležanin. Za 
inkontinenčni material še slišali nismo. 
V tistem času je bila tudi smrtnost zelo 
velika.
   Arhitekturne ovire so bile na vsakem 
koraku, stopnice vsepovsod, pri dvi-
galih preozka vrata in seveda noben 
pločnik ni bil poglobljen.

Skupščino je vodil predsednik Peter Robnik. V času naše ustanovitve bi bil tak način vodenja 
utopija. (Foto: arhiv zveze)
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Vsi pogrešamo tisti pristni stik, ki nas osrečuje s človeško toplino. (Foto: arhiv zveze)

   Da pa o miselnosti ljudi sploh ne 
govorim. Takrat je bilo sramotno biti 
invalid, zato se invalidi nismo radi 
pojavljali v javnosti. Najbolj so bili 
mučni tisti pomilovalni pogledi. Ko 
pa so naši košarkarji na vozičkih nas-
topili na predtekmi Olimpije in Zadra 
v nabito polni Hali Tivoli in so gledalci 
vsak koš nagradili z bučnim aplav-
zom, smo prvič občutili, da ljudje 
drugače gledajo na nas.
   Dodam naj še, da je naša organi-
zacija prepoznavna vsaj na treh 
področjih. Na športnem so jo zazna-
movali športniki s 24 paralimpijskimi 
medaljami, na kulturnem 13 slikar-
jev, ki so se uspeli uvrstiti v svetovno 
združenje slikarjev, ki slikajo z usti 
ali nogami ter pri preprečevanju in 
odpravljanju arhitekturnih ovir, kjer 
je naša organizacija z arhitektom 
Matjažem Planincem odigrala zelo 
pomembno vlogo.«
   Glede na dane razmere smo na 
virtualni seji skupščine pripravili pre-
davanje doc. dr. Gaje Zager Koc-
jan, univ. dipl. psih. o »Psiholoških 
posledicah epidemije COVID-19 
in ukrepih za njeno zajezitev«. 
Predavateljica je o psiholoških pos-

ledicah med drugim dejala, da epi-
demija COVID-19 med splošnimi 
posledicami ni prinesla le tveganj za 
fizično zdravje, ampak tudi kopico 
neprijetnih sprememb v našem vsa-
kodnevnem življenju in negotovosti 
v prihodnosti. V splošni populaciji je 
porast simptomov različnih duševnih 
težav in tudi dejavnik tveganja za 
kronične bolezni in večjo smrtnost. 
Epidemija nas je prizadela na različne 
načine, poleg tega smo tudi različno 
opremljeni za spoprijemanje s stre-
som in spremembami. Pomembna 
je usmerjenost na zadovoljevanje 
temeljnih in psihičnih potreb, kot 
so povezanost, avtonomnost, kom-
petentnost in krepitev osebnostne 
prožnosti.
   V osrednji točki dnevnega reda sta 
predsednik zveze Dane Kastelic in 
strokovna vodja programov Urška 
Rendulić predstavila Program dela 
ZPS za leti 2021 in 2022. V progra-
mu so na 23 straneh razčlenjeni: Os-
novni podatki, Poslanstvo, Razvojna 
vizija z dolgoročnimi in kratkoročnimi 
cilji, Delovanje, Osebna asistenca, 
Zaključek in Posebni socialni programi 
z Obnovitveno rehabilitacijo, Osebno 

asistenco do 30 ur, Prilagajanjem 
grajenega okolja, Izobraževalno in 
kulturno dejavnostjo, Športom para-
plegikov in Spodbujanjem socialne 
vključenosti in samostojnega življenja 
invalidov.
  V nadaljevanju video seje je direk-
tor Doma paraplegikov Pacug Marko 
Ferluga predstavil Poslovni načrt 
za leto 2021. Podobno kot program 
zveze je tudi poslovni načrt doma 
razdeljen na: Vsebinski del z vizijo in 
dejanskim stanjem, Poletno sezono, 
Zimsko sezono, Trženjske aktivnosti 
in ukrepe, Druge aktivnosti, pomem-
bne za poslovanje družbe, Predvidene 
investicije, Finančni načrt, Trenutno 
finančno stanje, Cenik 2021, Prihodke, 
Stroške in Zaključek.
Ker so delegati gradivo predhodno 
prejeli, so bili že seznanjeni z vsemi 
pomembnimi vsebinami. Zato so po 
krajših razpravah potrdili tako pro-
gram dela zveze kot poslovni načrt 
doma.
  Pred zaključkom seje so udeleženci 
dopolnili še Poslovnik o delu 
skupščine in Poslovnik o delu up-
ravnega odbora Zveze paraplegik-
ov Slovenije.
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Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Kljub korona času smo aktivni, če ne v prostorih društva pa v domačem okolju. 

Šegova 119 
8102 NOVO MESTO

Spletna stran:  
dpdbp.zveza-paraplegikov.com

E-pošta:  
drustvo_paraplegikov2@t-2.net

REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA 2021 PREKO SPLETNE APLIKACIJE ZOOM

DELOVNO SREČANJE SOCIALNIH POVERJENIKOV DRUŠTVA

Zaradi znanih ukrepov v zvezi z 
epidemijo koronavirusa smo 
bili primorani letošnji redni zbor 

članov Društva paraplegikov Dolenj- 
ske, Bele krajine in Posavja organizirati 
korespondenčno, preko spletne ap-
likacije ZOOM. Zbor članov je potekal 
konec marca. Po uvodnem pozdravu 
in nagovoru predsednika Jožeta 
Okorna ter predstavitvi dnevnega 
reda, ki so ga prisotni soglasno sprejeli, 
je vodenje zbora prevzela podpred- 
sednica Martina Glavič. Za zapisnik 
pa je bila imenovana Polonca Povše. 
Verifikacijska komisija v sestavi Irena 
Matkovič, Jože Kermc in Polonca 
Povše je po polurnem premoru ugo-
tovila, da je prisotnih dovolj članov, da 
se zbor lahko nadaljuje. Martina Glavič 
je predala besedo Polonci Povše, 
koordinatorki programov društva, ki 
je predstavila poročilo o delu nad-
zornega odbora (NO) v letu 2020, ki 

V društvu imamo vzpostav-
ljeno mrežo socialnih pover-
jenikov, ki so zadolženi vsak 

za določeno območje in uporabnike 
obiskujejo na domovih ter ugotav-
ljajo njihove objektivne potrebe po 
programu. Ugotavljajo njihove stiske, 
potrebe in o tem poročajo zadolženim 
v društvu. Uporabniki z njimi delijo 
svoje izkušnje, težave in vidijo, da niso 
sami ter da se lahko za pomoč vedno 
obrnejo na svojega poverjenika ali na 
zaposlene v društvu.
   V času epidemije, ko zaradi ukre-
pov nismo mogli organizirati srečanj, 
ki so se jih člani vedno množično 
udeleževali, smo dali velik poudarek 

ga je pripravil Primož Jeralič, pred- 
sednik NO. Primož se zaradi službenih 
obveznosti zbora članov žal ni mogel 
udeležiti. 
  Polonca Povše je v nadaljevanju pred-
stavila vsebinsko in finančno poročilo 
o delu društva v letu 2020. Izvajali 
smo štiri posebne socialne programe: 
Prevoze paraplegikov, Kompenziranje 
invalidnosti, Interesne dejavnosti in 
Šport ter rekreacijo. Kljub epidemiji ko-
ronavirusa smo uspeli v letu 2020 or-
ganizirati in izpeljati kar nekaj aktivnos-
ti, velik poudarek pa smo dali tudi na 
svetovanje uporabnikom, ki so v teh 
časih to storitev zelo potrebovali. V na-
daljevanju je predstavila še vsebinski in 
finančni plan dela za leto 2021, ki sta 
podobna prejšnjemu letu. Po sprejetju 
poročil in plana dela so člani soglasno 
podprli še predlog, da članarina tudi v 
letu 2021 ostaja 15 €.
  O delovanju in aktualnih zadevah 

Zveze paraplegikov Slovenije sta pri- 
sotnim poročala predsednik ZPS, 
Dane Kastelic, in strokovna delavka, 
Urška Rendulić.
   Kljub temu da je zbor članov potekal 
preko ZOOM-a, so člani vseeno izkoris-
tili priložnost in pred in po končanem 
uradnem delu izkoristili dano možnost 
ter veselo poklepetali »na daljavo«.

Delovno srečanje v prostorih društva (Foto: arhiv društva)



19

USTVARJALNA DELAVNICA NA TEMO POMLAD NA SLIKI

ROTARY KLUB NOVO MESTO NAŠEMU DRUŠTVU PODARIL STOPNIŠČNO DVIGALO

Kar nekaj časa je že preteklo od 
zadnjega srečanja naših članic 
in članov na delavnicah ročnih 

del v sklopu dejavnosti žensk. Ob post-
opni omilitvi ukrepov v zvezi z epi- 
demijo koronavirusa smo v prostorih 
našega društva skupaj z  Razvojno-
izobraževalnim centrom (RIC) Novo 
mesto maja organizirali ustvarjalno 
delavnico na temo Pomlad na sliki.  
Udeleženci so se z velikim veseljem 
odzvali na povabilo. Izvajalka de-
lavnice je bila Nina Kolar iz RIC Novo 
mesto. 
  Udeleženci delavnice so pod vod-
stvom gospe Nine ustvarjali na temo 
Pomlad na sliki – ustvarjanje slik in 
motivov iz papirja in kolaž. Ga. Nina 
je udeležencem pred pričetkom de-
lavnice pripravila tudi krajše preda-
vanje na temo pomena in psihologije 
barv, kar je bilo za njih še posebno za-
nimivo in zelo poučno.

Društvo paraplegikov Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja in Ro-
tary klub Novo mesto uspešno 

sodelujeta že tretje desetletje. Bolje 
rečeno, Rotary klub sodeluje s svojim 
finančnim doprinosom pri številnih 
projektih društva (nakup stanovanja, 
gradnja prostorov, nakup vozila in 
pomoč posameznikom), pomembna 
pa je tudi njihova dolgoletna moralna 
in svetovalna podpora.
   V eni od njihovih zadnjih akcij so nam 
podarili stopniščno dvigalo. Prepričani 
smo, da ga bo lahko uspešno koris-
til posameznik, ki mu bo omenjeni 
pripomoček omogočal dostop, pred-

na telefonsko svetovanje in pogo-
vore. Med člani so se pokazale velike 
potrebe po tem. Ljudje smo socialna 
bitja, ki potrebujejo interakcijo z drugi-
mi, za vsakega človeka je pomembno, 
da ostane v stiku s socialnim okoljem, 
da je vanj aktivno vključen. Marsikateri 
član je osamljen, nima nikogar za po-
govor, da mu zaupa svoje stiske, težave 
(zdravstvene, socialne) ali pa potrebuje 
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le pogovor o vsakdanjih stvareh. 
  V ta namen smo maja organizirali 
delovno srečanje socialnih poverjeni- 
kov, da se dogovorimo o poenoteni 
potrebi in namenu obiskov pri članih 
oz. telefonskih pogovorov in podajan-
ju kratkih poročil o obiskih in vodenju 
evidenc za potrebe društva.
   Delovanje društva v  korona času 
sta prisotnim predstavili podpredsed-

nica Martina Glavič in koordinatorka 
programov Polonca Povše. Zatem so 
prisotni skozi seznam članov poročali 
o obiskih na domu in telefonskih po-
govorih – o situacijah (zdravstvenih in 
socialnih) članov. Dogovorili smo se 
tudi, da bo potrebno sklicati srečanje 
novih članov v manjših skupinah, da se 
jim predstavi društvo in aktivnosti in se 
jih povabi k aktivnemu sodelovanju. 

 Delavnica je potekala v zelo 
sproščenem in ustvarjalnem duhu. 
Udeleženci so bili navdušeni nad 
novim znanjem o barvah in novih 
tehnikah ustvarjanja, predvsem pa 

nad izvedbo delavnice in znanjem ter 
idejami vodje, gospe Nine Kolar. 

Zahvaljujemo se RIC Novo mesto za 
tovrstno možnost sodelovanja.

vsem do bivalnih prostorov.
 V Društvu paraplegikov Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja lahko samo 
občudujemo njihov human pristop 
do pomoči potrebnih ljudi. Vsa leta 
spremljamo posamezne člane Ro-
tary kluba, ki svoj privatni čas koristijo 
za večino, če ne že za vse aktivnosti, 
povezane z njihovim humanitarnim 
poslanstvom. Živimo v času, ko veliko, 
predvsem posameznikov, potrebuje 
njihovo pomoč. 
  V imenu društva in članov izrekamo 
iskreno zahvalo vsem članom kluba, 
vključno s predsednikom Simonom 
Beletom na čelu.

Članice in člani veselo ustvarjajo. (Foto: arhiv društva)

Stopniščno dvigalo (Foto: arhiv društva)
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Anka Vesel, Alenka Oblakovič, Mojca Selak in Mojca Debeljak  

| Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Končno, bi se strinjali vsi, epidemija koronavirusa počasi upada in bliža 
se poletje. Z odpravo preventivnih ukrepov pa se tudi naša srečanja 
preko spleta spet vračajo nazaj k srečanjem v živo. Načrtovane aktiv-
nosti bomo tudi v našem društvu prilagajali ukrepom, ki bodo v veljavi. 
Nekaj utrinkov preteklih srečanj pa si lahko preberete v prispevkih naših 
članic.

Ul. Lojzeta Hrovata 4/c 
4000 KRANJ

Spletna stran:  
dpgkr.si
E-pošta:  

dp.gorenjska@gmail.com

Po seji – seja (Foto: Mojca Selak)

ALENKA OBLAKOVIČ

NA SEDEŽU DRUŠTVA SO SE SESTALI ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

"Usmeri svoje oči proti zvezdam,
ampak ohrani svoje noge trdno na tleh."
              Theodore Roosevelt

Dragocene bralke in spoštovani bralci, 
prosim, da niti slučajno ne bi pomis-
lili, da smo velecenjeni člani ter nadvse 
vredne članice Društva paraplegikov 
Gorenjske (v nadaljevanju DPG) kljub 
"šmarničnemu" času še kar naprej zle-
knjeni v varnem "protikoronskem med-
vedjem brlogu". Res smo, zlasti člani/
ce upravnega in nadzornega odbora 
DPG in člani/ce drugih interesnih skupin 
znotraj društva in ZPS, živahnim zrelim 
letom primerno, še vedno pogumni, 
zdravorazumsko uporni, razigrani, nara-
vno modrostni, globoko/visoko/široko 
podprti z zaupanjem eden v drugega ter 
z vero vase in v svoje znanje, sposobnos-
ti ter talente, odprti za nove ideje, sanje, 
predloge, navdihe ... V teh "molčečih, 
upočasnjenih protikoronskih" časih sem 
najbolj pogrešala dejavnosti "v živo" 
znotraj društva. Zato sem se resnično 
srčno razveselila predsednikovega (Pe-
ter Robnik) vabila na 5. redno sejo UO 
DPG, ki se je potem vršila "v živo", v sredo, 
12. 5. 2021, med 11. in 12.30 uro. Kljub 
večjemu številu točk dnevnega reda so 
bili predlagani sklepi že vnaprej zelo do-
bro pripravljeni, zasnovani, prepričljivi, 
zato v nobeni točki o predlogu nismo 
dolgo razpravljali. Predsednik DPG nas 
je v 2. točki dnevnega reda seznanil z 

načrtovanimi aktivnostmi, od meseca 
maja pa vse do konca koledarskega 
poletja. Realizacija vseh teh skupin-
skih dogodkov "v živo" je odvisna od 
epidemiološke slike in "protikoronskih 
ukrepov na Gorenjskem, v Sloveniji in 
v hrvaški Istri. Zaradi zgoraj navedenih 
ukrepov v juniju najbrž ne bo mogoče 
izpeljati skupinskega izleta s prilagoje- 
nim avtobusom za osebe na invalidskih 
vozičkih, lahko bi pa šli z osebnimi avto-
mobili in društvenim kombijem.
  V juniju načrtujemo tudi tradicionalni 
društveni skupinski piknik. V četrtek, 20. 
5. 2021, med 10. in 12. uro smo odločne, 
vztrajne, svobodomiselne, radožive in 
potrpežljive frajle DPG imele srečanje 
ženske sekcije na sedežu DPG v Kranju. 
Več o tem lahko preberete v Mojčinem 

zapisu. Mojca Selak, podpredsednica 
DPG, nas bo vse člane/ice društva še 
naprej redno, mesečno, preko spleta 
obveščala o vseh dogodkih in ak-
tivnostih v okviru društva ali ZPS. Prav 
tako boste za vse, po udeležbi številčno 
večje dogodke, izvedeli preko pisnih 
vabil, ki vam jih bomo poslali na vaš 
domači ali elektronski naslov. 
   Tokratna seja se je zaključila s soglasno 
sklepčnostjo vseh navzočih, s sprejetjem 
vseh predlaganih sklepov. Članica Anka 
Vesel je vse dogovorjeno in sklenjeno 
natančno popisala, tako da vam je zapis-
nik dostopen na sedežu DPG.
  Lep pozdrav do prihodnjič. Naj se vam 
dogaja čim več prijetnega, zanimivega in 
ljubeznivega!
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MOJCA SELAK, MOJCA DEBELJAK

ANKA VESEL

ODLIČNO NEUSPEŠNO PRVO SREČANJE KNJIŽNEGA KLUBA

DRUŽENJE S ŠTUDENTI DELOVNE TERAPIJE

20. maja se je odvijalo najbolj obis-
kano srečanje članic po sprostitvi 
ukrepov. Tako imenovana »ženska 

sekcija« se sicer ne omejuje zares zgolj 
na članice, a kot sekcija deluje že vrsto 
let, včasih kot prostor ustvarjanja, zelo 
pogosto pa tudi kot pogovorna skupi-
na, namenjena deljenju specifičnih 
izkušenj in znanj žensk po poškodbi 
hrbtenjače. 
  Majsko srečanje je bilo zastavljeno 
kot prvi knjižni klub, ki smo ga skupaj z 
društveno knjižnico začeli lansko leto. 
Namen kluba je skupno pretresti kn-
jige, ki so jih izdali kolegi po poškodbi 
hrbtenjače, in jih v naši knjižnici 
opremiti z opombami ter tako usmeriti 
k branju predvsem naše nove člane, ki 
si želijo prebrati različne izkušnje. Ver-
jamemo, da nekaj osnovnih informacij 
o knjigah, ki so se v tem času nabrale 
na naši polici, pomaga izbrati dobro 
knjigo glede na to, kaj posameznik     
potrebuje.
   No, namen je že bil knjižno nara-
vnan, realnost pa je minila ob okušanju 
Slavkine potice, vonju Ivankine sivke 
in sprejemu nove članice Mojce. 
Dvourno deljenje izkušenj iz Soče, o 

Tudi letos se je naše društvo odz-
valo na povabilo profesorice 
Alenke Plemelj in študentov 

delovne terapije na fakulteti za zdravs-
tvo v Ljubljani, ki v okviru predmeta 
delovna terapija na področju pros-
tega časa spoznavajo naše aktivnosti 
v prostem času. Zaradi epidemije ko-
ronavirusa in preventivnih ukrepov se 
je naše tokratno srečanje preselilo na 
splet. Študentje so razdeljeni v manjše 
skupine, predstavitev pa poteka virtu-
alno – preko spletne aplikacije. Anka 
Vesel se je s študentkami srečala 13. 
aprila 2021 in jim  predstavila ročno 
kolesarstvo, slikanje in plavanje, do-
taknile pa so se tudi potovanj z leta-

medicinsko tehničnih pripomočkih, 
plavanju, ZPIZ-u in kup nasvetov so 
bili dober obet za prihodnja srečanja. 
Pojavila se je tudi ideja o tem, da bi 
potekala dvakrat mesečno. Morda ob 
takem tempu res uspemo izpeljati tudi 
knjižni klub; kmalu tudi ob Mojčini kn-
jigi, ki je menda v nastajanju.
  Mojca je o prvem srečanju zapisala: 
»Sem Mojca Debeljak, nova članica 
DP Gorenjske. Danes sem vas prvič 
spoznala v živo. Priznam, ves ta čas 

brez druženja in klepetanja se je vlekel 
kot jara kača. In danes se je zgodilo! 
Presenečena sem bila nad organizaci-
jo. Še bolj dobrodošli so mi bili upor-
abni nasveti, ki ste jih brez zadržkov 
delili z mano. Hvala za krasno pogos-
titev, tako lepo je dišalo po dobrotah 
... in tudi sivka za sprostitev je prijet-
no umirila možganske celice. Hvala 
vam, moji novi prijatelji. Skupaj smo 
močnejši in zmoremo več. Hvala, ker 
sem lahko v vaši družbi.«

lom. Študentke so že pred virtualnim 
srečanjem poiskale primerne prila-
goditve in pomoč za Ankine aktivnosti, 

nato pa so jih skupaj pregledale, iz-
postavile, kaj je bolj primerno in na kaj 
je potrebno biti pozoren.

Srečanje članic ženske sekcije (Foto: Mojca Selak)

Preko spleta v pogovoru s študentkami DT (Foto: Anka Vesel)
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IZLET NA NOTRANJSKO

V petek, 14. maja, je Društvo para-
plegikov Istre in Krasa v sodelo-
vanju z muzejem –  Interpretaci-

jski center Cerkniško jezero Jezerski 
hram izvedlo prvo letošnje srečanje. 
V okviru projekta »RAZISKOVALNI 
TURIZEM VARUJE IN OHRANJA« smo 
spoznali življenje ob Cerkniškem jeze-
ru. Ogledali smo si njegovo maketo in 
dan zaključili na Slivnici z razgledom in 
druženjem.
   Skozi študijsko turo smo si, da bi bilo 
doživetje jezera polnejše in pristnejše, 
ogledali multimedijsko predstavitev v 
štirih letnih časih, z naslovom »Jzeru je 
jzera nej«, kjer smo v sliki, ob spreml-
javi glasbe in komentarju spoznali po-
dobe jezera ter življenje ob njem skozi 
objektiv domačina, ki ga spremlja od 
malih nog.
   Zatem smo se povzpeli na goro Slivni-
co s prelepim razgledom na Cerkniško 
jezero, kjer smo nekaj prigriznili in se 
poveselili s harmonikarjem Dolfetom 

Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Počasi smo se tudi mi prebudili v sicer za Primorje nenavadno, hladno in 
vetrovno pomlad. Vendar, kot se za obalo spodobi, nič manj sončno. Vanganelska 8/f, 6000 KOPER

Spletna stran: drustvo-para-kp.si
E-pošta: dpik.koper@gmail.com

in kitaristom Janezom.
   Gora Slivnica se nahaja na vzhodni 
strani Cerkniškega jezera, nad naseljem 
Cerknica – 1114 metrov nadmor-
ske višine in je znana kot zbirališče 
čarovnic. Oblo sleme se dviga od 
Gradišča do najvišjega vrha Velike 
Slivnice. Južna in jugozahodna pobočja 
so nerazčlenjena in delno porasla z 
listnatim in iglastim gozdom. Severna 
pobočja se strmo spuščajo proti dolini 
Cerkniščice. Razgled na presihajoče 
Cerkniško jezero ima namreč poseben 
čar v različnih vremenskih pogojih in 
letnih časih. Kljub obilnemu dežju smo 
izlet zaključili s soncem in v dobrem 
vzdušju ter se po kratkem razgledu jeze- 
ra odpravili domov.Ob maketi Cerkniškega jezera (Foto: arhiv društva)

Pri zbirališču čarovnic (Foto: arhiv društva)

[  DELO DRUŠTEV ]
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5. REDNI ZBOR ČLANOV DP ISTRE IN KRASA

SAMOSTOJNA RAZSTAVA OB ZAVIDLJIVEM JUBILEJU

V ponedeljek, 29. marca 2021, 
smo se kot že večkrat zbrali 
pred računalniki ter preko por-

tala Jitsi Meet uspešno izvedli 5. redni 
zbor članov Društva paraplegikov Is-
tre in Krasa. Sodelovalo je 15 članov 
društva. Zboru je predsedoval pred- 
sednik Benjamin Žnidaršič, sodelovali 
pa so še podpredsednik-blagajnik 
Valter Mahne, tajnik Mladen Fabjan, 
socialni referent Srečko Petkovšek, 
športni referent Kristjan Zadel, Nick 
Špoljar Dežjot, ki dela z mladimi člani, 
Boško Božič, Klavdij Koren in Elvis 
Mihalič. Sodelovala sta tudi dva člana 
nadzornega odbora, in sicer Dragica 
Sušanj ter Siniša Jeremić.
  Obravnavali smo naslednje točke 
dnevnega reda: pregled zapisa zapisni-
ka 4. seje UO z dne: 6. 2. 2021, finančno 
poročilo za leto 2020 in finančni plan 
za leto 2021 ter poročilo in delo nad-
zornega odbora.
  Najpomembnejša točka dnevnega 
reda je bilo poročilo o delu in plan za 
leto 2021. 
  Finančno poročilo za leto 2020 in 
finančni plan za leto 2021: Izid poslo-
vanja za poslovno leto 2020 je pokazal 
presežek odhodkov nad prihodki, ki 
se prenesejo v naslednje leto. Pred-
log nadzornega odbora na priporočilo 
računovodje je, da se iz presežka pokrije 
primanjkljaj iz leta 2019. V letu 2020 
smo delovali v precej manjšem ob-

V prostorih Društva paraplegikov 
Istre in Krasa v Kopru predstavlj- 
amo slikarska dela ob 70-letnici 

slikarja Vojka Gašperuta Gašperja. 
Obenem se je Vojko predstavil tudi s 
publikacijo, ki predstavlja njegovo ust-
varjalno pot od Breginja do Cereja.
  V nedeljo, 30. maja 2021, je podžupan 
Mestne občine Koper Janez Starman v 
društvenih prostorih odprl pomembno 
razstavo našega člana Vojka Gašperuta. 
Vojko pa je podžupanu podaril svojo 
monografijo, ki predstavlja velik del nje-
govega slikarskega opusa. 
  Vojko se je rodil 24. decembra 1949 
v vasi Sedlo v Breginjskem kotu, leta 
1960 pa se je preselil v Koper. V letu 

Letni zbor je, kot je že v navadi, potekal preko aplikacije Jitsi Meet. (Foto: arhiv društva)

V društvenih prostorih DPIK v Kopru je podžupan MOK Janez Starman odprl razstavo 22 del 
Vojka Gašperuta. (Foto: arhiv društva)
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segu, čeprav smo skušali biti aktivni. Kot 
veste, je umrl tudi predsednik Geci, kar 
je dodatno otežilo delo. Izveden je bil 
volilni občni zbor, ki je izvolil novo vod-
stvo. Novo vodstvo je potrebovalo nekaj 
časa, da smo uredili dokumentacijo 
za pokojnim predsednikom in sedaj 
posluje vzorno in transparentno. V  jeseni 
leta 2020 smo kandidirali s projektom 
Green acessibility na razpisu LAS in bili v 
letošnjem letu zavrnjeni. Dobili pa smo 
investicijski projekt izgradnje sončne 
elektrarne na strehi naših prostorov, kar 
pomeni dolgoročno naložbo v poce- 
nitev ogrevanja in hlajenja. Upajmo, da 
bo letošnje leto boljše glede možnosti 

izvajanja programov, sicer pa se bomo 
tako kot v letu 2020 trudili delovati in 
voditi društvo pošteno in odgovorno. 
Razprava je potekala o problemih, ki jih 
je prinesla pandemija, o potrebah glede 
vzdrževanja objektov in o viziji društva.
  Predsednik ZPS Dane Kastelic in 
strokovna sodelavka Urška Rendulić 
sta predstavila delovanje ZPS v letu 
2020 in plan za 2021. Odgovarjala sta 
tudi na vprašanja in pobude članov.
  Društvo ima nove spletne strani, kjer 
ažurno objavljamo novice, imamo ure-
jeno knjižnico slovenskega leposlovja 
in knjižnico stripov. Vabimo vse člane k 
aktivnemu sodelovanju v društvu.
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Streljanja v maju se je udeležilo 19 strelcev. (Foto: arhiv društva)
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1967 si je pri skoku v vodo poškodoval 
hrbtenjačo in postal tetraplegik. Kmalu 
po težki telesni poškodbi mu je vzklila 
slikarska žilica, zato se je preizkusil v tej 
umetnosti. Danes je priznan in uspešen 
slikar ter polnopravni član Mednarod-
nega združenja umetnikov, ki slikajo z 
usti (VDMFK - Vereinigung der Mund 
und Fussmalenden Kunstler). Vojko je 
imel že preko 140 samostojnih in 450 
skupinskih razstav.
  V mesecu aprilu je bil Vojko Gašperut 
razglašen za ime tedna na Valu 202, za-
tem pa so ga izbrali še za ime meseca 
aprila. Ob njegovi 70-letnici in 50-letnici 
ustvarjanja se je tudi Društvo paraple-
gikov Istre in Krasa v Kopru odločilo 
predstaviti njegova dela in monografijo 
150 del, ki tematsko pokrivajo njegovo 
slikarstvo, od podob domačega Breginj- 
skega kota do podob Istre in solin, ki so 
njegov priljubljen motiv.
   O Gašperjevem slikarskem ustvar-
janju pa likovna kritičarka Anamarija 
Stibilj Šajn meni: »Vode njegovih so-
lin odsevajo v neštetih odtenkih, zdaj 
čiste, jasne, barvno umite, nato neko-
liko zadržane, zamolkle, celo zamazane. 
Poigravajoče se v svetlobi in senci. Vse- 
lej dinamične. Vode, ki v zrcalo gladine 
ujemajo odsev arhitekture ob njej. 
Barvne lise, ki jih razmejujejo kamniti 

nasipi, zakrivajo posamezne bilke ali 
pa bujno rastje, ki se bohoti z obrobja. 
Naravno učinkujoče, romantično zasan-
jane, dramatično skrivnostne, prepro-
sto vode, v katerih se nenehno men-
javata vzdušje in razpoloženje, poteka v 
dolgem interpretativnem loku. V njih je 
ujeta resničnost, vanje se utapljajo naj-
globlja doživetja, nostalgični občutki in 
želje. Vojka Gašperuta lahko postavimo 
v vrsto slikarjev krajinarjev in ga uokvi-
rimo v primorsko likovno produkcijo, 
čeprav mu tudi slikanje cvetja ni tuje. 

Hkrati pa je avtor, ki snuje prepoznaven, 
izoblikovan in samosvoj svet likovnih 
podob. Vanje prefinjeno pronica on 
sam – borec, iskatelj, talentirano, sen-
zibilno in odprto bitje ... Avtor, ki mu 
je življenje slikarstvo. Življenje, ki ga iz-
popolnjujeta in osmišljata barva in črta. 
To sta temeljni likovni izrazili, ki ju avtor 
skrbno neguje, znotraj njune domene 
pa ostaja nenehni raziskovalec. Nikoli 
revolucionar. Pa vendar drugačen, sa-
mosvoj, prepoznaven.«

Vojko pa je podžupanu podaril svojo monografijo, ki predstavlja velik del njegovega 
slikarskega opusa. (Foto: arhiv društva)

STRELJANJE –  1. KOLO LIGE ZPS ANKARAN

Društvo paraplegikov Istre in Kra-
sa je 8. maja 2021 v organizaciji 
Zveze paraplegikov Slovenije 

pripravilo prvi krog strelske lige v strel-
janju z zračnim orožjem. Tekmovanje je 
na strelišču v Ankaranu potekalo v ekip-
ni in posamični konkurenci, udeležilo 
pa se ga je 19 strelcev iz petih pokrajin-
skih društev ZPS.
  V ekipni konkurenci je prvo mesto 
osvojila ekipa DP Prekmurja in Prlekije 
(1109), druga je bila naša ekipa, DP Istre 
in Krasa (991), v sestavi Siniša Jeremić, 
Damjan Žerjav in Kristjan Zadel, 
tretja DP Podravja (941), četrta pa DP 
Celje (911).
  V skupini SH1 je prvo mesto (372) 
osvojil član DPPP Franc Jožef, drugo 
Franc Pinter (358) DPMB, tretje pa 
Damijan Žerjal (332) DPKP.
  V skupini SH2 so prva tri mesta os-
vojili strelci DP Prekmurja in Prlekije. 

Prvo Slavko Dunaj (376), drugo Leon 
Jurkovič (361), tretje pa Venčeslav 
Bezjak (351). Naš član Siniša Jeremič je 
bil s 350 krogi na 4. mestu.
  V streljanju z zračno pištolo je nastopil 

le Metod Zakotnik DPKR in zadel 232 
krogov. Tekmovanje sta vodila Stane 
Frolich in Jurij Čakardič. Za pomoč 
pri organizaciji tekmovanja se zahvalju-
jemo Strelski družini Ankaran.
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Vozila ATV in UTV, ki omogočajo 
vožnjo čez drn in strn, so med 
našimi člani zelo priljubljena. Med 

pogovorom se je nekako utrnila ideja, da 
bi za tokratni 1. maj izvedli panoramsko 
vožnjo. Ukrepi so se začeli šele dobro 
sproščati, zato smo sprejeli odločitev, da 
jo izvedemo v manjšem obsegu z željo, 
da se število udeležencev že naslednje 
leto poveča in vse skupaj mogoče pos-
tane tudi tradicionalno.
   Vinko, Matej in prostovoljec Ambrož 
so se tako podali na pot od Žičke kartuzi-
je preko vinorodnih gričev s čudovitim 
razgledom od Ljubečne, Dravinjske 
doline vse do Ptuja. Pot je udeležence 
vodila proti Poljčanam, sledil je vzpon 
na Boč mimo lovskega doma. Vseskozi 
so srečevali številne pohodnike, s kate- 
rimi so lahko poklepetali. Na vrhu so se 
okrepčali in se spustili vse do Podplata, 
kjer so presenetili Miča, nato pa počasi 

Tokrat je potekal prilagojen takrat-
nim ukrepom za preprečevanje 
širjenja bolezni COVID-19, in sicer 

v soboto, 27. marca. Predsednik društva 
Matej Lednik in nekaj članov upravne-
ga odbora se je zbralo v društvenih 
prostorih v Celju, ostali udeleženci pa 
so se povezali preko aplikacije ZOOM. 
Kot gosta sta preko ZOOM-a sodelovala 
tudi predsednik ZPS Dane Kastelic in 
strokovna delavka Urška Rendulić.
   Če odmislimo razmere in dejstvo, 
da nismo bili vsi skupaj zbrani v enem 
prostoru, je zbor potekal kot običajno. 

Prvomajska panoramska vožnja (Foto: arhiv društva)

Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Podobno kot ostala društva smo tudi pri nas izvedli zbor članov v 
prilagojeni obliki, prvomajska vožnja z vozili ATV bi lahko postala tudi 
tradicionalna, končno so se v maju začela še športna tekmovanja. Prav 
tako pa smo ponosni na samostojno razstavo Franca Avberška v Ve-
lenju.

Opekarniška 15/a 
3000 CELJE

Spletna stran:  
drustvo-para-ce.si

E-pošta:  
dce.paraplegik@guest.arnes.si

ZBOR ČLANOV

VOŽNJA ATV ZA 1. MAJ

Po pozdravnem nagovoru predsednika 
društva Mateja Lednika smo najprej iz-
volili organe zbora. Verifikacijska komisi-
ja je ugotovila 30 prisotnih članov. 
Ker udeležba ni bila 50-odstotna, se 
je počakalo zakonsko določen čas in 
nadaljevalo z delom zbora. Poročilo o 
preteklem letu je predstavil predsednik 
društva, poročilo nadzornega odbora 
pa njegov predsednik Janez Hudej. Po 
sprejemu poročil so se člani seznanili 
še s planom dela v letu 2021, ki ga je 
povzel Matej Lednik. Sprejeta je bila še 
članarina za leto 2022.

  Besedo sta dobila tudi Dane in Urška, ki 
sta zbranim predstavila delo ZPS v letu 
2020, vse novosti v zvezi z obnovitveno 
rehabilitacijo, z izvajanjem osebne asis- 
tence in o tem, kako kaže z zakonom 
o dolgotrajni oskrbi, ki bo uredil še vse 
potrebno za starejše člane, ki jim ose- 
bna asistenca ne pripada več. Odgo-
varjala sta tudi na vprašanja članov.
  S tem se je zbor članov tudi zaključil, 
žal tokrat brez druženja, ki sicer sledi, in 
ga imajo vsi udeleženci najrajši. Za na-
slednje leto upajmo, da bomo zopet v 
normalnih okvirjih.

odpeljali proti domu. Po brezpotjih 
in težje dostopnih cestah so skupaj 
prevozili več kot 60 kilometrov. Kot je 

bilo zapisano že v začetku, se naslednje 
leto pričakuje ponovno druženje z več 
udeleženci.

[ DELO DRUŠTEV  ]
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Ponosni smo, da je v Velenju svo-
ja dela na ogled postavil Franc 
Avberšek, član Društva paraplegi- 

kov jugozahodne Štajerske, slovenskega 
združenja slikarjev UNSU, ki slikajo z usti 
in/ali z nogami, ter štipendist VDMFK, 
svetovnega združenja teh slikarjev s 
sedežem v Lihtenštajnu. Tokratno razsta-
vo, ki se je odprla 10. maja, je organiziral 
Muzej Velenje, z veliko zavzetostjo direk-
torice Mojce Ževart, v podhodu Pošta, 
Pomlad v Velenju, kjer so si jo lahko ogle-
dali vsi mimoidoči. Mag. Franc Avberšek 
je sicer v Velenju znana osebnost, saj gre 
za nekdanjega direktorja Premogovnika 
Velenje, Inštituta za ekološke raziskave 
ERICo Velenje in ministra za energetiko, 
ljubitelja vseh zvrsti umetnosti in vse- 
stranskega ustvarjalca. 
 Tokrat se je predstavil s svojimi 
najnovejšimi deli, pod naslovom »Podo-
be narave in volje duha«. Ker se je vedno 
navduševal in zavzemal za naravo, ni 

PPo zelo dolgi pavzi in s sprostit-
vijo številnih ukrepov v boju z 
boleznijo COVID-19 so končno 

zaživela tudi športna tekmovanja. 
Nič drugače ni niti v našem društvu. 
Če so strelci in kegljači skoraj ves čas 
od konca februarja nemoteno tre-
nirali, so se jim v aprilu in predvsem v 
maju priključili še ostali športniki.

Domiselna slikarska razstava našega člana v podhodu Pošta v Velenju (Foto: arhiv društva)

Celjska ekipa na kegljišču v Kamniku (Foto: arhiv društva)

SLIKARSKA RAZSTAVA

ŠPORTNA TEKMOVANJA

presenetljivo, da njegovi motivi pred-
stavljajo naravo samo, predvsem gozd. 
Podnaslov del je namreč »V senci in za-

vetju dreves«. Vsa dela je spremljala tudi 
čudovita poezija. Razstava je na ogled 
vse do konca junija.

   Za nami so že prva ligaška tek-
movanja. Strelci so pričeli 8. maja 
v Ankaranu, kjer naši niso posegli 
po najvišjih mestih. Ekipno so sicer 
osvojili 4. mesto. Že naslednji dan, 
in sicer 9. maja, je DP jugozahodne 
Štajerske v športni dvorani Tri lilije or-
ganiziralo 1. krog v košarkarski ligi na 
vozičkih ZPS BAUERFIND. Najboljšo 

formo so z dvema zmagama pokazali 
igralci DP Podravja, ki so premagali 
domačo ekipo DP Celje Thermana s 
64 : 49 in ekipo DP Ljubljana z 71 : 41. 
Na preostanku srečanja je združena 
ekipa DP Gorenjske in DP Novo mes-
to premagala našo ekipo z 61 : 40. 
Gre za že 30. ligaško sezono. 29. maja 
je bil odigran tudi 2. krog. Tokrat so 
bili gostitelji DP Ljubljana in prav z  
njihovo ekipo se je pomerila naša 
ekipa DP Celje Thermana in visoko 
zmagala z 78 : 34.

   Kegljači so 15. maja prebili led 
na tradicionalnem Pokalu Občine 
Domžale. Aleš Povše je sicer zmagal 
med tetraplegiki in veterani, ekipno 
pa smo osvojili 4. mesto, ampak s 
kegljanjem nismo bili zadovoljni, zato 
na naslednjih tekmah pričakujemo, 
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Številčna celjska ekipa (Foto: Peter Planinšek)

Simona pri metu diska (Foto: Peter Planinšek)

Posebno priznanje prejel tudi Franček 
Gorazd Tiršek (Foto: Peter Planinšek)

da bomo kegljali boljše. 
   Atleti so začeli sezono odlično, torej 
z novo zmago po napetem boju s 
Korošci. Kljub temu da nam letos ne 
more pomagati Janez Hudej, brez ka-
terega si ekipe kar ne moremo pred-
stavljati, nam je z njegovo podporo 
uspelo. 2. krog lige je 28. maja  or-
ganiziralo DP jugozahodne Štajerske 
na stadionu Kladivar v Celju.
   Tekmovalo je pet ekip iz petih pokra-
jinskih društev. Še pred pričetkom 
tekmovanja smo izkoristili priložnost 
za podelitev priznanj najboljšim 
športnikom našega društva v letu 
2020. Gre sicer za priznanja, ki jih 
podeljuje Športna zveza Celje in v 
ta namen sta nas tokrat obiskala 
podžupan Mestne občine Celje, g. 
Vladimir Ljubek, in podpredsednik 
Športne zveze Celje, g. Igor Topole, 

ki sta priznanja tudi podelila. Zbrane 
je pozdravil tudi predsednik društva 
Matej Lednik. Med gosti je bil tudi 
vodja športa na ZPS in podpred- 
sednik ZŠIS-Paralimpijskega komite-
ja Slovenije, Gregor Gračner, ki je 
pozdravil navzoče ter sporočil tudi, 
da bosta kar dva športnika celjskega 
društva zastopala barve Slovenije na 
paralimpijskih igrah v Tokiu, in sicer 
Franček Gorazd Tiršek v streljanju 
z zračno puško in Henrik Plank v 

metu diska v atletiki. Imen prejem-
nikov priznanj tokrat ne bi našteval, 
je bil pa trenutek podelitve res pravi.
   Kot da bi s tem domači tekmo- 
valci dobili nek zagon, so nato tudi 
odlično tekmovali in tokrat vse 
preostale ekipe tudi zanesljivo in 
premočno premagali ter osvojili več 
kot 4800 točk. Na drugem mestu 
je bilo DP Koroške (3696,76 točk), 
na tretjem mestu pa DP Ljubljana 
(3379,16 točk). Četrto mesto je pri-
padlo DP Prekmurja in Prlekije in 
peto DP severne Primorske.
   Najdlje so na začetek tekmovanj 
čakali ribiči, čeprav tekmujejo na 
prostem, ampak ker tekmujejo pod 
okriljem Ribiške zveze Slovenije, so 
pač morali počakati na njihovo do-
voljenje. Prva tekma je bila ob rib-
niku v Ormožu, kjer se je tekmovalo 
tudi za memorial Ivana Peršaka. V 
ekipni konkurenci so naši ribiči s 6. 
mestom kar malo razočarali, vtis je 
tudi tokrat popravil Rudi Centrih, ki 
je med posamezniki osvojil 2. mesto.
   Začela se je tudi liga PS GRADEX v 
šahu. 1. krog je organiziralo DP Do-
lenjske, Bele krajine in Posavja. Tekma 
je štela tudi za že 26. Radejev memo-
rial. Celjski šahisti so tokrat ekipno 
osvojili 4. mesto. V konkurenci posa-
meznikov žal ni nihče izstopal.
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Jože Globokar, Nina Černe in Rok Bratovž  
| Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Življenje se počasi vrača v svoje tirnice, s tem pa tudi dejavnosti naše-
ga društva. Koronavirus ga je dolgo časa omejeval in krojil po svoje, 
zato večina naših prispevkov opisuje dogodke, ki smo jih izvedli na 
daljavo, s pomočjo aplikacije ZOOM. No, zadnji dogodki so se pa že 
odvijali v živo, vendar še vedno ob upoštevanju varnostnih ukrepov. 
Kot vidite, smo bili tudi v tem času dokaj dejavni.

Dunajska 188 
1000 LJUBLJANA

Spletna stran: drustvo-para-lj.si
E-pošta:  

dlj.paraplegik@guest.arnes.si

Podpredsednica Mojca Burger in predsednica Mirjam Kanalec, ki je vodila zbor članov. 
(Foto: arhiv društva)

PRVI REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

Prvi redni zbor članov Društva 
paraplegikov ljubljanske pokra-
jine je tokrat zaradi protivirusnih 

ukrepov potekal 23. aprila 2021 na dal-
javo. Preko spletne aplikacije ZOOM 
ga je vodila predsednica društva Mir-
jam Kanalec.
   Po pozdravnem nagovoru predsed-
nice, uvodnih formalnostih, pregledu 
zapisnika 4. rednega zbora članov in 
minuti molka v spomin članom, ki so 
nas v tem času zapustili, so udeleženci 
najprej prisluhnili poročilu pred- 
sednika nadzornega odbora, Ljubiši 
Gajiču. Iz poročila je razvidno, da je 
vodstvo društva v teh kriznih časih 
zelo dobro gospodarilo, kar izkazuje 
tudi znesek prihodkov nad odhodki. 
Pomemben je tudi pokazatelj, da je 
društvo za izvajanje socialnih progra-
mov namenilo kar 89 odstotkov vseh 
sredstev, za delovanje društva pa pre-
ostalih 11.
   Za tem so udeleženci prisluhnili 
poročilu društva za leto 2020, kjer so v 
Splošnem delu predstavljeni:
Osnovni podatki, Namen društva, 
Članstvo društva in Območje delo-
vanja;
v Posebnih socialnih programih 
pa:
Cilji, Izvajalci programov, Uporabniki 
programov, Vsebina in aktivnosti (še 
posebej v času epidemije), Delovanje 
društva in Evalvacija programa.
   Društvo je skladno s programom iz-
vajalo štiri obsežne posebne socialne 

programe:
Kompenziranje invalidnosti, Prevozi, 
Interesne dejavnosti ter Šport in rek-
reacija.
  V poročilu so navedene še: De-
javnost osebne asistence, Investicije in 
Zaključni del. 
  V nadaljevanju zbora so se člani 
seznanili s smelo zastavljenim pro-
gramom društva za leti 2021 in 2022. 
Program je predstavljen na kar 18 
straneh v podobnih vsebinah in tudi 
podobno finančno ovrednoten, kot 
v poročilu društva. Pri predstavitvi 
je sodelovala tudi socialna delavka 
Nina Černe, ki je predstavila kompen-

ziranje invalidnosti, mrežo socialnih 
poverjenikov in interesne dejavnosti s 
številnimi srečanji. 
  Ker so udeleženci gradivo predhod-
no prejeli, so bili že seznanjeni z vsemi 
pomembnimi vsebinami. Zato so po 
krajših razpravah tako poročilo kot 
program dela sprejeli in potrdili.
Udeleženci zbora članov so v nasled-
nji točki potrdili predlog o enaki višini 
zneska (15 evrov) za članarino, s kate- 
ro bomo lahko izkazali pripadnost 
društvu. Socialno šibki člani so plačila 
članarine oproščeni. Zbor članov je 
sprejel tudi sklep, da pooblašča  up-
ravni odbor za sprejem in spremi- 
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Novim članom smo predstavili poslanstvo društva. (Foto: arhiv društva)

njanje sistemizacije delovnih mest 
ter sprejem in spreminjanje drugih 
splošnih aktov. Predsednica se je na 
koncu zahvalila prav vsem za tvorno 
sodelovanje, še posebej pa članom, 
ki sodelujejo v mreži socialnih pover-
jenikov.
  Ob zaključku sta udeležence zbora 
nagovorila predsednik Zveze paraple-
gikov Slovenije in tudi naš član, Dane 

Kastelic, ter Urška Rendulić, stroko-
vna vodja programov. Kastelic je med 
drugim omenil splošno in uspešno 
poslovanje naše krovne organizacije 
in financiranje ter ob zahvali pripom-
nil, da mozaik uspešnosti zveze ses-
tavljajo tudi društva s svojimi člani. 
Ob zaključku pa je vodstvu izrekel še 
čestitke in zahvalo za uspešno voden-
je. Rendulićeva je predstavila pro-

gramski del zveze z vsemi socialnimi 
programi in pri skupinski obnovitveni 
rehabilitaciji omenila, da največ članov 
lokalnih društev SOR koristi v Domu 
paraplegikov Pacug, sledita Zdravilišče 
Laško in Zdravilišče Radenci.
   Po zaključku uradnega dela smo 
vsi udeleženci vključili mikrofone in s 
pomočjo sodobne tehnologije na dalj- 
avo malo poklepetali.  

NINA ČERNE

NINA ČERNE

SPREJEM NOVIH ČLANOV

MOŠKA SKUPINA NA DRUŠTVU PO MOŠKO

V društvenih prostorih smo 22. 
aprila 2021 pripravili sprejem 
za tri nove člane. V pozdravnem 

nagovoru jim je predsednica Mirjam 
Kanalec predstavila društvo, nato pa 
smo se predstavili in se bolje spozna-
li. Prisotna je bila tudi podpredsed-
nica in poverjenica ene izmed članic 
Mojca Burger, ki je tudi kot dolgo 
zaposlena v društvu novim članom 
skozi socialne programe predstavila 
dejavnosti društva: prevoze, interesne 
dejavnosti in šport. Nazadnje je social-
na delavka Nina Černe predstavila še 
program kompenziranje invalidnosti. 
Cilj srečanja je, da vsak nov član ugo-
tovi, kaj bi bilo najbolj primerno zanj in 
kam bi se rad priključil ter da ga spod-
budimo k sodelovanju in navdušimo 
za kakšno novo dejavnost. Vmes se 
je članom predstavila tudi strokovna 
delavka Katja Vipotnik, ki je zdaj v 
društvu redno zaposlena. Vsak član je 
dobil tudi Priročnik s pravicami, kjer 
so naštete pravice, ki jim pripadajo 
iz področja socialnega in zdravstve- 

Po dolgem času so 3. maja 2021 
tudi naši »ta mladi« moški iz 
društva prišli na svoj račun. 

Iz spleta so se »preselili« v prostore 
društva, kjer so v majhni skupinici imeli 
druženje v živo. Skupaj so poklepetali 
in preživeli družabni večer ob igranju 

nega varstva, ugodnosti, ki jih imajo 
oz. oprostitve plačil, pa tudi pravice iz 
drugih pomembnih področij. 
  Sprejem novih članov je za naše 
društvo zelo pomemben, saj je to 
priložnost, da se z njimi spoznamo 
in ugotovimo, kakšne vrste pomoč 
potrebujejo in kje jih lahko podpre-

igre activity ter grizljanju kokic ter 
drugih prigrizkov.
   Moška skupina z uradnim naslovom 
»Prebudi moškega v sebi in najdi ide-
alno partnerico zase« vam sporoča, 
da je pripravljena sprejeti še kakšnega 
novega člana. Pogoj je le, da je moški 

mo. Hkrati spoznajo še druge člane 
in si ustvarijo novo mrežo poznanstev 
ter izvejo več o pravicah, ki jih imajo, 
in o tem, kako si lahko ob življenjski 
spremembi organizirajo in olajšajo 
življenje. Na srečanju smo upoštevali 
vse aktualne varnostne ukrepe.

star največ 45 let in samski, saj je ve-
liko govora o ženskah, zmenkarijah, 
razmerjih in partnerstvu. Moška skupi-
na obstaja od oktobra 2020, vendar 
je zaradi ukrepov in danih razmer 
potekala večinoma preko spleta. V na-
daljevanju bodo srečanja potekala v 
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živo, nekaj pa jih bo tudi še preko sple-
ta, saj je ta način  praktičen predvsem 
za tiste, ki ne živijo v Ljubljani. Torej, 
mladeniči, prijavite se! 
  Cilj moške skupine je poleg povezo-
vanja, druženja in spletanja socialne 
mreže med moškimi tudi to, da bi vsak 
udeleženec kljub svojemu statusu in-
validnosti in osebnim okoliščinam ver-
jel, da je vreden dobre partnerice. In da 
si bo upal samozavestno ter brez pred-
sodkov in strahu (da bo morda zavrn-
jen) ogovarjati in spoznavati ženske. 
Če boš sodeloval, ti lahko obljubimo, 
da boš stkal kakšno novo prijateljstvo, 
postal bolj samozavesten in ob pod-
pori skupine bolj verjel vase. To ti lahko 
pomaga na vseh področjih življenja, 
ne le v partnerstvu. Vabljen!

Naši »mladeniči« in socialna delavka Nina Černe (Foto: arhiv društva)

Rok Bratovž predstavlja projekt »Različnost je zakon« z video povezavo. (Foto: arhiv društva)

ROK BRATOVŽ

ONLINE PREDSTAVITEV NA OŠ ŠENTVID PRI STIČNI

Tokrat sta Rok Bratovž in 
Slavko Krajnc 13. maja 2021 
z Osnovno šolo Ferdo Vesel 

v Šentvidu pri Stični pripravila vi- 
deo povezavo in na naravoslovnem 
dnevu predstavila društveni projekt 
»Različnost je zakon«. Pridružil 
se jima je tudi naš član in predsed-
nik Zveze paraplegikov Slovenije 
Dane Kastelic, ki je prvo šolsko 
uro svoje poglede in izkušnje delil z 
devetošolci. Ob tem naj dodamo, da 
je Dane pred mnogimi leti obiskoval 
prav to šolo in da z učiteljico biologi-
je in kemije Sabino Rozina že vrsto 
let zelo dobro sodelujeta.
  Zatem sta Rok in Slavko učencem 
devetega a in kasneje še b razreda 
v dvournem predavanju predstavila 
svoji zgodbi, delovanje društva in 
učence opozorila, na kaj so lahko sami 
pozorni, da ne bi prišlo do poškodbe 
hrbtenjače. Tema naravoslovnega 
dne je bila »Odraščanje« in učenci 
devetih razredov so tisti, ki se odprav-
ljajo "v svet" in so ena najbolj rizičnih 
skupin mladostnikov.
 Seveda pa vsi skupaj že težko 
čakamo čas, ko se bomo lahko vsi 
vrnili v šolo in se z učenci gledali iz 
oči v oči. Učiteljica Sabina Rozina 

nam je sporočila, da so učenci z ve-
likim zanimanjem prisluhnili pred-
stavitvi in v kasnejšem pogovoru 
sklenili, da bodo od sedaj naprej še 

bolj spoštovali različnost.

Program sofinancira Agencija za 
varnost prometa. 
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Z AVTOBUSI LPP NA RAZSTAVO V NARODNO GALERIJO

KOLESARSKI IZLET OD KOSEŠKEGA BAJERJA DO PODROŽNIKA

V Društvu paraplegikov lju-
bljanske pokrajine že nekaj 
let v tem času pripravimo 

»akcijo o dostopnosti avtobusov 
Ljubljanskega potniškega prometa 
in ravnanju njihovih voznikov. Glede 
avtobusov lahko napišemo, da v 
mestnem potniškem prometu ni več 
avtobusov, ki bi bili brez klančine za 
vstop z invalidskimi vozički ali na-
gibne tehnike, vozniki pa so se tudi 
navadili na potnike na invalidskih 
vozičkih in v večini primerov prijazno 
pomagajo pri vstopu in izstopu.
Akcijo pa združimo tudi z ogledom 
kakšne kulturne znamenitosti ali 
kulturnega dogodka. In tako smo 
tokrat ob mednarodnem muzejskem 
dnevu za ogled izbrali razstavo moj- 
stra baročnega slikarstva Fortunata 
Berganta (1721–1769) v Narodni 
galeriji.
   Po bogati vodeni razstavi nas je 18. 
maja 2021 popeljala kustosinja dr. 
Katra Meke in doživeto predstavila 
življenje in pot pomembnega slo- 
venskega umetnika. Slikar je v drugi 
polovici 18. stoletja, v kateri je živel in 
ustvarjal, s svojimi deli močno vplival 
na umetnostno podobo dežele. Na 
stenah galerije so na ogled slikarjeva 
najbolj reprezentativna dela, s kate- 
rimi je v primerjavi z drugimi našimi 
baročnimi slikarji razvil najbolj sa-
mosvoj in prepoznaven slikarski slog. 
Posebej pomembno obdobje v Ber-
gantovem življenju predstavlja čas, ki 

Pet ročnih kolesarjev se je 10. 
maja 2021 v popoldanskih urah z 
električnimi priklopniki odpravi-

lo na parakolesarski izlet po obrobju 
Ljubljane. Zbrali so se pred Koseškim 
bajerjem in se v res lepem majskem 
popoldnevu po Poti spominov in 
tovarištva (PST) mimo Tehnološkega 
parka zapeljali do botaničnega vrta. 
Po ogledu so tako malo za šalo malo 
zares naredili ovinek in se zapeljali 
do priložnostne »okrepčevalnice« v 
Murglah, kjer pa so zaradi koronavi-
rusa naleteli na nekoliko skromnejšo 
ponudbo. Po krajšem počitku so pot 

ga je umetnik preživel v Rimu (1756–
1760), kjer je obiskoval šolo risanja 
aktov. Za svoji risbi moškega akta je 
med tečajniki osvojil prvo nagrado.
   Po vrnitvi na Kranjsko leta 1760 je 
dobil številna naročila za sakralne 
prostore cerkvenih redov – za klarise, 
cistercijane, frančiškane, jezuite in 
kapucine. Po smrti njegovega sodo-
bnika Janeza Metzingerja je v slo- 
venskem prostoru nastala nekakšna 
praznina, zato je portretist kranjske-
ga plemstva postal Fortunat Bergant.
   Razstava s spremljajočo publikacijo 
in z nekaterimi novimi ali ponovno 
odkritimi deli predstavlja Berganta v 

nadaljevali do Špice ob Ljubljanici, kjer 
so popili kavico, in pot skozi mesto 
nadaljevali do znane destinacije pod 
Rožnikom. Tam so se po 25 kilometrov 

luči njegovega časa, ob razstavi pa 
so v galeriji pripravili obsežen sprem-
ljevalni program za vse generacije. 
Za razstavo so umetnine posodile 
številne župnije in samostani. Med 
njimi tudi madžarski muzej lepih 
umetnosti.
   Po razstavi smo se ljubitelji likovne 
umetnosti v manjši skupini ustavili 
na terasi bližnjega lokala in si po 
dolgem koronskem času privoščili 
kavico in osvežilni napitek. Res je bilo 
prijetno malo poskrbeti za dušo in se 
z ljubljanskimi zelenci popeljati po 
naši prestolnici.

Pred Robbovim vodnjakom v Narodni galeriji (Foto: arhiv društva)

Zbrali so se pri Koseškem bajerju. (Foto: arhiv društva)

dolgi poti z lepimi razgledi zelene 
narave le nekoliko okrepčali. Ja, po 
dolgem času, ko nam je virus krojil ak-
tivnosti, se res prileže tak izlet.  
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PREVERILI SMO HOLESTEROL, SLADKOR IN KRVNI TLAK

Vsakoletni preventivni pregled (Foto: arhiv društva)

Sestanek socialnih poverjenikov (Foto: arhiv društva)

Že več kot eno leto nas pretresa-
jo različni dogodki, predvsem 
pa imamo že vsi polna ušesa 

preventivnih ukrepov in virusa COV-
ID-19. Najbrž se sploh ne zavedamo, 
kako ti stresi delujejo na naše telo. 
No, zdaj se je epidemiološka slika le 
toliko spremenila, da smo 19. maja 
2021 v društvenih prostorih lahko 
pripravili vsakoletni preizkus holes-
terola, krvnega sladkorja in tlaka. 
Seveda ob upoštevanju vseh var-
nostnih ukrepov, ki jih narekuje NIJZ 
(manjše skupine članov, zaščitne 
maske, razkuževanje). Pregled sta 
tako kot vsa leta doslej izvedli prim. 
Tanja Erjavec, dr. med. in VMS Bran-
ka Vipavec iz URI- Soča, udeležilo pa 
se ga je skoraj 40 članic in članov.
   Zdravo srce in ožilje sta temelj trd-
nega zdravja in dobrega počutja. 
Zdravniki že desetletja ponavljajo, 
kako pomembna je skrb zanju, ven-
dar so v zahodnem svetu koronarne 
bolezni še naprej najpogostejši vzrok 
smrti. Zvišane vrednosti tlaka, holes-
terola in sladkorja v krvi predstavljajo 
dejavnik tveganja za razvoj diabe-
tesa, možganske kapi in srčnega in-
farkta.
  Že vsa leta opozarjamo, da nam 

zdravje ni podarjeno, zanj moramo 
poskrbeti sami. Seveda pa so pri 
večini potrebna tudi odrekanja. Ne 
moremo se kar v nedogled razvajati 
s prekomernim uživanjem kave, slad-
karij, alkohola, cigaret, sedenjem in 
drugimi na izgled prijetnimi razva- 
dami … 

  Kar nekaj udeležencev pregleda ima 
povišane mere vsebnosti, nekateri 
pa so nekako na meji. Ob pregledu 
je vsak dobil navodila, kako in kje 
mora bolj paziti, da morda previ-
soke vsebnosti zniža in tako zmanjša 
ogroženost svojega zdravja.

NINA ČERNE

POVERJENIKI PO DOLGEM ČASU PONOVNO NA DRUŠTVU

Po dolgem času so se 1. junija 
2021 v društvenih prostorih 
ponovno sestali naši socialni 

poverjeniki. To so tisti člani med 
vami, ki so lahko »prva pomoč« ob 
vaših težavah, stiskah ali vprašanjih. 
Vsak naš član ima svojega social-
nega poverjenika, najbližjega kraju, 
kjer živi. To je oseba, ki vam lahko 
pomaga iz lastnih izkušenj. Poleg so-
cialnega poverjenika se vedno lahko 
obrnete tudi na društvo. 
  Na sestanku smo se s poverjeni-
ki med drugim dogovarjali glede 
srečanj, ki jih bodo od junija naprej 
organizirali za svoje člane v manjših 
skupinah. Srečanja so namenjena 

temu, da se člani, ki stanujete bli-
zu drug drugega, srečate in pok-
lepetate, morda delite svoje izkušnje, 
težave, se poveselite in sklenete še 
kakšno novo prijateljstvo.

  Če kdo izmed vas še ne ve, kdo 
je njegov socialni poverjenik, naj 
pokliče na društvo, kjer vam bomo 
z veseljem pomagali in vam posre-
dovali njegov kontakt.
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Težko pričakovano spomladansko srečanje (Foto: arhiv društva)

NINA ČERNE

POGOVORNA SKUPINA »NISI SAM«

SPOMLADANSKO SREČANJE Z OGLEDOM ZANIMIVOSTI BISTRE

V društvu smo 31. maja 2021 
začeli s pogovorno skupino 
»Nisi sam«. Začeli smo v manjši 

zasedbi, ker želimo skupino ohraniti 
majhno in zaupno, po potrebi pa 
lahko naredimo še eno. Pogovorna 
skupina bo predvidoma potekala na 
sedežu društva,  vsakih 14 dni ob 
ponedeljkih oz. po potrebi in in-
teresu udeležencev.
  Pogovorno skupino izvajamo v 
okviru projekta »NISI SAM: Pro-
jekt opolnomočenja oseb, ki so 
se poškodovale v prometnih 
nesrečah in podpora njihovim 
svojcem«. Projekt je prijavljen v ok-
viru sklopa: Psihosocialna pomoč 
žrtvam in svojcem, sofinancira pa 
ga Javna agencije RS za varnost 

Epidemiološke razmere so se 
le izboljšale, zato smo lahko 
5. junija 2021 pripravili tradi-

cionalno spomladansko srečanje. 
Na društvu smo staknili glave in se 
odločili, da si bomo za začetek v 
občini Vrhnika ogledali grad Bistra s 
Tehniškim muzejem.
  Kartuzija Bistra je bila ustanov-
ljena leta 1255 kot prva kartuzija 
na Kranjskem in je ena izmed štirih 
na ozemlju Slovenije. Prva polovica 
14. stoletja predstavlja višek delo-
vanja samostana, ko se je kartuzija 
tudi močno širila in vlagala v delo-
vanje samostanske knjižnice, kjer so 
ustvarjali številne prepise in izvirna 
dela. Kasneje se je pričelo počasno 
propadanje samostana. Današnjo 
grajsko podobo je posest dobila po 
mnogih prezidavah sredi 19. stoletja, 
leta 1945 pa je bila nacionalizirana. 
Od leta 1951 je v gradu, ki je tudi kul-
turni spomenik državnega pomena, 
Tehniški muzej Slovenije.
  V izredno bogati stalni zbirki smo 
si pod strokovnim vodenjem Mete 
Ristič  in Alojzija Kebra lahko ogle-
dali številne muzejske predstavitve: 
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prometa, katere predstavnik Jure 
Smolič se nam je pridružil na prvem 
srečanju. Namen skupine je poma-
gati paraplegikom in tetraplegikom 
premagovati psihosocialne stiske, v 
katerih so se znašli zaradi invalidnos-
ti, ki je posledica prometne nesreče. 
Dobrodošli pa ste prav tako vsi ostali 
člani in tudi tisti, ki ste na pogovorno 
skupino že hodili.
 Pogovorna skupina je skupina ljudi, 
ki jih med seboj povezuje podobna 
izkušnja. Skupina bo zaprtega tipa 
in bo potekala na našem društvu 
v večnamenskem prostoru, kjer 
nas nihče ne bo motil, po potrebi 
pa preko spleta. Namen skupine 
je predvsem ta, da se med seboj 
spoznate, povežete in drug z drugim 

delite stiske in dileme, s katerimi 
se srečujete in o katerih se morda 
s svojimi domačimi ne morete po-
govarjati. Cilj je, da drug drugega 
spodbujamo pri majhnih korakih 
napredka in ga podpiramo, da bo 
lažje sprejel sam sebe in svojo novo 
realnost. Ob tem pa okrepil samopo-
dobo, psihično in socialno stanje ter 
izboljšal kakovost svojega življenja.
Skupino bomo popestrili s pogovo-
rom o različnih tematikah, življenjski 
spremembi, sprejemanju samega 
sebe, obravnavali bomo vaše dileme 
in vabili različne goste, ki  bodo s 
svojimi izkušnjami dodali piko na i. 
Vabljeni!

gozdarsko, lesarsko, lovsko, ribiško, 
elektro, tekstilno, kmetijsko in pro-
metno ter žitni mlin in kovačijo na 
vodni pogon, rekonstruiran obrat 
furnirnice in žago venecijanko, zbirko 
motornih koles, mlinarstvo, kolarst-
vo, podkovsko kovaštvo, pekarstvo in 
tekstilije nekoč in danes.
  Veliko zanimanja pa vzbuja zbirka 
Titovih limuzin. Na ogled je 15 avto-

mobilov, ki jih je uporabljal jugoslo-
vanski predsednik Tito. Večinoma 
gre za zelo redke primerke prestižnih 
limuzin z visoko tehnično in zgo-
dovinsko vrednostjo, ki so jih Titu 
poklonili eminentni državniki tistega 
časa. Med njimi so: Mercedes 540K 
iz leta 1939, Packard (1937), dva ZIS-
a (1954), Horch 951A, Rolls Royce, 
(1952), ki ga je Titu podarila Slovenija 
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in še vrsta drugih.
  Zanimiva pa je tudi razstava iz-
branih predmetov, ki prikazuje zgo-
dovino tiskane besede in tiskarske 
tehnike na Slovenskem. Eksponati iz 
slovenskih tiskarn, predvsem tiskar-
ski stroji, naprave in orodja s konca 
19. in iz 20. stoletja odražajo, kako 
so od Gutenbergovega izuma tiska 
v 15. stoletju in do konca 20. stolet-
ja nastajali knjige, časopisi in druge 
tiskovine. Nekateri od razstavljenih 

strojev še delujejo. Na njih občasno 
potekajo predstavitve, ki jih izvajajo 
grafični mojstri.
  Polni vtisov z ogleda res bogate 
muzejske zbirke smo se odpravili na 
Turistično kmetijo Šinkovc v občini 
Logatec, kjer smo pripravili osrednje 
srečanje s kulturno-zabavnim pro-
gramom. Po izdatnem okrepčilu, ki 
so ga pripravili naši trije žar mojstri 
Tomaži, različnih vsakovrstnih napit-
kih, ki so jih postregle sodelavke 

in spremljevalke, je dobrodošlico 
vsem udeležencem srečanja zaželela 
predsednica društva Mirjam Kana-
lec. Besede tokratne dobrodošlice 
so nekoliko drugače legle na dušo, 
saj so napovedovale verjeten konec 
težkih koronavirusnih časov in vrni-
tev v stare tirnice življenja, ki ga vsi 
tako zelo pogrešamo.
   Na naših srečanjih pripravimo tudi 
razvedrilni program. Tokrat je za do-
bro razpoloženje poskrbela vsestran-
ska imitatorka, pevka, scenaristka in 
igralka Zlata Martinc. S svojimi nas-
topi nas je navduševala v različnih 
preoblekah kot Helena, Lepa Brena 
… Na matrice nam je zapela tudi 
nekaj svojih pesmi. Res je bila enkrat-
na, saj je znala animirati celotno, že 
tako razpoloženo druščino. Organi-
zacijske  niti so bile tokrat v rokah 
Katje Vipotnik.
  V društvu smo v vseh letih pripravili 
veliko vsakoletnih spomladanskih in 
jesenskih srečanj, toda še nobenega 
nismo tako težko pričakovali.
  Pri prevozih članov sta pomagala 
Društvo distrofikov in Društvo para-
plegikov jugozahodne Štajerske. 
Milanko, Boris in Ciril – hvala!
 

V Tehniškem muzeju v Bistri (Foto: arhiv društva)

Nastalo je nekaj lepih voščilnic. (Foto: arhiv društva)

MARJANA LAVRIN

ČLANICE ŽENSKE SEKCIJE SO USTVARJALE V SEMIČU

Č lanice Ženske sekcije pri 
Društvu paraplegikov lju-
bljanske pokrajine se enkrat 

tedensko sestajajo v društvenih pros-
torih, kjer snujejo različne aktivnosti 
in izdelujejo raznovrstne unikatne 
izdelke. Vsako leto pa je zadnji majski 
teden v domu paraplegikov v Semiču 
že nekako po tradiciji rezerviran za 
njihove aktivnosti v tem prelepem 
belokranjskem kotičku. Letos so se 
z društvenim kombijem in vsemi 
potrebnimi pripomočki v Semič po-
dale 24. maja, po petih dneh, polnih 
doživetij in novih izkušenj, pa se 28. 
maja 2021 vrnile na svoje domove. V 
tem času so imele delavnico izdelo-
vanja čestitk in literarno delavnico 
s prebiranjem najlepših ljubezen-
skih pesmi Ferija Lainščka. Lahko pa 
bi rekli, da so imele tudi nekakšno 

kulinarično delavnico, saj so za vse 
dni skrbno izbrale jedilnik in se preiz-
kusile v kuharskih veščinah. Vmes so 
s telovadbo poskrbele za kondicijo, 
obiskala pa jih je tudi članica dolenj- 

skega društva, Irena. Malo so pok-
lepetale in si izmenjale izkušnje o 
izdelovanju različnih izdelkov. Zadnja 
leta pa na obisk in pogostitev redno 
prihaja tudi sosedova muca.
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Kegljačice in kegljači so tekmovali na šeststeznem kegljišču v Kamniku. (Foto: arhiv društva)

Mirjam Kanalec, Viktor Rupnik, Cvetka Štirn (v ozadju), Senka Ivaniševič in Majda Ravnikar 
(Foto: arhiv društva) 

POSAMIČNO DVAKRAT PRVI IN DVAKRAT TRETJI – EKIPNO DRUGI

Naše tradicionalno ligaško 
kegljaško tekmovanje in hkrati 
tekmovanje za pokal Občine 

Domžale smo zaradi koronavirusa 
že drugo leto zapored spremenili in 
prestavili. Tokrat je po urniku športnih 
tekmovanj Zveze paraplegikov 
Slovenije prvi krog kegljaške lige ZPS-
Dom paraplegikov Pacug 15. maja 
2021 pripravilo naše društvo, srečanje 
pa smo posvetili tudi prazniku Občine 
Domžale. Na 23. kegljaškem 
turnirju je prehodni pokal Občine 
Domžale v trajno last osvojila eki-
pa DP Novo mesto. 
  Na šeststeznem kegljišču v Kamniku 
se je za ekipne in posamične uvrstitve 
borilo 40 kegljačic in kegljačev iz 
sedmih pokrajinskih društev zveze. 
Na voljo so imeli 120 lučajev – 60 na 
polno in 60 na čiščenje, pomerili pa 
so se v moški in ženski konkurenci ter 
v združeni konkurenci tetraplegikov 
in veteranov. Rezultati so šteli tako za 
uvrstitve v prvem krogu lige kot za 
uvrstitve za pokal Občine Domžale. 
Za pravilni potek tekmovanja in 
izračun rezultatov sta skrbela sodnika 
Franci Grubar in Ljuba Babnik, tek-
movanje pa si je ogledal tudi pred- 
sednik skupščine Zveze paraplegikov 
Slovenije, Peter Robnik.

Ekipne uvrstitve:
Prvo mesto v prvem krogu lige in s 
tem tudi prehodni pokal občine je s 
1.596 podrtimi keglji ponovno osvoji-
la ekipa DP Novo mesto, druga je bila 
ekipa našega društva (1.576), tretja 
DP Maribor (1.530), četrta DP Celje 

(1.508), peta DP Nova Gorica (1.076), 
šesta DP Murska Sobota (811), sedma 
pa DP Istre in Krasa (769).

Posamične uvrstitve:
V najmočnejši moški konkurenci je 
največ kegljev podrl kegljač našega 
društva Viktor Rupnik (474), na 
drugo mesto se je zavihtel Tone 
Kanc NM (465), na tretje pa Miran 
Jernejšek MB (450).
  Med kegljačicami je slavila naša tek-
movalka Senka Ivaniševič (387), dru-
go mesto je  osvojila Martina Glavič 
NM (379), tretje pa kot presenečenje 
ponovno naša kegljačica Majda 
Ravnikar (294).
  Tekmovanje kegljačev tetraplegikov 
in veteranov je soorganizator združil 
v eno skupino. Najboljši je bil Aleš 
Povše CE (373), drugo mesto je osvo-
jil Franc Kuhelj  NM (372), tretje pa 
kegljač našega društva Janez Kokalj 
(355).
  Zaradi danih razmer je tudi razgla-
sitev rezultatov potekala temu prim-

erno. Ekipe so namreč takoj po 
zaključenem tekmovanju zapustile 
kegljišče in se po okrepčilu vrnile na 
svoje domove. Pokale 23. turnirja smo 
jim izročili ob naslednjem kegljaškem  
srečanju, razen našim trem tekmo- 
valcem, ki so počakali do razglasitve 
rezultatov.
 Po zaključenem tekmovanju je 
razglasitev potekala v gostilni Kovač 
na Količevem, kjer se je za sodelo-
vanje vsem zahvalila Cvetka Štirn, v 
imenu soorganizatorja pa je prisotne 
kegljače in goste nagovorila preds-
ednica društva Mirjam Kanalec. 
Kegljačem je čestitala za dosežene 
rezultate, se zahvalila Občini Domžale 
za podporo in zaželela, da bi se to 
naše tradicionalno tekmovanje za 
pokal Občine Domžale tudi v pri-
hodnje nadaljevalo. Med drugim 
se je zahvalila tudi Cvetki Štirn, ki je 
tudi tokrat imela v rokah vse organi-
zacijske niti in je s svojo »športno 
ekipo« (hčerka in vnukinji) zaslužna 
za odlično izvedbo tekmovanja. Ob 
odsotnosti domžalskega župana je 
prisotne nagovorila – na vseh turnir-
jih prisotna častna občanka Občine 
Domžale – Vera Vojska.
  Turnir so poleg glavnega pokrovitel-
ja Občine Domžale in Zavoda za šport 
Domžale podprli še naslednji dona-
torji in sponzorji: Klimer Štirn & co d. 
n. o., avtomehanika Božidar Kveder, 
Janez Mal, Elektro Verpex d. o. o., MG 
inštalaterstvo d. o. o., Boštjan Grošelj, 
Helpy Trzin, Brown Forman World-
wide d. o. o. Ljubljana, Avto GP – Peter 
Govejšek s. p., G3 Komenda, Freddy 
SLO, Modum d. o. o. in Maja Kesič.
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Strelci v drugem krogu na strelišču Bukovec (Foto: arhiv društva)

Baklo je nosil tudi naš parastrelec Toni Bavec. (Foto: arhiv društva)

V DRUGEM KROGU EKIPA NAŠIH STRELCEV DRUGA

NOSILEC OLIMPIJSKE BAKLE TUDI NAŠ PARASTRELEC ANTON BAVEC

Po urniku športnih tekmovanj 
Zveze paraplegikov Slovenije je 
drugi krog streljanja z zračnim 

orožjem 22. maja 2021 pripravilo 
naše društvo. Na strelišču Bukovec 
na Vidmu se je v ekipni in posamični 
konkurenci pomerilo 14 strelcev iz 
štirih pokrajinskih društev ZPS.
  V ekipni konkurenci je prvo mes-
to osvojila ekipa DP Prekmurja in 
Prlekije (1089), druga je bila ekipa 
našega društva (Veselka Pevec, Aleš 
Vrhovc in Robert Žerovnik – 988), 
tretja pa DP Podravja (963).
  V skupini SH1 je prvo mesto osvojil 
Franc Jožef (364), član DPPP, drugo 
Zdenko Lilek (322) DPMB, tretje pa 
Gašper Peček (318) DPNM.
  V težje gibalno ovirani skupini SH2, 
kjer strelci streljajo z naslonom, so 
prva tri mesta osvojili strelci DP Prek-

O limpijska bakla je prišla v 
občino Loška dolina 14. maja 
2021 iz občine Bloke. V roke 

jo je prvi vzel Janez Komidar, župan 
Loške doline. Bakla je do Osnovne 
šole heroja Janeza Hribarja zamen-
jala nekaj nosilcev in se prepustila 

murja in Prlekije. Prvo  Slavko Dunaj 
(370), drugo Venčeslav Bezjak (356), 
tretje pa Leon Jurkovič (355).
  V streljanju z zračno pištolo je prvo 
mesto osvojil Gašper Peček (289) 

DPNM, drugo pa Metod Zakotnik 
(124) DPKR.
  Tekmovanje sta vodila sodnika Jože 
Kaplan in Matej Nose.

mladim ob atletski stezi osnovne 
šole v Starem trgu pri Ložu. Tukaj jo 
je pričakalo nekaj olimpijcev, saj ima 
Loška dolina kar nekaj odličnih biat-
loncev. Baklo so ponesli Urška Poje, 
Janez Ožbolt in Simon Kočevar. 
Ponesla jo je tudi Andreja Podob-

nik, naša najboljša ultramaratonka in 
nekdanja Slovenka leta. Po teku trojk 
učencev in učiteljev, ki jih je konk-
retno namočil dež, je za plamenico 
poprijel še član našega društva, para- 
strelec Anton Bavec.
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Uspešno izvedli 42. zbor članov Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije (Foto: D. Rajsar)

42. ZBOR ČLANOV DRUŠTVA PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE

Ob sproščanju ukrepov, a še 
vedno v duhu trenutne epi-
demije, smo na Društvu para-

plegikov Prekmurja in Prlekije vendar-
le lahko organizirali zbor članov, ki je 
bil letos  že 42., in je potekal na dan 
mladosti, 25. maja 2021, na sedežu 
Društva paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije.
   Seje se je udeležilo 29 članov 
in članic, ki jih je s svojim nago-
vorom pozdravil predsednik društva 
Stanko Novak. S svojim obiskom 
so nas počastili tudi predstavnica 
Mestne občine Murska Sobota, gospa 
Nada Cvetko Török, predstavnik 
računovodskega servisa S. R. P., gos-
pod Rajko Balantič, in predsednik 
Zveze paraplegikov Slovenije, gospod 
Dane Kastelic. 
   Ker po prvem štetju zbor članov ni 
bil sklepčen, je predsednik društva 
besedo predal gospe Nadi Cvetko 
Török, ki je z navdušenjem po- 
vedala, kako že vsa leta društvo 
in MOMS uspešno sodelujeta pri 
uresničevanju različnih projektov in 
da si želi takšnega sodelovanja tudi 
v prihodnje, s ciljem zagotoviti boljše 
življenje svojim občanom, še posebej 
invalidnim osebam. Ob tej priložnosti 
je zbrane obvestila, da se je gospa 
Rofina Bernjak, s katero smo vsa 
leta uspešno sodelovali, upokojila, in 
da je njeno področje na Mestni up-
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Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Z novim sproščanjem ukrepov za zajezitev okužb so v Društvu paraple-
gikov Prekmurja in Prlekije ponovno oživele tudi nekatere športne in in-
teresne dejavnosti. Ribiči so lahko ponovno vzeli svoje ribiške palice in 
uživali ob naših prelepih ribnikih, kegljači so pričeli s kegljaško sezono, 
strelci pa so že na začetku prevzeli prva mesta in pregnali konkurenco. 
Članice Aktiva žena se spet srečujejo na svojih delavnicah, veselo pa 
je slišati tudi ubrano petje naših pevcev. Pozabili pa nismo niti na naše 
čebelice in jim z zasaditvijo drevoreda lip želeli zagotoviti čim več 
hrane in tako poskrbeti za njihov obstoj.  

Noršinska cesta 14 
9000 MURSKA SOBOTA
Spletna stran: dppp.si

E-pošta: drustvo.p.i.p@siol.net

ravi prevzel gospod Damijan Felkar, 
za katerega upa, da bomo tudi z nje-
govo pomočjo uresničili marsikateri 
projekt. Svoj nagovor je zaključila z 
upanjem po nadaljnjem uspešnem 
sodelovanju in da bi v letu 2021 
uresničili čim več zastavljenih planov. 
Nato je besedo prevzel gospod Rajko 
Balantič, predstavnik računovodskega 
servisa S. R. P., ki je predstavil finančno 

poslovanje društva v letu 2020. 
  Po uvodnih besedah je predsednik 
društva Stanko Novak nadaljeval sejo 
s poročili o delu društva v letu 2020, 
nato pa predal besedo predsedniku 
Zveze paraplegikov Slovenije, gos-
podu Danetu Kastelicu, ki je podal 
nekaj statističnih podatkov o poslo-
vanju zveze in Doma paraplegikov 
Pacug v preteklem letu. Opravičil je 



38

[  DELODRUŠTEV  ]

direktorja doma, gospoda Marka 
Ferlugo, ki se zaradi drugih ob-
veznosti seje ni mogel udeležiti, 
ter predal njegove pozdrave vsem 
zbranim. Gospod Kastelic je povedal, 
da sta tako zveza kot dom v pre-
teklem letu uspešno poslovala, a je 
njuno usodo, tako kot vsepovsod dru-

god, močno krojila epidemija. Kljub 
temu je bila večina začrtanih planov 
in aktivnosti izpeljanih. Svoj nagovor 
je zaključil s pohvalo za uspešno delo-
vanje društva v letu 2020 kljub izred-
nim razmeram, predsedniku Novaku 
pa zaželel uspešno vodenje tudi v 
prihodnje. 

  Ob koncu je predsednik društva 
podal še pregled programa dela za 
leto 2021 in sklepe, ki so jih skupaj s 
programom člani tudi potrdili. Vsem 
skupaj se je zahvalil za udeležbo in 
povabil k nadaljnjemu sodelovanju in 
uresničevanju zastavljenih ciljev. 

SEZONA DRUŠTVENEGA RIBOLOVA PONOVNO ODPRTA

V ORMOŽU POTEKAL 10. PERŠAKOV MEMORIAL IN HKRATI 1. KOLO LIGE ZPS V ŠPORTNEM RIBOLOVU

Ob sprostitvi določenih ukre-
pov na področju izvajanja 
športnih programov je letos 

prvič zaživela tudi društvena ribolovna 
sezona za leto 2021.  
  Prvo kolo društvene lige je poteka-
lo 26. aprila 2021. Ribiči Društva para-
plegikov Prekmurja in Prlekije so se 
zbrali ob ribniku Ploj v Smolincih, kjer 
se je 6 ribičev pomerilo v ribolovu s 
plovcem. Skupaj so ulovili 41.770 g 
rib. Po štirih urah tekmovanja so ulov 
stehtali in razglasili rezultate 1. kola 
društvene lige v ribolovu. 
  Najtežjo mrežo je imel Venčeslav 
Bezjak. Njegov ulov je tehtal 19.480 
g. Na drugem mestu je bil Silves- 
ter Križanič, ki je ulovil 7.290 g rib, 
tretjeuvrščeni pa Slavko Dunaj s 

V ponedeljek, 24. maja 2021, so se 
zbrali ribiči iz sedmih regijskih 
društev ob ribniku v Ormožu, kjer 

je potekala tekma za prvo kolo lige ZPS 
v športnem ribolovu. Organiziralo ga je 
naše društvo, v soorganizaciji z Zvezo 
paraplegikov Slovenije. 
 Hkrati s prvim kolom lige ZPS je potekala 
že 10. memorialna tekma v spomin na 
dolgoletnega in ustanovnega člana Zveze 
paraplegikov Slovenije, Ivana Peršaka. 
 Po štiriurnem tekmovanju so sodniki 
Vlado Piberčnik, Milan Puntigam in 
Branko Korez stehtali ulov in ribe vrnili 
v ribnik. Sledila sta razglasitev rezultatov in 
podelitev nagrad najboljšim ribičem, ki jo 
je izvedel član Venčeslav Bezjak, v skladu z 
ukrepi za preprečevanje širjenja virusa. 
 Naslov najboljše ekipe tokratnega me-
morialnega tekmovanja v športnem 
ribolovu je prejela domača ekipa, DP 

5.780 g težkim ulovom. 
  Dva tedna pozneje, 10. maja 2021, pa 
je potekalo drugo kolo društvene 
lige v ribolovu, ki so jo ribiči izvedli ob 
ribniku v Lastomercih in kjer je prav 
tako sodelovalo 6 ribičev. Ob razgla-

sitvi rezultatov je prvo mesto ponov-
no pripadlo Venčeslavu Bezjaku s 
1.632 g težkim ulovom, na drugem 
mestu mu je sledil Leon Jurkovič 
(640 g) in na tretjem Slavko Dunaj s 
568 g težko mrežo.

Tekmovanje za 2. kolo društvene lige ob ribniku v Lastomercih (Foto: Branko B.)

Ob ribniku v Ormožu so se ribiči pomerili na 10. Peršakovem memorialu. (Foto: R. Bezjak)
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NOVA PRIDOBITEV V UČNEM ČEBELNJAKU

ZASADITEV MEDOVITIH LIP OB SVETOVNEM DNEVU ČEBEL

Pred nekaj dnevi so naši čebelarji 
od Čebelarske zveze Slovenije pre-
jeli donacijo –  prvi nakladni panj, 

prilagojen delu čebelarjev na invalid-
skem vozičku, ki ga je upravniku prvega 
učnega čebelnjaka, Dušanu Slani, pre-
dal Aleš Bozovičar. 
 Posebnost omenjenega panja je v ino-
vaciji stojala, ki jo je zasnoval g. Bozovičar v 
upanju, da našim čebelarjem na vozičkih 
omogoči nemoteno delo tudi z naklad- 
nimi panji. 
  V učnem čebelnjaku je do sedaj delo 
potekalo samo na panjih AŽ, zato nova 
pridobitev predstavlja velik korak nap-
rej. Nakladni panj je v svetovnem merilu 
najbolj uporaben panj in bi olajšal oz. 
omogočil delo s čebelami marsikatere- 
mu invalidu na invalidskem vozičku. 
Čebelarjenje z nakladnimi panji je za 
čebelarje na invalidskih vozičkih zelo 
težavno, saj je težke naklade iz sedečega 
položaja zelo težko dvigniti, sploh ob pris-
otnosti čebel. S stojalom so naklade vpete 
na nosilec, ki predstavlja os, okoli katere 
je možno naklade zavrteti in tako priti do 
nižjih plodišč naklad. Kot je povedal g. 

Od leta 2017 naprej praznujemo 
20. maja svetovni dan čebel, ki ga 
je na pobudo Slovenije razglasila 

Generalna skupščina OZN v New Yorku. 
Brez čebel ni življenja, zato je pomembno, 
da skrbimo zanje, jih varujemo in ohran-
jamo njihove vrste. 
  Da bi naše čebelice pridno nabirale 
nektar in v prihodnje zagotavljale me-
denje, smo zanje ob sedežu društva zasa-
dili lipe. Sadike lip je v celoti prispevala 
Mestna občina Murska Sobota. Dogodka, 
simbolične zasaditve drevoreda, sta se 
udeležila župan Mestne občine Mur-
ska Sobota, dr. Aleksander Jevšek, in 
Stanko Novak, predsednik Društva para-
plegikov Prekmurja in Prlekije. 

Gospod Aleš Bozovičar je izdelal nakladni panj, prilagojen delu čebelarjev na invalidskem 
vozičku, in ga doniral za prvi učni čebelnjak. (Foto: B. Barič)

Župan Mestne občine Murska Sobota, 
dr. Aleksander Jevšek, je skupaj s 
predsednikom društva Stankom 
Novakom simbolično zasadil medeno 
lipo. (Foto: Janja B.)

Prekmurja in Prlekije. Na drugem mestu 
je bila ekipa DP ljubljanske pokrajine, 
tretjeuvrščena pa je bila ekipa DP Do-
lenjske, Bele krajine in Posavja. Lastnik 

najtežje mreže v posamezni konkurenci, 
ki je tehtala 24.080 g, je bil Gašper Peček 
iz DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, 
ki je obdržal prehodni pokal. Na drugem 

mestu je bil Rudi Centrih s 23.990 g 
težko mrežo iz DP jugozahodne Štajerske 
ter Boštjan Javernik z 8.420 g težkim 
ulovom iz DP Koroške.

Bozovičar, je stojalo sedaj še prototip, ki ga 
bodo naši čebelarji v letošnji sezoni začeli 
uporabljati in testirati. Skupaj ga bomo po 
potrebi dopolnjevali in izpopolnjevali.
  Naši čebelarji so prepričani, da se bo ta 
izkazala za zelo koristno in da bo v pri-
hodnje v uporabi še več nakladnih panjev 

tudi izven naših meja.
  Z veseljem in v pričakovanju medenja 
akacije čebelarji nadaljujejo svoje delo 
in skrb za čebelje družine. Prvo točenje 
medu bo v kratkem in sladka nagrada za 
njihov trud bo motivacija za naprej.

S posaditvijo lip smo želeli zasaditi čim 
več medovitih rastlin, ki bodo bogatele 
čebeljo pašo, hkrati pa opomniti na vlogo 
in pomen čebel za naravo in človeka. Lipa, 
ki je simbol slovenstva, pa velja tudi za 
središče družbenega življenja, za katerega 
upamo, da nam bo v prihodnje ponovno 
omogočeno.
  Gospod župan pa je obisk izkoristil 
še za ogled čebelarske lope in prvega 
nakladnega panja, prilagojenega delu 
čebelarjev na invalidskem vozičku, ter 
otvoril prenovljeno balinišče na sedežu 
društva. Tako za gradnjo čebelarske lope 
kakor za ureditev balinišča gre velika zah-
vala tudi Mestni občini Murska Sobota, ki 
je sofinancirala oba projekta.
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AKTIVNOSTI V ČASU EPIDEMIJE

Navkljub vsemu je organizaci-
jsko delovanje društva v tem 
obdobju nemoteno potekalo, 

saj smo bili s člani v stalnem kon-
taktu preko komunikacijskih sredstev. 
Nemoteno je potekala tudi organi-
zacija prevozov članov, pričeli smo tudi 
z izvajanjem masaže, kegljanjem in 
namiznim tenisom.
  V tem obdobju smo se še posebej 

Drago Sever in Anej Doplihar | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Kakor vsi, si tudi mi neskončno in upravičeno želimo vstop v toplo in cveto-
če poletje ter da bi korenine koronavirusa končno usahnile. Želimo si, da 
bi se društvene dejavnosti končno razcvetele z vsemi svojimi čari, za katere 
smo bili doslej prikrajšani.

Rejčeva 5,  
5000 NOVA GORICA

Spletna stran: drustvo-go-para.si
E-pošta: drustvo.paraplegikov@siol.net

spomnili naših dveh članov, ki sta 
praznovala lepo zaobljeni rojstnodnev-
ni številki. To sta bila Jožica Primožič, 
ki je praznovala 70. rojstni dan, in 
Branko Črv, 60. rojstni dan. Obema 
slavljencema smo ob tej priložnosti 
voščili in ju skromno obdarili; Jožico 
smo obiskali v VDC Stara Gora ter ji ose- 
bno voščili in izročili darilo.
  Ob dnevu žena smo se spomnili tudi 

naših članic in zanje priredili srečanje, 
ki je žal iz verjetno že znanih razlogov 
odpadlo; vsem pa smo ob prazniku 
poslali voščila in skromno darilo v ob-
liki nakupovalnih bonov.
  Kot edina in zadnja predpomladna 
aktivnost je bila izvedba vsakolet-
nega turnirja v pikadu, o katerem si 
lahko obširneje preberete v naslednjih 
vrsticah.

Udeleženci pikada, nekateri z medaljo, nekateri praznih rok (Foto: arhiv društva)

ANEJ DOPLIHAR 

VSAKOLETNI TURNIR V PIKADU

Navkljub že dolgo trajajoči epi-
demiji in seveda spoštovanju 
vseh ukrepov smo se člani 

društva, željni druženja, tekmovanja 
in sprostitve v petek, 12. marca 2021, 
zbrali v društvenih prostorih, kjer 
smo se pomerili v pikadu, z upanjem 
in željo, da bi zaživele tudi preostale 
društvene aktivnosti.
  Udeležba je bila pričakovano skrom-
na, a kljub temu ni izostal tekmovalni 
duh. Igrali smo igro 301, kar pomeni, 
da je potrebno vsoto točk spraviti 
na 0 in tisti, ki mu to najprej uspe, je 
zmagovalec. Na samem začetku igre 
smo bili tekmovalci tesno skupaj, kar 
je kazalo na zanimivo igro, a je Anej 
poskrbel za drugačen, zmagovalni raz-
plet, saj mu je v zadnjem nizu uspelo 
zadeti ustrezno polje, ki mu je prineslo 
zmago. Ostali tekmovalci so se nadalje 
borili za preostale uvrstitve, naša edina 
predstavnica nežnega spola Mirjam je 
dosegla drugo, predsednik Matej pa 

po neizprosnem boju tretje mesto.
Sledila je podelitev medalj in praktičnih 
nagrad ter druženje ob klepetu s po-
gledom na pozitivne načrte letošnjega 

leta, za katerega si želimo, da bi se 
čimprej vrnilo v stare tirnice, kot je bilo 
pred nastopom epidemioloških obdo-
bij.
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Paracenter Osek se nahaja v občini 
Sveta trojica, v središču Sloven-
skih goric na idiličnem mestu, kjer 

ni mestnega vrveža in avtomobilov. 
V neposredni bližini se nahaja ribnik, 
kjer je možen športni ribolov. V okolici 
centra potekajo vinske poti, ki vodijo 
do kmečkih turizmov, kjer nudijo bo-
gato kulinarično ponudbo, prav tako 
pa lahko obiščemo tudi zdravilne točke 
in si povrnemo energijo. Paracenter je 
center za aktivno življenje paraplegikov 
in tetraplegikov, v katerem se izvajajo 
programi, ki omogočajo ciljni populaci-
ji aktivno vključevanje v širše socialno 
okolje s tem, da se organizirajo in izva-
jajo specifične aktivnosti, prilagojene 
njihovim potrebam in zmožnostim. 
Osnovna socialna upravičenost izva-
janja programov v okviru Paracentra 
je socialna rehabilitacija, kar pomeni 
zmanjševanje socialne izključenosti  in 
zagotavljanje enakopravnih možnosti 
vključevanja paraplegikov in tetraple-
gikov v vse sfere družbenega življenja. 
Objekt in zemljišče sta namensko pri-
rejena prostora za izvajanje športnih 

Alfred Lasetzky | Društvo paraplegikov Podravja

Dom je primeren za bivanje večjih skupin. (Foto: arhiv društva) 

Goste pozdravi skrbno vzdrževana trta. (Foto: arhiv društva)

S TOTEGA EKA
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drustvo-para-mb.si
E-pošta: dp.podravja@gmail.com

Pomlad je vedno pravi čas za pomladansko čistko. V Paracentru Osek in 
v Ankaranu smo počistili prostore in jih pripravili za letovanje in koriščenje 
ter vsaj za poletni čas, upamo, počistili tudi s korono. Medtem pa smo 
izpeljali zbor članov in v društvo, seveda pod ustreznimi ukrepi in pogoji, 
sprejeli nove člane.

in turističnih aktivnosti, obstoječa in-
frastruktura pa je primerna za uporabo 
gibalno ovirane populacije. Zamenjali 
smo staro vodovodno napeljavo, sedaj 
imamo urejeno ogrevanje vode s kole-
ktorji. Med želenimi investicijami, ki jih 
imamo v prihodnje  v načrtu, je vseka-
kor napeljava  ogrevanja. 

 V pomladnih mesecih je potekalo 
čiščenje okolice in notranjih prostorov, 
obrezovanje sadnega drevja in vinske 
trte, skozi vse leto pa po potrebi izvaja-
mo tudi košnjo trave. Vsako leto poskr-
bimo, da je dimnik čist, očistili smo 
škarpo raznega grmičevja, tako da je 
tudi okolica še bolj privlačna in urejena. 
Ves čas skrbimo, da je center redno in 
skrbno vzdrževan, za kar sva zadolžena 
Alfred Lasetzky in Janez Raišp in z 
njim ravnamo kot dobri gospodarji.
  Člani društva imamo v Oseku vsako-
letno srečanje in druženje na tradi-
cionalni golažijadi, kolinah ob 1. maju, 
kostanjevem pikniku in likovni de-
lavnici. Med sezono se za oddih v naši 
idili odloči vse več članov in zunanjih 
skupin, tako smo v mesecu maju gostili 
že prvo družbo iz Novega mesta.
Upamo, da bo naš Paracenter tudi v 
prihodnje služil svojemu namenu in 
v svoje mirno okolje privabil številne 
obiskovalce.
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Jože Globokar | Slovenska ekipa v tekmi za tretje mesto premagala aktualne prvake

POKAL PRVAKA NLB WHEEL LIGE V SEZONI 
2020-2021 EKIP KKI VRBAS
V Športni dvorani Kamnik je od 11. do 13. junija 2021 potekalo košarkarsko tekmovanje za naslov prvaka 
NLB Wheel lige v sezoni 2020-2021. Laskavi naslov je tokrat osvojila KKI Vrbas, PARASPORT Slovenia je bila 
tretja. Tekmovanje je z Občino Kamnik in dolgoletni podpori generalnega pokrovitelja Novo ljubljansko 
banko d. d. pripravila Zveza paraplegikov Slovenije.

Tudi tokratna sezona je bila vse prej 
kot običajna, saj bi jo morali zače-
ti v lanskem oktobru in jo zaklju-

čiti v letošnjem aprilu. Tako pa so dane 
razmere vodstvo lige primorale, da je s 
klubi našlo drugačno in enostavnejšo 
obliko tekmovanja. Odločili so se za tur-
nirski sistem in ligo spravili »pod streho« 
le v treh dneh. Razumljivo je, da je bilo 
tekmovanje izredno naporno, saj so eki-
pe odigrale kar 16 tekem. Prvi dan pred-
tekmovanja štiri, drugi osem, za končne 
uvrstitve pa še štiri. 
  Za trinajsti naslov prvaka lige se je to-
krat potegovalo osem ekip iz BiH, Srbije, 
Hrvaške in Slovenije. Po žrebu so v sku-
pini A nastopile: KIK Zmaj iz Gradačca, 
KIK Sana iz Sanskega Mosta, KKOI Zadar 
iz Zadra in nova ekipa POKS iz Srbije, v 
skupini B pa KKI Vrbas iz Banja Luke, KIK 
Una Sana iz Bihaća, Parasport Slovenia in 
KKI Zagreb iz Zagreba.

Rezultati predtekmovanja 11. junij:
KIK Una Sana : PARASPORT Slovenia – 61 
: 65;
KIK Sana : KIK Zmaj – 63 : 79;
KKI Zagreb : KKI Vrbas – 39 : 70;
KKOI Zadar : POKS Srbija – 19 : 66;

Rezultati predtekmovanja 12. junij:
KKI Vrbas : KIK Una Sana – 78 : 64;
PARASPORT Slovenia : KKI Zagreb – 65 : 
62 (neposredni TV prenos);
KKOI Zadar : KIK Zmaj – 27 : 51;
POKS Srbija : KIK Sana – 58 : 54;
KIK Una Sana : KKI Zagreb – 79:47;
PARASPORT Slovenia : KKI Vrbas – 45 : 75;
KIK Zmaj : POKS Srbija – 43 : 59;
KIK Sana : KKOI Zadar – 39 : 27.

Rezultati za končne uvrstitve 13. junij:
Sedmo mesto je osvojila KKI Zagreb, ki 
je KKOI Zadar premagala z rezultatom 
63 : 25. V tekmi za peto mesto sta se po-

merili KIK Sana in KIK Una Sana. Boljšo 
igro je prikazala KIK Sana iz Bihaća in z 
rezultatom 68 : 62 ugnala moštvo iz San-
skega Mosta. 
  Pokal za tretje mesto je osvojila PARA-
SPORT Slovenia. KIK Zmaj je premagala 
z rezultatom 74 : 59. Slovenska ekipa je 
vso tekmo vodila in bila v vseh pogle-
dih košarkarske igre boljša. Ekipa je pod 
vodstvom trenerja Žige Kobaševiča 
zelo napredovala in je brez težav prema-
gala ekipo aktualnih prvakov.
  Za trinajsti naslov prvaka lige v sezoni 
2020-2021 sta se pod koši srečali naj-
boljši ekipi predtekmovanja - KKI Vrbas 
in novinka v ligi POKS Srbija. Že v prvem 
napadu je povedla KKI Vrbas, nato pa 
tekmo suvereno pripeljala do konca. Ob 
polčasu je bil rezultat 46 : 28, končni pa 
81 : 58. Po enoletnem premoru je pre-
hodni pokal že sedmič osvojila ekipa KKI 
Vrbas iz Banje Luke. 
   Tekme sta spremljala tehnična dele-
gata Žarko Tomšič in Marjan Hafner 
oba SLO, sodili pa Hrvoje Pencigr (HR), 
Mitja Dečman, Nedžad Budimlič in 
Mitja Dečman vsi SLO.
  Sledila je slovesna podelitev medalj, 
pokalov in košarkarskega vozička, ki jo 
je vodil Gašper Bolhar. Športnike so 
nagovorili in jim čestitali za boje pod 
koši ter dobre rezultate: Blaž Brodnjak 
- predsednik uprave NLB d. d., Dane 
Kastelic - Zveza paraplegikov Slovenije, 
Borut Sever - predsednik Nacionalni 
svet invalidskih organizacij Slovenije, 
Matej Slapar - župan Občina Kamnik, 
Jure Balažić – ambasador turnirja ter 
nekdanji kapetan Slovenske košarkarske 
reprezentance in direktor KK Krka. 
  Pokale so podelili: za sedmo in osmo 

POKS Srbija je morala priznati premoč ekipi iz Banja Luke. (Foto: Robi Verbajs)
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mesto Borut Sever, za peto in šesto me-
sto  Matej Slapar, pokal in medalje za 
prvo, drugo in tretje mesto ter prehodni 
pokal prvaka lige pa Blaž Brodnjak in 
Dane Kastelic. 
   Ob tej priložnosti je predsednik uprave 
NLB banke Blaž Brodnjak tako kot vsako 
leto izžrebanemu igralcu Alexu Franju-
lu iz ekipe Zagreb podaril dragocen ko-
šarkarski voziček. Mi pa smo mu poklo-
nili košarkarski dres Slovenije z njegovim 
imenom in podpisi igralcev.
  Pokale petim igralcem All stars teama 
in igralcu MVP turnirja pa je podelil Jure 
Balažić. Prejeli so jih: Pero Kuzmanović 

KKI Vrbas, Ante Štimac KKI Vrbas, Enis 
Musić PARASPORT, Elvis Pakić POKS, 
Ramo Rekanović Una Sana in najboljši 
igralec MVP turnirja Adimir Demirović 
KKI Vrbas.
  Vodja lige Gregor Gračner se je ob 
sklepnem dejanju velikega športne-
ga dogodka, ki je v organizacijskem in 
tekmovalnem pogledu zahteval velik 
zalogaj, zahvalil vsem, ki so kakorkoli so-
delovali. Seveda v upanju, da smo se kot 
organizatorji dobro izkazali in da so se 
ekipe v Kamniku dobro počutile, tako na 
parketu kot tudi v Zavodu CIRIUS, kjer so 
bile nastanjene. Omenil je še, da smo v 

medijski predstavitvi naredili korak na-
prej. Ligi so pozornost namenili pisni 
mediji, posebej pa RTV Slovenija, ki je 
prvič neposredno prenašala košarkarsko 
tekmo na vozičkih. Vse tekme za končne 
uvrstitve pa so obiskovalci lahko spre-
mljali na družbenem omrežju Youtube. 
Medijski pokrovitelj lige je Kosarka.si – 
Foto: Robi Verbajs.

Lestvica NLB WHEEL lige v sezoni  
2020-2021
1. KIK Vrbas
2. POKS Srbija
3. PARASPORT Slovenia
4.KIK Zmaj
5. KIK Una Sana6. KIK Sana
7 KKI Zagreb
8. KKOI Zadar

Dosedanji prvaki NLB Wheel lige:
2008/2009 – KIK Sana
2009/2010 – KIK Sana
2010/2011 – KIK Sana
2011/2012 – KIK Sana
2012/2013 – KKK K3 Sarajevo
2013/2014 – KKI Vrbas
2014/2015 – KKI Vrbas
2015/2016 – KKI Vrbas
2016/2017 – KKI Vrbas
2017/2018 – KKI Vrbas
2018/2019 – KKI Vrbas
2019/2020 – KIK Zmaj
2020/2021 – KIK Vrbas

Predsedniku uprave NLB dres za spomin (Foto: Robi Verbajs)

Naša ekipa je v tekmi za tretje mesto premagala aktualne prvake. (Foto: Robi Verbajs)
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Toni Bavec | Srečanje, polno dogodivščin

ATV MOTO ZBOR PONOVNO V LOŠKI DOLINI – TOKRAT 
JUBILEJNI!
Končno je prišel čas, da smo motoristi ATV v okviru Zveze paraplegikov Slovenije lahko izpeljali 10. jubilejni 
zbor, ki je od 21. do 23. maja ponovno potekal v Loški dolini. V petek se je deset motoristov zbralo v Podcer-
kvi v hostlu Ars Viva, gostitelj Benjamin Žnidaršič pa je tudi tokrat pripravil odlično namestitev. Po večernem 
druženju smo se odpravili k počitku, sobotno jutro pa se je pričelo s pripravami na začetek vožnje.

Pot nas je najprej vodila po gozdni 
poti do naselja Knežja Njiva, kjer 
je bil krajši postanek pri Tonijevi 

mami, nato pa smo z vožnjo nadaljevali 
po gozdnih poteh okoli Racne gore in 
naprej do najhladnejšega naseljenega 
kraja v Sloveniji, Babnega Polja. Nato 
smo se po gozdnih poteh zapeljali čez 
Županov laz, Stisko, do gozdarske koče 
Vavkovec. Od tukaj pa smo se po cesti, 
ki poteka neposredno ob državni meji 
med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško, odpeljali do kraja, imenovane-
ga "Pri krilu". V bistvu gre za spomenik 
pilotu Josipu Križaju, ki je 8. oktobra 
1948 umrl v strmoglavljenju.
   Po krajšem postanku smo se poda-
li proti Ilirski Bistrici, da pa nam ni bilo 
dolgčas, je poskrbel Jordan, ki je moral 
opraviti dvojno krpanje pnevmatik. Ko 
je bila težava odpravljena, smo se od-
peljali do bencinskega servisa OMV v 
Ilirski Bistrici, kjer sta se nam pridružila 

kolega Zdravko s Hrvaške in naš član 
Jani. Tokrat si je privoščil komfort svoje-
ga Passata, krmilo CF-mota pa prepustil 
svojemu sinu Niku. Iz Ilirske Bistrice smo 
po asfaltirani cesti odbrzeli do Svišča-
kov, kjer smo se nekoliko okrepčali. In 
tudi tukaj ni šlo vse po načrtih, za kar je 
ponovno poskrbel Jordan. Odlomljeno 
prednje kolo Vinkovega vozička nas ni 
ustavilo in po prijetnem počitku smo 
se odpravili do Mašuna, od tam pa proti 
naselju Bač. Od tam smo se preko Pal-
čjega zapeljali do naselja Juršče. No, tudi 
ta pot je postregla s tehničnim inciden-
tom. Mateju je na njegovem Mavericku 
utrgalo pogonski jermen. Tudi to težavo 
smo odpravili oziroma jo je rešil legenda 
Dolfe, ki je s svojim ATV »pošlepal« Ma-
teja do izhodišča v Podcerkvi. Preostali 
smo nadaljevali z vožnjo do Mašuna, se 
nato usmerili proti Pivki in nato nazaj 
proti naselju Dane. In tudi tukaj Jordan 
ni »zatajil.« Med vožnjo je naletel na po-

voženega jazbeca, ki ga je naložil in od-
peljal na ustrezno lovsko obdelavo. O vo-
nju jazbeca tukaj ne bi pisal. Ni bil ravno 
parfumski. Drugi smo pot začinili s krajšo, 
a strmo gozdno vlako, ki vodi do naselja 
Šmarata. Ko smo že mislili, da smo skoraj 
na cilju, pa je Grega D. obstal v vodnem 
in blatnem kalu. Grega G. ga z vitlom 
ni uspel izvleči, uspešna rešitev je prišla 
šele s pomočjo Nika, ki je potem s svojim 
znanjem poskrbel za popravilo vitla.
Čez dan so se nam pridružili tudi neka-
teri člani, ki sicer niso jezdili štirikolesni-
kov (Zaki, Robi ...), po prijetnem druženju 
pa smo se krepko utrujeni odpravili k 
počitku. Naslednji dan smo se v dopol-
danskem času počasi odpravili vsak pro-
ti svojemu domu.
  Kljub slabi vremenski napovedi nam je 
vožnja uspela brez da bi nas namočilo, 
postregla pa je z veliko izzivi in dogodki, 
ki so popestrili srečanje. Za odlično so-
organizacijo sta tokrat skrbela Toni in 
Suzana, ki je v času druženja poskrbela 
tudi za okusno kulinariko. Naslednje sre-
čanje bo potekalo v soorganizaciji Ma-
teja iz Društva paraplegikov jugozaho-
dne Štajerske. Takrat se bodo motoristi 
ATV podali na prostranstva Pohorja.Pri spomeniku pilota Josipa Križaja (Foto: Bavec)

Pripravljeni na pot (Foto: Bavec)
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Lutfi Abdullahu | Curling na vozičkih

Jože Globokar | Parakolesarstvo

DRŽAVNO PRVENSTVO V CURLINGU

USPEŠEN NASTOP PARAKOLESARJA ANEJA DOPLIHARJA

Naslov državnega prvaka v curlingu osvojila ekipa Basket. V ledeni dvorani v Zalogu je 24. maja 2021 
potekalo državno prvenstvo v curlingu na vozičkih.

Na ledeni ploskvi so se med sabo po-
merile tri ekipe: Basket (Jože Ber-
čon, Peter Cerar, Tone Zakraj-

šek), DP Ljubljana 1 (Jovita Jeglič, Jože 
Klemen, Robert Žerovnik, Žiga Bajde) 
in DP Ljubljana 2 (Mojca Burger, Jana 
Ferjan, Matej Brajkovič, Matej Arh).
   Ekipe so tekmovale po sistemu – vsak z 
vsakim. Vse ekipe so zmagale po enkrat, 
tako je o končnih razvrstitvah odločala 
”end” razlika.
  Organizator tekmovanja je bila Zveza 
za šport invalidov Slovenije - Slovenski 
paralimpijski komite, izvajalec pa Curling 
zveza Slovenije.

Končni rezultati:
1. Basket
2. DP Ljubljana 1
3. DP Ljubljana 2

V Belgiji je nastopila slovenska para-
kolesarska reprezentanca, v kateri 
je uspešno tekmoval tudi para-

kolesar Anej Doplihar iz Društva para-
plegikov severne Primorske. Najprej je 2. 
maja 2021 nastopil na kolesarski klasični 
dirki v Ronde van Vlaanderenu in v svoji 
kategoriji ročnih kolesarjev (MH3) osvojil 
izvrstno drugo mesto.
   Od 6. do 9. maja so sledile tekme sve-
tovne serije, kjer je Anej v vožnji na čas 
v svoji skupini med 42 tekmovalci pristal 
na 25. mestu. V cestni dirki je bil 23. in po 
mnenju trenerja Luke Kovica dokazal, 
da je konkurenčen in da v vsaki dirki kaže 
napredek.

Ekipe na državnem prvenstvu v curlingu (Foto: Zveza ŠIS-SPK)

Anej Doplihar je osvojil izvrstno drugo mesto. (Foto: arhiv Zveza SIŠ-SPK)
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Jože Globokar | Namizni tenis

Lutfi Abdullahu | Svetovni pokal v paraplesu

KVALIFIKACIJSKI NAMIZNOTENIŠKI TURNIR ZA 
PARALIMPIJSKE IGRE

PARAPLESALKA LARA NEDELJKOVIČ DVAKRAT 
ČETRTA V ITALIJI

V športni dvorani Tri lilije v Laškem je od 3. do 5. junija 2021 potekal kvalifikacijski turnir, kjer so imeli igralci še 
zadnjo priložnost, da si priigrajo nastop na paralimpijskih igrah v Tokiu. Na voljo je bilo 21 vozovnic.

Pandemija je tudi v športnem paraplesu popolnoma ohromila tekmovanja po vsem svetu, vendar se v za-
dnjih tednih epidemiološka slika po Evropi nekoliko izboljšuje, zato so v Italiji po enem letu in pol organizirali 
plesno tekmovanje.

Za nastop na največjem športnem 
tekmovanju je svoje moči merilo 
226 parašportnic in parašportnikov 

iz 50 držav. Med njimi so pod vodstvom 
selektorja Ožbeja Poročnika nastopili 
tudi slovenski igralci: Andreja Dolinar iz 
Društva paraplegikov Kranj, Primož Kan-
cler iz Društva paraplegikov Podravja, 
Luka Trtnik in Alen Bečirević.
  Z dvema zmagama je uvodoma navdu-
šil Kancler in si zagotovil izločilne boje. Po 
prvih porazih sta v igri za napredovanje 
ostala Andreja Dolinar in Luka Trtnik, na 
svojem prvem nastopu na tako visoki 
mednarodni ravni pa se je izkazal tudi 
mladi Alen Bečirević.
   V nadaljevanju turnirja se je tekmovanje 
za slovensko reprezentanco končalo dan 
pred finalnimi odločitvami. Kot zadnji re-
prezentant in s tem tudi naš najboljši je 
nastopil Primož Kancler, ki je v izločilnih 
bojih v svoji kategoriji (SM3) izgubil proti 
Italijanu Mateu Orsiju (1 : 3).

V Genovi so med številnimi ude-
leženci od 4. do 6. junija 2021, 
pod vodstvom trenerja Klemna 

Pirmana, nastopili tudi slovenski para-
plesalci.
  Naši so že v uvodnem dnevu posegli 

po dobrih rezultatih. Lara Nedeljkovič 
(članica Društva paraplegikov ljubljan-
ske pokrajine) in njen soplesalec Kle-

Naš najboljši reprezentant Primož Kancler (Foto: arhiv zveze)
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STRELCA PINTER IN TIRŠEK TER ATLET PLANK ŽE IMAJO 
VOZOVNICE ZA TOKIO

Na stadionu Kladivar v Celju je bila 28. maja 2021 pred pričetkom tekmovanja v atlets-
ki ligi krajša slovesnost, na kateri sta podžupan Mestne občine Celje, Vladimir Ljubek in 
podpredsednik Športne zveze Celje, Igor Topole, podelila priznanja Športne zveze Celje 
za leto 2020. Za športne dosežke so jih prejeli tudi športniki Društva paraplegikov jugoza-
hodne Štajerske.

Prisotne sta nagovorila tudi predsednik društva Matej Lednik in vodja športa pri Zvezi paraplegi- 
kov Slovenije Gregor Gračner, ki je povedal, da bo na paralimpijskih igrah v Tokiu na Japonskem 
barve Slovenije branil tudi trenutno naš najboljši atlet Henrik Plank. Tako bodo Zvezo paraplegi- 
kov Slovenije zastopali trije športniki: strelec Franc Pinter iz Društva paraplegikov Podravja, strelec 
Franček G. Tiršek in atlet Henrik Plank, oba iz Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske. Para- 
limpijske igre bo med 24. avgustom in 5. septembrom gostil Tokio.

Paralimpijske igre
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men Dremelj sta si v kategoriji combi 
standard 2 priplesala četrto mesto, do-
bro pa so nastopili tudi drugi plesalci 
– Amir Alibabič je v kategoriji single 
man 1 zasedel šesto mesto, Ines Golo-
bič je bila v kategoriji women freestyle 
1 sedma, plesni par Martina Smodiš in 
Roman Maček pa sta v kategoriji com-
bi standard 2 pristala na šestem mestu.
  V nadaljevanju tekmovanja sta Lara 
Nedeljkovič in Klemen Dremelj za las 
ostala brez finala ter si priplesala sedmo 
mesto (combi latin class 2). V posamični 
konkurenci je Lara z lepo plesno točko 
osvojila četrto mesto.
  Dobre rezultate so dosegli tudi preo-
stali slovenski paraplesalci.

"Ljubiti pomeni prevzeti največje tveganje. To pomeni položiti svojo prihodnost in srečo v roke drugega. 

To pomeni dovoliti si, da zaupaš brez pridržkov. To pomeni, da sprejmeš ranljivost. Zato te ljubim." 

Helen Thompson (AB)

Slovenska paraplesna reprezentanca (Foto: Zveza ŠIS-SPK)
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Metod Zakotnik | Likovna kolonija

SEMIŠKA VIGRED 2021 
Dočakali smo nižjo stopnjo okuženosti in s tem sproščanje ukrepov zoper zajezitev širjenja koronavirusa, zato 
je Zveza paraplegikov Slovenije organizirala letošnjo prvo likovno kolonijo v Semiču.

Slikarji likovne sekcije Zveze para-
plegikov Slovenije so od 17. do 21. 
maja 2021 v domu paraplegikov v 

Semiču pripravili tradicionalno likovno 
kolonijo »Semiška vigred 2021«. Naši 
likovni ustvarjalci so se pod mentorskim 
vodstvom Rajka Causeviga - Rassa 
izpopolnjevali v različnih tehnikah: akrilu 
in olju na platno ter risbi s svinčnikom. 
V še vedno ogrevanem prostoru, kar je 
malo nenavadno za ta čas, so nastale 
značilne upodobitve belokranjske kraji-
ne, tihožitja in tudi barvnih nanosov, ki 
spominjajo na abstrakcijo.
   Nova dela so ustvarjali: Dragica Su-
šanj in Željko Vertelj, slikarja, ki sta 
člana mednarodnega združenja slikarjev, 
ki slikajo s čopičem v ustih, ter Ljudmi-
la Turk, Lučka Vučko, Klavdij Leban, 
Miran Jernejšek, Ivek Regoršek in 
Metod Zakotnik. Za okusno pripravlje-
ne jedi je poskrbela Ivanka s pomočjo 
Damijane, Lučke in Igorja.

»Jedilnica« semiškega doma se je za nekaj dni spremenila v slikarski atelje. (Foto: arhiv zveze)

Željko Vertelj pri skiciranju (Foto: arhiv zveze)
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Jože Globokar | Že po nekaj letih slikanja s čopičem v ustih je postal član VDMFK

RAZSTAVA SLIKARJA FRANCA AVBERŠKA 
Muzej Velenje je z veliko zavzetostjo direktorice Mojce Ževart 10. maja 2021 v podhodu Pošta v Velenju 
pripravil razstavo našega slikarja Franca Avberška. Na razstavi so dela, ustvarjena v letih 2020/2021, ter 
delček slikarjevega umetniškega in družbenega življenja pred poškodbo v letu 2015. 

Prevladujejo motivi dreves in 
tako kot pravi avtor: »Da živijo 
povsem na mestu, a vseeno 

neprestano rastejo. Kljub skrajšanim 
vejam se je moč upirati dežju in ne-
vihtam ter slaviti življenje.«
   Franca Avberška je za slikanje nav-
dušil legenda med našimi slikarji, 
Vojko Gašperut, in kmalu se je pri-
družil slikarjem Zveze paraplegikov 
Slovenije. Še več! Že v letu 2020 je 
postal tudi član elitnega Mednaro-
dnega združenja slikarjev, ki slikajo z 
usti ali nogami. 

[  KULTURA  ]

  Avberška je umetnost privlačila že v 
zgodnji mladosti. Rad je risal, kasneje 
pa tudi  kiparil, v glini in v lesu. Med 
njegovimi kiparskimi deli so najbolj 
prepoznavni »Navijači«, ki simbolizi-
rajo njegov ekipni duh in prizadeva-
nja za doseganje skupnih ciljev. 
   Zdaj kljub zelo težki gibalni ovira-
nosti živi v krogu družine družabno 
in ustvarjalno življenje, pri delu pa 
mu pomaga žena Alenka. Če so v 
njegovih lesenih kiparskih delih pred 
nesrečo prevladovali rudarski motivi, 
so pogost motiv njegovih slik, ustvar-

Jaz sem kakor osamljeno drevo,

ob robu razviharjene ravnine,

šibak in sam, brez trdne korenine,

ki bi zagrizla se v peščeno dno.

Zaman iztezam veje pod nebo,

viharji me do sonca ne pustijo.

Rad bi do luči, pa me v mrak tiščijo

in s srdom me teptajo ob zemljo.

A vendar, ko v najhujši bolečini

mi brizgne kri iz dna srca,

ko me prekolje strela po sredini,

hoteč me vreči strtega ob tla,

se vzpnem v poslednji, silni veličini

in zrastem kakor plamen do neba.

             (Drevo, Kajetan Kovič)

jenih s čopičem v ustih, drevesa. 
Pred usodnim padcem s češnje je 
bil izredno aktiven na različnih po-
dročjih. Bil je na vodilnih mestih v 
slovenski energetiki –  direktor Pre-
mogovnika Velenje, Inštituta za eko-
loške raziskave ERICo Velenje, Rudni-
ka Žirovski Vrh v zapiranju, poslanec 
Državnega zbora Republike Slovenije 
in minister za energetiko. 
Ves čas pa je tesno povezan z nara-
vo. Navdušujejo ga gozdovi, raznoli-
ko rastlinje in živalski svet. Pa potoki, 
reke in jezera … Zato ga je skrb za 
varstvo narave spremljala pri vsem, 
kar je v življenju počel. Avberškov najpogostejši motiv je trenutno gozd. (Foto: osebni arhiv)
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Benjamin Žnidaršič | Samostojna razstava

PREDSTAVIL JE 33 NOVEJŠIH DEL 
V Galeriji izvirne umetnosti v hrvaškem mestecu Zlatar so 24. aprila 2021 ob občinskem prazniku odprli sa-
mostojno razstavo našega slikarja Benjamina Žnidaršiča. V prostorih galerije se je slikar ljubiteljem likovne 
umetnosti predstavil s 33 novejšimi deli iz bogatega opusa ustvarjalnega dela.

Razstavo je ob vseh varnostnih ukre-
pih proti koronavirusu in prisotno-
sti namestnice župana Krapinsko 

zagorske županije, prof. Jasne Petek, 
slovesno odprla županja Jasenka Au-
guštan - Penetek. Ob tej priložnosti pa 
je čestitko občini in slikarju  poslal tudi 
mag. Bernard Šrajner  iz slovenskega 
veleposlaništva v Zagrebu. Na lep kulturni 
dogodek so bili vabljeni tudi predsedniki 
občinskih društev, organizacijske niti so 
bile v rokah Tanje Horvat, predsednice 
slikarskega društva Plavo svjetlo iz Zagre-
ba, razstava pa je bila odprta do 5. maja 
2021.
   Vsestranski umetnik – pesnik, pisatelj in 
slikar Benjamin Žnidaršič je tudi polno-
pravni član elitnega Mednarodnega zdru-
ženja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, 
kot soustvarjalec likovne dejavnosti pri 
Zvezi paraplegikov Slovenije pa je za slika-
nje z usti navdušil kar nekaj naših najtežje 
gibalno oviranih članov tetraplegikov.

Polona Škodič, umetnostna zgodovi-
narka, je o razstavi zapisala: 

»Žnidaršičevo pripoved je najprej po-
menljivo zaznamovalo domače notranj-
sko okolje s slikovito razgibano pokrajino 
ter bogato naravno in kulturno dediščino. 
Rodna Loška dolina, na katero je navezan 
na prav poseben način, odzvanja kot od-
slikava v mnogih tematskih vsebinah. V 
posameznih izpeljavah se je predano po-
globil v kompozicijo, v resničnost krajin-
skega izreza, v osamljene znane in manj 
znane kotičke, v nadrobnosti, v svetlobo 
in senco. V tej pokrajini pa s čopičem ni 
odkrival le domačih vasic, temveč tudi 
čar presihajočega Cerkniškega jezera, kjer 
je že kot otrok spoznaval tisočere skriv-
nosti. Prav impresivna so dela, v katerih 
prestreže nevihtno nebo nad mirujočo 
vodno gladino, se zagleda v polja, košeni-
ne, travnike in značilne ostrnice. To svojo 
pokrajino je vselej doživljal kot odsev pr-

vinske narave v sedanjosti, kot umetniško 
kreacijo preteklosti, kot čas v brezčasnosti 
ali le bežne utrinke stvarnosti. Z bogato in 
živahno tonsko lestvico krajine zaživijo v 
polni plastičnosti.«

SLIKANICA O LEVU ROGIJU IZŠLA PRI  
ZALOŽBI HOLIDAY HOUSE V NEW YORKU
Pri založbi Holiday House v New Yorku (ZDA) je v aprilu 2021 izšla slikani-
ca Lucas Makes a Comeback, našega člana Igorja Plohla. Gre za prired-
bo slikanice Lev Rogi najde srečo, ki razveseljuje in ozavešča slovenske 
otroke o invalidnosti in drugačnosti. 
   Poleti bo pri isti založbi izšla še ena Igorjeva slikanica, Lucas at the Para-
lympics. Obe knjigi je ilustrirala priznana in nagrajena ilustratorka Urška 
Stropnik Šonc. Slikanica Lucas Makes a Comeback je na voljo na vseh 
angleško govorečih trgih, mogoče pa jo je naročiti tudi preko spleta. 

Jože Globokar

Tokratne organizacijske niti so bile v rokah 
Tanje Horvat. (Foto: arhiv BŽ)

Slikanica je izšla pri založbi Holiday 
House v New Yorku. (Foto: arhiv IP)



51

[  KULTURA  ]

Benjamin Žnidaršič | Vojko Gašperut

OB 70-LETNICI TUDI IME TEDNA 
V osrednji knjižnici v Kopru so predstavili monografijo slikarja Vojka Gašperuta, ki je izšla ob njegovi 70-letnici. 
Zajetna publikacija, ki jo je uredila Anamarija Stibilj Šajn, v besedi in sliki predstavi dolgoletno plodno delo 
avtorja, ki slika z usti.

Vojka Gašperuta iz Cereja pri Sv. 
Antonu poznamo predvsem kot 
slikarja z izjemnim opusom, pre-

senetljivim tudi zato, ker slika z usti. 150 
reprodukcij je avtorica razdelila na več 
ciklov, ki tematsko pokrivajo njegovo 
slikarstvo, od podob domačega breginj-
skega kota do njemu ljube Istre in pose-
bej solin, ki so bile pogosta inspiracija. 
"Zelo rad sem zahajal v soline, ker sem 
se tam popolnoma sprostil in soline so 
res nekaj posebnega. Poleg solin so rože 
tisto, kar sem največkrat naslikal."
   Med drugim tudi zato, ker je bilo prav 
cvetje največkrat natisnjeno na razgle-
dnicah mednarodne organizacije slikar-
jev tetraplegikov, ki ji pripada. Veliko je 
krajin, manj figur, a tudi nekaj grafičnih 
del, ki izkazujejo odličnega risarja. Mono-
grafija, ki povzema 50 let dela, prihaja z 
malo zamude, a se predstavitve zelo ve-
seli. "Vse, kar se dogaja okrog slikarstva – 
to je moje življenje in jaz sem zadovoljen, 
če je malo pozornosti. Bo marsikdo še kaj 
izvedel o meni."
  V knjigi beremo, poleg besedila Ana-
marije Stibilj Šajn, kuratorke, ki ga označi 

za odličnega kolorista, tudi priložnostne 
prispevke številnih kolegov, kritikov in 
kuratorjev. Nekaj del pa je slikar odbral 
tudi za predstavitev v knjižnici.
  Vojko pa je 19. aprila 2021 postal še ime 
tedna na Valu 202. Kandidata sta bila še 
Mankica Kranjec, novinarka in fotogra-
finja, ter Sebastian Pleško, vodja pro-

jekta Wuhobrani.
   V pogovoru z voditeljem je Vojko pove-
dal, da je koronavirus tudi njemu prekrižal 
nekaj načrtov. Med njimi nekaj odmevnih 
razstav in tudi predstavitev monografije, 
ki je v tem času virtualno potekala v ko-
prski knjižnici Srečka Vilharja. Ob tem je 
dodal, da je presenečen ob veliki odmev-
nosti predstavitve, ki jo je knjižnica res do-
bro izvedla. Glede likovnega ustvarjanja 
pa je pripomnil, da je v tem čudnem času 
»pospravil« atelje in izgotovil še nekatera 
nedokončana dela. V nadaljevanju pogo-
vora je poudaril, da ni tiste vrste človek, ki 
bi objokoval slabe stvari, zato se je po uso-

dnem skoku v vodo spopadel s povsem 
novim življenjem in ga tudi polno zaživel. 
Ob podpori družine je smisel življenja na-
šel v slikarstvu in dosegel izjemen uspeh. 
Ko govorimo o Vojku Gašperutu - Gašper-
ju, ne moremo mimo številnih razstav v 
Evropi, Južni in Severni Ameriki, do zna-
menitega Louvra v Parizu. Je pa tudi pol-
nopravni član Mednarodnega združenja 
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, in član 
Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slo-
venije.

Predstavitev monografije (Foto: arhiv zveze)

Naš izjemen slikar Vojko med 
ustvarjanjem (Foto: arhiv društva)

Monografija Vojka Gašperuta je izšla ob 
njegovem 50-letnem delovanju in 70. 
rojstnem dnevu. (Foto: arhiv zveze)
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Marko Ferluga | Dom paraplegikov Pacug

PRIČETEK SEZONE 2021 SOR-a  
v DOMU PARAPLEGIKOV PACUG
Na naše drugo krizno (covidno) leto smo se dodobra pripravili tako s kadri, z ureditvijo okolice in notranjosti 
doma ter Vile Pacug kot tudi s potrpežljivostjo in neučakanostjo, da Vas čimprej vidimo.

Dela nam ni zmanjkalo, volje 
pa tudi ne. Nekaj novosti, ki 
bodo popestrile bivanje in 

vzdušje pri nas, je prikazanih na foto-
grafijah, nekaj pa smo pustili, da Vas 
preseneti/mo, ko pridete. 
  Letošnja sezona se je začela sre-
di maja in upamo, da se bo končala 
proti koncu oktobra. Veliko je bilo 
povpraševanj in (pred)rezervacij. Ve-
seli smo, ker smo letos končno ''pre-
bili'' magično mejo čez 200 in več 
vpisanih ter potrjenih udeležencev 
na SOR, plus njihovih spremljeval-
cev, kar si štejemo v čast. To pa prav 
tako pomeni neko zadoščenje, da 
delamo v pravi smeri in da znajo naši 
člani to tudi ceniti in pokazati.  Tudi 
v prihodnje se bomo trudili po naših 
najboljših močeh, da dvignemo nivo 
ponujene storitve in da vse kritike, 
tako negativne kot pozitivne, obrne-
mo v konstruktivne ter poskušamo 

po svojih močeh in zmožnostih za-
dovoljiti Vas, dragi naši uporabniki.
  Prav tako smo letos pridobili nekaj 
novih skupin (Zavod SABA, Zavod 
M Asist, Sožitje …) poleg že starih 
CUDV-jev in VDC-jev, Glasbene šole 
Radovljica … Zato smo tudi v tem 
segmentu zadovoljni, da se dober 
glas širi. 
  V letošnjem letu pripravljamo no-
vost skupaj s podjetjem ITERO iz 
Ljubljane, nevrorehabilitacijskim 
centrom, ki bo predstavil svoj pri-
stop k rehabilitaciji pri vsaki skupini, 
ki bo bivala pri nas. Več informacij na 
www.itero.si.

Dobrodošli pri nas. Mi Vas že z 
nestrpnostjo pričakujemo in se 
veselimo snidenja z Vami.

Ureditev povezovalnega hodnika iz garaže proti Vili Pacug. (Foto: arhiv doma)

Ureditev »bazenske« zelenice  
(Foto: arhiv doma)

Nov zeliščni vrt (Foto: arhiv doma)
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Čebelarska zveza nam je ob dnevu paraplegikov podarila nakladni panj

NAKLADNI PANJ, PRILAGOJEN ČEBELARJEM NA VOZIČKIH
Ob dnevu paraplegikov nam je v imenu Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) voščil predsednik Boštjan Noč in 
naše čebelarje razveselil s praktičnim darilom – nakladnim panjem, prirejenim čebelarjem na invalidskih vozičkih. 

Predsednik Boštjan Noč je v voščilu 
zapisal: »Vesel sem, da lahko 
ob vašem prazniku predstavim 

tehnološko inovacijo – nakladni panj, 
prilagojen delu čebelarjev na invalidskih 
vozičkih. Avtor inovacije je sodelavec 
na ČZS Aleš Bozovičar, za kar mu gre 
velika zahvala in čestitke.« Dodamo naj, 
da je Aleš Bozovičar tudi glavni in stroko-
vni urednik Čebelarskega priročnika za 
čebelarje na invalidskih vozičkih.
   Klasično čebelarjenje z nakladnimi pan-
ji je za čebelarje na invalidskih vozičkih 
zelo težavno, saj je težke naklade iz 
sedečega položaja zelo težko dvigniti. Pri 
Bozovičarjevi inovaciji so naklade vpete 
na nosilec, ki predstavlja os, okoli katere 
je možno naklade zavrteti in tako priti do 
nižjih plodišč naklad. Stojalo je sedaj še 
prototip, ki ga naši čebelarji v letošnji se-

[  IZ ŽIVLJENJA ]

zoni že uporabljajo in testirajo. Glede na 
potrebe in izkušnje ga bodo z inovator-
jem še dopolnili. 
  ČZS pa bo v sodelovanju z velepo- 
slanico mag. Tanjo Strniša na Češkem 
že v letošnjem letu en tovrsten prototip 
panja podarila češkim čebelarjem na in-
validskih vozičkih.
  Predsedniku in Čebelarski zvezi Sloveni-
je se je za pozornost in lepe želje zahvalil 
predsednik Zveze paraplegikov Sloveni-
je Dane Kastelic in pripomnil, da 
bomo s kolegi paraplegiki, ki čebelarijo v 
Učnem čebelnjaku pri Društvu paraple-
gikov Prekmurja in Prlekije, lahko našim 
češkim prijateljem paraplegikom kmalu 
predstavili čebelarjenje na invalidskih 
vozičkih. Pobudo za tovrstno sodelo-
vanje je namreč dala prav veleposlanica, 
mag. Tanja Strniša.

DAVORIN KOPŠE, IMENOVAN ZA ČLANA SVETA ZA 
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE RS
Državni zbor je na seji 28. junija 2021 imenoval našega člana, Davorina Kopšeta, 
za člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije. Petletni mandat mu 
začne teči 24. junija 2021.
   Svet za elektronske komunikacije RS je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja 
elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih 
komunikacij v RS. Svet je določen z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom 
1C), člane pa za petletno mandatno obdobje imenuje državni zbor. Svet daje mnenja, 
priporočila in predloge glede zadev s področja elektronskih komunikacij, vključno z 
varstvom potrošnikov, invalidov in uporabnikov s specifičnimi socialnimi potrebami na 
tem področju.

Čestitamo!

Zveza paraplegikov Slovenije

Nakladni panj naši čebelarji že testirajo. 
(Foto: arhiv zveze)

Davorin Kopše (Foto: Nova24TV)
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[   ČESTITKE, ZAHVALE, OGLASI, V SPOMIN   ]

Maks Zorčič (1946–2021)

V ponedeljek, 12. aprila 2021, smo se na pokopališču v Sv. Trojici v Slovenskih goricah poslovili od nam in širši okolici 
znanega težkega invalida Maksa Zorčiča. V pismu iz leta 2006, ki ga je napisal prijateljski družini Frenkija Padovnika iz Sv. 
Trojice, je prikazal, da je bilo njegovo življenje že od rojstva zelo težko, prava trnova pot. 
Rojen je bil 2. 2. 1946 v Bišečkem Vrhu (Trnovska vas), v družini enajstih otrok, ki se je pogosto selila. V desetem letu starosti 
so ga starši skupaj z bratom Alojzom poslali kot hlapca služit h kmetu na Kaplo na Kozjaku. Leta 1964 je dobil delovno 
mesto v podjetju Tehnogradnje v Mariboru, kjer je jeseni istega leta utrpel hudo nesrečo pri gradnji jeza elektrarne. Iz 
žerjava je namreč padla 3000 kg težka posoda, polna betona. Imel je tudi srečo v nesreči, da je sploh preživel. Po rehabilitaciji v Soči, kjer so ga tudi 
usposobili z znanjem elektronike, je uporabljal voziček na pogon z mopedovim motorjem, mnogo let v ležečem položaju na trebuhu.

Leta 2014 je stekla humanitarna akcija v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije – območnim združenjem Lenart, v času, ko sta Maks in 
njegova sestra Tončka že bivala v Domu Sv. Lenarta, preseljena iz lastnega stanovanja v Spodnji Senarski. Akcija je bila zelo uspešna. Nabralo 
se je dovolj donatorskih sredstev za nakup sodobnega električnega vozila za uporabo v pol sedečem položaju. Na srečanju upokojencev 
Slovenskih goric 10. junija 2017, ki je potekal v sklopu 11. občinskega praznika, se je Maks sam pripeljal v ospredje dogodka z novim vozilom.
Zelo dobro se je znal povezovati in družiti z občani ter ljudmi na širšem območju. Znal je uporabljati izobrazbo, pridobljeno na rehabilitaciji, in 
tako številnim tudi pomagal. Vključen je bil v več društev, od leta 1975 v Društvo upokojencev Sv. Trojica, kjer so mu leta 2008 podelili častno 
članstvo. Zelo rad je fotografiral in snemal.
Maks je ob koncu zgoraj omenjenega pisma zapisal: »Zadovoljstvo v vašem življenju je mir, kjer je mir, sta tudi sreča in zdravje. Življenje je 
dragoceno, srečni bodimo, da živimo. Jaz živim skromno, kljub invalidnosti sem srečen, da sploh živim.«
Cerkveni pogrebni obred je opravil domači župnik, p. Bernard Goličnik.

Maks, tvoj pogreb je bil spoštovanja vreden, tvoji sovaščani iz Sp. Senarske so se izkazali. Iskrena hvala ti za vse, kar je bilo med nami dobrega 
in uspešnega s tvoje strani. Mirno počivaj v rodni zemlji.

Sožalju se pridružujeta Zveza paraplegikov Slovenije in Društvo paraplegikov Podravja.

Slavko Štefanec

Zapustili so nas …

Marija VRANIČAR, članica DP ljubljanske pokrajine,  
rojena 18. 4. 1937

Mojca DROBEŽ, članica DP ljubljanske pokrajine,  
rojena 12. 4. 1957

Damjan UKMAR, član DP Istre in Krasa,  
rojen 17. 12. 1957

Franc PERNEK, član DP Podravja,  
rojen 27. 9. 1951

Hermina JANČIČ, članica DP JZ Štajerske,  
rojena 29. 7. 1944

Štefka MAJCEN, članica DP Podravja,  
rojena 15. 12. 1928

Angela ČERNEC, članica DP JZ Štajerske,  
rojena 22. 9. 1929

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep

kot zvezda na nebu …
(Tone Pavček)
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[  RAZVEDRILO  ]

Pri vsaki številki so navedeni 3 odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pri njem, nadomestite povsod v liku tisto 
številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.

1. Kateri mitološki junak je premagal  
 Kiklopa?
B - Tezej
O - Odisej
R - Heraklej

2. Kje so travnate površine pampe?
P - v Avstraliji
V - v Južni Ameriki
Z - v Aziji

3. Kaj je nekoč nastajalo v pinji?
I - surovo maslo
C - kislo zelje
F - jabolčni krhlji

4. Kateri ni Starogrški umetnostni   
 slog?
K   - Egejski
A   - Dorski
Ž   - Jonski

5. Kaj ruskega ima lahko srajca?
I - žep
S - rokav
Č - ovratnik

6. Koliko m2 ima hektar?
E - 1000
G - 10000
P - 100000

7. Katero je drugo ime za grozdni 
 sladkor?
J - laktoza
N - glukoza
V - saharoza

8. Kje deluje slovenski misijonar Pedro 
 Opeka?
K - v Nikaragvi
T - v Mozambiku
A - na Madagaskarju

9. Kdo je napisal povest 
 Muca copatarica?
U - Ela Peroci
H - Svetlana Makarovič
B - Desa Muck

10. Elbrus je najvišja gora:
L - Kavkaza
D - Urala
S - Pamirja

11. Zakaj so na kmetih uporabljali 
 porajkelj?
A - za košnjo trave
Ž - za napenjanje verige
R - za molžo govedi

12. Med katere živali  spada jelševec?
C - med hrošče
M - med metulje
D - med rake

13. Kdo je letošnji Prešernov 
 nagrajenec?
F - Tadej Golob
T - Feri Lainšček
P - Drago Jančar

14. Kako se je včasih imenovala   
 Šrilanka?
Š - Cejlon
L - Madeira
N - Gibraltar

15. S katerim mestom povezujemo 
 Komoro?
O - z Rimom
S - z Neapljem
Č - s Palermom

16. Na kateri reki se nahaja Otok 
 ljubezni?
G - na Krki
M - na Muri
Z - Riži

17. Kdo je napisal Slavo vojvodine 
 Kranjske?
I - Valentin Vodnik
J - Primož Trubar
Z - Janez Vajkard Valvasor

18. V katerem mestu se 
 nahaja Gledališče Toneta Čufarja
R - na Jesenicah
Š - v Novem mestu
F - v Divači

19. Katera goba ni strupena?
E - mrtvaška trobenta
H - jesenski loputar
U - vražji goban

KVIZ ZA RAZVEDRILO 54
Rešitev kviza iz 164. številke:  
LJUBEZEN SLIŠI RAJE SLADKO LAŽ KAKOR BRIDKO RESNICO.

Albin Rožman

Zveza paraplegikov Slovenije 
ima vzpostavljen in ustrezno 

vzdrževan sistem, ki izpolnjuje 
zahteve dokumenta 

NVO – standard kakovosti 
2008.

 
 

KVIZ ZA RAZVEDRILO 54 
 

4 12 1 18 6 1 2 1 18 3 4 8 18 15 19   

16 9 17 12 3 16 1 18 8 15 10 3 14 8 13 3 

 
  5 19 15 8 18 7 19 11 19 10 3   

  

Pri vsaki številki so navedeni 3 odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pri 
njem, nadomestite povsod v liku tisto številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo 
slovenski pregovor. 
 
1. Kateri mitološki junak 

je premagal Kiklopa? 
B - Tezej 
O - Odisej 
R - Heraklej 
 
2. Kje so travnate 

površine pampe? 
P - v Avstraliji 
V - v Južni Ameriki 
Z - v Aziji 
 
3. Kaj je nekoč 

nastajalo v pinji? 
I - surovo maslo 
C - kislo zelje 
F - jabolčni krhlji 

 
4. Kateri ni Starogrški 

umetnostni slog? 
K  - Egejski 
A  - Dorski 
Ž  - Jonski 

 
5. Kaj ruskega ima lahko 

srajca? 
I - žep 
S - rokav 
Č - ovratnik 

 
6. Koliko m2 ima hektar? 
E - 1000 
G - 10000 
P - 100000 
 
 

7. Katero je drugo ime za 
grozdni sladkor? 

J - laktoza 
N - glukoza 
V - saharoza 

 
8. Kje deluje slovenski 

misijonar Pedro 
Opeka? 

K - v Nikaragvi 
T - v Mozambiku 
A - na Madagaskarju 

 
9. Kdo je napisal povest 

Muca copatarica? 
U - Ela Peroci 
H - Svetlana Makarovič 
B - Desa Muck 

 
10. Elbrus je najvišja gora: 
L - Kavkaza 
D - Urala 
S - Pamirja 
 
11. Zakaj so na kmetih 

uporabljali porajkelj? 
A - za košnjo trave 
Ž - za napenjanje verige 
R - za molžo govedi 
 
12. Med katere živali  

spada jelševec? 
C - med hrošče 
M - med metulje 
D - med rake 
 

13. Kdo je letošnji 
Prešernov nagrajenec? 

F - Tadej Golob 
T - Feri Lainšček 
P - Drago Jančar 

 
14. Kako se je včasih 

imenovala Šrilanka? 
Š - Cejlon 
L - Madeira 
N - Gibraltar 

 
15. S katerim mestom 

povezujemo Komoro? 
O - z Rimom 
S - z Neapljem 
Č - s Palermom 

 
16. Na kateri reki se 

nahaja Otok ljubezni? 
G - na Krki 
M - na Muri 
Z - Riži 

 
17. Kdo je napisal Slavo 

vojvodine Kranjske? 
I - Valentin Vodnik 
J - Primož Trubar 
Z - Janez Vajkard Valvasor 

 
18. V katerem mestu se 

nahaja Gledališče 
Toneta Čufarja 

R - na Jesenicah 
Š - v Novem mestu 
F - v Divači 

19. Katera goba ni strupena? 
E - mrtvaška trobenta 
H - jesenski loputar 
U - vražji goban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



56

Nagrajenci križanke iz 164. številke Paraplegika: 1. Vojko Renko, Smledniška cesta 59, 4000 Kranj,  
2. Žiga Leskovšek, Kajuhova 5, 6320 Portorož, 3. Cvetka Pozderec, Ul. dr. Vrbnjaka 1, 9000 Murska Sobota

Pravilno geslo pošljite do 15. septembra 2021 po pošti na naslov:
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana  ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.

Rešitev križanke iz 164. številke: PRIŠLA JE POMLAD

 

RASNA  
SKUPINA, 
KI NIMA 
STIKOV S  

PRIPADNIKI 
DRUGIH RAS 

     OSAMITEV, 
   OSAMLJENJE 

 SLO. PESNIK,  
PUBLICIST,  

  FOTOGRAF 
- JOŽEF 

NOSILEC  
AVTOMO- 
BILSKEGA  
KOLESA 

     SLO. PEDAG- 
      OŠKA PISA- 
    TELJICA - ANA 
      (1887-1951) 

TIP 
RUSKEGA 
AVTOMO- 

BILA 

     DENARNA 
       ENOTA V 
       BANGLA- 
          DEŠU 

      

VROČA 
MAŠČOBA,  
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PO JEDEH 
      

SLOVENSKI 
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- ŽIGA 
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MESTO 

ZAMBIJE 
      

MAJHNA  
OBČINA NA 
MAJORKI, 
ŠPANIJA 

     
AVTOR: 
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KLEP 

KALCIJ 

  

 

ESTONSKI 
POLITIK 

— MART 

16. ČRKA 
SLOVENSKE 

ABECEDE 
 

AMPER 

 ZRAK, 
OZRAČJE 

TUNIZIJSKO 
FRANCOSKI 

KITARIST 
- MARCEL 

KITAJSKI  
FILMSKI  
IGRALEC 
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BARKA 
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LEPOTNI 
GRM 

BLIŽNJI 
STANOVALEC      
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ČAROVNICE  

KIRKE 
     (TUDI AJAJA) 

   

IZBRANA 
DRUŽBA, 

ODLIČNIKI, 
IZBRANCI 

     
REKA V 
NEMČIJI    VRSTA 

ŽITA 

SLOVNIČAR, 
JEZIKO- 
SLOVEC 
(STAR.) 

       
KALIJ 

 
STARA  
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BABICA 

RIMSKO 
1000  

    POSODA ZA 
VODO Z 

ROČAJEM 
    RADIOAKT- 

IVNA  
   KOVINA (TH) 

SREBRNO  
BELA,MEHKA 
ALKALIJSKA 

KOVINA 
      

POČELO 
TAOIZMA    

  OTO VOGRIN 

  KRAJ 
PRI 

LJUBLJANI 
HRV. GLASBE- 
NIK - BELAN 

NORVEŠKA 
KITARISTKA  

IN PEVKA 
- BRUN 

   
AMERIŠKI 

IGRALEC, PE- 
VEC, REPER 
- MITCHELL 

SPODNJI 
DEL 

POSODE 
   

DROBEN  
STAREJŠI  
MOŠKI  

(EKSPR.) 
    

     OKRAJŠ. ZA MOLEKULO, 
NOSILKO GENETSKE 

INFORMACIJE    
ZRAK  
(LAT.)    

NEMŠKI  
BIATLONEC  

- PEIFFER     NENAD  
STEKIĆ METKA ALBREHT  SAMO, ZGOLJ 

PODPORNIK,  
DOBROTNIK      

REKA V 
AFRIKI    

HIŠNI BOG 
PRI 

RIMLJANIH      12. ČRKA SLO 
ABECEDE ZAHOD 

SLANO  
JEZERO V  

KAZAHSTANU 
             

 
AAR - reka v Nemčiji, desni pritok reke Lahn. 
BESEDAR - raziskovalec besed, slovničar, jezikoslovec (star.). 
DADI - v Tuniziji rojeni judovski francoski virtuozni kitarist, Marcel (1951 – 1996) 
IZOLAT - rasna skupina, ki nima stikov s pripadniki drugih ras. 
OLEANDER - okrasni zimzeleni, lepotni grm s suličastimi listi in raznobarvnimi cveti. 
ZAZULA - slovenski pesnik, publicist in fotograf, Jožef (1870-1944) 
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