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NOVA MOČ PRI IZVAJANJU POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV ZPS
Uredništvo

Tanja Kovačič je od decembra dalje novo zaposlena laična delavka za izvajanje posebnih socialnih
programov Zveze paraplegikov Slovenije. Z mnogimi člani je že bila v stiku, z mnogimi pa verjamemo, da še
bo. Ko oz. če boste potrebovali pomoč, mnenje, nasvet, zdaj veste, da se lahko obrnete tudi nanjo.
Spoznajte jo skozi intervju.
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STORITVE OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO MORAJO BITI DOSTOPNE VSEM
Tanja Kovačič

Sestanek delovne skupine glede izvajanja postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo je bil sklican
zaradi dolgotrajnih postopkov in dodatnih stroškov, ki jih imajo paraplegiki in tetraplegiki pri načrtovanju
družine. Udeležili so se ga predstavniki stroke, odločevalcev, invalidskih organizacij in predstavnik
paraplegikov. Predstavljeni so bili načini pridobitve moškega semena in izkušnje s posameznimi
zdravstvenimi institucijami, ki te storitve opravljajo.
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FIHO BO VODIL BORUT SEVER
Vir: Delo, povzel Jože Globokar

Vodenje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) so v petletnem mandatu
zaupali Borutu Severju. Do potrditve vlade je bil od 1. marca 2022 v. d. Na seji, ki je bila 25. januarja 2022, so
se triindvajsetčlanskem svetu FIHO predstavili trije kandidati, na glasovanju pa je dobil največ podpore
Borut Sever. Severja je vlada potrdila za direktorja FIHO 17. marca.
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DRUŽBENO IZKLJUČEVANJE-VKLJUČEVANJE INVALIDOV
Jože Globokar

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru izvajajo projekt o družbeni vključenosti-izključenosti
invalidov s telesnimi in senzoričnimi okvarami v Sloveniji. Zanima jih, kakšno vlogo imajo pri tem mobilnost
oz. dostopnost prometne infrastrukture, urejenost prometa in dostopnost objektov v javni rabi, ali poleg
infrastrukturnih dejavnikov na družbeno izključevanje-vključevanje invalidov vplivajo tudi medosebni
odnosi, ali so invalidi žrtve diskriminacije, kakšne so psihološke posledice družbenega izključevanja
invalidov in kakšne strategije uporabljajo za soočanje z družbeno izključenostjo.
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O POSLEDICAH PROMETNIH NESREČ SPREGOVORILE TUDI ŽRTVE
Jože Globokar

Agencija za varnost prometa je 16. decembra 2021 na svojem Facebook profilu pripravila okroglo mizo, na
kateri so o posledicah spregovorili tisti, ki so jih prometne nesreče usodno zaznamovale.
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VIŠJA PLAČILA DRUŽINSKIM POMOČNIKOM
Matej Verbajs

V mesecu januarju je pričel veljati Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki določa vrsto storitev za osebe, odvisne od
pomoči drugih, kot je institucionalno varstvo, pomoč na domu, nov inštitut družinskega oskrbovalca itd.
Glavnina zakona se bo začela uporabljati šele v letih 2023 in 2024, manjši del pa je že v uporabi. Med drugim
že veljajo spremembe višine plačil za družinske pomočnike.
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OB UPOŠTEVANJU VSEH VARNOSTNIH UKREPOV
Jože Globokar

S soncem obsijana Rogla je 25. januarja 2022 sprejela pisano druščino smučarjev na monoskijih, ki so jo
spremljali spremljevalci in svojci. Lanskoletni tradicionalni smučarski kamp je zaradi koronavirusnih razmer
odpadel, v letošnjem letu pa je Zvezi paraplegikov Slovenije ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov le
uspelo izpeljati to tradicionalno zimsko srečanje.

35

NA PTIČJEM STADIONU V PEKINGU JE ZAGOREL PARALIMPIJSKI OGENJ
Jože Globokar in Lutfi Abdullahu

Po krajšem premoru je na Ptičjem stadionu v Pekingu 4. marca 2022 ponovno zagorel olimpijski ogenj, ki je
naznanil začetek trinajstih paralimpijskih iger. Ob spodbudi gledalcev in z bogato sporočilnostjo ga je na
ramenih spremljevalca prižgal večkratni olimpijski prvak in slepi atlet. Ogenj je »ugasnil« 13. marca.
Otvoritvena slovesnost se je začela s prinosom zastave gostiteljice, nato pa je na štadion prišlo vseh 564
športnikov iz 46 držav sveta. Med njimi tudi Slovenija z edinim predstavnikom, paraalpskim smučarjem
Jernejem Slivnikom, ki je 10. marca nastopil v veleslalomu, 13. marca pa v slalomu.
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[ UVODNE BESEDE ]
Dane Kastelic | Kolumna predsednika

Spoštovane članice in člani ter ostali bralci!
Zapuščamo turobne zimske mesece, ko dneve večinoma obdajajo megla in različne oblike padavin, ki jih
imamo paraplegiki in tetraplegiki zaradi naše narave gibanja prej za neprijazne kot prijazne. Seveda so tudi
veseli, na trenutke sončni dnevi, a glede na pandemijo, ki nas je stiskala in nam omejevala življenjske aktivnosti,
bom ostal kar na postavljeni trditvi.

G

lavnina nas se
že neznansko
veseli mesecev,
ko se prične prebujati
narava
in
pride
koledarska pomlad.
Zavedamo se, da
prihaja novo upanje,
hrepenenje po nečem
drugačnem, sproščujočem in tudi
neznanem, pa vendar gledamo z
optimizmom in pričakovanjem, da bo bolje.
V Zvezi paraplegikov Slovenije in lokalnih
društvih smo v polni meri zaposleni z
raznimi poročili, ki jih moramo pripravljati
za naše financerje posebnih socialnih
programov
in
dejavnosti.
Konec
preteklega leta smo dobili novo
sodelavko Tanjo Kovačič, ki koordinira in
pripravlja izvedbo programov. Še vedno
pa po štirih neuspelih razpisih iščemo
sodelavko s strokovnim izpitom. V prvem
pomladnem mesecu po društvih
potekajo zbori članov, kjer vodstva
društev
predstavljajo
poročila
o
opravljenem delu in programe za tekoče
leto. Tudi v ZPS v tem mesecu
pripravljamo Letno poročilo o našem
poslovanju, vzporedno pa poteka tudi
zaključna revizija poslovanja zveze za leto
2021 s strani revizorjev pooblaščene
revizijske družbe.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil
vsem
sodelavkam,
sodelavcem,
organom upravljanja, kakor tudi našim
financerjem, da smo po prvih
nerevidiranih podatkih v Zvezi
paraplegikov
Slovenije
uspešno
zaključili poslovno leto 2021.
Za ZPS in društva je pomembna novica,
da je bila s strani državnega zbora
imenovana nova sestava Sveta FIHO,
katere predstavniki bodo s svojim delom
nastopili v mesecu juniju. Ugotavljam, da
je bila zadnja petletna sestava Sveta
fundacije najslabša za Zvezo paraplegikov
Slovenije v več kot dvajsetih letih
delovanja fundacije. Nenehna nesoglasja
med svetniki in delitve so imele za
posledico slabe odločitve za našo
organizacijo, k temu pa je pripomoglo
tudi zelo neuglašeno poslovodstvo. Tako
imenovana invalidska komisija nas je s
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svojimi
samovoljnimi
in
neargumentiranimi
odločitvami
na
segmentu delovanja samo za leto 2022
oškodovala za dobrih 20.000,00 €.
Vseskozi pa se nam je počasi vendar
konstantno rušilo razmerje med lokalno
in državno ravnjo, seveda na škodo
slednje. Verjamem, da bo novi Svet FIHO
bolj kompetentno in z enakimi merili
odločal za vse deležnike iz vrst
reprezentativnih invalidskih organizacij.
Zato vsem članom novega sveta iskreno
želim uspešno delo, veliko razumevanja,
korektnosti, usklajenosti pri svojih
odločitvah, predvsem pa, da spoštujejo
neodvisnost,
specifičnost
in
reprezentativnost posamezne invalidske
organizacije.
Svet FIHO je bil znanilec volitev v
letošnjem volilnem letu, po imenovanju v
državnem zboru je dobil novo petletno
sestavo. Sledilo je še imenovanje novega
direktorja FIHO, in sicer je to funkcijo
prevzel Borut Sever, za kar mu iskreno
čestitamo in mu želimo predvsem veliko
modrosti pri vodenju fundacije, predvsem
pa povečanje finančnega načrta in
sanacijo vseh zaprašenih in neizpolnjenih
obveznosti, ki so mu jih pustili njegovi
predhodniki.
Za 24. april so že razpisane volitve v
Državni zbor RS in po informacijah, ki jih
imam, kandidira tudi naš član Davorin
Kopše. Kot predsednik Zveze paraplegikov
Slovenije sem ponosen, da je kot prvi
kandidat na invalidskem vozičku zbral
pogum, da v okviru stranke stopi na
politični parket in preko njenega
programa v državnem zboru aktivno
zastopa invalide in najranljivejše skupine
državljanov. Predvsem mu želim uspešno
in mirno vožnjo do parlamentarne klopi,
verjamem in pričakujem, da bo v primeru
izvolitve nadaljeval delo, ki ga je trenutna
vlada sistemsko izpeljala v dobro
slovenskim invalidom (dvig minimalne
invalidske
pokojnine,
odprava
diskriminacije glede telesne okvare in
nenazadnje smo po 30 letih pridobili
zakonsko pravico do obnovitvene
rehabilitacije).
Ob tej priložnosti tudi vse članice in člane
nagovarjam, da se odločijo in na jesenskih
občinskih volitvah pogumno kandidirajo

v okviru strank in list. Mimogrede, tudi
predsedniške volitve bodo. Zato
pogumno! Zakaj bi o nas vedno odločali
drugi, sami najbolje vemo, kaj je najboljše,
drugi se lahko o življenju na invalidskem
vozičku samo pogovarjajo z določeno
mero empatije in nič več!
Predvidevamo, da se bo konec maja
pričela izvajati obnovitvena rehabilitacija,
letos zadnjič, kot smo bili vajeni, preko
Javnega razpisa ZZZS, saj je državni zbor
na pobudo državnega sveta sprejel
dopolnitev Zakona o zdravstvenem
varstvu in obnovitveno rehabilitacijo
uvrstil kot individualno pravico invalidu z
najtežjo obliko invalidnosti. Tudi letos bo
eden izmed izvajalcev obnovitvene
rehabilitacije
dom paraplegikov v
Pacugu, ki se lahko edini ponaša s
popolno prilagojenostjo za invalidski
voziček in je edini kraj izmed izbranimi
zdravilišči, kjer se boste lahko kopali v
bazenu z morsko vodo, kar pa v sedanjih
razmerah tudi nekaj pomeni, glede na
vedno bolj onesnaženo morje v
Piranskem zalivu. Kljub pestri izbiri lepo
vabljeni v Pacug. Vodstvo doma
zagotavlja, da Vam ne bo žal! Na podlagi
razpisa, ki ga boste prejeli po sklepu
organov upravljanja ZZZS, se boste lahko
prijavili po klasičnem postopku s
pošiljanjem prijavnice ali pa letos kot
novost tudi preko rezervacijske
strani na spletni strani Zveze
paraplegikov Slovenije.
Spoštovane članice in člani, iskreno
vam čestitam ob dnevu slovenskih
paraplegikov (16. april). Želim si, da bi
bili sami v okviru društev in ZPS vzor,
navdih in opora novo sprejetim članom, ki
jih usoda pripelje v naše vrste. Lansko leto
se nam je pridružilo enainpetdeset (51)
novih. Postanimo jim prijatelji in sodelavci
pri njihovem premagovanju začetniških
težav na poti vključevanja v našo skupno
organizacijo in domače okolje, iz katerega
so bili iztrgani v času obravnave v
bolnišnicah in rehabilitacije.
Vsem, ki praznujete, želim vesele,
življenja polne in blagoslovljene
prihajajoče velikonočne praznike.

[ DELO ZVEZE ]
Uredništvo | Intervju s Tanjo Kovačič, laično delavko Zveze paraplegikov Slovenije

NOVA MOČ PRI IZVAJANJU POSEBNIH SOCIALNIH
PROGRAMOV ZPS
Tanja Kovačič je od decembra dalje novo zaposlena laična delavka za izvajanje posebnih socialnih
programov Zveze paraplegikov Slovenije. Z mnogimi člani je že bila v stiku, z mnogimi pa verjamemo, da še
bo. Ko oz. če boste potrebovali pomoč, mnenje, nasvet, zdaj veste, da se lahko obrnete tudi nanjo. Spoznajmo jo.
Prosim, da se na začetku
predstaviš.
Moje ime je Tanja Kovačič in prihajam
iz Tolmina. Stara sem 36 let. V Ljubljani
živim že od leta 2004, ko sem se sem
preselila zaradi študija etnologije in
kulturne antropologije na filozofski
fakulteti. V času študija sem bila
prostovoljka pri številnih društvih in
organizacijah. V domu upokojencev v
Tolminu sem redno izvajala tombolo.
Pri Slovenskem etnološkem društvu
sem sodelovala pri organizaciji in
izvedbi Etnoloških večerov. Pri
društvu DIC Legebitra sem kot
prostovoljka delala na programu HIVpreventive
in
sodelovala
pri
Četrtkovih dialogih. Trenutno pa sem
prostovoljka pri Gobarsko mikološkem
društvu Ljubljana, kjer sem društvena
blagajničarka.
Ali si imela pred zaposlitvijo že
srečanje, delo oz. kako drugo
interakcijo
s
paraplegiki,
paraplegijo oz. če vprašam
drugače, koliko si seznanjena s
samo diagnozo?
Moje prejšnje delovno mesto je bilo
prav tako v Zvezi paraplegikov
Slovenije. Pet let sem bila osebna
asistentka ženski s tetraplegijo. Z
uporabnico in njeno družino smo se
zelo dobro razumeli, od nje sem se
naučila ogromno stvari. Spoznala sem
vsakdanje življenje invalidov, načine
presedanja, premikanja po postelji,
postopke
razgibavanja,
različne
medicinske pripomočke, prilagojene
avtomobile, rane zaradi pritiska,
težave s parkirnimi mesti za invalide,
prijazne in neprijazne taksiste …
Da bi kot osebna asistentka ohranila
svoje fizično zdravje, predvsem zdravo

hrbtenico, sem trikrat tedensko
obiskovala vodeno telovadbo. Prej
sem vse življenje sovražila telovadbo.
V tem času pa sem postala res fit. Zelo
mi je bilo všeč tudi to, da sem lahko v
službi nosila pajkice in športna
oblačila ter športno obutev. Na to
službo bom vedno gledala kot na
najboljšo službo svojega življenja.
Kako oz. kje si izvedela za prosto
delovno mesto in kaj te je
spodbudilo k prijavi?
Dolgo sem študirala, zato sem si svojo
kariero predstavljala čisto drugače.
Videla sem se v pisarni pri izvajanju
nekega odgovornega strokovnega
dela. Zato sem si po vseh teh letih
zaželela spremembe.
Na odprto delovno mesto me je
opozorila kolegica. Poklicala sem na
ZPS, preverila, kaj iščejo in poslala
prošnjo. In bila sem izbrana. Ker pa
sem študirala etnologijo in kulturno
antropologijo, ne morem opravljati
strokovnega izpita za strokovne
delavce na področju socialnega
varstva. Zato sem trenutno v ZPS
zaposlena kot laična delavka. Moje
delo je predvsem pomoč strokovni
delavki. Ker pa mi študij nikoli ni delal
težav, sem se odločila, da se bom že
letos vpisala na magistrski študij
socialnega dela. Ko ga zaključim,
lahko opravim tudi strokovni izpit in
sčasoma postanem strokovna delavka
na področju socialnega varstva.
Zveza
paraplegikov
na
strokovnem področju sodeluje z
veliko organizacijami, inštituti,
ministrstvi, ki pokrivajo socialno
in invalidsko varstvo. Kar velik
delokrog. Si z vsem tem že

seznanjena (morda od prej)?
Predvsem me zanima, kako si boš
organizirala delo?
Res je, zveza sodeluje s številnimi
organizacijami. Na tem delovnem
mestu sem šele tri mesece in nikakor
se še nisem srečala z vsemi. Sem pa že
sodelovala pri različnih sestankih,
upravnih odborih in delovnih
skupinah.
Trenutno
predvsem
poslušam, si zapisujem in se učim
vsebin in načina dela. Sodelovanje me
ne skrbi toliko iz vsebinske
perspektive kot iz aspekta oblačenja.
Zdi se mi, da se moraš za tovrstne
sestanke res lepo ženstveno obleči.
Jaz pa se v takšnih oblačilih res ne
počutim dobro. Če se bom oblačila po
pravilih, se bom slabo počutila. Če pa
se bom oblačila v svoja najljubša
športna oblačila, me nihče ne bo
jemal resno. Trenutno se še vedno
sprašujem, kako se obleči za v službo,
saj se zavedam, da obleka naredi
človeka.
Kaj zajema tvoje delo in ali si se
zdaj, po nekaj mesecih dela, že
privadila, priučila, so kakšne
težave, je kaj posebej težko, te kaj
posebej veseli?
Če bi se morala opisati s tremi
besedami, bi izpostavila, da sem
pogumna, sistematična in vztrajna. Ni
me strah novih izzivov. Potrebujem pa
čas, da lahko delo opravim kvalitetno.
Moj način dela je tak, da si vse
zapišem. Zapišem si vsak dogovor,
vsak telefonski pogovor. Poskušam
biti natančna in odgovorna do
svojega dela. Opažam pa, da je v zvezi
dela res zelo veliko. Ampak vse se da,
če imaš dobre sodelavce. In ekipa je
res v redu. Vsi smo usmerjeni k istemu
5

[ DELO ZVEZE ]
cilju: dobro in kvalitetno opravljati
svoje delo.
Moje delo je zelo razgibano in obsega
zelo široko paleto zadolžitev. Pišem
prispevke za glasilo Paraplegik in za
spletno stran ZPS. Sodelujem na
sestankih in pišem zapisnike,
uporabnikom
pomagam
pri
izpolnjevanju obrazcev, prijavljam
projekte, pišem projektna poročila,
delam s prostovoljci, pripravljam
dokumentacijo. Pri delu največ
uporabljam spletno pošto, Microsoft
Word in Excel. Ugotavljam, da se
moram še bolj izobraziti glede
uporabe slednjega.
Ker je v vsaki organizaciji zelo
dobrodošel nov veter, mlade
ideje, me zanima ali je kaj takega,
kjer vidiš možnost za izboljšave,
ali meniš, da bi bilo potrebno
posebne
socialne
programe
prevetriti?
Opažam, da se tako društva
paraplegikov kot številna druga

6

društva pri nas soočajo s težavo
staranja članstva. Težko je pridobiti
mlajše člane, ki bi bili pripravljeni del
svojega prostega časa aktivno
porabiti za društvo. Veselilo bi me, da
bi znala v društvu aktivirati mlajše
člane. Res pa je, da sem vedno znala
veliko bolje delati s starejšimi. Čutim,
da so me določeni člani, sploh tisti
starejši, že vzeli za svojo. Vem, da se
lahko od njih ogromno naučim.
Trenutno se še učim o socialnih
programih ZPS in načinih financiranja,
težavah in stiskah uporabnikov, zato
še nimam oblikovanih idej, kako bi
lahko zadeve peljali drugače. Kot
antropologinji pa se mi zdi zelo
pomembno vprašanje identitete. Kdo
sprejme identiteto invalida in kdo je
ne? Zakaj se to (ne) zgodi? Kako ta
identiteta
vpliva
na
samega
posameznika in kakšno (ne)moč mu
daje? Iz te perspektive se mi trenutno
zdijo najbolj zanimive interesne in
kulturne dejavnosti, ki lahko človeku
dajo prostor za izražanje in mu

omogočajo najti smisel in identiteto.
Zato mislim, da je to izredno
pomemben program, ki ga ZPS izvaja.
Zelo me navdušuje tudi čebelarstvo,
še ena prostočasna dejavnost, ki jo
izvaja in podpira zveza. Že v prejšnji
službi sem poskušala uporabnico
prepričati, da greva skupaj na
čebelarski krožek. Žal za čebele ni bila
tako zagreta kot jaz. To je področje,
kjer se še nisem preizkusila. Upam, da
bom imela v prihodnosti možnost
sodelovati v aktivnostih naših
čebelarjev. Gotovo se lahko od njih
marsikaj naučim.
Tanja, hvala za pogovor. Želimo ti
vztrajnosti in novih znanj ter da bi
se v naši sredini dobro počutila.
Kar pogumno!
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Tanja Kovačič | Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo

STORITVE OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO
MORAJO BITI DOSTOPNE VSEM
Sestanek delovne skupine glede izvajanja postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo je bil sklican
zaradi dolgotrajnih postopkov in dodatnih stroškov, ki jih imajo paraplegiki in tetraplegiki pri načrtovanju
družine. Udeležili so se ga predstavniki stroke, odločevalcev, invalidskih organizacij in predstavnik
paraplegikov. Predstavljeni so bili načini pridobitve moškega semena in izkušnje s posameznimi zdravstvenimi
institucijami, ki te storitve opravljajo.

V

torek, 18. januarja 2022, je prek
spletne aplikacije ZOOM
potekal sestanek delovne
skupine glede izvajanja postopkov
oploditve z biomedicinsko pomočjo.
Sestanek je bil sklican zaradi težav z
dolgotrajnimi postopki in dodatnimi
plačili, ki jih imajo naši člani pri
načrtovanju družine. Udeležila se ga je
gospa Jelka Godec, državna
sekretarka za področje zdravstva v
kabinetu
predsednika
Vlade
Republike Slovenije. Čeprav je morala
sestanek zapustiti predčasno, se je
strinjala, da je potrebno zadeve urediti
na sistemski ravni. Predstavniki
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Republike Slovenije se sestanka niso
udeležili, so pa sporočili, da bodo
storitev financirali, ko bo pripravljena
ustrezna pravna podlaga. Zvezo
paraplegikov Slovenije so zastopali
Špela Šušteršič, Tanja Kovačič ter
Dane Kastelic, ki je vodil sestanek.
Paraplegike je predstavljal Matej
Lednik, ki je opisal svojo zgodbo in
izkušnje z različnimi tehnikami
oploditve z biomedicinsko pomočjo.
V Sloveniji je dostopnih več načinov
za pridobitev moškega semena:
metoda
penilne
vibracijske
stimulacije,
elektroejakulacija,
punkcijska metoda in biopsija.
Posamezne zdravstvene institucije ne
izvajajo vseh naštetih na enem mestu.
V Sloveniji so te storitve krite iz
prispevkov
za
zdravstveno
zavarovanje. Posamezne tehnike
imajo tako pozitivne kot negativne

aspekte. Postopek elektroejakulacije,
ki ga izvaja Primož Reš, dr. med, je
najmanj invaziven. Nasprotno tehnika,
ki seme pridobi s pomočjo
zarezovanja v tkivo, za seboj pusti
rano, ki se – tako kot vse rane, sploh pa
tiste na spodnjih okončinah – pri
paraplegikih izredno dolgo celi.

svetovni vrh. Po navedbi gospoda
Vindišarja naj bi Ministrstvo za zdravje
v januarju 2022 izdalo pravno mnenje,
s katerim bodo težave, ki so nastale z
različno interpretacijo zakonodaje in
posledičnimi
težavami
s
financiranjem storitev oploditve z
biomedicinsko pomočjo, razrešene.

Primož Reš, dr. med., iz Zdravstvenega
centra
Dravlje,
je
metodo
elektroejakulacije opisal kot najbolj
primerno za pridobitev semena pri
paraplegikih. Ne le, da je zelo uspešna,
pri njih tega postopka ni treba izvajati
niti v narkozi. Drugje po svetu se ta
poseg razume kot zunajbolnišnični
poseg in se kot tak tudi financira.
Lednik je osvetlil tudi druge pozitivne
aspekte celostne obravnave v
Zdravstvenem centru Dravlje. Stavba
ima invalidom dostopna stranišča.
Izvajanje celotnega procesa od
pridobitve semena do oploditve v eni
stavbi
pa
zmanjša
stroške
shranjevanja in prevoza semena ter
krajša čas procesa za par v obravnavi.

Pri takih debatah je treba nujno
pridobiti tudi mnenje pacientskih
organizacij, je menil prof. Veljko
Vlaisavljević, dr. med., predsednik
Slovenskega društva za reproduktivno
medicino, katerega pravni naslednik
je
Slovensko
združenje
za
reproduktivno medicino pri SZD.
Milan Reljič, dr. med., predstojnik
Oddelka za reproduktivno medicino
in ginekološko endokrinologijo UKC
Maribor ter predsednik Državne
komisije za oploditev z biomedicinsko
pomočjo pa je poudaril, da bi morali
že v času rehabilitacije po poškodbi
govoriti o reproduktivnem zdravju in
načrtovanju družine.

Po poročanju Franca Vindišarja, dr.
med., državnega sekretarja na
Ministrstvu za zdravje, stroka pravi, da
v Sloveniji potrebujemo tri velike
centre za reproduktivno zdravje.
Slovenija je vodilna pri doseganju
rezultatov pri nudenju oploditve z
biomedicinsko pomočjo. Na tem
področju tudi ni nedopustno dolgih
čakalnih vrst. Zanimivo je, da se okoli
20 % naših otrok rodi s pomočjo ene
od teh metod, kar nas uvršča v sam

Na sestanku sta sodelovala tudi
predstavnika URI-Soča, dr. Zvone
Čadež, dr. med., in Klara Birk, dr.
med., ki je povedala, da po njenih
izkušnjah
v
okviru
primarne
obravnave pacienti načrtovanja
družine ne vidijo kot pomembne
teme. Ta postane pomembna šele s
časom. Mlajše paciente v URI-Soča
sicer opozorijo na pomen ohranjanja
reproduktivnega zdravja in jih
napotijo k ustreznim strokovnjakom.
Ob zaključku primarne rehabilitacije
7
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bi bilo dobro vzeti in shraniti seme
pacientov. Zato je bistveno, da se
področje sistemsko uredi.
Z zadnjo trditvijo se je strinjal tudi
Dane Kastelic in zaključil, da je
pomembno, da so storitve oploditve z
biomedicinsko pomočjo dostopne
vsem, ne glede na invalidnost.
Paraplegikom in tetraplegikom mora
biti
dostopna
tudi
metoda
elektroejakulacije, ki mora biti krita iz
prispevkov
za
zdravstveno
zavarovanje.
Na video sestanku so sodelovali vsi deležniki, ki lahko pripomorejo k izboljšanju stanja
postopkov biomedicinske oploditve za paraplegike in tetraplegike. (Foto: Tanja Kovačič, ZPS)

Mirjam Kanalec | Upravni odbor ESCIF

V PRIPRAVAH NA LETNI KONGRES ČLANIC
Prvi vikend v marcu je v danskem glavnem mestu Kopenhagnu potekal upravni odbor ESCIF-a. Udeležili so se
ga vsi člani odbora, skupaj s predsednikom Stefanom Dan Opresnik Jorlevom, ki se je zadnje pol leta zaradi
bolezni nekoliko umaknil. V danski prestolnici so se zbrali še podpredsednik Nuutti Hiltunen iz Finske, Milan
Kašiak iz Slovaške, Bojana Gladović iz Srbije, sekretar Albert Marti iz Švice in tudi predstavnica iz Slovenije
Mirjam Kanalec.

D

el srečanja je bil namenjen
iskanju novih ciljev in
strategije ESCIF-a, drugi del pa
pripravi na kongres, ki bo konec maja
na Slovaškem. Seveda pa je bilo veliko
govora o sprotnih nalogah, ki jih izvaja
ta mednarodna organizacija celo leto.
V zadnjem času se ESCIF namreč trudi
izboljšati stike s svojimi članicami,
predvsem pa skrbeti za izmenjavo
informacij preko spletne strani in
drugih socialnih medijev. Ne smemo
pa pozabiti tudi na veliko pomoč, ki jo
je v času epidemije nudila številnim
para in tetraplegikom, ki jim je
posredno ali neposredno brezplačno
zagotovila preko 800.000 zaščitnih
mask.

8

[ MREŽENJE ]
Vir: Delo, povzel Jože Globokar | FIHO ima novega direktorja

FIHO BO VODIL BORUT SEVER
Vodenje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) so v petletnem mandatu
zaupali Borutu Severju. Do potrditve vlade je bil od 1. marca 2022 v. d.
Na razpis, ki se je iztekel 27. decembra
2021, je prispelo pet prijav: Elena
Pečarič, predsednica YHD, Saša
Mlakar z direktorata za invalide na
MDDSZ, Borut Sever, predsednik
NSIOS, Štefan Kušar, tajnik Zveze
društev slepih in slabovidnih Slovenije
in Gregor Istenič, nekdanji ljubljanski
mestni svetnik SD. Kušar, ki je bil
direktor FIHO med leti 2012 in 2017, je
poslal odstopno izjavo, Pečaričeva pa
se povabila na razgovor ni mogla
udeležiti.
Na seji, ki je bila 25. januarja 2022, so
se triindvajsetčlanskem svetu FIHO

predstavili
trije
kandidati,
na
glasovanju pa je dobil največ podpore
Borut Sever. Vilko Kolbl, dosedanji v.
d. direktor, je glede imenovanja
Severja dejal, da gre za dolgoletnega
poznavalca
področja
delovanja
invalidskih organizacij in tudi
zagovornika
preglednega
razdeljevanja finančnih sredstev med
humanitarnimi
in
invalidskimi
organizacijami. »Hkrati je bil že zdaj
proti sprejemu novega predloga
Zakona o igrah na srečo, s katerim bi
fundacija izgubila pretežni del
sredstev s strani Loterije Slovenije, ki

jih razdeljuje za delovanje invalidskih
in humanitarnih organizacij.« Mandat
svetu FIHO se izteče junija,
imenovanje novih svetnikov je že v
proceduri. Severja je vlada potrdila za
direktorja FIHO 17. marca.

Borut sever prevzel vodenje FIHO (Foto: Tomi Lombar)
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Jože Globokar | Projekt o družbeni vključenosti oz. izključenosti invalidov

DRUŽBENO IZKLJUČEVANJE-VKLJUČEVANJE
INVALIDOV
Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru izvajajo projekt o družbeni vključenosti-izključenosti
invalidov s telesnimi in senzoričnimi okvarami v Sloveniji. Zanima jih, kakšno vlogo imajo pri tem mobilnost oz.
dostopnost prometne infrastrukture, urejenost prometa in dostopnost objektov v javni rabi, ali poleg
infrastrukturnih dejavnikov na družbeno izključevanje-vključevanje invalidov vplivajo tudi medosebni odnosi, ali
so invalidi žrtve diskriminacije, kakšne so psihološke posledice družbenega izključevanja invalidov in kakšne
strategije uporabljajo za soočanje z družbeno izključenostjo.
Zato so v sklopu projekta 3. decembra
2021 na mednarodni dan invalidov
pripravili posvet, ki je potekal preko
spleta z uporabo aplikacije Zoom.
Sodelovali so številni strokovnjaki z
omenjenega področja in razpravljali o
pereči problematiki. Udeležence je v
pozdravnem nagovoru nagovoril
izredni prof. dr. Andrej Sotlar, dekan
Fakultete za varnostne vede Univerze
v Mariboru, nato pa so svoje teme
predstavili:
•
predstavnik Ambasade Združenih
držav Amerike Michael Marble
(projekt je sofinancirala Ambasada
Združenih držav Amerike);
• Peter Svetina, Varuh človekovih
pravic: Mobilnost in pravica
invalidov do družbene vključenosti
je človekova pravica;
• Jože Hribar, direktor Javne
agencije Republike Slovenije za
varnost prometa: Vloga AVP pri
zagotavljanju mobilnosti invalidov;

•

dr. Gašper Krstulović, Fakulteta
za socialno delo Univerze v
Ljubljani:
Socialni
model
invalidnosti, izzivi in težave
invalidov;
•
mag. Ana Petrovič, Univerzitetni
rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije - Soča: Psihološke težave
invalidov in družbena vključenost;
• Sašo Rink, predsednik Sveta za
odpravljanje arhitekturnih in
komunikacijskih ovir Mestna
občina Ljubljana: Delovanje
SOAKO in pristop MOL k večji
vključenosti invalidov v družbo;
Po razpravi in odmoru so s posvetom
nadaljevali:
•
izredni prof. dr. Aleš Bučar
Ručman, izredni. prof. dr.
Danijela Frangež, doc. dr.
Tinkara
Pavšič
Mrevlje:
Predstavitev
Raziskovalnega
poročila o družbeni vključenosti

invalidov in pravici do mobilnosti
(2021);
• Hannah
Pennington,
paralimpijka Team USA in
zdravstvena
strokovnjakinja,
Diagnostic Medical Sonographer;
Življenje in vključenost invalidov v
družbo – izkušnje iz Združenih
držav Amerike;
• Gal Jakič, slovenski paralimpijec
in IT-strokovnjak: Osebne izkušnje,
družbena vključenost in mobilnost.
Sledila je zaključna razprava, po kateri
se je vodja projekta, prof. dr. Aleš
Bučar Ručman, zahvalil vsem
udeležencem in številnim, ki so
spremljali to res zanimivo in poučno
predstavitev.

»Varna družba je
uspešna družba!«

Pri predstavitvi projekta sta sodelovala tudi paralimpijca Gal Jakič in Hannah Pennington.
(Foto: arhiv ZPS)
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Jože Globokar (Vir: AVP) | Okrogla miza o varnosti v cestnem prometu

O POSLEDICAH PROMETNIH NESREČ SPREGOVORILE
TUDI ŽRTVE
Agencija za varnost prometa je 16. decembra 2021 na svojem Facebook profilu pripravila okroglo mizo, na
kateri so o posledicah spregovorili tisti, ki so jih prometne nesreče usodno zaznamovale.
»Ko se prometna nesreča zgodi, časa ni
mogoče zavrteti nazaj – skupaj varno v
novo leto.«
V letu 2021, do 30. novembra, so sicer
povzročitelji pod vplivom alkohola
odgovorni
za
nastanek
1.322
prometnih nesreč, v katerih je življenje
izgubilo že 36 oseb, 99 je bilo huje, 551
pa lažje poškodovanih. Izstopa
Podravska statistična regija z desetimi
smrtnimi žrtvami. Največ smrtnih
prometnih nesreč so povzročili
alkoholizirani vozniki motornih vozil v
starostnih skupinah med 25. in 34.
letom ter med 45. in 54. letom. Alkohol
je v kombinaciji z neprilagojeno
hitrostjo na naših cestah vse prepogost.
Zato je Agencija za varnost prometa v
novembru in decembru javnost
ozaveščala z akcijami na terenu in
dogodki, kot je bil ta, ki ga je moderirala
Dragica Sternad Pražnikar. V
preteklem tednu sta v središčih
Ljubljane in Novega mesta potekali
terenski akciji »Varno brez alkohola v
prometu«. Še dve takšni akciji je
agencija izvedla do konca leta – že 17.
decembra zvečer v središču Maribora in
22. decembra v središču Kopra. Preko
zoom webinarjev je Agencija 21.
decembra izobraževala starejše v okviru
programa Sožitje in 23. decembra
mlade v okviru delavnic »Vozimo
pametno«.

Jože Hribar, direktor Agencije za
varnost prometa, je v uvodnem
nagovoru vnovič izpostavil: »V
prazničnem decembru po opozorilih
strokovnjakov alkohol uživajo tudi tisti, ki
ga sicer ne, tisti, ki ga že sicer (pre)več, pa
so v tem obdobju pogosto bolj opiti. Pod
vplivom alkohola vozniki menijo, da
vozijo bolje kot dejansko. Sledi slabša
sposobnost zaznavanja, napačne ocene
razdalj, počasne reakcije, motnje pri
ravnotežju, zožen zorni kot. Alkohol pa ni
»kriv« za prometno nesrečo. Odgovoren je
človek, ki se alkoholiziran usede za volan
in nesrečo povzroči. Zato bodite 0.0
voznik, ravnajte odgovorno in spoštljivo,
naj bodo ceste prostor solidarnosti in ne
objestnega ravnanja.«
Mirjam Kanalec, predsednica Društva
paraplegikov ljubljanske pokrajine, je
povedala: »Ko se prometna nesreča
zgodi, časa ni mogoče zavrteti nazaj. Ni
popravnega izpita! Živeti moramo z
vsemi posledicami, ki smo jih prizadejali
sebi, svojim bližnjim in drugim. Zato
naredimo vse, da zmanjšamo tveganja za
nastanek usodnega dogodka, ki lahko za
vedno zaznamuje naše življenje. Ob
koncu leta se radi poveselimo in
sprostimo, a bodimo še vedno
odgovorni!«
Vladimir Peterlin, ambasador Zavoda
Vozim, je dejal: »Ob koncu leta želimo
vsem, da skrbijo drug za drugega in

medsebojnega povezovanja v časih, ki
sicer temu niso najbolj naklonjeni. Tudi
najmanjše geste, s katerimi pokažemo, da
nam je mar, lahko bližnjim polepšajo dan,
pa četudi to pomeni, da jim ponudimo
varen prevoz domov, ko ga potrebujejo.
Skupaj poskrbimo, da bodo ceste varne in
se bo čim več večerov končalo srečno.«
Tomaž Tomaževic, predstavnik za
odnose z javnostmi na Policijski upravi
Ljubljana, je izpostavil: »Skrb za varnost
na cesti, upoštevanje prometnih pravil,
obzirnost do drugih udeležencev v
prometu, odločitev da ne uživate
alkohola, ne škoduje in ne povzroča
bolečin. Ko se na cesti igrate z varnostjo,
se igrate z vašimi in našimi življenji in
bolečine ter posledice lahko ostanejo za
vedno. Še posebno, ko kdo zaradi
napačnih odločitev umre. Varnost na
cesti je vaša izbira, ne naključje, zato
bodimo odgovorni in poskrbimo, da bodo
naše ceste varne, ne samo med prazniki,
temveč vselej. Želimo vam srečno in varno
vožnjo!«

Udeleženci okrogle mize (Foto: arhiv AVP)
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Tanja Kovačič I Akcija 40 dni brez alkohola

KAKO LAHKO SODELUJEM V AKCIJI 40 DNI BREZ
ALKOHOLA?
Statistika kaže, da se je število prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, v letu 2021 povečalo.
Akcija 40 dni brez alkohola, ki letos v organizaciji številnih organizacij poteka že sedemnajstič, naslavlja to
problematiko. Ambasadorja akcije sta stand up komika Uroš Kuzman in Aleš Novak. Tudi vi ste lahko
ambasadorji akcije.
Akcija 40 dni brez alkohola letos poteka
že sedemnajstič, tokrat pod geslom
’Smej se’. Organizatorji z akcijo
opozarjajo, da prekomerno uživanje
alkohola v Sloveniji povzroča veliko stisk
v družinah zaradi skrhanih odnosov,
nasilja, prometnih nesreč in bolezni.
Organizirajo jo Slovenska Karitas, Javna
agencija RS za varnost prometa, NIJZ in
Med.Over.Net s podporo pridruženih
organizacij: Zavod Varna pot, Katedra za
družinsko
medicino
Medicinske
fakultete v Ljubljani (projekt Sporočilo v
steklenici – www.NALIJEM.SI), Društvo
Žarek upanja, Zavod Vse bo v redu,
Zveza klubov zdravljenih alkoholikov,
Društvo abstinent, Skupnost centrov za
socialno delo Slovenije in Društvo »Up«
ter z letošnjim gostom Zvezo kulturnih
društev Slovenije.
»V letu 2021 se je zaradi alkoholiziranih
povzročiteljev pripetilo 1.513 prometnih
nesreč oz. 11 % več kot v letu 2020.
Povečanje beležimo tudi pri številu
prometnih nesreč s telesno poškodbo in
smrtjo, in sicer za 16 %. Skupaj je v
prometnih nesrečah, ki jih je povzročil
alkoholiziran udeleženec, umrlo 37
udeležencev oz. 37 % več kot v letu 2020. A
kot vedno znova poudarjam, alkohol ni
»kriv« za prometno nesrečo. Odgovoren je
človek, ki se alkoholiziran usede za volan
motornega vozila, krmilo motorja ali
kolesa in nesrečo povzroči,« je statistiko
predstavil Jože Hribar, direktor Javne
agencije RS za varnost prometa.
Letošnja ambasadorja akcije sta stand
up komika Uroš Kuzman in Aleš Novak,
ki nas spodbujata, da se smejemo zadnji
in ne zadnjič. O tem, da sta se zavezala,
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alkohola. V njej lahko še vedno
sodelujete sami ali kot družina, kot
skupnost ali kot društvo, in sicer tako, da
40 dni skupaj ne uživate in drugim ne
ponujate alkoholnih pijač. Odločitev za
sodelovanje je prostovoljna in osebna. V
tej akciji ne zbiramo točk, ne dajemo
potrdil in od sodelujočih ne
pričakujemo, da bi se na socialnih
omrežjih označili kot sodelujoči.
Foto: brezalkohola.si

da bosta 40 dni brez alkohola, sta
povedala, da jima to predstavlja izziv in
priložnost za trening samodiscipline. Se
pa iz tovrstnih izzivov pogosto izcimi
kakšna pozitivna navada, ki nato ostane
in dela življenje lepše. Zaključila sta, da
je ta izziv v navezi s prijateljem zanimiva
in predvsem pozitivna preizkušnja.
Hkrati pa verjameta, da bosta s svojo
akcijo dokazala, da “trezen” še ne
pomeni biti “brezvezen”.
Ta preventivna akcija je simbol naših
skupnih prizadevanj za zmanjšanje
posledic
prekomernega
uživanja

Bomo pa veseli, da z nami delite
svoje izkušnje. Pišite nam, kako je
uporaba alkohola vplivala na vas in
na vašo družino, na vaše odnose ter
kaj vam daje moč, da alkohola ne
uživate v prekomernih količinah oz.
ga sploh ne pijete. Uredništvo revije
Paraplegik bo najboljše prispevke
anonimno objavilo.
Svoje prispevke pošljite na naslov Zveza
paraplegikov Slovenije, Uredništvo
glasila Paraplegik, Štihova 14, 1000
Ljubljana ali na spletni naslov
info@zveza-paraplegikov.si s pripisom
»Ambasador«.

[ MREŽENJE ]
Nacionalni svet invalidskih organizacij I Evropska kartica ugodnosti za invalide

DOSLEJ VKLJUČENIH OKOLI 220 PONUDNIKOV
Leta 2021 so urbanisti ocenili fizično dostopnost več kot 40 objektov, vključenih v projekt EU kartica
ugodnosti za invalide.
Sodobna družba stremi k temu, da bi bili vsi javni objekti za vse
uporabnike dostopni brez ovir. Dostopnost objektov in storitev ni
pomembna samo za invalide, saj smo lahko prav vsi v
določenem življenjskem obdobju funkcionalno ovirani. S
problematiko fizične dostopnosti javnih objektov in javnih
prostorov v Sloveniji se že več kot 15 let intenzivno ukvarja
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS), ki je partner
projekta Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z EU
kartico ugodnosti za invalide, nosilec projekta pa je Nacionalni
svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). UIRS izvaja
terensko ocenjevanje dostopnosti javnih objektov, v katerih svoje
storitve opravljajo ponudniki ugodnosti za imetnike te kartice.
Popis opravljajo terenski popisovalci, med katerimi so
invalidi in posebej v ta namen izobraženi strokovnjaki s področja
urbanizma in arhitekture.
V mrežo ponudnikov EU kartice ugodnosti za invalide jih je doslej
vključenih okoli 220. Leta 2021 so urbanisti izbrali in ocenili
fizično dostopnost približno 40 objektov v Ljubljani, Celju,
Novem mestu, Ajdovščini, Bohinju, Izoli, Piranu, Novi Gorici,
Domžalah, Idriji, Kopru, Mariboru, Radovljici, Lescah, Žirovnici in
na Jesenicah. Letos načrtujejo ocenjevanje fizične
dostopnosti dodatnih 80 objektov po vsej Sloveniji.
Rezultate analiz fizične dostopnosti objektov, kjer so za
posamezen objekt ocenjeni vsi kriteriji, ki so zakonsko

zahtevani, lahko najdete v spletnem vodniku javnih
objektov. Vodnik imetnikom kartice omogoča, da pridobijo
informacije o dostopnosti, preden objekt dejansko obiščejo.
Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je na svetu 650
milijonov invalidnih ljudi. Podoben trend pojavnosti invalidnosti
je tudi v Sloveniji, kjer ima status invalida od 160.000 do 170.000
ljudi, kar je okoli 8,5 % vseh prebivalcev. Povedano drugače, vsak
dvanajsti slovenski državljan je invalid. Še višji je delež
funkcionalno oviranih ljudi, kamor ne sodijo le invalidi.
Ocenjujejo, da je funkcionalno oviranih od 15 do 20 % dejavnih
prebivalcev oziroma od 20 do 25 % vseh prebivalcev Evropske
unije.
Cilj projekta je povečati število ponudnikov ugodnosti kot
tudi imetnikov Evropske kartice ugodnosti za invalide, ki je
brezplačna in jo invalidi dobijo na katerikoli od upravnih
enot. Brezposelni imetniki te kartice ugodnosti so med
drugim upravičeni tudi do brezplačnega prevoza v
medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem
cestnem in železniškem prometu.
Več na spletni strani EU kartica ugodnosti za invalide.

Povzel: Matej Verbajs | pravne in kadrovske zadeve ZPS

VIŠJA PLAČILA DRUŽINSKIM POMOČNIKOM
V mesecu januarju je pričel veljati Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki določa vrsto storitev za osebe, odvisne od
pomoči drugih, kot je institucionalno varstvo, pomoč na domu, nov inštitut družinskega oskrbovalca itd.
Glavnina zakona se bo začela uporabljati šele v letih 2023 in 2024, manjši del pa je že v uporabi. Med
drugim že veljajo spremembe višine plačil za družinske pomočnike. Njihovo delno plačilo za izgubljeni
dohodek je bilo do sedaj enako minimalni plači, od 18. januarja 2022 dalje pa se povečuje na
1,2-kratnik minimalne plače in torej v letu 2022 znaša 1.289,32 evrov bruto.

O

b tem velja omeniti še
možnost, ki jo je prinesla lani
sprejeta novela Zakona o
osebni asistenci. Vsi uporabniki osebne
asistence, ki so imeli pravico do
družinskega pomočnika in so jo
zamenjali za pravico do osebne
asistence, lahko do 13. maja 2022
ponovno uveljavljajo pravico do
družinskega pomočnika in se jim ta
pravica prizna brez ponovne pridobitve
mnenja strokovne komisije Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Glede na zgornjo spremembo je višina
plačila družinskega pomočnika višja od
trenutne osnovne plače zaposlenega
osebnega asistenta, a slednji poleg
osnovne plače prejema še dodatke in
povračila stroškov glede dela, s čimer je
njegovo končno plačilo lahko še vedno
višje. Prav tako ministrstvo za delo v
času nastanka tega prispevka (februar
2022) načrtuje tudi dvig osnovnih plač
za osebne asistente, s čimer bi se obe
vrsti plačil že bolj približali.
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[ STROKOVNO ]
Tanja Kovačič I Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost

NE POZABITE ODDATI VLOGE!
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo Zakon o izplačilu neizplačanega
nadomestila za invalidnost. Z njim se bo za nazaj poenotilo priznavanje pravice do nadomestila za
invalidnost v času rednega šolanja med 18. in 26. letom, ki ga je urejal Zakon o družbenem varstvu duševno
in telesno prizadetih oseb. Do nadomestila za invalidnost so upravičene osebe, ki se z rednim šolanjem niso
usposobile za samostojno življenje in delo. Upravičenci lahko vlogo vložijo v šestih mesecih od uveljavitve
zakona na centru za socialno delo. Za vsak mesec priznane pravice jim bo pripadal znesek nadomestila v
višini 382,32 evra.

D

ržavni zbor RS je z veliko
večino potrdil Zakon o
izplačilu
neizplačanega
nadomestila za invalidnost (ZINNI), ki
ga je pripravilo Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake
možnosti. Z njim se popravlja
neenotna praksa centrov za socialno
delo, ki po Zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb (ZDVDTP) niso enotno priznavali
pravice do nadomestila za invalidnost
v času rednega šolanja med 18. in 26.
letom starosti.
Do nadomestila za invalidnost so
upravičene osebe, ki so vložile vlogo
za nadomestilo za invalidnost po
ZDVDTP v času, ko so se redno šolale,
v starosti med dopolnjenim 18. in 26.
letom, a jim je bila izdana zavrnilna
odločba z razlogom, da še ne morejo
izpolnjevati pogojev za priznanje
statusa invalida in posledično biti
upravičene do nadomestila za
invalidnost, saj pri njih še ni mogoče
ugotoviti, ali se bodo z rednim
šolanjem usposobile za samostojno
življenje in delo.
Prav tako so do nadomestila
upravičene tudi tiste osebe, ki vloge
za nadomestilo za invalidnost v času
rednega šolanja niso vložile in so
pravico do nadomestila za invalidnost
pridobile takoj po zaključku rednega
šolanja na podlagi odločbe centra za
socialno delo. S tem so dokazale, da se
z rednim šolanjem niso usposobile za
samostojno življenje in delo.
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izjema bo le pravica do izredne
denarne pomoči. Prav tako izplačilo
ne bo obdavčljiv dohodek, saj
nadomestilo za invalidnost ne bo
predmet dohodnine.

Pogoji za pridobitev pravice do
izplačila neizplačanega nadomestila
za invalidnost se bodo preverjali po
določbah ZDVDTP, ki so veljale za
obdobje, za katero se pravica prizna.
Izplačal ga bo Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Upravičenci bodo vlogo za uveljavitev
pravice do izplačila neizplačanega
nadomestila za invalidnost lahko
vložili v šestih mesecih od uveljavitve
zakona na centru za socialno delo. Po
tem roku pravice do izplačila
neizplačanega
nadomestila
za
invalidnost ne bo več mogoče
uveljaviti. Zakon je bil v državnem
zboru sprejet 15. 12. 2021, v Uradnem
listu RS 202/2021 je bil objavljen 24.
12. 2021, veljati pa je začel petnajsti
dan po tej objavi.
Upravičencem bo za vsak mesec
priznane pravice pripadal znesek
nadomestila za invalidnost v višini
382,32 evra. Izplačila nadomestil za
invalidnost se po zakonu ne bodo
štela v dohodek, ki se upošteva pri
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,

Vloga za uveljavitev pravice do
izplačila neizplačanega nadomestila
za invalidnost (še) ni prosto
dostopna na spletu. Zanjo lahko
zaprosite na svojem krajevno
pristojnem centru za socialno
delo. Za dodatna pojasnila glede
uveljavljanja pravice po ZINNI se
lahko obrnete na koordinatorja
invalidskega varstva na centru za
socialno delo.
Povzeto po:
• h t t p s : / / w w w. g ov. s i / n ov i c e /
2021-12-17-sprejet-zakon-o-izplaciluneizplacanega-nadomestila-zainvalidnost/
•https://www.uradni-list.si/glasilouradni-list-rs/vsebina/2021-01-4061/
zakon-o-izplacilu-neizplacaneganadomestila-za-invalidnost-zinni

[ V SREDIŠČU ]
Jože Globokar I 13. smučarski kamp na Rogli z mednarodno udeležbo

OB UPOŠTEVANJU VSEH VARNOSTNIH UKREPOV
Parasmučarji so 13. smučarski kamp posvetili pokojnemu Janezu Učakarju, ki je bil velik ljubitelj in redni
udeleženec taborov sedečega smučanja.
S soncem obsijana Rogla je 25.
januarja 2022 sprejela pisano
druščino
smučarjev
na
monoskijih, ki so jo spremljali
spremljevalci in svojci. Lanskoletni
tradicionalni smučarski kamp je
zaradi koronavirusnih razmer
odpadel, v letošnjem letu pa je
Zvezi paraplegikov Slovenije ob
upoštevanju vseh varnostnih
ukrepov le uspelo izpeljati to
tradicionalno zimsko srečanje.

P

rvi dan so se smučarji takoj po
zajtrku zbrali na informacijskem
sestanku, kjer so se seznanili s
potekom kampa in kjer so posebne
napotke in pozornost namenili
smučarjem začetnikom. Zatem se je
14 parasmučarjev na monoskijih in 38
spremljevalcev ter svojcev družno
odpravilo na lepo urejena, prostrana
in s soncem obsijana smučišča. Večina
v veselem pričakovanju vijuganja po
lepo urejenih smučiščih Rogle,
novincem, ki so prvič sedli v monoski,
pa se je porajalo nekaj neznank in
vprašanj, kako bodo naredili prvi
zavoj. Seveda brez padcev ni šlo. Toda
tu je bilo šest študentk tretjega letnika
delovne
terapije
Zdravstvene
fakultete Ljubljana in njihova
mentorica mag. Alenka Plemelj, ki
so bile v vsakem trenutku pripravljene

Najboljši štirje na 13. smučarskem kampu (Foto: arhiv ZPS)

pomagati. Tudi pri presedanju z
vozičkov na monoskije in gibanju z
vozički po smučišču. Pri vseh pa je za
strokovno pomoč in nasvete v
sodelovanju s Sabino in Žigom
Čožem skrbela Nika Šuc.
Že po tradiciji si pri izvedbi
smučarskega kampa pri avstrijskem
proizvajalcu
Praschberger
izposodimo pet monoskijev, na
katerih trenirajo in tekmujejo tisti
parasmučarji,
ki
tovrstnih
pripomočkov še nimajo. Eden izmed
njih pa je treniral in tekmoval na
monoskiju, ki ga je Zvezi paraplegikov
Slovenije doniral Smučarski klub Kepa.
Zadnji dan je bila že v dopoldanskem
času na sporedu veleslalomska
preizkušnja. Vsi udeleženci kampa so

Uspešen kamp v prelepem vremenu (Foto: arhiv ZPS)

progo prevozili trikrat, za končne
uvrstitve pa sta štela dva najboljša
rezultata. In tudi tokrat se je kampu
pridružilo osem smučarjev s Hrvaške.
Dva na monoskijih, drugi pa kot svojci
ali spremljevalci. Lahko bi rekli, da je to
nekakšna mednarodna izmenjava, saj
se naši športniki vsako leto pridružijo
smučarskem kampu na vodi na otoku
Krku.
Zmagovalni in prehodni pokal 13.
smučarskega
kampa
je
po
pričakovanju osvojil naš najboljši
parasmučar in paralimpijec Jernej
Slivnik (48,56), drugi je bil Marko
Krtolačič (65,07), tretji pa Edo Ješe
(65,61).
Med smučarji spremljevalci je progo
najhitreje prevozil Nikola Perkolič
(50,25), na drugo stopničko se je
zavihtel Rajko Brus (55,13), tretji je
bil Jernej Rogelj (61,77).
Za postavitev proge, pravilen potek
tekmovanja in izračun rezultatov je
odlično poskrbel Sašo Šušteršič,
štartno listo je pripravil naš
parasmučar
Tone
Zakrajšek,
organizacijske niti pa so bile v rokah
Gregorja Gračnerja in Alenke
Plemelj. Ob zaključku so hrvaški
smučarji naše športnike povabili na
njihov tradicionalni kamp v vodnem
smučanju.
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[ DELO DRUŠTEV ]
Franci Slivšek I Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Novo leto, nova moč. Izdali smo novo številko
interne revije Optimist – skozi leto 2021. V reviji so
na kratko predstavljene vse izvedene
programske aktivnosti skozi leto in prispevki
članov, svojcev ter notranjih in zunanjih
sodelavcev. Za vse, ki nimate tiskanega izvoda
gradiva, vam je Optimist 2021 na voljo na
spletnem naslovu: https://drive.google.com/file/d/
12NyCSFen0tafd9HZLMmZ3JNR47qBC3OQ/view

Optimist 2021 – naslovnica
(Foto: arhiv društva)

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

11. redna seja upravnega
odbora društva

Č

lani upravnega odbora (UO)
Društva
paraplegikov
Dolenjske, Bele krajine in
Posavja smo se sestali na 11. redni in
še zadnji seji v letošnjem letu,
decembra 2021. Zaradi preventivnih
ukrepov v zvezi s koronavirusom je
seja potekala v prostorih Galaksije
Trebnje,
v
skladu
z
vsemi
epidemiološkimi ukrepi.
Po sprejemu dnevnega reda,
pregledu realizacije sklepov in
potrditvi zapisnika prejšnje seje, je
sledilo poročanje o dejavnostih
društva med obema sejama in
celoletnega delovanja društva v letu
2021 ter predvidenih dejavnostih
društva do konca leta. V nadaljevanju
je predsednik nadzornega odbora
(NO) Primož Jeralič poročal o seji
NO, ki se je vršila pred sejo UO.
Pripravili smo tudi okvirni terminski
plan dela in aktivnosti društva v letu
2022. Prisotni in zadolženi za
posamezna področja so poročali tudi
o
kompenziranju
invalidnosti,
problematiki na socialnem področju,
o športnih in interesnih dejavnostih
ter drugih tekočih zadevah. Določili so
tudi sestavo komisije za popis
inventarja. Sejo je vodil predsednik
društva Jože Okoren.
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Zadnja seja UO v prostorih Galaksije (Foto: arhiv društva)

Izdelovanje novoletnih
voščilnic

V

prostorih društva se je občutil
praznični decembrski čas, saj
smo poskrbeli, da so bili
praznično okrašeni. Med decembrska
opravila spada tudi izdelovanje
novoletnih voščilnic. V ta namen so se
na društvu zbrale članice, ki delujejo v
okviru ženske dejavnosti. Pod
vodstvom Irene Matkovič so
ustvarjale prekrasne voščilnice, ki smo
jih poslali sodelavcem, občinam,
poslovnim partnerjem, sorodnim
društvom ... Na delavnici je bilo
sproščeno, ustvarjalno in živahno, kot
se za praznike spodobi.

Pridne članice ob delu (Foto: arhiv društva)

[ DELO DRUŠTEV ]
Osvežena podoba društvenih prostorov

Z

gledna skrb za lastnino društva je pogoj za
uspešnejše in kvalitetnejše izvajanje posebnih
socialnih programov in drugih dejavnosti društva.
Čas, ko zaradi epidemije nismo mogli fizično izvajati
društvenih aktivnosti, smo izkoristili za osvežitev delovnih
prostorov društva v lanskem letu. Prepleskali smo večji del
delovnih prostorov – sejno sobo, hodnike, pisarne, garažo,
masažno sobo in zunanje okvirje okoli oken. Po
opravljenem pleskanju pa smo s pomočjo prostovoljcev
generalno počistili vse prostore društva in okolico. Za
pomoč pri čiščenju se jim iskreno zahvaljujemo.
Tako so delovni prostori društva zasijali v novi, osveženi
podobi.

Osvežitev naših prostorov (Foto: arhiv društva)

Aktivnost na društvu

O

b začetku leta na društvu aktivno pripravljamo
načrte dela in aktivnosti, ki bodo potekale tekom
leta, v upanju, da bo letošnje leto bolj »normalno«
in bomo načrtovane aktivnosti lahko nemoteno izvajali.
Že v mesecu marcu imamo predvidenih kar nekaj
dogodkov. Ob obeležitvi dneva žena, 8. marcu, smo
organizirali srečanje članic društva. Organizirali smo tudi
redni seji nadzornega odbora in upravnega odbora društva
ter redni Zbor članov.
Administrativna in druga tekoča dela potekajo nemoteno.
Potrebno je bilo pripraviti zaključna poročila in načrte dela
za tekoče leto, slediti vsem aktualnim razpisom za
sofinanciranje programov in delovanja društva. Velike
potrebe pa se kažejo tudi po prilagojenih prevozih naših
članov do zdravnika in drugih osebnih potreb.
Aktivno potekajo tudi treningi v različnih športnorekreativnih panogah. Športniki se redno udeležujejo
različnih športnih tekmovanj po terminskem koledarju, kjer
že dosegajo dobre rezultate. Naš mladi šahist Dominik
Lozar je v dveh kolih lige ZPS Gradex v šahu obakrat
dosegel prvo mesto in je trenutno vodilni v ligi v posamični
konkurenci. Po 1. kolu lige ZPS v kegljanju je naša ekipa
kegljačev trenutno vodilna, odlične rezultate pa so
tekmovalci dosegli tudi v posamični konkurenci.

Na sredini Dominik Lozar – odličen šahist (Foto: arhiv ZPS)

Naši kegljači v odlični formi (Foto: arhiv ZPS)

V

nedeljo, 13. 2. 2022, je v športni dvorani Osnovne
šole Stopiče potekalo 3. kolo lige ZPS Bauerfeind v
košarki na vozičkih, v organizaciji našega društva in
Zveze paraplegikov Slovenije. Vodstvo omenjene šole nam
je že nekajkrat omogočilo izvedbo tekem košarke na
vozičkih. Dvorana je prilagojena tudi z dostopnimi
garderobami in sanitarijami. Kombinirana ekipa Novega
mesta in Kranja je bila tudi tokrat zelo uspešna in še naprej
vodi na lestvici štirih ekip, pred Celjem, Mariborom in
Ljubljano.

Odlično sodelovanje združene ekipe DP Kranj in DP Novo mesto
(Foto: arhiv društva)
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Alenka Oblakovič, Mojca Selak, Anka Vesel I Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
V času pisanja uvodnika so še vedno v veljavi ukrepi za preprečevanje
širjenja koronavirusa, vendar pa se obetajo sprostitve in temu se
prilagajamo tudi v društvu. Vsi se veselimo nekoliko bolj sproščenega
vzdušja. V decembru smo se srečali na sicer tradicionalnem
prednovoletnem srečanju, a tokrat v nekoliko bolj umirjeni obliki. Prevozi
članov potekajo nemoteno, prav tako rekreacija v dvorani
Biotehničnega centra Naklo. Našim košarkarjem zelo dobro kaže v
državnem prvenstvu. Igralci tenisa na vozičkih pridno trenirajo na
pokritem teniškem igrišču v Športnem centru Kranj, strelci pa imajo
možnost treniranja na strelišču v Škofji Loki. V marcu bomo organizirali
srečanje ob dnevu žena in Zbor članov ter držali pesti za našega
parasmučarja Jerneja Slivnika, ki bo nastopil na paralimpijskih igrah v Pekingu.
O načrtovanih aktivnostih bomo člane še naprej redno obveščali. Za
vse informacije pa smo jim na voljo po telefonu v času uradnih ur ali po
elektronski pošti.
Alenka Oblakovič

PREDNOVOLETNO SREČANJE

S

lovesno novoletno kosilo članic
in članov Društva paraplegikov
Gorenjske (v nadaljevanju DPG)
ter naših svojcev, prijateljev, osebnih
asistentk
in
dobrovoljnih
spremljevalcev v Hotelu Marinšek je
potekalo v nedeljo, 12. decembra 2021.
Nadvse spoštovane bralke in
soustvarjalke ter velecenjeni bralci in
soustvarjalci časopisa Paraplegik,
bodite srčno pozdravljeni tudi v
letošnjem prebiranju mojih vrstic,
zapisov. Resnično se veselim druženja
z vsemi vami, še zlasti na straneh
Paraplegika, ki nas izobražuje in
povezuje v eno veliko družino,
skupnost. Verjamem, da nam bo
letošnje leto (2022), kljub začetnemu
zares obilnemu, zdaj že dodobra
izzvenelemu "omikronovemu napadu"
z vseh strani, prineslo več možnosti za
skupinske
športne,
kulturne,
izobraževalne, kreativne, prostočasne
in podobne aktivnosti, srečanja,
razvajanja.
Samo kot dodatek na dodano
vrednost: V prvih dveh tretjinah
letošnjega februarja je stanovalcem in
zaposlenim v našem domu (CSS
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Škofja Loka) svojo neusmiljeno
"bridko" plat pokazal tudi norovirus.
Lahko bi rekli, da še en zloglasni vrag
ni dobro odšel, pa je brž že drug prišel.
Ampak tudi njega smo odločno in
uspešno ugnali v "kozji rog". Potrebno
je bilo le malce več discipline,
poslušnosti,
potrpežljivosti
in
vztrajnosti v skupnem dobrem. V
vsem tem smo pa do sedaj že odlično
izurjeni. Midve z našo 102-letno
sostanovalko sva si še malo po svoje
"pomagali", ona s pogostejšim
"štamprlčkom" dobrega domačega
brinjevca, jaz s samo enkratnima
dvema zaporednima požirkoma
pristnega sadjevca tisti dan, ko me je
ta nori trebušni virus hotel podrediti.
Bilo je pravočasno in uspešno.
V začetku lanskega grudna je na moj
naslov prispelo prijazno vabilo na
slovesno praznično kosilo, ki ga je
organiziral UO DPG. Ob pogledu nanj
mi je veselo zaigralo srce. Potem pa
sem po šestih zares globokih vdihih in
še daljših izdihih od silnega
navdušenja, da nam bo tokrat, po
predlanskem "izpadu", le uspelo
dogodek "spraviti pod streho", četudi

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

v okrnjeni obliki, tako smelo zavriskala,
da je moj mili Ivek, ki je sedel poleg
mene, kar odskočil s stola. Še sreča, da
se ni polomil, tako kot se je dober
mesec prej, ko je bil malce nepazljiv
pri sestopu s pručke in je zato telebnil
z nje vznak, kot je bil dolg in širok.
Pravijo, da običajno "ta pameten"
popusti. Najbrž je bila v tem primeru
to Ivekova glava, ki je bila vsa krvava
(tako kot tudi vse okoli nje) in je
kasneje, poleg bolečin, utrpela še
osem šivov. Bogu hvala, da je po
padcu ostal pri zavesti in se je zato
lahko sam pobral ter bil preko
sestrskega klica in hitre medicinske
intervencije deležen ustrezne pomoči.
Konec dober, vse dobro.
Če vam povem po pravici, sem v
resnici za novoletno kosilo izvedela, še
preden je v moje roke prispelo pisno
vabilo. Peter Robnik, predsednik
DPG, mi je le dobri dve uri pred tem
zaupal točna datum in uro veselega
prazničnega čustveno-socialnega in
prehransko-gurmanskega druženja, in
sicer na 7. redni seji UO DPG (vršila se
je na mednarodni dan invalidov l.
2021). Z mojo društveno kolegico
Jožico Konič sva bili na listi prijav
zapisani prvi. Joži skrbno vzdržuje zelo
zvest telefonski kontakt s člani UO
DPG, ki so v času (ne)uradnih ur
običajno prisotni na sedežu društva
(še največkrat je to naš predsednik
Peter) ter je zato zelo dobro, "iz prve
roke", obveščena o dogajanju znotraj
DPG. Ta njena pristna predanost je
vredna vse naše pohvale in je lahko
marsikomu za zgled. V tem "predmed-pokoronskem" času sva tudi
midve večkrat poklepetali po
telefonu.

[ DELO DRUŠTEV ]

Veselo smo se spet (z)družili (Foto: arhiv društva)

Naj se za hip vrnem v čas 7. redne
seje UO DPG, ki je bila v petek, 3. 12.
2021. Takrat smo se odločili, da vsi
člani in članice DPG, ki se bodo
udeležili napovedanega kosila, dobijo
v dar kozarec cvetličnega medu
domače, natančneje prekmurske
čebelje pridelave. DPG je namreč lani
v ta namen odkupil blizu osem
ducatov kozarcev medu od Društva
paraplegikov
Prekmurja
in
Prlekije, ki imajo na travnati površini
pred prostori sedeža društva v Murski
Soboti
postavljen
prvi učni
čebelnjak, prilagojen invalidom
na invalidskih vozičkih. Ostali
člani/ce bodo med lahko prevzeli
kasneje, ob morebitnem obisku na
sedežu DPG ali ob kakšni drugi
priložnosti. Vsi člani, ki se niso udeležili
novoletnega kosila, bodo dobili, do
sedaj so zagotovo že vsi, darilno
kartico za Mercator, v vrednosti 20 €.
Društvo je vsem nam, članom in
članicam DPG, poklonilo koledar za
leto 2022, v katerem so za posamezen
mesec
natisnjene
fotografije
čudovitih slik, ki so delo naše
članice Anke Vesel. V ta namen je
Anka dotične fotografije podarila, za
kar se ji iskreno zahvaljujemo. Kasneje
smo vsem članom in članicam,
odsotnim
na
društvenem

praznovanju, poslali po pošti res
krasen koledar in darilno kartico.
Upravni odbor DPG je prav tako na tej
seji sklenil, tudi po zgledu Zveze
paraplegikov Slovenije (odslej ZPS), da
vsakemu svojemu članu/ici, ki prebiva
v DSO, izplača 50 € finančne pomoči
za premagovanje kakršnihkoli stisk, ki
so ali niso povezane s situacijo "Covid19". Na tem mestu se v imenu vseh
članov in članic DPG (ne le
prejemnikov/ic finančne pomoči) še
enkrat najlepše zahvaljujem vsem
(tudi ZPS) že doslej pa še odslej
(ne)imenovanim akterjem, prostovoljcem
itd., še zlasti ožjemu krogu sodelavcev
in prijateljev članov/ic DPG, za njihovo
velikodušnost,
"širokosrčnost",
dobrodelnost,
plemenitost
in
učinkovitost.
Slovesnega kosila se je dotični dan
udeležilo kar lepo število povabljenih.
Mnogi so se mu žal odpovedali zaradi
obolevnosti s Covidom-19 ali bojazni
pred okužbo. Približno pet ducatov se
nas je zbralo okrog praznično
pogrnjenih miz v "naši običajni" veliki
hotelski restavraciji. Tokrat se nam je
pridružil oziroma se je prijazno odzval
našemu povabilu tudi Robert
Nograšek*, podžupan MO Kranj, ki je
med drugim zadolžen tudi za

posamezne naloge na delovnih
področjih Urada za družbene
dejavnosti (področje sociale in šolstva
ter področje krajevnih skupnosti).
Gospod podžupan nas je kasneje, na
Petrovo povabilo, vse skupaj tudi
ljubeznivo nagovoril ter nam v svojih
pozdravnih mislih, polnih iskrenega
spoštovanja in naklonjenosti do nas in
našega delovanja, izrazil vso svojo
osebno in profesionalno pozornost,
skrb, podporo in razumevanje. Za vse
to smo ga nagradili s hvaležnim
aplavzom.
Pred začetkom okusnega kosila nas je
v svojem osebnem imenu in v imenu
UO DPG pozdravil tudi naš predsednik
Peter in nam vsem zaželel veliko
prijetnih, razumevajočih ter ljubezni,
zdravja in osebnega zadovoljstva
polnih trenutkov že med samim
dotičnim druženjem pa tudi v
kasnejšem času med božičnonovoletnimi prazniki ter v vsem letu
2022. Čeprav sem tudi sama članica
UO, sem se odzvala, brž po zaključku
Petrovih dobro mislečih voščil in
široko ter visoko daljnosežnih želja,
sicer za koga precej čustveno
vzneseno, a tako kot sem globoko v
sebi čutila, v svojem imenu in v imenu
prisotnih pa tudi odsotnih (eni
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upravičeno, drugi ne) članov in članic
DPG ter preostalih naših ljubljenih pa
priljubljenih, vrlo dragocenih gostov
iskreno
zahvalila
pogumnemu,
srčnemu in odločnemu Petru Robniku
za vse njegove sposobnosti, znanje,
spretnosti, dobro voljo, ustrežljivost,
prepričljivo empatijo itd., skratka za
vse, kar nesebično in smelo vlaga v
osebne in profesionalne odnose ter še
veliko več in bolj v življenje
in delovanje znotraj in izven
celotnega DPG. DPG ne "stoji" le na
predsedniku Petru, ampak tudi na
mnogih drugih resnično zagnanih in
šaljivo pregnanih "aktivnežih" in še

bolj pridnih, delavnih "čebelah". Pred
vsem skupaj in pred vsakim posebej
lahko iskreno rečemo: "Kapo dol in
naš globok poklon!"
Vse, kar je odlično, žlahtno, sočno, žal
prehitro mine, le za temu
podobnemu,
našim
srcem
"najbližjemu" prednovoletnemu času
(živa glasba, radoživ ples in bogat
srečelov) nam tečejo sline, se nam
obujajo skomine ter nam prepletajo
raznovrstne
živahne,
hvaležne
spomine. Že gre na boljše!
Zato bodimo vsi skupaj čimbolj
ljubeznivi, zadovoljni, odgovorni,

preprosti, polni najboljših moči, vrlin
in kreposti.
*G. podžupana Roberta Nograška
iskreno prosim, naj mi oprosti, ker sem v
tem članku navedla njegovo sedanjo
profesionalno
zadolženost
za
posamezne vrste nalog, ki jih opravlja
kot podžupan MO Kranj idr., zelo laično
in sila preprosto. Najlepša hvala za
prijazno pozornost in razumevanje.

“Edina človeška lastnost, ki nam vliva upanje in daje tolažbo,
je vztrajnost, saj po prizadevnem delu
vztrajnost vedno rodi svoje sadove.”
(Charles Dickens)

Mojca Selak

MASAŽE ZA ČLANE DRUŠTVA

V

lanskem letu smo poskusno,
letos pa zares začeli z rednim
izvajanjem masaž na sedežu
Društva paraplegikov Gorenjske. Že
pred leti smo s pomočjo donacij kupili
dvižno masažno mizo, ki omogoča
lahek dostop, člani pa so jo lahko
koristili v lastni režiji, zdaj pa bo
društvo storitev nudilo v rednih
intervalih.
Izvajalka masaže je Ema Terbovc,
študentka fizioterapije, ki sicer dela v
enem
od
gorenjskih
domov
starostnikov. Glede na njeno
izobrazbo boste člani termin lahko
koristili
tudi
za
fizioterapijo.
Vsako drugo sredo od 16. ure dalje
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bodo na voljo trije ali štirje polurni
termini za delno masažo. Za člane
društva je po en termin mesečno
brezplačen. Če povpraševanja ni
toliko, da bi bili zasedeni vsi termini,
obstaja tudi možnost samoplačniške
druge masaže v mesecu. Enako velja
za celotno masažo – če so termini
prosti, eno delno masažo krije
društvo, proti doplačilu pa se lahko
izvede celotna.
V mesecu marcu so bili termini
naslednji: 2. 3., 16. 3. in 30. 3., v
naslednjem mesecu pa gremo dalje s
14-dnevnimi intervali.
Zanimanje za masažo lahko sporočite
na e-mail: mojca.selak1@gmail.com ali
telefonsko številko 031 661 514
(Mojca).

Masažno mizo smo nabavili s sredstvi
donacij (Foto: arhiv društva)
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

Celjski grofi
Nekako mirno in neopazno je šla zima mimo nas. Žal je covid še vedno
vplival na naše dejavnosti. Tako se tudi letos še nismo družili na
novoletnem srečanju, smo se pa udeležili sprejema pri županu Mestne
občine Velenje, prejeli zaslužena priznanja za športne dosežke v letu
2021, tekmovali na številnih športnih tekmovanjih pod okriljem ZPS ter
se pred pustom učili cvreti krofe.

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

UDELEŽILI SMO SE SPREJEMA PRI
ŽUPANU MESTNE OBČINE VELENJE

P

eter Dermol, župan Mestne
občine Velenje, je na sprejem
povabil predstavnike invalidskih
organizacij, ki se povezujejo in
delujejo z občino. Vsem prisotnim se
je zahvalil za nesebično in
prostovoljno delo na mnogih
področjih in še posebej pri
prilagajanju ter urejanju okolice za
osebe
z
različnimi
oblikami
invalidnosti. Žal je bila udeležba zaradi
veljavnih covid ukrepov številčno
omejena. Prireditev je bila sicer
organizirana v galeriji Velenje.

Župan Mestne občine Velenje je sprejel predstavnike invalidskih organizacij. (Foto: arhiv društva)

NOVOLETNO SREČANJE

54. PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM

T

odelitev športnikom, ki so se
najbolj izkazali v letu 2021, je
potekala 31. januarja v
narodnem domu v Celju. Športna
priznanja sta najboljšim športnikom
Celja podelili Mestna občina Celje in
Športna zveza Celje. Na prireditvi sta
bila slavnostna govorca podžupan
Mestne občine Celje Vladimir
Ljubek in predsednik Športne
zveze Celje Branko Črepinšek. Za
glasbene vložke so poskrbeli učenci
1. gimnazije Celje in njihov mešani
pevski zbor ter mladinski orkester.
Med številnimi dobitniki priznanj so
bili tudi člani Društva paraplegikov
jugozahodne Štajerske, ki so prejeli
priznanja
za
uspehe
na
mednarodnih tekmovanjih, državnih
prvenstvih in tekmovanjih pod
okriljem
Zveze
paraplegikov
Slovenije.

radicionalno
novoletno
srečanje je žal odpadlo tudi v
letu 2021. Po temeljitem
razmisleku smo ga odpovedali.
Prevladala je predvsem skrb za zdravje
naših članov in oteženi pogoji
organizacije, pa tudi udeležba bi bila
verjetno skromnejša kot običajno. Da
nismo pozabili nanje, pa smo dokazali
z manjšimi darilnimi paketi, ki so bili
poslani na naslove vseh naših članov,
da so si v prazničnem času malo
posladkali življenje.

P

Med prejemniki priznanj tudi člani našega
društva. (Foto: arhiv društva)
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DELAVNICA PEKE KROFOV

Z

godila se je v pustnem času, ko so bili končno
odpravljeni ukrepi zaradi bolezni COVID-19 oziroma
vsaj večina njih. V društvenih prostorih smo 24.
februarja gostili odlično slaščičarko in kuharico Klavdijo
Simer, ki nas je učila peke krofov po njenem, kot pravi,
»Receptu za telebane«, ki se ga lahko nauči vsak. Naučili
smo se same priprave, kuharica pa nas je tudi opozorila, na
kaj moramo paziti. Tako smo gnetli vsak svoje testo, ki je
nato vzhajalo, mi pa smo si ob kavici vzeli čas za pogovor.
Sledilo je cvrtje in na koncu najpomembnejše, sladkanje z
našimi izdelki. Čokoladni in marmeladni krofi so bili odlični.

Po dolgem času je bilo na društvu zopet veselo (Foto: arhiv društva)

Predsedniku se cedijo sline ob pogledu na krofe (Foto: arhiv društva)

ŠPORTNA TEKMOVANJA

P

otekajo bolj ali manj po urniku. Mogoče je udeležba
nekoliko manjša, ampak najpomembnejše je, da se
sploh odvijajo. Predstavniki našega društva so tako
smučali na Rogli in igrali biljard v Murski Soboti ter
tekmovali v ligah ZPS v streljanju, košarki, kegljanju in šahu.
Prav 1. krog v šahovski ligi ZPS-GRADEX je Društvo
paraplegikov jugozahodne Štajerske tudi uspešno
organiziralo, in sicer 25. januarja v Gostišču Hohkraut v
Tremarjah. Igralo se je šest krogov po švicarskem sistemu v
ekipni in posamični konkurenci. Ekipno zmago je domov
odnesla ekipa DP Maribor, domače društvo DP Celje je
osvojilo 2. mesto, 3. mesto pa tokrat DP Ljubljana. Med
posamezniki je zmagal Dominik Lozar iz DP Novo mesto,
takoj za njim se je uvrstil Bogdan Petek iz DP Maribor,
tretji pa je bil Ivica Vukadin iz DP Kranj.
Sicer pa delo v društvu poteka po ustaljenih tirnicah. V
mesecu marcu sta pred nami še redni Zbor članov in
memorial Petra Zdovca v kegljanju. Več o tem pa v
naslednji številki.
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Najboljši trije (Foto: arhiv društva)
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
V decembru, ko je bil predpraznični Paraplegik že v zaključnih
pripravah za tisk, je v našem društvu potekalo kar nekaj dogodkov, ki si
zaslužijo, da jih predstavimo tudi drugim bralcem našega krovnega
glasila. Že na začetku meseca smo pripravili drugi krog strelske in
košarkarske lige, sledila je delavnica sproščanja, nato pa predstavitev
projekta »Različnost je zakon« na daljavo. V decembru pa so se sestali
še mladeniči moške skupine.

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

ENO PRVO IN ENO DRUGO MESTO V DRUGEM KROGU

N

a strelišču Bukovec na Vidmu
je 4. decembra 2021 potekal
drugi krog strelske lige, ki ga je
v organizaciji Zveze paraplegikov
pripravilo naše društvo.
Tekmovanja v streljanju z zračnim
orožjem (puška, pištola) se je udeležilo
26
tekmovalcev
iz
sedmih
pokrajinskih društev ZPS. Za naše
društvo sta tekmovala še Robert
Žerovnik (297) in Štefan Glavan
(295).
V ekipni konkurenci je prvo mesto
osvojila ekipa DP Murska Sobota
(1071), druga je bila DP Koper (1033),

tretja DP Maribor (1028), četrta naša
DP Ljubljana (988), peta DP Novo
mesto (971), šesta pa DP Celje (918).
V ženski konkurenci je tekmovala le
domačinka in paralimpijka Veselka
Pevec (SH2) in nastreljala 332 krogov.
V najmočnejši skupini SH1 se je
prvega mesta veselil Franc Pinter DP
MB (366), drugo mesto je osvojil
Franc Jožef DP MS (363), tretje pa
Mirko Sintič DP NM (344).
V težje gibalno ovirani skupini SH2,
kjer strelci streljajo z naslonom, je
slavil Siniša Jeremič DP KP (368),
drugi je bil naš strelec Aleš Vrhovc

(361), na tretje mesto pa se je zavihtel
Leon Jurkovič DP MS (357).
V streljanju s pištolo je prvo mesto
osvojil trenutno naš najboljši strelec s
tem zračnim orožjem Anton Bavec
DP LJ (368), drugi je bil Ivica Vukadin
DP KR (322), tretji pa Gašper Peček
DP NM (294).
Tekmovanje, ki sta ga vodila sodnika
Janez Kaplan in Matej Nose, si je
ogledal tudi župan Občine Videm Dobrepolje Igor Ahačevič. Občini se
zahvaljujemo za podporo.

Drugi krog smo pripravili na strelišču Bukovec. (Foto: arhiv društva)
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PO DRUGEM KROGU VODI ZDRUŽENA EKIPA

D

rugi krog košarkarske lige ZPSBauerfeind je 11. decembra
2021 v organizaciji Zveze
paraplegikov Slovenije pripravilo naše
društvo. Tekmovanje smo pripravili v
športni dvorani Pungrt v Šmartnem
pri Litiji, nastopile pa so vse štiri ekipe,
ki tekmujejo v letošnji sezoni
2021/2022.
Košarkarji so pred tekmovanjem z
minuto molka počastili spomin na
odličnega vsestranskega športnika in
košarkarja Janija Učakarja.
Uvodno tekmo sta odigrali domača
ekipa DP Ljubljana Mercator in
združena ekipa DP Kranj-DP Novo
mesto. Zmagala je združena ekipa, ki
je našo premagala z rezultatom 62 : 35.
V drugem srečanju sta se pomerili
ekipi DP Ljubljana Mercator in DP
Celje Thermana. Z boljšo igro so
tekmo dobili Celjani (67 : 38).
V zadnji tekmi sta se pod koši srečali
DP Kranj-DP Novo mesto in DP
Maribor. Gorenjsko-dolenjska naveza

je bila v drugem krogu boljša in slavila
z 48 : 41.
Tekme sta spremljala delegat lige
Milan Lukan in vodja športa Gregor
Gračner,
sodila
pa
Nedžad
Budimlić in Marko Marinovič,
selektor
reprezentance
Žiga
Kobaševič pa je budno spremljal igro
reprezentantov pod koši.
Del tekme si je ogledal tudi župan
Občine Šmartno pri Litiji, Rajko
Meserko, pozdravil je tekmovalce in
na kratko predstavil občino. Zavedajo
se, da je prostor, ki je načrtovan in
prilagojen
ranljivim
skupinam,
primeren za vse, kar jih je tudi
vzpodbudilo, da se je Občina Šmartno
pri Litiji vključila v projekt
»Omogočanje
multimodalne
mobilnosti oseb z različnimi
oviranostmi«. Župan je v pogovoru s
predsednico
društva
Mirjam
Kanalec obljubil, da bo iskal rešitve za
ponovno možnost kandidiranja na
občinski letni razpis za sofinanciranje
socialnih in humanitarnih programov,

saj je občina pred letom spremenila
pravilnik v taki meri, da naše društvo
ne more več kandidirati za občinska
sredstva.
Tokrat je bil za organizacijo s strani
našega društva zadolžen domačin
Jože Ponebšek, ki je svoje delo
odlično opravil. Društvo se zahvaljuje
Občini Šmartno pri Litiji in županu za
pomoč pri najemu športne dvorane,
verjamemo pa, da bomo v prihodnosti
skupaj izvedli še kakšen projekt.
Naj omenimo še, da je moderno
opremljen športni objekt (zgrajen
2008) namenjen izvajanju različnih
športnih panog (rokomet, mali
nogomet,
košarka,
badminton,
odbojka, športno plezanje) in
kulturno-zabavnim
prireditvam.
Sestavni del objekta je tudi sodobna
plezalna stena, v sklopu dvorane pa
obratuje tudi bazen. Dvorana je
dostopna gibalno oviranim in ima
invalidom prilagojene sanitarije. V tej
dvorani smo se večkrat predstavili tudi
s projektom "Različnost je zakon".

Premoč smo morali priznati celjski ekipi (v modrih dresih). (Foto: arhiv društva)

Nina Černe

PO DRUGEM KROGU VODI ZDRUŽENA EKIPA

V

društvenih prostorih smo 8.
decembra 2021 organizirali
delavnico sproščanja. Vodila jo
je mag. Jožica Mesarič, prof.
zdravstvene vzgoje, zaposlena v
Zdravstvenem domu Ljubljana, Enota
Moste - Polje, ki ima na tem področju
bogate izkušnje. Na delavnici je bilo
24

deset udeležencev, med njimi pa so
bili poleg članov tudi zaposleni in
svojci.
Sama delavnica je bila pod strokovnim
vodstvom odlična, predvsem pa
sproščujoča in pomirjujoča izkušnja za
vse. Prvi del so sestavljale dihalne vaje,

ki so prva in najhitrejša metoda za
sprostitev stresa in napetosti ob težkih
in stresnih situacijah. Dihalnim vajam
je sledila vaja progresivne mišične
relaksacije, kjer smo se naučili, kako po
področjih sprostiti vse večje mišične
skupine v telesu in s tem sprostiti
celotno telo. Kot zadnja je sledila vaja
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vizualizacije, ki se je pri večini udeležencev izkazala kot
najbolj sproščujoča vaja. V njej nas je voditeljica z nežnim
glasom »zapeljala« čez zgodbo, znotraj katere smo
vklopili vse svoje čute, čeprav smo imeli zaprte oči.
V teh časih je sprostitev zelo pomembna, prav tako pa
tudi pravilno dihanje, ki človeka pomiri in vrne v sedanji
trenutek. Zato upamo, da bomo lahko delavnico v
prihodnjem letu še ponovili. Ob koncu je vsak
udeleženec prejel priročnik z naslovom »Tehnike
sproščanja«, Jožici Mesarič pa se zahvaljujemo za
izvedbo delavnice.

Sproščeni na delavnici sproščanja (Foto: arhiv društva)

RAZLIČNOST JE ZAKON Z OSNOVNO ŠOLO 8 TALCEV
NA DALJAVO

U

čencem Osnovne šole 8 talcev
v Logatcu smo program
»Različnost je zakon« že
večkrat predstavili, 9. decembra 2021
pa smo se s sodobno informacijsko
tehnologijo povezali kar na daljavo.
Tokrat sta Rok Bratovž in Bojan
Lukežič učencem osmega b in crazreda
govorila
o
poškodbi
hrbtenjače. Povedala sta, kakšne so te
poškodbe, in naštela najpogostejše
vzroke ter hude posledice, ki jih
prinesejo. Največ poškodb hrbtenjače
še vedno nastane v prometu. Več kot
30 % vseh poškodb! Zato sta Rok in

Bojan svetovala
d o d a t n o
previdnost
in
nošenje čelad.
Predstavila sta
jim tudi osebni
zgodbi (oba sta
se poškodovala Predstavitev projekta Različnost je zakon na daljavo. (Foto: arhiv društva)
v prometu), ki
otrokom ostanejo v spominu in se jih postavili kar nekaj zanimivih vprašanj,
najbolj dotaknejo. Beseda je tekla tudi na katera so dobili odgovore iz prve
o naših društvenih programih, preko roke. Učiteljica Maja pa je že izrazila
slik pa sta predstavila tudi veliko upanje,dasebomokmalulahkovidelivživo.
dejavnosti, s katerimi se člani Program sofinancira Agencija RS
ukvarjajo. Na koncu so učenci za varnost prometa.

Nina Černe

MOŠKA SKUPINA NA PONOVNEM DRUŽENJU

P

o dolgem času smo v
društvenih
prostorih
20.
decembra 2021 z našimi
mladimi
moškimi
pripravili
predpraznično druženje. Fantje so ob
tem spoznali še Evo Pahovnik, novo
društveno sodelavko. Skupaj smo
poklepetali in preživeli kar tri urice ob
pogovoru in smehu. Družabni
popoldan smo popestrili z igranjem
igre activity, ki je vsem všeč. Smejali
smo se predvsem ob domiselnih
prikazih besednih zvez s pantomimo
in zvoki, ki jih je izvajal član Jaka
Umek.
Moška skupina vam sporoča, da je
pripravljena sprejeti še kakšnega
novega člana! Pogoj je le, da je moški
star največ 45 let in samski, saj je
veliko govora tudi o ženskah,

zmenkarijah in razmerjih. Dva moška
sta na srečanju z drugimi delila tudi
izkušnjo s terena, kamor sta šla teorijo

prenest v prakso. Zanimivo … Resni
pogovori ali smeh in druženje; pri nas
je vsega po malo. Vabljen!

Naši mladeniči so se ponovno srečali. (Foto: arhiv društva)
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TEŽKO PRIČAKOVANO PUSTOVANJE

P

a smo ga le dočakali! Težko
pričakovan in najbolj pisano
obarvan ljudski praznik –
pustovanje. Hkrati pa še težje
pričakovano sproščanje ukrepov
koronavirusa, ki so nas pestili in
omejevali dve leti. Kar težko
verjamemo, da je teh nadležnih
ukrepov in negotovosti resnično
konec in da bomo lahko končno
zadihali s polnimi pljuči.
In tako smo se na pustni torek, 1. marca
2022, ko naj bi pust pregnal zimo in ko
naj bi v deželo prišla pomlad,
polnoštevilno zbrali v Gostilni Zajčja
Dobrava, na jasi sredi gozda v
krajinskem parku na obrobju mesta.
Kar težko je bilo pričarati veselo
razpoloženje po tako dolgem času,
toda tu je bil DJ Devil on the wheels,
ki je kmalu poskrbel, da so se
pričakovanja uresničila. Seveda pa na
pustni torek ne sme manjkati mastnih
pustnih krofov, ki so nam jih pripravili v
priznani gostilni in poskrbeli, da smo se
pri njih dobro počutili.
Tako kot se za pustovanje spodobi,
smo v veselem popoldnevu pripravili

tudi tekmovanje za najboljše »pustne
šeme«. Pustna komisija – Nino
Batagelj (viking), Nina Černe (vila
metuljčica) in Eva Pahovnik (zelena
gozdna vila), ki je tudi vodila zabavni
program, je imela kar veliko dela, da je
med več kot dvajsetimi bolj ali manj
posrečenimi šemami izbrala tri
najboljše, ki so prejele bogate nagrade.
Prvo nagrado – dve nočitvi za dve
osebi s kopalnimi kartami v hišici v
Čatežu – sta dobila Matic Kunilo in
njegova babica Lavanda, drugo

nagrado – dve nočitvi z zajtrkom za
dve osebi v Domu paraplegikov Pacug
– je dobila poštarica Ana Feržan,
tretjo nagrado – vrečko presenečenja –
je dobila žirafa, za katero se je skrivala
Zehida Kukavica. Prvi dve nagradi je
prispevala Zveza paraplegikov
Slovenije, nagrade je prejelo še pet
najboljših mask.
Veselo pustno rajanje smo zaključili z
optimizmom in plesom ter željo, da bi
naše in društvene aktivnosti v
prihodnje zaživele brez omejevanja.

V pričakovanju, da bi naše in društvene aktivnosti v prihodnje zaživele brez omejevanja.
(Foto: arhiv društva)

Eva Pahovnik

PRAZNOVANJE DAN ŽENA

8

. marca smo v Hotelu Grosuplje
pripravil praznovanje dneva
žena. V dobri družbi, ob kosilu in
zabavnem programu smo si dame
vzele čas zase.
Najprej nas je nagovorila predsednica
društva Mirjam Kanalec, kasneje pa
se je z odličnim programom
predstavila recitatorska skupina Ona
One, ki je srečanju dodala kulturno noto.
Za živo glasbo je poskrbel Duo Mix,
tako da je bilo naše popoldne
obogateno tudi s petjem in plesom.
Nina in Eva sta pripravili izjemno
zahteven kviz, a so se članice kljub
vsemu odlično odrezale. Najboljše tri
ekipe so prejele praktične nagrade,
zmagovalke pa so prejele še prehodni
pokal »hude bejbe«. Vse smo prejele
tudi vrtnico in bogato darilo, ki ga je
prispevalo podjetje DM in se mu ob
tej priložnosti iskreno zahvaljujemo.
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Skupaj smo počastile svoj praznik in se imele lepo. (Foto: arhiv društva)

8. marec je dan praznovanja
dosežkov žensk ter ekonomske,
politične in socialne enakopravnosti.
Tudi ženske z Društva paraplegikov

ljubljanske pokrajine se zavedamo
svoje
moči
in
pomena
enakopravnosti. Tako smo skupaj
počastile svoj praznik in se imele lepo.

[ DELO DRUŠTEV ]
MUČENIKI SMO PRAZNOVALI KAR NA DRUŠTVU

V

društvenih prostorih smo svoj
praznik »dan mučenikov«
obeležili tudi moški člani. Tako
članicam kot članom je koronavirus
kar dve leti preprečeval ali vsaj
omejeval druženje, ki smo ga tako
pogrešali. Naše sodelavke so nam 10.
marca 2022 na društvu pripravile kar
veselo popoldne, ki nam ga je
popestrila simpatična Lola. Bilo je lepo
in nekoliko skrivnostno. Zabavali smo
se prav po moško.

Zabavali smo se prav po moško. (Foto: arhiv društva)društva)

ŠPORTNI UTRINKI
Streljanje:
V društvu imamo dva odlična strelca z zračnim orožjem. V
streljanju z zračno pištolo je Toni Bavec praktično
nepremagljiv. Vse boljši pa je v skupini SH2, kjer težje
gibalno ovirani strelci tetraplegiki tekmujejo z naslonom,
Aleš Vrhovc, ki je v treh krogih letošnje lige osvojil dvakrat
prvo, enkrat pa drugo mesto.

pripravila Zveza paraplegikov Slovenje. Krajnc je osvojil
drugo, Bratovž pa peto mesto. Tekmovanje je vodil naš član
in najboljši biljardist med paraplegiki Matej Brajkovič.

Biljard:
Naša biljardista Slavko Krajnc in Rok Bratovž sta
nastopila na meddruštvenem turnirju v biljardu, ki ga je

Smučanje:
Na veleslalomski tekmi na Rogli je bil tretji Edo Ješe, četrti
pa Gregor Gračner.

Kegljanje:
Kegljačica Senka Ivaniševič je bila na uvodni kegljaški
tekmi druga, kegljač Viktor Rupnik pa tretji.

Slavko Krajnc je na meddruštvenem turnirju osvojil drugo mesto. (Foto: arhiv društva)
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Maša Balažič | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Kljub oviram, ki jih je prineslo koronsko obdobje, se je leto 2021
zaključilo uspešno. Naši člani so odlično zaključili športno sezono, člani
aktiva žena pa so nam s svojimi prelepimi adventnimi venčki in
okrasitvijo društva popestrili praznične dni. V novo leto smo tako
vstopili polni ciljev in želja po novih uspehih, načrtih, srečanjih in v
upanju, da se bodo uresničila vsa naša nadaljnja pričakovanja.

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

Obisk župana MOMS, dr. Aleksandra Jevška

V

četrtek, 13. januarja 2022, smo na društvu gostili
župana občine MOMS, dr. Aleksandra Jevška, in
njegova sodelavca, Damjana Anželja in Vido
Lukač. Namen srečanja in druženja je bila predstavitev
posebnih socialnih programov, ki jih bo društvo izvajalo v
letu 2022. Eden izmed njih je tudi izvajanje prevozov s
prilagojenim kombiniranim vozilom, ki povečuje
mobilnost članov in jim omogoča lažjo vključenost v
družbeno in socialno okolje. Prav o tej temi je tekla beseda,

saj je društvo vse pomurske občine zaradi nabave novega
kombiniranega vozila zaprosilo k sofinanciranju nakupa.
Župan je izrazil podporo in obljubil, da bo zagotovil
potrebna sredstva. Dotaknili so se tudi novih načrtov in
ciljev društva. Med te cilje spada razširitev čebelarske
dejavnosti, posaditev medovitih rastlin ter ureditev
tlakovane poti za nadgradnjo nakladnih panjev. Na koncu
srečanja smo si skupaj zaželeli veliko uspehov v letu 2022 in
dobrega medsebojnega sodelovanja.

Obisk mag. Cveta Uršiča

V

torek, 23. novembra 2021, nas je s svojim obiskom
na sedežu društva počastil državni sekretar, mag.
Cveto Uršič. Osnovni namen srečanja je bila
predstavitev društva ter dejavnosti, ki jih izvaja. Po
sprejemu predsednika društva Stanka Novaka je sledil
ogled učnega čebelnjaka. Njegov nastanek in razvoj je
predstavil član in hkrati oskrbnik čebelnjaka Dušan Slana.
Nato so si ogledali tudi prostore, kjer deluje Zavod osebna
asistenca Pomurja, in odprli razpravo o samem delovanju
društva in programih, ki jih izvaja za svoje člane v
domačem okolju. Na srečanju je bila prisotna tudi nekdanja
poslanka in predsednica društva Sožitja, gospa Marija
Bačič.

Predstavitev čebelnjaka mag. Cvetu Uršiču (Foto: arhiv društva)

Obisk poslanke Mojce Žnidarič

V

torek, 28. decembra 2021, nas je obiskala poslanka
državnega zbora, Mojca Žnidarič. Namen srečanja
in druženja je bila predstavitev društva in njegov
razvoj. Predsednik društva Stanko Novak jo je seznanil z
izvajanjem posebnih socialnih programov, s katerimi
društvo svojim članom zagotavlja kvalitetnejše bivanje v
domačem okolju. Med te programe spada tudi izvajanje
prevozov članov s prilagojenim kombiniranim vozilom, ki
povečuje njihovo mobilnost. Prav o tej temi je nadalje
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stekla beseda, društvo je namreč zaradi nabave novega
kombiniranega vozila zaprosilo vse pomurske občine k
sofinanciranju. Gospa poslanka je ob tem izrazila podporo
društvu in pomoč pri organizaciji zbiranja sredstev.
Ogledali so si tudi prostore, kjer deluje Zavod osebna
asistenca, in odprli razpravo tako o osebni asistenci kot tudi
o dolgotrajni oskrbi in spremembah, ki bodo sledile.

[ DELO DRUŠTEV ]
Obisk župana Občine Šalovci

V

torek, 30. novembra 2021, smo na društvu gostili
župana Občine Šalovci, Iztoka Fartka. Osrednja
tema srečanja je bila medsebojno sodelovanje med
občino in društvom ter dogovor o nadaljnji zaposlitvi
našega člana preko programa Podporne zaposlitve, ki ga
sofinancira tudi Občina Šalovci. Predsednik društva Stanko
Novak je županu predstavil opravila in naloge, ki jih je član
opravljal do sedaj, ter cilje in pričakovanja za v prihodnje.
Župan je glede na slišano izrazil podporo tako društvu kot
tudi članu za nadaljnjo zaposlitev.

Obisk župana Občine Šalovci (Foto: arhiv društva)

Okrasitev božičnega drevesa

M

esec december je čas radosti, toplih objemov in
poln ljubezni. Mesec, ki nas navdaja z veselim
nemirom in novimi pričakovanji. Za prijetno
decembrsko vzdušje so članice in člani aktiva žena
poskrbeli že v mesecu novembru, ko so začeli izdelovati
novoletne voščilnice in adventne venčke. Ker pa je simbol
božiča in božičnih praznikov prav božično drevo, so ga
postavili in okrasili tudi naši člani.

Okrasitev božičnega drevesa (Foto: arhiv društva)

Izdelava adventnih venčkov izpod pridnih
rok članov aktiva žena

P

o večini domov je advent čas, ko se na mizah ali
vratih pojavijo adventni venčki, saj je običaj, da se na
prvo adventno nedeljo prižge prva sveča v venčku.
Vsaka od njih ima svoj pomen; prva namreč simbolizira
pričakovanje ali upanje, druga mir, tretja veselje, četrta
sveča pa predstavlja ljubezen. Tudi na našem društvu so
izpod pridnih rok članov in članic aktiva žena nastali prelepi
adventni venčki, okrašeni z zelenjem in svečami iz voska, ki
jih prav tako izdelujejo sami.

Izdelava adventnih venčkov (Foto: arhiv društva)

Tudi po tretjem krogu naši strelci
suvereno na prvem mestu

V

četrtek, 3. februarja 2022, je na strelišču Dom
strelcev v Slovenski Bistrici potekal tretji krog strelske
lige. Tekmovanja v streljanju z zračnim orožjem, ki ga
je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo
Društvo paraplegikov Podravja, se je udeležilo 24
tekmovalcev iz šestih pokrajinskih društev zveze. V ekipni
konkurenci je prvo mesto osvojila naša ekipa DP Prekmurja

in Prlekije, ki so jo sestavljali Franc Jožef, Slavko Dunaj in
Štefan Bukvič. Skupno so zadeli 1048 krogov.
Drugouvrščena je bila ekipa DP Podravja (1029), na tretjem
mestu pa ekipa DP Istre in Krasa (1012). V najmočnejši
skupini SH1 je prvo mesto osvojil naš član Franc Jožef, drugi
Naši strelci so tudi po tretjem krogu na prvem mestu. (Foto: arhiv
društva)
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je bil Franc Pinter iz DP Podravja, tretji pa Srečko
Petkovšek iz DP Istre in Krasa. V skupini SH2, kjer težje
gibalno ovirani tekmovalci streljajo z naslonom, je zmagal
Aleš Vrhovc iz DP ljubljanske pokrajine, drugo mesto je

zasedel Siniša Jeremič iz DP Istre in Krasa, tretje mesto pa
naš član Štefan Bukvič. Član Slavko Dunaj si je v tej
skupini pristreljal 4. mesto.

V Radencih je potekalo 1. kolo ZPS v kegljanju ter 28. Magdičev memorial

N

a kegljišču Radenci se je 18. januarja 2022 začela
kegljaška liga ZPS, in sicer 1. krog ter hkrati 28.
Magdičev memorial, ki ga je pripravilo naše društvo
v soorganizaciji z Zvezo paraplegikov Slovenije.
Tekmovanja se je udeležilo 31 kegljačic in kegljačev iz
sedmih regijskih društev. Tekmovalci so se pomerili ekipno
in posamezno v ženski in moški konkurenci ter v
konkurenci veteranov in tetraplegikov. Najboljša je bila
ekipa DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja (1.623), ki je
premagala ekipo DP Podravja (1.557) in ekipo DP
jugozahodne Štajerske, ki se je uvrstila na tretje mesto
(1.495). Naša ekipa DP Prekmurja in Prlekije je s 1.223
točkami tekmovanje zaključila na šestem mestu. Naša
članica Marta Janežič je osvojila 4. mesto z 297 podrtimi
keglji. Po končanem tekmovanju sta sledila še razglasitev
rezultatov ter podelitev medalj in pokalov najboljšim
kegljačicam in kegljačem. Podelitev je vodil športni
referent Franc Borovnjak.

Naša članica Marta odlična četrta (Foto: arhiv društva)
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Ludvik Škraban je osvojil medaljo za prvo mesto med veterani.
(Foto: arhiv društva)

[ DELO DRUŠTEV ]
Razni dopisniki | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
David Vuga

DRUŽABNO PREDPRAZNIČNO SREČANJE ČLANOV, KI
BIVAJO V VDC IN DSO

O

b
koncu
leta,
v
predprazničnem času, je
Društvo
paraplegikov
severne
Primorske
organiziralo
srečanje za naše člane, ki bivajo v DSO
Nova Gorica in VDC Nova Gorica. Ker
je večina članov, ki bivajo v varstvenih
zavodih, odvisna od prevoza, ki ga
ponuja društvo, je za varen prevoz
poskrbel naš voznik Matej. Druženje je
potekalo v Novi Gorici, v prostorih
društva, kjer smo se ob dobri hrani in
pijači
v
sproščenem
vzdušju
pogovarjali tudi o pravicah članov pri
nabavi invalidskih pripomočkov in
opreme. Prav tako smo se seznanili z
novostmi na področju socialnega
varstva za invalide. Člane, ki se niso
mogli udeležiti druženja, smo obiskali

Rejčeva 5
5000 Nova Gorica
Spletna stran:
drustvo-go-para.si
E-pošta:
drustvo.paraplegikov@siol.net

v VDC Nova Gorica – Stara Gora in
DSO Črni Vrh.
Eden poglavitnih namenov našega
predprazničnega
druženja
in
obiskovanja je skrb društva za svoje
člane, saj je naše poslanstvo tudi to,
da
prisluhnemo
vsakemu
posamezniku in prepoznamo njegove
težave in potrebe ter mu jih
pomagamo rešiti oz. uresničiti.
Ker nas v mesecu decembru obiščejo
kar trije dobri možje, smo jih
razveselili tudi s simboličnim darilom,
s katerim so si lahko vsaj malo
polepšali praznične dni.

Družabno predpraznično srečanje članov, ki bivajo v VDC in DSO. (Foto: arhiv društva)
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[ DELO DRUŠTEV ]
Jordan Ušaj

SREČANJE STAREJŠIH ČLANOV DRUŠTVA

N

a pobudo našega predhodnega, žal preminulega
predsednika, smo v društvu organizirali sekcijo
starejših članov, z namenom druženja starejših, ki
imajo za seboj kar lepo prehojeno oz. bolje rečeno
prevoženo življenjsko pot, polno modrosti in izkušenj, ki si
jih med seboj izmenjujejo in dopolnjujejo.
Naše tokratno druženje smo ob izteku leta priredili v
nedeljo, 18. decembra 2021, v Gostilni pri Olgi v Vitovljah. V
pozdravnem nagovoru smo se z minuto molka spomnili
našega preminulega dolgoletnega predsednika društva
Borisa Lipicerja.

Prešerne volje in dobrega razpoloženja se je zbralo lepo
število starejših članov, ki so se jim pridružili tudi mlajši
člani, željni simbioze s starejšimi.
Ob prijetnem druženju smo pokramljali o tegobah
vsakdana, a "mračni" klepet kaj kmalu opustili in se predali
vedrim zvokom harmonike in pripovedovanju takih in
drugačnih šal.
A ker čas ob takem prijetnem druženju prehitro mineva,
smo ga sklenili z zaobljubo, da se kaj kmalu snidemo.

Srečanje starejših članov društva (Foto: arhiv društva)

Milena Čubej

USTVARJALNA DELAVNICA
ROČNIH DEL

V

začetku februarja smo se
članice ženske sekcije Društva
paraplegikov
severne
Primorske
udeležile
ustvarjalne
delavnice izdelave okraskov in
voščilnic. Vodila jo je gospa Sonja
Rojc, ki se že vrsto let posveča izdelavi
okraskov, voščilnic in vezenju. V nas je
prebudila ustvarjalno žilico in nam
predlagala, da se preizkusimo v
izdelavi voščilnic in okrasnih škatlic.
Veselo smo se spoprijele z izzivom in
bile kar uspešne. Ustvarjanje nas je
zabavalo in sprostilo.
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Ustvarjalna delavnica ročnih del (Foto: arhiv društva)

Prav kmalu se dobimo zopet in
prepričana sem, da nas bo mentorica
popeljala v nove ustvarjalne izzive.

Želimo si, da bi se naša srečanja
nadaljevala tudi v prihodnje.

[ DELO DRUŠTEV ]
Barbara Slaček in Lutfi Abdullahu | Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA
Medtem, ko se vsa Slovenija že kar nekaj časa pripravlja na
državnozborske volitve, se v našem društvu te že odvijajo. V času, ko
prebirate ta prispevek smo člani in članice DP Podravja že izvolili nove/
stare predstavnike v organe upravljanja društva. Vse o tem vam zapišemo
v naslednji številki glasila Paraplegik.

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

DAN NAŠIH ŽENA

Sprejem novih članov

O

pozno zimskih mesecih, ko
smo bili še v zadnjem, rahlem
primežu korone smo na
društvu priredili sprejem za vse novo
sprejete člane. To se je zgodilo
drugega marca v prostorih društva.
Sprejema, ki ga je pripravil Upravni
odbor in izvedel predsednik društva,
Boris Klep, se je udeležilo sedem novih
članov. Predstavili smo jim prostore,
programe in delovanje z možnostjo
udejstvovanja na več področjih. Član
David jim je pripravil kar v društveni
kuhinji sveže pečeno pico. Lepo smo
pokramljali in si obljubili, da
(p)ostanemo aktivni.

b dnevu žena, 8. marcu pa
smo, kot vsako leto poprej,
našim nežnejšim polovicam
pripravili kulturno dogajanje in
pogostitev, ki se jo je udeležilo cca
trideset žensk, članic, prijateljic,
prostovoljk,
zaposlenih.
Simon
Šerbinek, naš dolgoletni podporni
član in prijatelj društva, jim je
»odigral« predstavo Krhkost, kjer je
interpretiral izbrane odlomke iz knjige
filozofskega
eseja
svetovno
priznanega scenarista in pisatelja
Jeana-Clauda Carrièra. Zbrane gospe
in gospodične sta sprejela in
pozdravila predsednik društva Boris
Klep in njegov namestnik Alfred

V
Simon Šerbinek je interpretiral odlomke iz
knjige Krhkost. (Foto: mynight.si)

Lasetzky. Vsem sta podarila lepo
izbrane lončnice. Gospe pa smo tudi
lepo pogostili in se pozabavali v
pozen večer.

Lutfi Abdullahu

Tretji krog strelske lige

N

a strelišču Dom strelcev v
Slovenski Bistrici je 3. januarja
2022 potekal tretji krog
strelske lige, ki ga je v organizaciji
Zveze
paraplegikov
Slovenije
pripravilo Društvo paraplegikov
Podravja.
Tekmovanja v streljanju z zračnim
orožjem (puška, pištola) se je udeležilo
24 tekmovalcev iz šestih pokrajinskih
društev Zveze.
V ekipni konkurenci je prvo mesto
osvojila DP Murska Sobota (1048),
druga je bila DP Maribor (1029), tretja
DP Koper (1012), četrta DP Celje (921),
peta pa DP Ljubljana (622), kjer sta
nastopila le dva strelca.
V najmočnejši in najštevilčnejši
skupini SH1 je prvo mesto osvojil

V streljanju tekmuje veliko paraplegikov in tetraplegikov (Foto: Arhiv)

Franc Jožef DP-MS (376), drugi je bil
Franc Pinter DP-MB (362), tretji pa
Srečko Petkovšek DP-KP (327).
V skupini SH2 kjer težje gibalno ovirani
tekmovalci streljajo z naslonom je
zmagal Aleš Vrhovc DP-LJ (362),
drugo mesto je zasedel Siniša

Jeremič DP-KP (359), tretji pa je bil
Štefan Bukvič DP-MS (355).
V streljanju s pištolo sta nastopila
samo dva strelca, zmage se je veselil
Anton Bavec DP-LJ (351), drugi je bil
Gašper Peček DP-NM (274).
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Jože Globokar I Športnik leta med invalidi 2021

FRANČEK GORAZD TIRŠEK ŠPORTNIK LETA 2021
MED INVALIDI
V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je 14. decembra 2021 potekala slavnostna podelitev Športnik leta
2021. Za najboljše športnike leta 2021 so bili s strani Društva športnih novinarjev Slovenije izbrani: Janja
Garnbret, Tadej Pogačar, slovenska moška košarkarska reprezentanca, med športniki invalidi pa Franček
Gorazd Tiršek.

N

aš paralimpijec je nagrado za najboljšega športnika
invalida leta 2021 prejel za dve osvojeni medalji na
paralimpijskih igrah v Tokiu. Prvo srebrno medaljo je
leta 2012 osvojil v Londonu, drugo, prav tako srebrno, pa na
naslednjih paralimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Na zadnjih
paralimpijskih igrah v Tokiu je bil najprej uspešen z zračno
puško stoje (srebrna), nato pa je sledila še bronasta medalja
v disciplini zračna puška leže. V svoji bogati karieri je skupaj
osvojil tri srebrne in eno bronasto paralimpijsko medaljo in
se s tem izenačil z legendo našega streljanja, Francem
Pinterjem.
Tiršek je na podelitvi dejal, da je v vrhunskem športu
potrebno veliko trdega dela in vztrajanja do zadnjega
trenutka, da prideš do cilja. »Na koncu pa o zmagi
velikokrat odločajo tudi malenkosti,« je še dodal. Seveda pa
ima za Tirškov uspeh ogromno zaslug trenerka strelcev
Polona Sladič.
Na slovesni prireditvi je Tirška za športnika leta razglasila
paralimpijka Mateja Pintar Pustovrh, ki je v zibelki
olimpijskih iger v Atenah leta 2004 v namiznem tenisu
osvojila zlato medaljo.

Franček Gorazd Tiršek na slovesni podelitvi (Foto: TV Slovenija)

Janez Hudej I Organiziranje in vodenje športa v lokalnih društvih zveze

V ZVEZI PARAPLEGIKOV SLOVENIJE IMAMO ŠPORT
ODLIČNO ORGANIZIRAN
Neskromno lahko zatrdimo, da tako dobro, kot imamo šport organiziran v Zvezi paraplegikov Slovenije, ga
nima nobena druga invalidska organizacija. Toda zakaj ne bi bili še boljši? Spomnimo, da imajo naši športniki
26 paralimpijskih medalj, kar predstavlja več kot polovico vseh medalj slovenskih športnikov invalidov na
paralimpijskih igrah.

N

amen delavnice, ki je potekala 8. decembra 2021 v
prostorih zveze, je bil, da bi predvsem novim
vodjem športa v lokalnih društvih paraplegikov z
nasveti in primeri dobrih praks pomagali k boljši
organiziranosti in izvedbi programa športa paraplegikov.
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Delavnico sta vodila vodja atletike Janez Hudej in vodja
športa v ZPS Gregor Gračner, razdeljena pa je bila na tri
tematske sklope:

[ ŠPORT ]
1. Model uspešnega vodenja
športa v lokalnih društvih
V okviru tega sklopa je bil predstavljen
model vodenja športa, ki je na dolgi
rok prinesel odlične rezultate tako v
številu udeležencev kakor tudi v
rezultatih. Vodja športa vodi skupino
panožnih referentov, ki so zadolženi
za eno ali dve panogi. Izpostavljena je
vloga predsednika, vloga vodje športa
in panožnih referentov ter motivacija
in pridobivanje večjega števila
uporabnikov.

Program Šport paraplegikov je eden
od najpomembnejših posebnih
socialnih programov, zato mora biti
vodja športa predsednikova desna
roka. Žal se dogaja, da velikokrat kar
predsednik društva prevzame delo
vodij športa.
Predstavljen je bil tudi primer
poročanja uporabnikov, prostovoljcev,
končnih poročil in evalvacije
programa. Ob tem so prisotni izrazili
željo, da bi jim nekdo pri tem pomagal
oz. da bi pripravili predlog enotnega
poročanja o programu.

2. Športna oprema, športni
objekti in financiranje
Za kvalitetno izvajanje športa
paraplegikov višina sredstev, ki jih
prejemajo lokalna društva za
program, ne zadostujejo. Posebej velik
problem
za
paraplegike
in
tetraplegike predstavljajo enormno
visoki stroški specialne opreme, kot so
ročna kolesa, košarkarski vozički,
monoskiji, hitrostni vozički itd. Društva
si poskušajo pomagati na različne
načine, in sicer z različnimi medijskimi
akcijami, sponzorji in donatorji ter s
sofinanciranjem na podlagi občinskih
razpisov. Podprta je bila tudi ideja o
bazi rabljene opreme, ki ni več v
uporabi, in bi jo lahko društva
odstopila ali posodila tistim, ki bi jo
potrebovali, pa je nimajo.
3. Organizacija tekmovanj
V naši organizaciji je zgodovina
prirejanja različnih tekmovanj dolga.
Na delavnici so bile predstavljene
vrste
tekmovanj
in
osnove
organiziranja tekmovanj. Ob tem so
bila zastavljena različna vprašanja,
predvsem tistih, ki se s tovrstnim
delom srečujejo prvič.

Delavnica s športnimi referenti lokalnih društev (Foto: arhiv ZPS)

Jože Globokar, Lutfi Abdullahu I Sodeluje 564 športnikov iz 46 držav sveta

NA PTIČJEM STADIONU V PEKINGU JE ZAGOREL
PARALIMPIJSKI OGENJ
Po krajšem premoru je na Ptičjem stadionu v Pekingu 4. marca 2022 ponovno zagorel olimpijski ogenj. Tokrat
paralimpijski, ki je naznanil začetek trinajstih paralimpijskih iger. Ob spodbudi gledalcev in z bogato
sporočilnostjo ga je na ramenih spremljevalca prižgal večkratni olimpijski prvak in slepi atlet. Ogenj je »ugasnil«
13. marca.

O

tvoritvena slovesnost se je
začela s prinosom zastave
gostiteljice, nato pa je na
štadion prišlo vseh 564 športnikov iz
46 držav sveta. Med njimi seveda tudi
Slovenija z edinim predstavnikom,
paraalpskim smučarjem Jernejem
Slivnikom, ki je 10. marca nastopil v
veleslalomu, 13. marca pa v slalomu.

V nadaljevanju nadvse slovesne
otvoritve sta udeležence nagovorila
tudi predsednik paralimpijskega
komiteja Andrew Pearsons in
kitajski predsednik Xi Jinping, ki je
igre tudi odprl.
Dodamo naj še, da so športniki
paralimpijci tekmovali na istih
tekmovališčih
kot
neinvalidni

športniki na predhodnih olimpijskih
igrah.
Na igrah nastopa 564 športnikov, ki se
bodo pomerili v petih športnih
disciplinah – paraalpskem smučanju,
paracurlingu, parahokeju, paradeskanju
na
snegu
in
paranordijskem
smučanju. Vodja slovenske ekipe je
Roman Jakič.
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Ekipa, ki je Slivnika pospremila v Peking (Foto: Sportida)

VELESLALOM

S

voj prvi nastop na letošnjih paralimpijskih igrah v
Pekingu je dočakal tudi Jernej Slivnik, ki je v svoji
kategoriji (monoskij) v veleslalomu končal na 13. mestu.
S startno številko 80 je po prvi vožnji zasedel osmo mesto,
v drugi pa mu je zaradi slabe snežne podlage zdrsnilo in
posledično je izgubil nekaj časa. Zlato medaljo je osvojil
Norvežan Jasper Pedersen, že tretjo na teh igrah, srebro
si je prismučal Italijan De Silvestro, bron pa je pripadel
domačinu Ziluju Liangu.
Vse udeležence smučarskih tekmovanj na paralimpijskih
igrah ovirajo zelo slabe vremenske razmere. Temperature
na tekmovališču so precej višje, kot so jih imeli njihovi
predhodniki na olimpijskih igrah. Snežna podlaga v drugi
vožnji je bila že zelo uničena in mehka.

Slivnik svojo prvo disciplino končal na 13. mestu (Foto: Sportida)

SLALOM

Z

adnji nastop za Jerneja Slivnika na letošnjih
paralimpijskih igrah se ni izšel po pričakovanjih.
V zgodnjih jutranjih urah po slovenskem času je
Jernej Slivnik nastopil še v slalomu. Po solidno odpeljani
prvi vožnji si je prismučal deveto mesto in optimistično
gledal na drugo vožnjo. V drugi pa je klub zahtevnim
razmeram na smučišču startal dobro, se izognil nekaj
težavam, nato pa je na začetku zadnje strmine povozil
količek in odstopil.
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Tako kot v veleslalomski preizkušnji je tudi v slalomu zlato
pripadlo Norvežanu Jasperu Pedersenu, srebro si je priboril
Nizozemec Niels de Langen, bron pa je osvojil Italijan
Rene de Silvestre.
Pod vodstvom trenerja Romana Podlipnika so bile to že
druge zimske paralimpijske igre za Jerneja Slivnika.

[ ŠPORT ]
Jože Globokar I Dobra popotnica za paralimpijske igre

JERNEJ SLIVNIK Z ODLIČNIMI REZULTATI V NOVO
SEZONO
Naš paraalpski smučar Jernej Slivnik je že na tekmah evropskega pokala v avstrijskem Resterhöhe nakazal, da
je za sezono 2021/2022 zelo dobro pripravljen. Z dobrimi vožnjami je v decembru nadaljeval na tekmah
svetovnega pokala. V avstrijskem Steinach am Brenner je v močni svetovni konkurenci med 23 smučarji v
veleslalomu osvojil 12. mesto, v švicarskem Sankt Moritzu pa je bil v treh veleslalomih trikrat 11. V nadaljevanju
je v prvem slalomu osvojil 8. mesto, v drugem pa odstopil.

S

ledilo je svetovno prvenstvo, ki
je od 12. do 23. januarja
potekalo v znanem norveškem
smučarskem olimpijskem središču
Lillehammer. Najprej je bil na sporedu
veleslalom, kjer je Slivnik prvo vožnjo
odpeljal odločno in napadalno, zato
tudi odlična uvrstitev na peto mesto.
Odločno se je na progo podal tudi v
drugem teku, toda manjša napaka ga
je potisnila na končno 7. mesto
(2:26,66). Svetovni prvak med
sedečimi smučarji v veleslalomu je
postal domačin Jesper Pedersen
(2:14,42), srebrno medaljo je osvojil
Poljak Igor Sikorski (+6,51), bronasto
pa Američan Andrew Kurka (+6,83).
Jernej je po tekmi povedal, da je bila
prva vožnja najboljša v njegovi karieri.

Dva dni kasneje je Jernej Slivnik po
dobrem rezultatu v veleslalomu
sproščeno nastopil tudi na slalomski
preizkušnji. Po prvem teku je bil 6., v
drugem pa je še izboljšal svojo
uvrstitev in s časom 1:34,62 osvojil
izjemno 4. mesto.
Med smučarji v monoskijih je
ponovno slavil najboljši parasmučar
na svetu, Norvežan Jesper Pedersen
(1:27,61), srebrn je bil Francoz Victor
Pierrel
(1:30,28),
bronast
pa
Nizozemec Niels De Langen
(1:31,37).
Po mnenju trenerja Romana
Podlipnika se je Slivnik tokrat izkazal
tudi na trdi podlagi, kjer je imel včasih
nekaj bojazni. Na tem prvenstvu pa je
pridobil tudi na samozavesti.

Jernej Slivnik najboljši doslej (Foto: Sportida)

Slivnika na športni poti podpirata
njegov osebni sponzor LIP Bohinj in
Združenje slovenskih žičničarjev-GIZ
(ZSŽ).

Jože Globokar in Lutfi Abdullahu I NLB Wheel liga

PO TRETJEM KROGU VODI KKI ZAGREB
V ligi tekmujejo ekipe iz Srbije, Črne gore, Hrvaške in Slovenije

2. KROG
V Zadru je v večnamenski športni dvorani Krešimirja
Ćosića 19. decembra 2021 potekal drugi krog
regionalne košarkarske NLB Wheel lige. Tekmovanje
je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije
pripravila domača ekipa KKOI Zadar. Dvorana, kjer
sta nastopili obe hrvaški ekipi ter ekipi Črne gore in
Slovenije, nosi ime po legendarnem in nepozabnem
Hrvatu, ki se je rodil v Zagrebu, vendar je kot

Dalmatinec otroštvo preživel v Zadru. Tu se je tudi
začela Ćosićeva neverjetno bogata košarkarska
kariera.
Pred tekmovanjem je udeležence pozdravil in nagovoril
odličen košarkar in trener Ivan Sunara, ki je tudi
simbolično izvedel sodniški met.
V uvodni tekmi drugega kroga sta se najprej pomerili
hrvaški ekipi KKI Zagreb in KKOI Zadar. Po boljši igri so z
rezultatom 72 : 55 zmagali Zagrebčani.
37

[ šport ]
V naslednji tekmi sta se pod koše
zapeljali KK OSI Paramont in
neporažena ekipa prvega kroga
Parasport Slovenia. Slovenci so
upravičili vlogo favoritov in Črnogorce
porazili z 59 : 32.
Ekipa Parasport Slovenia se je že v
naslednji tekmi srečala z domačo
ekipo KKOI Zadar. Kljub manjši
utrujenosti je tekmo z domačini
suvereno zaključila z rezultatom 78 : 47.
Zadnja tekma je zmago prinesla ekipi
KKI Zagreb, ki je KK OSI Paramont
prepričljivo ugnala s 64 : 34.
Najboljši strelci po drugem krogu:
Danilo Kamenik (73), Haris
Kuduzovič (69) oba Parasport
Slovenia, Nermin Hujić (60) – KK OSI
Paramont.
Tehnični delegat je bil Ivan Dabo,
tekme je spremljal vodja lige Gregor
Gračner, sodila pa Dražen Štrok
(HR) in Mitja Dečman (SLO). V
drugem krogu je bila prosta ekipa KKK
Singidunum iz Srbije.
Generalni pokrovitelj je Nova
ljubljanska banka, medijski pa
Kosarka.si.

Lestvica po drugem krogu

1. Parasport Slovenia – 4 tekme, 4
zmage, 0 porazov, 8 točk, rezultat 272
: 191, koš razlika (+81);
2. KK OSI Paramont – 4 tekme, 1
zmaga, 3 porazi, 5 točk, rezultat 240 :
242, koš razlika (–2);
3. KKOI Zadar – 4 tekme, 1 zmaga, 3
porazi, 5 točk, rezultat 218 : 280, koš
razlika (–62);
4. KKI Zagreb – 2 tekmi, 2 zmagi, 0
porazov, 4 točke, rezultat 136 : 89, koš
razlika (+47);
5. KKK Singidunum Crvena zvezda – 2
tekmi, 1 zmaga, 1 poraz, 3 točke,
rezultat 112 : 115, koš razlika (–3).

domača ekipa prvič sodelovala pri
izvedbi srečanja. Izkazala se je kot
odličen organizator.
Med prvo in drugo tekmo je potekal
spremljevalni program ter slavnostna
otvoritev tekmovanja. Zbrane so
nagovorili:
Vladan
Nikolić,
predstavnik domače ekipe; Igor
Tomić, predsednik Paralimpijskega
komiteja Črne gore; ter predstavnika
sponzorja lige Martin Leberle,
predsednik uprave NLB Bank
Podgorica, in Dražen Vujošević, član
uprave. Tekme si je ogledal tudi Miloš
Antić, pomočnik sekretarja za šport in
kulturo mesta Podgorica.
Slovenska ekipa Parasport Slovenia, ki
je po štirih zmagah prva na lestvici, je
tokratno tekmovanje izpustila zaradi
neparnega števila klubov (5). V uvodni
tekmi tretjega kroga sta se pomerili
KKK Singidunum Crvena zvezda in KKI
Zagreb. V prvi četrtini so povedli
Zagrebčani, ki so vodstvo v drugi
četrtini še povišali in na odmor odšli s
prednostjo 32 točk (46 : 14). V drugem
polčasu so igralci Singidunum
poskušali ujeti priključek, vendar je
nasprotna ekipa rezultat še višala in
zmagala z visoko razliko 74 : 28. V ekipi
Singidunum se je močno poznala
odsotnost njihovega najboljšega
igralca Željka Čirkovića.
Pred začetkom druge tekme med
ekipama KKI Zagreb in KKOI Zadar je
sodniški met simbolično vrgel
kapetan KK SC Derby Nikola
Pavličević. Zagrebčani so dobro igro
s prve tekme prenesli tudi v drugo in
prvi polčas dobili z 38 : 21. V
nadaljevanju so se razigrali še ostali
igralci Zagreba in nasprotnika porazili
z 62 : 43.
V tretji tekmi sta se na parketu srečali
domača ekipa KK OSI Paramont in

Parasport Slovenia (rdeči dresi) je
premagala domačo ekipo KK OSI Zadar.
(Foto: arhiv ZPS)

KKOI Zadar. Začetek tekme je bil
obetaven za domačine, saj so povedli
za štiri točke, vendar so jih Zadarčani
še pred koncem prve četrtine ujeli in
povedli. Vodstvo so v drugi četrtini še
povečali in na odmor odšli s
prednostjo (22 : 18). V drugem
polčasu so igralci Paramonta z
nekoliko boljšo igro znova ujeli
priključek in pred koncem tretje
četrtine celo povedli za tri točke.
Vodstva niso več zapravili in zmagali z
rezultatom 43 : 34 ter tako zabeležili
prvo zmago v letošnji sezoni.
V zadnji tekmi tretjega kroga sta se
pod koši pomerili KK OSI Paramont in
poražena ekipa iz prve tekme KKK
Singidunum Crvena zvezda. Ekipi sta
se v prvi četrtini neprestano
izmenjavali v vodstvu, v nadaljevanju
pa so domačini le uspeli pobegniti in
dobili prvi polčas s 27 : 16. V drugem
polčasu Beograjčani nikakor niso
uspeli znižati rezultata, zato so tekmo
izgubili s 33 : 40.
Najboljši strelci po tretjem krogu:
Ademir Demirović (89) – KKI Zagreb,

3. KROG

V
Univerzitetnem
športnokulturnem centru v Podgorici
(Črna gora) je 5. marca 2022
potekal tretji krog košarkarske
lige NLB Wheel, ki ga je v
organizaciji Zveze paraplegikov
Slovenije pripravila ekipa KK OSI
Paramont. Za podgoriški klub je
bilo to tekmovanje pravi praznik
tako
v
tekmovalnem
kot
organizacijskem pomenu, saj je
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Domača ekipa KK OSI Paramont (beli dresi) je z dobro igro zabeležila dve zmagi. (Foto: Savo
Prelević)
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Danilo Kamenik (73), Haris
Kuduzovič (69) oba Parasport Slovenia.
Tehnični delegat tretjega kroga lige je
bil Ivan Dabo, tekme je spremljal
vodja lige Gregor Gračner, sodili pa:
Mitja Dečman (SLO), Dražen Štrok
(HR), Vladimir Moguša in Tatjana
Četkovič (MNE).
Generalni pokrovitelj lige je Nova
ljubljanska banka, medijski pa
Kosarka.si.

Lestvica po tretjem krogu:
1. KKI Zagreb – 4 tekme, 4 zmage, 0
porazov, 8 točk, rezultat 272 : 160, koš
razlika (+112);
2. Parasport Slovenia – 4 tekme, 4
zmage, 0 porazov, 8 točk, rezultat 272
: 191, koš razlika (+81);
3. KK OSI Paramont – 6 tekem, 2
zmagi, 4 porazi, 8 točk, rezultat 279 :
326, koš razlika (–47);

4. KKOI Zadar – 6 tekem, 1 zmaga, 5
porazov, 7 točk, rezultat 295 : 385, koš
razlika (–90);
5. KKK Singidunum Crvena zvezda – 4
tekme, 1 zmaga, 3 porazi, 5 točk,
rezultat 173 : 229, koš razlika (–56).

Lutfi Abdullahu

DAVID SLAČEK ZMAGOVALEC 13. MEDDRUŠTVENEGA
TURNIRJA
V Biljard klubu Maximus v Murski Soboti je 10. februarja 2022 potekal 13. meddruštveni turnir v biljardu, ki ga
je organizirala Zveza paraplegikov Slovenije. Na štirih biljardnih mizah se je pomerilo enajst tekmovalcev iz DP Prekmurja in Prlekije, DP jugozahodne Štajerske, DP ljubljanske pokrajine in DP Podravja.

P

red pričetkom je biljardiste
nagovoril vodja tekmovanja
Matej Brajkovič,
ki
je
udeležence seznanil o poteku
tekmovanja. Po žrebu parov so se
tekmovalci pomerili v tako imenovani
"kmečki osmici" s prilagojeno
končnico. To pomeni, da se igralec v
končnici lahko odloči in napove v
katero luknjo bo potopil črno kroglo.
V rednem delu so se v nadaljevanje
tekmovanja uvrstili tisti tekmovalci, ki
so zabeležili dve zmagi. Tako se je iz
rednega dela v nadaljevanje uvrstilo
osem biljardistov med katerimi so
ponovno izžrebali pare.
V polfinalne boje se je uvrstila
četverica najboljših – David Slaček –
DP-MB, Zdenko Lilek – DP-MS,
Slavko Krajnc – DP-LJ in Sanjin
Pernič – DP-CE. Finale sta si priigrala
David Slaček, ki je z rezultatom 2:1
premagal Sanjina Perniča in Slavko
Krajnc, ki je z 2:0 ugnal Zdenka Lileka.
V finalnem obračunu je povedel
Krajnc, v nadaljevanju pa je Slaček
pokazal in dokazal, da je med
tekmovalci
tokratnega
turnirja
najboljši. Zmagal je z rezultatom 2:1.

Končni vrsti red – prvo mesto David
Slaček, drugi je bil Slavko Krajnc, tretje
mesto sta si delila Zdenko Lilek in
Sanjin Pernič.
Pokal in medalje je najboljšim podelil
vodja športa pri Zvezi Gregor
Gračner, ki se je vsem zahvalil za

sodelovanje
turnirja.

in

odlično

izvedbo

Tekmovanje je potekalo pod
vodstvom Mateja Brajkoviča in Davida
Slačka, ki se redno udeležujeta tudi
mednarodnih tekmovanj.

David Slaček z natančno roko do nove zmage na turnirju (Foto: Lutfi Abdullahu)
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Lutfi Abdullahu I Podelitev priznanj

POLONA SLADIČ PREJELA DRŽAVNO ODLIKOVANJE
V predsedniški palači je 2. marca 2022 potekala slovesna prireditev, na kateri je predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor petim športnim trenerjem podelil državna odlikovanja – red za zasluge.

M

ed dobitniki priznanja za izjemne športne dosežke
s parastrelsko reprezentanco je tudi Polona
Sladič. Sladičeva se je strelstvu in športu na
splošno zapisala že v otroštvu. Bila je uspešna tekmovalka,
članica državne reprezentance v streljanju in dvakratna
državna prvakinja. Potem je morala zaradi težav s hrbtenico
tekmovalno pot zaključiti. Takoj se je odločila, da bo
trenerka.
Pod njenim vodstvom je parastrelska reprezentanca
Slovenije na uradnih mednarodnih tekmovanjih osvojila 33
medalj – devet na paralimpijskih igrah, enajst na svetovnih
prvenstvih in trinajst na evropskih prvenstvih. Med trenerji
v Sloveniji bi zelo težko našli uspešnejšega, zato je leta 2021
prejela Bloudkovo nagrado za življenjsko delo v športu. To
je bilo prvič, da je najvišje državno priznanje za šport prejel
trener v športu invalidov.
Polona Sladič je popolnoma predana športu invalidov in
strelstvu. Zaradi njene strokovnosti, predanosti in iskrenega
razumevanja so slovenski parastrelci že skoraj tri desetletja
nepretrgano v samem svetovnem vrhu.
Drugi dobitniki državnega odlikovanja so še Marjan
Fabjan (judo), Andrej Hauptman (kolesarstvo), Franc
Hvasti (kolesarski trener), Roman Krajnik (športno
plezanje).
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Polona Sladič je za predanost in uspešnost prejela državno
odlikovanje. (Foto: Zveza ŠIS-SPK)
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Lutfi Abdullahu I Samostojna razstava Vojka Gašperuta

GAŠPERUTOVA SAMOSTOJNA RAZSTAVA V ENI
NAJLEPŠIH GALERIJ
V eni najlepših slovenskih galerij Rika Debenjaka v Kanalu ob Soči je 11. februarja 2022 samostojno razstavo
odprl naš slikar in član VDMFK Vojko Gašperut - Gašper. V prostorih galerije, ki je ohranila značilnosti naše
zgodovinske in kulturne dediščine, je razstavljenih 41 del priznanega umetnika iz Društva paraplegikov Istre in
Krasa. Pregledna predstavitev slik in grafik je zasnovana po izstopajočih tematskih sklopih, med katerimi
predstavljata krajina in tihožitje najobsežnejši ter najinspirativnejši del. Galerija gibalno oviranim obiskovalcem
žal ni dostopna.

U

metnostna zgodovinarka in
recenzentka Nuša Podgornik
je ob otvoritvi povedala:
»Čeprav bi krajine lahko razdelili na
vedute, urbane in neurbane krajine, se
je zdelo bolj smiselno, da se jih glede
na obsežnost motivov razporedi tudi
področno oziroma geografsko: Istra,
Kras, Morje, Soline … Med omenjenimi
sklopi bi posebej opozorila na cikel
motivov, ki so slikarja navdihovali v
Kanalu ob Soči ter njegovi bližnji in
daljni okolici, od koder Gašperutovi
tudi izhajajo. V kraju Sedlo v
Breginjskem kotu je namreč mladi
Vojko preživljal svoje otroštvo, preden
se je z družino preselil v Koper. Čeprav
se je v srednješolskih letih zavedal
svojega daru za likovno ustvarjanje, ga
je bolj kot to navduševalo modeliranje
plovil, zato sta s prijateljem načrtovala,
da bi se po končani srednji šoli
tovrstnemu
oblikovanju
tudi
profesionalno in poklicno posvetila. A
zaradi nesrečnega skoka v morje je
takrat sedemnajstletni Vojko postal
tetraplegik.
Predanost slikanju je zanj postajala vse
bolj navdihujoča in pomembna ter
skorajda ne mine dan, da ne bi
ustvarjal. Ker je po značaju vztrajen,
poleg tega pa mu trud in napor nista
odveč, je svoje likovno znanje
nadgrajeval in izpopolnjeval tudi na
številnih
likovnih
tečajih
pri
akademskih slikarjih in profesorjih. In
tako je stopil na poklicno pot slikarja, ki
svoja dela signira kot Gašper. V
njegovem opusu prevladujejo slike v
tehniki olja in akrila, a se ves čas, čeprav

Na razstavi je prostor dobil tudi zimski
motiv Kanala ob Soči (Foto: arhiv Gašper)

v manjšem obsegu, posveča tudi risbi
in grafiki (suha igla, jedkanica, linorez,
serigrafija).
Njegova zgodnja dela obujajo
spomine na Breginjski kot, Nadižo,
Posočje kakor tudi na rodno vas Sedlo.
Krajem, v katerih je preživel otroštvo in
ki ga še vedno navdihujejo, so se
pridružili tudi motivi z značilno istrsko
arhitekturo, primorska pokrajina s
cvetočo brnistro, temperamentnim
jesenskim rujem, vedute in krajine od
drugod po Sloveniji in tujini ter seveda
motivi iz obeh krajinskih parkov – iz
Strunjanskih in Sečoveljskih solin, za
katere se zdi, da mu predstavljajo
neizčrpen vir navdiha.
Enega večjih motivnih sklopov v
njegovem opusu predstavlja tudi
tihožitje, predvsem cvetlično, kakor
tudi pogledi na cvetlice v njihovem
naravnem okolju, kjer niso del mrtve
narave, iztrgane življenju in odtrgane
od korenin, pač pa živijo in rastejo,
valovijo v vetru … pa četudi je nanje
morda zapeljalo kolo lesenega voza
(Travniške marjetice), jih to ni ogrozilo

… Zdi se, da cvetlic v tihožitjih Vojka
Gašperuta v njihovi vitalni in življenjski
moči pravzaprav ne more nič ogroziti,
niti tistih v naravi niti onih v vazi.
Navdihujoča lepota cvetja je za slikarja
zagotovo večna ter ni podvržena
ničevosti in nečimrnosti, ki bi prek
ikonografskega
motiva
Vanitas
moralistično opozarjala na minljivost
vsega zemeljskega.
V delih Vojka Gašperuta je kompozicija
vedno skrbno izbrana in domišljena. S
svojo notranjo organizacijo in zgradbo
nam daje občutek pomirjenosti.«
Ob odprtju razstave je bila med
ljubitelji likovne umetnosti tudi
županja Občine Kanal ob Soči Tina
Gerbec, lep kulturni dogodek pa je s
klaviaturo, pihali in tolkali popestril in
obogatil glasbenik in skladatelj Lado
Jakša. V njegovi glasbi so spregovorile
razstavljene slike. Pričaral je bližnje
šumenje Soče ter valovanje in šumenje
morja.

Cvetice, ki živijo, rastejo in valovijo v vetru.
(Foto: arhiv Gašper)
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Jože Globokar I Razstava po srbskih mestih

INVALIDI, KI SO SPREMENILI SVET
V Srbiji so že tretje leto zapored pripravili razstavo z naslovom Invalidi, ki so spremenili svet. Razstavo je
pripravil Center za lokalno demokracijo v sodelovanju z ministrstvom za delo, zaposlovanje, vprašanja borcev
in socialna vprašanja, veleposlaništvi, akreditiranimi v Beogradu, in s podporo za medije Color Media
Communications. Cilj kulturnega dogodka je ozaveščanje družbene skupnosti in premagovanje predsodkov
do invalidov.

R

azstava
je
gostovala
v
Beogradu, Šabcu, Zrenjaninu,
Novem Sadu in Inđiji. Na
Kalemegdanu v Beogradu jo je 9.
februarja 2022 odprl župan, prof. dr.
Zoran Radojičić, in pripomnil, da
fotografije z besedilom o življenju in
uspehih invalidov z vsega sveta kažejo
na tiste ljudi, ki se zaradi svoje
drugačnosti soočajo s stigmo in
predsodki. »Kljub temu so uspeli
doseči velike uspehe v poklicu in
življenju!« je dejal župan. Hkrati
verjame, da bo ta razstava pripomogla
k temu, da bodo invalidi pritegnili
pozornost
Beograjčanov
in
prebivalcev mest iz vse Srbije, kjer je
razstava gostovala, da bodo njihovi
uspehi, delo in motivacija bolj vidni.
Odprtja razstave se je udeležila tudi
direktorica
Javnega
podjetja
“Beogradska
trdnjava”
Marija
Kuprešanin. Izrazila je zadovoljstvo,
ker je bila tako pomembna razstava
postavljena na novi lokaciji na
Kalemegdanu. »Verjamem, da se bo ta
razstava
dotaknila
src
vseh

Na Kalemegdanu v Beogradu je razstavo
odprl župan, prof. dr. Zoran Radojičić.
(Foto: arhiv ZPS)

Pano slikarja Vojka Gašperuta, ki je član
VDMFK že od leta 1987. (Foto: arhiv ZPS)

obiskovalcev, saj majhne stvari
spreminjajo svet. Pozivam vse krajane,
da odprejo svoja srca tej izjemno
pomembni temi,« je dejala.
Ker so letošnjo akcijo s predlogi
podprla tudi tuja veleposlaništva v
Beogradu,
je
slovensko
veleposlaništvo predstavilo tri slikarje,
ki svoja dela ustvarjajo tako, da
slikarski čopič zaradi težke gibalne
oviranosti držijo z usti. Na razstavi so

sodelovali: Željko Vertelj, Benjamin
Žnidaršič in Vojko Gašperut, ki so
tudi člani Mednarodnega združenja
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami
(VDMFK).
Obiskovalci srbskih mest so imeli na
razstavah fotografij z besedilom o
življenju in uspehu invalidov s celega
sveta priložnost spoznati njihove
zanimive življenjske in uspešne
zgodbe.

Metod Zakotnik I Likovna kolonija „Imate kaj za pusta hrusta?“

IZ KUHINJE ZADIŠALO PO KROFIH
Udeleženci likovne kolonije smo v domu paraplegikov v Semiču v času pustnega rajanja slikali na temo »Pust,
pust krivih ust«.
Iz kuhinje doma paraplegikov v
Semiču je v hodniku in naprej po
dnevnem prostoru zadišalo po
svežem cvrtju. Marvin Colja je v
posodi z vročim oljem enega za
drugim obračal in nato zlagal na
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vpojni papir ravnokar ocvrte pustne
krofe. Ko so se že malce ohladili, je
vanje
vbrizgal
še
marelično
marmelado. Postregel nam jih je
posute s sladkorjem in s kuhanim

čajem ter pričaral pravo pustno
razpoloženje.
Likovne delavnice so potekale od 23.
do 27. februarja 2022 pod
mentorskim
vodstvom
Rassa
Causeviga. Slikarji smo z motivi

[ KULTURA ]
pustnega časa upodabljali v različnih
tehnikah: olje in akril na platno ter
risanje z ogljem. Na delavnicah so
sodelovali: Dragica Sušanj in Željko
Vertelj, ki sta člana Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami, slikarki Ljudmila Turk in
Lučka Vučko ter slikarja Klavdij
Leban in vodja kulturnih dejavnosti
Zveze paraplegikov Slovenije Metod
Zakotnik. Za dobro počutje pa sta
poskrbela Darja Milavec in Igor
Turk.
Likovno kolonijo je organizirala Zveza
paraplegikov Slovenije.

Na koloniji so nastajali pustni motivi v različnih tehnikah. (Foto: Metod Zakotnik)

Jože Globokar I Slovenski kulturni praznik se globoko dotika našega bistva

RAZSTAVA ŽELJKA VERTLJA OB KULTURNEM PRAZNIKU
V počastitev kulturnega praznika so v galeriji "Štala" v Zavodu ARS VIVA v Podcerkvi 7. februarja 2022 odprli
razstavo našega slikarja Željka Vertlja. Razstavo, z naslovom Svetloba v slikah, sta pripravila Javni zavod
Snežnik in Zavod ARS VIVA.
Željko Vertelj je ob tem povedal: »Sem
eden izmed slovenskih slikarjev, ki
slikajo z usti ali nogami. Težko je
sprejeti, da je veliko tega, kar nam je
bilo v življenju nadvse pomembno,
minilo. Nekaj se je končalo, nekaj je
odšlo. Ne moremo se vrniti nazaj in
zgraditi novega začetka, lahko pa
gradimo lepšo prihodnost. Zato
imamo še vedno sanje, tudi ko se vse
podre in je treba iti naprej. Takrat so
sanje še bolj pomembne in tudi
vedno je še čas zanje. In ko se zgodi, je
tudi pravi čas. Zato bodimo otroci,
verjemimo! Kajti če res verjameš, se
zgodi. In to je to. Resnica vseh resnic,
vredna suhega zlata; bistvo vseh
učenj, nekdanjih in novodobnih:
verjeti.
Te naše sanje so tako postale slikanje.
Mogoče si jih sami nikoli niti ne bi
upali izbrati, saj je bilo toliko bolj
pomembnega za postoriti in nikoli ne
bi bil pravi čas. Mogoče pa so sanje
izbrale nas, da jih uresničimo. Da,
zame bo prej to, saj vem, da sem
preveč okoren, da bi si upal in znal
sam sprejeti tako pomembno
odločitev. Tako je slikarstvo postalo
nov način mojega življenja, hkrati pa

Domači interpreti so s petjem ob
spremljavi kitare in z recitali popestrili
in obogatili lep kulturni dogodek.
Željko Vertelj ob odprtju razstave (Foto:
Mario Žnidaršič)

tudi moj poklic, še več – izpolnitev in
poslanstvo. Zame je to način izražanja,
saj sem z besedami bolj zadržan. V
slikah bi rad prikazal svetlobo, srečo,
upanje. Rad bi pokazal, da verjamem v
dobro, da mi je uspelo zgoraj
napisano. Rad bi, da barve plešejo, da
žarijo – kot človek, ki mu je dobro.«

Željko Vertelj se izpopolnjuje v Likovni
sekciji Zveze paraplegikov Slovenije
pod mentorskim vodstvom Rassa
Causeviga in Jožeta Potokarja, od
leta 1998 pa je tudi član elitnega
Mednarodnega združenja (VDMFK)
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.
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[ DOM PARAPLEGIKOV ]
Marko Ferluga I Dom paraplegikov Pacug

PRIPRAVE NA SEZONO V PACUGU
Spoštovani vsi naši dragi in stalni gostje! To leto bomo, upamo, začeli sezono brez nekih dodatnih ukrepov,
kar si vsi močno želimo. Pri nas so že stekle priprave in tudi letos vas bomo presenetili s kakšno novostjo,
malenkostjo, zanimivostjo ... Pustite se presenetiti.
Pred uradnim začetkom pa smo se
potrudili imeti že nekaj skupinic
gostov, da se ogrejmo in za kar smo
organizatorjem tudi zelo hvaležni.
Začeli smo že v februarju z manjšo
skupino, nadaljujemo v marcu in
aprilu tako, da vas bomo lahko
pripravljeni pričakali v maju.
V spodnji tabeli si lahko ogledate
predvidene termine za obnovitveno
rehabilitacijo v letu 2022. Termini so
okvirni, zato prosimo sprejmite v
zakup, da se lahko do dejanskega
razpisa še kaj spremeni.

Urejanje okolice pred začetkom sezone (Foto: arhiv doma)

In naj vas spomnimo, da se do
junija
še
lahko
vnovčijo
TURISTIČNI BONI tudi pri nas.
VLJUDNO VABLJENI K NAM V
DOM PARAPLEGIKOV PACUG!

Tabela predvidenih terminov SOR v letu 2022. (Vir: arhiv doma)
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Začimbe, ki smo jih sami vzgojili, se že
sušijo, da vas bomo lahko razvajali s
kulinariko. (Foto: arhiv doma)

[ iz življenja ]
Andrej Krivec I Osebna izkušnja

TEHNOLOGIJE, KI TUDI INVALIDOM Z VISOKO
POŠKODBO HRBTENJAČE OMOGOČAJO ZAPOSLITEV
»Tetrič«, ki vozi z nogo in upravlja računalnik z glavo – tako bi se lahko na kratko opisal od l. 2015 dalje. Veliko
napora in časa sem sprva vložil, da bi zopet shodil, se normalno premikal, a sem na neki točki spoznal, da
moram tudi živeti, se še kaj naučiti in delati.
Rad delam. Ves čas rehabilitacije sem
sanjal o tem, da se bom vrnil v službo.
No, ne sanjal, to je bil eden glavnih
ciljev, ki sem jih moral doseči. To se
mogoče za tetraplegika, ki vozi
voziček z nogo in skorajda ne premika
rok, zdi rahlo nenavadno, za kakšnega
bivšega sodelavca tudi blodnjavo, a se
s pravim orodjem in pravim
delodajalcem lahko zgodi tudi to.
Meni se na srečo je. Ker pa je neko
splošno prepričanje, da invalidi z
visoko poškodbo hrbtenjače sodimo
v pokoj, sem se na pobudo Špele iz
ZPS odločil deliti svojo izkušnjo, da bi
z njo še koga spodbudil vsaj k
razmišljanju o vključitvi v kakšen
delovni proces.
Cilj zapisanega pa je tudi, da bi se
nekoliko znižali predsodki pri
zaposlovanju invalidov, ki so na žalost
pri določenih delodajalcih še vedno
prisotni.
Vsi skupaj bi se namreč morali
zavedati, da danes že obstajajo
tehnologije, ki nam omogočajo
opravljanje vseh kompleksnih nalog,
uporaba vseh Office orodij, pisanje
dolgih besedil (na primer tega sedaj),
izdelavo analiz v velikih Excel tabelah,
uporabo specifičnih aplikacij BREZ
UPORABE ROK.
Za vse to potrebujemo le povprečno
dober prenosnik, na katerega
namestimo naslednje brezplačne
programe:
1. Upravljanje miške: EVIACAM
(webcam based mouse emulator)
https://sourceforge.net/projects/
eviacam/

•

Kamera spremlja premike glave (1), to
informacijo
prenese
v
program
EnableViacam (2) in premakne kurzor na
namizju
računalnika
(3).
(Foto:
howtoanswer.com)

S pomočjo tega programa lahko
spletna kamera na prenosniku
spremlja premikanje naše glave in to
uporabi za premikanje miške in
opravljanje vseh vrst klikov. Hitrost
premikanja kurzorja in način klikanja si
lahko vsak prilagodi svojim potrebam.
2. Vnos besedil, tipkanje
Besedilo lahko vnašamo na več
načinov, sam uporabljam tri:
•
“Glasovno tipkanje” v google
docs: Google omogoča spletni
dostop do svoje različice
priljubljenega programa Word.
Tam se na enostaven način
omogoči glasovno tipkanje.
Dobro
je
podprta
tudi
slovenščina.
•
VoiceIn
https://dictanote.co/
V brskalniku Chrome lahko
namestimo razširitev VoiceIn. S to
razširitvijo lahko na katerikoli
spletni
strani
enostavno
narekujemo in vnesemo željeno
besedilo.

Virtualna
tipkovnica
Ponudnikov teh tipkovnic je
veliko, sam na računalniku
uporabljam Hot virtual keyboard.
Za iste namene na Android
telefonu uporabljam Googlovo
Gboard tipkovnico, ki že ima
integrirano glasovno tipkanje.

3. Upravljanje telefona: Mobizen
Z omenjeno aplikacijo lahko preko
brezžičnega omrežja povežemo
telefon in računalnik. Tako lahko z
upravljanjem računalnika koristimo
tudi vse funkcije telefona.
Ko smo na vozičku, lahko telefon
upravljamo tudi z njim. Na vozičku je
nameščen Bluetooth mouse modul, ki
se poveže s telefonom preko
Bluetootha. Tako lahko telefon
uporabljamo
s
premikanjem
komande na vozičku.
Android telefoni omogočajo tudi
dobro glasovno upravljanje. Sam
uporabljam Google Assistant. Za bolj
zahtevne uporabnike je na voljo
aplikacija Voice Assisant.
To so osnovna orodja, s katerimi hitro
in učinkovito delam sam. Delam
večinoma od doma na področju
marketinga, analitike. Rad bi se še
zahvalil svojemu delodajalcu, ki mi je
dal priložnost in s katerim dobro
sodelujeva že dve leti. Hvala tudi
Sebastjanu in Borutu, sosedoma v
VDC Stara Gora, ki sta mi predstavila te
zelo uporabne programe. Če ima kdo
kakšno vprašanje ali dobre izkušnje z
drugimi orodji, bom vesel vašega
emaila: andrejkrivec@mail.com.
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[ iz življenja ]

PARAPLEGIK DOŽIVEL SONČNI VZHOD NA PECI
Nočni pohod, s katerim so David Pirnat, Borut Gabrovec, Nejc Domadenik in Nejc Humek na vrh Pece (2126
n/m) v soboto, 15. 1. 2022, s sanmi pripeljali prijatelja, paraplegika Borisa Žiberta, je trajal 4 ure in je bil zelo
naporen, a je bil ves trud poplačan s prekrasnim sončnim vzhodom, v katerem so uživali.
(Foto: David Pirnat)
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[ oglasI, zahvale, v spomin ]

OGLAS
Fiat Doblo 1.6 Multijet Maxi VOZILO PRILAGOJENO INVALIDU
Cena: 16.890,00€
Vse informacije na povezavi:
www.avto.net/Ads/
details.asp?ID=17060386

OGLAS
FORD FOCUS karavan 1,5 TDCi,
Titanium Powershift
Cena: 12.800 €
Letnik: 2017, diesel, prevoženih ima
188 000 km, motor: 88 kW (120 KM),
avtomatski menjalnik, temno siva
metalik, vgrajene ima originalne in
homologirane komande za ročno
upravljanje za invalida. V februarju je
bil narejen veliki servis (zobati jermen …).
Kontakt: 031 224 805, Andrej

OGLAS

Prodam elektromotorni voziček MEYRA - iChair MC2
Cena: 2.500,00€
KONTAKT: 041 993 698
Datum dobave vozička: 15.12.2021
• veljavna garancija • priložene slike iz kataloga, voziček je identičen le v črno
beli kombinaciji • Elektromotorni invalidski voziček iCHAIR MC2 je zahtevnejši
model linije vozičkov iChair. Voziček ponuja veliko dodatkov in možnosti
konfiguracije. Opremljen je z močnima 220 W ali 300 W motorjema, za
zahtevnejše terene, pa se lahko odločite za 350 W motorje.
Podrobnosti: Globina sedeža: 40 cm do 56 cm Širina sedeža med
stranicami: od 38 cm do 65 cm Teža vozička: od 100 kg Dovoljena teža
uporabnika: 160 kg Pogonska kolesa: 12 / 14 col Višina sedeža od tal: od
44 cm do 53 cm Višina hrbtnega naslona: od 45 cm do 50 cm / 53cm ali 57
cm Moč motorja: 2 x 220 W / 2 x 300 W / 2 x 350 W (opcijsko) Hitrost vožnje:
6 km/h / 10 km/h Avtonomija: do 30 km / do 40 km Kotno nastavljiv
hrbtni naslon: mehansko(od – 10O do 30O) / električno (od – 10O do 50O) –
opcijsko Kotno nastavljiv sedež: mehansko(od 0O do 15O) / električno (od –
2O do 26O / – 0O do 50O) – opcijsko Električno nastavljiva višina sedeža
30 cm (opcijsko) Vzmetenje: zadaj
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[ oglasI, zahvale, v spomin ]

OGLAS

Prodaja se
ročno kolo
Quickie shark.

Cena: 1.000,00€
Kontakt: 041 226 085, Jure

OGLAS
PRODAJA SE SKUTER
Za informacije pokličite: 031 780 448

Sonce pomladi, veselje in smeh,
imamo se radi, se vidi v očeh.
Sonce pomladi življenje budi,
skrita ljubezen se v strast prelevi.
Sonce pomladi se z roso igra
pridi ukradi mi jutro srca.
Sonce pomladi, naravo budi
barva poljane in klasje zlati.

Pepel in kri
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[ oglas, zahvale, v spomin ]
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[ v spomin ]

POSLOVILI SO SE
Refik SIROVICA, član DP ljubljanske pokrajine, rojen 5. 9. 1964
Janez CERAR, član DP ljubljanske pokrajine, rojen 9. 11. 1934
Franc AVBERŠEK, DP jz Štajerske, rojen 3. 4. 1947
Aleš BRAJDIČ, član DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, rojen 10. 6. 1967
Ivan ZORKO, član DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, rojen 24. 2. 1957
Vinko PARADIŽ, član DP Koroške, rojen 8. 5. 1949

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)
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Albin Rožamn

KVIZ ZA RAZVEDRILO 57
Rešitev kviza iz 167. številke
KO SI ZELO SREČEN ŠE SAM SEBE NE SPOZNAŠ, KO SI NESREČEN TE NIHČE NOČE POZNATI

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. Katera lunina mena je ščip?
A - mlada luna
F
- mlaj
Č - polna luna
2. Katero drevo ima najtrši les?
G - oljka
L
- jelka
I
- breza
3. Kateri skopljen samec je kopun?
C - oven
B - petelin
S
- kunec
4. Ruda katere kovine je galenit?
G - cinka
Z - bakra
I
- svinca
5. Kaj je narodoslovje?
H - demografija
P - antropologija
D - etnografija
6. Kje se v človeškem telesu nahaja
labirint?
E
- v notranjem ušesu
R - v pljučih
J
- v črevesju
7. V katerem mestu se nahaja
univerza Sorbona?
M - v Londonu
J
- v Parizu
O - v Wachingtonu

8. Kateri slovenski pisatelj ni bil
duhovnik?
U - Anton Aškerc
N - Janez Trdina
Ž - Janez Jalen
9. Kako se imenuje obdobje, ki sledi
renesansi?
V - klasicizem
B - rokoko
O - barok
10. Kateri je tretji največji otok na
svetu?
L
- Borneo
C - Sumatra
E
- Nova Gvineja
11. Kaj je zlata grozna listovka?
U - vrsta žabe
H - mesojeda rastlina
Š
- predstavnica hijen
12. Po kom je dobil ime Čopov steber
v Triglavski steni?
T
- po Antonu Čopu
I
- po Mihu Čopu
Š
- po Jožu Čopu
13. Kaj ni eno od sedmih čudes
Starega sveta?
Z - Kolos na Rodosu
M - Sfinga iz Gize
K
- Babilonski vrtovi

15. Koliko mestnih občin je v Sloveniji?
P -8
V - 11
O - 14
16. Kdaj smo v Planici videli prvi skok
čez 200 m?
G - leta 1992
Z - leta 1994
L
- leta 1998
17. Kaj je arnica?
S
- planinska trava
B - vrsta mravlje
F
- posušena riba
18. Kje so Vodole?
D - na Dolenjskem
R - na Štajerskem
J
- na Primorskem
19. Kdo je avtor opere Zaza?
A - R. Leoncavallo
N - G. Rossini
U - G. Donizetti

Zveza paraplegikov Slovenije ima
vzpostavljen in ustrezno vzdrževan
sistem, ki izpolnjuje zahteve
dokumenta.
NVO - standard kakovosti
2008.

14. V katerem oceanu ležijo Azori?
Č - v Tihem oceanu
K
- v Atlantskem oceanu
V - v Indijskem oceanu
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BRATKO - Ivan (1914 - 2001), slovenski pripovednik, publicist
in politik
BROOK - Peter (roj. 21. marec 1925), angleški režiser
KALPIR - vas z 5300 prebivalci, ki leži v indijski zvezni državi Bihar
KEOR - mariborsko podjetje za proizvodnjo kovinskih izdelkov
MAŽAR - Josip-Šoša, (1912 - 1944), bosanski narodni heroj
OSEBERG - najpomembnejše najdišče vikinške umetnosti iz
9. stoletja, Norveška

Nagrajenci križanke iz 167. številke Paraplegika.
1. Draga LAPORNIK, Cankarjeva 1 F, 1241 Kamnik
2. Rok BRATOVŽ, Karantanska 4, 1230 Domžale
3. Mateja UDOVIČ, Mihovo 3a, 8310 Šentjernej
Rešitev križanke iz 167. številke: VSE DOBRO VAM
ŽELIMO, BOŽIČEK, DEDEK MRAZ

Pravilno geslo pošljite do 1. junija 2022 po pošti na naslov:
52
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.

