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ENAKOVREDNOST V ODNOSU JE POT DO POZITIVNIH SPREMEMB
Mirjam Kanalec in Tanja Kovačič

Med 25. in 28. majem 2022 je v slovaškem mestu Šamorin v bližini Bratislave potekal letni kongres Evropske
zveze paraplegikov (The European Spinal Cord Injury Federation – ESCIF) pod naslovom »Najboljša praksa
pri rehabilitaciji hrbtenjače«, v okviru katerega je potekala tudi letna skupščina ESCIF.
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Uredništvo

Po tem, ko smo v prejšnji številki glasila Paraplegik predstavili novo laično sodelavko za izvajanje posebnih
socialnih programov Zveze, se ji je pred kratkim pridružila še strokovna delavka. Mojca Mikec je prijateljica
paraplegikov že skoraj dvajset let. Kot spremljevalka nas je spremljala na rehabilitacije, izlete, se z nami
potapljala in se udeleževala še drugih raznih aktivnosti.
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TUDI INVALIDI ŽELIMO STOPITI NA VRH GORE TAKO KOT VSI SLOVENCI
Stojan Rozman

Eno redkih priložnosti, da svojo srčno željo uresničimo, predstavlja za mnoge invalide akcija GIBALNO
OVIRANI GORE OSVAJAJO – GOGO 2022. Letos se je začela že 14. aprila. Organiziranih bo 12 pohodov, ki jih
je ekipa GOGO 2022 predstavila na novinarski konferenci v sredo, 6. aprila.
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Rane zaradi pritiska, splošno znane kot preležanine, so eden od pogostih zapletov v življenju oseb s
poškodbo hrbtenjače. Čeprav zveza in društva paraplegikov redno izvajajo preventivne aktivnosti
osveščanja glede preventive na tem področju, številni člani živijo z dolgotrajnimi in ponavljajočimi se
ranami zaradi pritiska. Zveza je marca 2022 z raziskavo o ranah zaradi pritiska preverila stanje med člani.
Njene rezultate je predstavila na dveh strokovnih okroglih mizah, s pomočjo katerih je oblikovala rešitve za
ureditev te pereče problematike.
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V PACUGU OBELEŽILI DAN PARAPLEGIKOV
Jože Globokar

Dan paraplegikov praznujemo 16. aprila, ko je bila ustanovljena organizacija slovenskih paraplegikov in
tetraplegikov. Ustanovili smo ga v letu 2009 v Ljubljani na slovesni skupščini ob 40-letnici organiziranega
delovanja paraplegikov in tetraplegikov. Po dveh letih omejevanj, epidemij in različnih ukrepov smo naš
praznik v Pacugu ponovno pripravili brez omejitev.
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PARAŠPORTNIK LETA 2021 JE FRANČEK G. TIRŠEK, PARAŠPORTNICA MANCA
SMREKAR, PARAŠPORTNA EKIPA PA EKIPA V ŠPORTNEM RIBOLOVU
Jože Globokar

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju je 22. marca 2022 potekala slovesna prireditev Parašportnik leta 2021
in obeležitev 60-letnice delovanja Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite.
Prireditve so se udeležili tudi predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič, predsednik Državnega sveta RS
Alojz Kovšca, veleposlanik Japonske Hiromichi Matsushima in veleposlanik Ljudske republike Kitajske Wang
Shunqinga. Športnice, športnike in goste sta nagovorila predsednik Zveze ŠIS-SPK, Damijan Lazar, in
legendarni telovadec, olimpionik Miroslav Cerar.
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NOVA SLIKANICA V ZBIRKI LEV ROGI
Igor Plohl

V začetku maja 2022 je izšla nova slikanica v zbirki o levu Rogiju z naslovom Lev Rogi premaguje ovire.
Prepričan sem, da ga mnogi že zelo dobro poznate. Svojo pot je začel leta 2009, po dobrodelni prireditvi, ki
so jo zame pripravili moji nekdanji učenci. Z njihovimi ilustracijami je v sozaložništvu Zveze paraplegikov
Slovenije in Založbe Pivec istega leta izšla slikanica Lev Rogi – sreča v nesreči. Svojo dokončno podobo s
čudovito grivo in živimi barvami je dobil leta 2014 v slikanici Lev Rogi najde srečo, ki jo je ilustrirala Urška
Stropnik Šonc.
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[ UVODNE BESEDE ]
Dane Kastelic | Kolumna predsednika

Spoštovane članice in člani ter ostali bralci!
… prijatelji paraplegikov in tetraplegikov širom domovine in v zamejstvu. Letošnje pomlad je nam prinesla
veliko lepega, saj smo ponovno lahko v normalnih okoliščinah obeležili 53 letnico organiziranega delovanja
Zveze paraplegikov Slovenije.

P

raznovanje smo obeležili s slavnostno
skupščino v Domu paraplegikov v
Pacugu. Izzivi paraplegije, pa so
odmevali na odlično izvedeni okrogli mizi,
katera je bila letos pod naslovom
»Enakopravna obravnava ran«, ki nas pestijo,
predvsem zaradi sedenja v invalidskih
vozičkih. Odziv in mnenja sodelujočih
strokovnjakov si lahko pogledate na Izzivi
paraplegije – Enakopravna obravnava ran YouTube.
Teden za našim praznikom je bil na podlagi
državnozborskih volitev na novo oblikovan
Državni zbor z veliko novimi poslanskimi
obrazi, ki lahko prinesejo nov, mogoče
inovativnejši pogled na socialno in
zdravstveno varstvo slovenskih para in
tetraplegikov. V začetku junija je bila
izvoljena tudi 15. slovenska Vlada, katera bo
pod taktirko predsednika Vlade gospoda dr.
Roberta Goloba v prihodnje usmerjala
Slovenijo. V koalicijski pogodbi sem zaznal,
da imamo invalidi kar celo sedmo (7.)
poglavje na 40., 41. in 42. strani omenjene
koalicijske pogodbe. Lahko si sami preberete
na Koalicijski-dogovor-2022-2026-Programskidel-18.5.2022.pdf. Veseli pa me zapisano
načelo »nič o invalidih brez invalidov”.
Verjamem, da poglavje ne bo ostalo kot
mrtva črka na papirju, vsekakor pa bomo na
zapisano
opozarjale
tudi
invalidske
organizacije. Saj uporabnikom oz. invalidom
štejejo le dejanja.
Ob tej priliki se moram zahvaliti tudi
predhodni Vladi pod vodstvom gospoda
Janeza Janše, katera je v kriznih časih med
drugim namenila kar nekaj finančnih
pozornosti za invalide. Pa naj se imenujejo
bonbončki ali bonboniere, invalidi so si za
prejeta finančna sredstva kupili kakšen
priboljšek, ki si ga drugače ne bi mogli in jim
to veliko pomeni. Poleg navedenega so se
popravljale krivice, ki jih je prinesel invalidom
ZPIZ 2. Na 409,00€ je bila zvišana najnižja
invalidska pokojnina, zvišala se je tudi
odmerna stopnja pri invalidskih upokojitvah,
odpravila se je diskriminacija pri dodatku za
pomoč in postrežbo in še kaj bi se našlo. Po
30. letih pa je bila sprejeta novela ZZVZZ, ki je
težko gibalno oviranim prinesla zakonsko
pravico do obnovitvene rehabilitacije in
zdravstvenega letovanja otrok.
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No, sama realizacija izvedbe in določitev o
organizatorjih in izvajalcih je trenutno še v
rokah uslužbencev in ministra Ministrstva za
zdravje,
gospoda
Danijela Bešiča
Loredana,
ki
pripravlja
ustrezen
podzakonski akt. Prepričan sem, da bodo
priporočila
invalidskih
organizacij
upoštevana, saj imamo v izvedbi in
organizaciji obnovitvene rehabilitacije že 30
letno prakso z realizacijo javnih razpisov
ZZZS iz naslova obnovitvene rehabilitacije.
Za nami so tudi opravljene revizije
poslovanja za leto 2021 in revidirano letno
poročilo, kateremu je dal pozitivno mnenje
pooblaščeni revizor. Opravljen je bil nadzor s
strani FIHO, ponovno pa smo uspešno
prestali vsakoletno presojo standarda
kakovosti za NVO, katerega opravlja Inštitut
za kakovost, ki izda ustrezen certifikat. Glede
tega sem kar malo neprijetno presenečen,
da se izmed invalidskih organizacij v Sloveniji
edino Zveza paraplegikov Slovenije ponaša s
tem certifikatom. Mislim, da bi moralo biti v
interesu države, da tovrstno licenciranje tudi
med invalidskimi organizacijami spodbuja.
Kot prva bi morala to ovrednotiti Fundacija
FIHO.
V tem trenutku so zaključena dvoranska
športna tekmovanja, h koncu gredo ligaška
tekmovanja v atletiki, športnem ribolovu ipd.,
… Čestitke vsem športnikom za sodelovanje
in tekmovalni duh. V polnem teku je tudi
izvajanje obnovitvene rehabilitacije, še
posebno sem vesel, da je tako rekordna
udeleženost v našem Domu paraplegikov
Pacug, ki nam nudi popolnoma prilagojen
objekt, vrhunsko terapijo in še možnost
rekreacije v bazenu z morsko vodo, to pa je
že malo kičasto, a ne?
Na Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutu
RS - Soča (URI Soča), smo se sestali s
predstavniki ZZZS, direktorjem in strokovnim
vodstvom URI Soča, glede težav in mogoče
tudi prevelikih pričakovanj posameznikov
glede predpisa t. i. pogonskih koles za
invalidske vozičke. Pogovor je potekal v
konstruktivnim vzdušju vseh udeležencev,
zaključek je bil, da se bodo do jeseni
ponovno pregledali kriteriji z namenom
iskanja rešitve o boljši dostopnosti
paraplegikov do t. i. pogonskih koles. Vendar
še vedno so za predpis s strani URI Soča
najpomembnejši zdravstveni kriteriji. Za širšo
vključenost in vsesplošno dostopnost za
uporabnike invalidskih vozičkov (socialno

rehabilitacijo) pa bo moralo svoje odigrati
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, preko Zakona o
izenačevanje možnosti invalidov – ZIMI in
tovrstni pripomoček uvrstiti kot pravico
preko tehničnega pravilnika, kot imamo
paraplegiki in tetraplegiki upravičeno
prilagoditev osebnega vozila na ročno
upravljanje. Zveza paraplegikov Slovenije je
pobudo podala že leta 2021. Z velikimi
pričakovanji čakamo potezo po ustrezni
ureditvi s strani resornega ministra gospoda
Luka Mesca.
Ponovno se je sestala tudi Komisija za
nepremičnine pri Zvezi, ki se je seznanila z
dejanskim stanjem na področju naših
počitniških kapacitet. Člani jih uporabljajo v
velikem številu, zato je prav, da se temu
posveti nadaljnji investicijski ciklus. Tu
računam tudi na večje razumevanje lokalnih
društev, da kakšno leto celoten znesek
odobrenih sredstev s strani FIHO namenimo
obnovi počitniških kapacitet, ki jih koristijo
člani društev. Čeprav so pomembna tudi
kombi vozila, katera so prioriteta za lokalna
društva. Trenutno smo po več letih samo
rednega najnujnejšega vzdrževanja vseh
objektov z večjim vložkom obnovili sanitarije
v Semiču, teraso z nastreškom v Pineti, v
jesenskem času se pričnejo zunanja
obnovitvena dela na fasadi in menjavi oken v
Semiču. Vendar sta to le dva najnujnejša
posega. Kar kličejo po temeljiti notranji
obnovi hišice v Čatežu ter domova Pineta in
Semič. S sredstvi, ki jih v zadnjih dveh letih
(prej je bilo kar nekaj suhih let) prejmemo od
FIHO, obnove ne bomo zaključili v naslednjih
štirih letih. Zato je bila odločitev, da se za leto
2023 pripravi tudi posodobitev cen letovanj
v določenem sorazmerju, saj se le te niso
spreminjale zadnja štiri leta. Prepričan sem,
da bo s skupnimi napori za skupno dobro,
nam vsem družno le uspelo izpeljati vse
obnove počitniških objektov po predvidenih
načrtih.
Spoštovani člani to kolumno zaključujem
z mislijo: Modrost je, da spoznaš
omejitve! Kar nekajkrat v prebranem
tekstu to misel lahko uporabimo. Vam
pa prepuščam, kje se vas dotakne. Želim
vam, da letošnje poletje izkoristite za
dobro rehabilitacijo in oddih, tako, da
bomo polni energije lahko pričeli s
svojimi obveznostmi, ki nas čakajo v
jeseni.

[ DELO ZVEZE ]

ENAKOVREDNOST V ODNOSU JE POT DO POZITIVNIH
SPREMEMB
Med 25. in 28. majem 2022 je v slovaškem mestu Šamorin v bližini Bratislave potekal letni kongres Evropske
zveze paraplegikov (The European Spinal Cord Injury Federation – ESCIF) pod naslovom »Najboljša praksa
pri rehabilitaciji hrbtenjače«, v okviru katerega je potekala tudi letna skupščina ESCIF.

O

rganizatorji so kongres letos
izvedli v sodelovanju z
nacionalnim projektom »Vsi
smo enakovredni« (Sme si rovni),
katerega nosilec je Paralimpijski
komite
Slovaške.
Predavanja,
delavnice in sestanki so potekali v
športno-sprostitvenem
kompleksu
X-Bionic Sphere, ki je dobro prilagojen
bivanju in športnemu udejstvovanju
gibalno oviranih. Interese slovenskih
paraplegikov in tetraplegikov sta
predstavljali Mirjam Kanalec in
Tanja Kovačič iz Zveze paraplegikov
Slovenije.
Prvi dan kongresa se je začel v
sproščenem vzdušju. Udeleženci so
prisluhnili videu Stefana Opresnika
Jorleva, predsednika ESCIF, ki je
povedal, da se zaradi bolezni
kongresa ni mogel udeležiti, je pa na
kratko povzel glavne aktivnosti, ki so
potekale v zadnjem letu. Prisotne je
nagovoril tudi Nuutti Hiltunen,
podpredsednik ESCIF, ter Milan
Kašiak, član upravnega odbora ESCIF
in glavni organizator letošnjega
kongresa.
Mednarodna konferenca »Vsi smo
enakovredni« je gostila tako slovaške
predavatelje kot tudi govorce z
Nizozemske, Velike Britanije, Nemčije,
Češke in Švice. Uvodno besedo je imel
Jan
Riapoš,
predsednik
Paralimpijskega komiteja Slovaške, ki
je poudaril, kako pomemben je šport
za vključevanje invalidov v aktivno
življenje. Goste je med prvimi
nagovoril tudi Valeriy Sushkevych,
predsednik ukrajinske Paralimpijske
zveze, ki je predstavil vpliv vojne na
ukrajinske invalide.
O tri leta trajajočem evropskem
projektu »Vsi smo enakovredni« so
spregovorili Michal Hasara, Milan
Kašiak in Lucia Vreštiakova. Ime

nacionalnega
projekta
odlično
zajame osrednjo idejo in cilj
delovanja, saj daje glavno vlogo peer
mentorjem oziroma motivatorjem. Ti
so tudi sami posamezniki s
hendikepom, ki so šli skozi obdobje
spopadanja z invalidnostjo po
poškodbi, prometni nesreči ali
bolezni. Motivatorji se povežejo s
klienti, s katerim so si enakovredni. Z
vzajemnim pristopom znajo najbolje
pomagati ljudem, ki se soočajo z
različnimi stiskami in težavami, ki so
posledica invalidnosti. Klienti se lahko
borijo z depresijo ali bolečinami, se
bojijo izgube službe, si ne znajo
predstavljati prihodnosti ali pa ne
vedo,
kako
bodo
njihovo
spremenjeno zdravje sprejeli družina
in prijatelji. V projekt je bilo do sedaj
vključenih 24 motivatorjev in 24
mentorjev ter preko 800 uporabnikov
– klientov. Izvedli so številna
usposabljanja motivatorjev, webinarje
in druge aktivnosti. Izvajalci si želijo
nadaljevanje
projekta,
saj
na
Slovaškem nimajo specializiranih
rehabilitacijskih centrov za okvare
hrbtenjače, zato je ta projekt izjemno
pomemben za socialno rehabilitacijo
oseb s poškodbo hrbtenjače. Doktor
Bruno Rudinsky je povzel, da je
vsota 30 milijonov evrov, ki je
potrebna
za
izgradnjo
štirih
nacionalnih rehabilitacijskih centrov,
že nekaj let zagotovljena, vendar do
realizacije še ni prišlo. Vrsto registrov
in analitičnih podatkov, nujnih za
uspešno razumevanje situacije, je
orisal Martin Smatana, in sklenil, da
natančnih podatkov o številu okvar
hrbtenjače na Slovaškem ni. So pa
avtorji prispevka na podlagi različnih
zbirk podatkov zaključili, da se to
število giblje med 120 in 150 novih
oseb na leto.

Primer dobre prakse in delujoč
program
zdravljenja
spinalnih
poškodb na Češkem je predstavil
doktor Jan Pazour, ki je za uspešno
rehabilitacijo
oseb
z
okvaro
hrbtenjače poudaril sodelovanje
stroke z nevladnimi organizacijami.
Most med rehabilitacijsko ustanovo in
vrnitvijo v aktivno življenje po okvari
hrbtenjače v Švici pa je predstavila
socialna delavka, zaposlena v švicarski
zvezi paraplegikov, Daniella Vozza.
Dan se je zaključil s predstavitvijo
osebnih zgodb motivatorjev in
njihovih klientov, ki so sodelovali v
projektu »Vsi smo enakovredni«. Theo
te Winkel, brat umrlega Dicka te
Winkla, pobudnika ustanovitve ESCIF
in nekdanjega člana upravnega
odbora, se je sprehodil skozi
zgodovino organizacije in izpostavil
ključne točke, s katerimi se bo soočala
v bodoče. Lucy Robinson je
predstavila program zaposlovanja
oseb s poškodbo hrbtenjače v Veliki
Britaniji. Kevin Schultes, zelo aktiven
član nemške zveze paraplegikov, in
Albert Marti iz Švice ter sekretar
ESCIF, pa sta orisala humanitarni
projekt »Ukrainian SCI relief«, s katerim
pomagajo ukrajinskim beguncem s
poškodbo hrbtenjače na poti iz
Ukrajine in pri iskanju primerne
namestitve v evropskih državah.
Sledila je predstavitev paralimpijskega
športa boccia.

Konferenca »Vsi smo enakovredni« je bila
dobro obiskana. (Foto: arhiv ZPS)
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[ DELO ZVEZE ]
Zadnji dan štiridnevnega druženja se
je začel z Erikom Berndssonom s
Švedske, ki se je pridružil preko video
povezave in orisal potek projekta
»dostopne
električne
polnilne
postaje«, ki ga je ESCIF lani na pobudo
švedske zveze paraplegikov začel
izvajati. Sledila je delavnica, na kateri
so prisotni v dveh skupinah
izmenjevali izkušnje in pobude glede
električnih polnilnih postaj, kar bodo
izjemno pomembne informacije za
nadaljevanje projekta. V nadaljevanju
dneva je sledila predstavitev Bojana
Hajdina,
predsednika
Hrvatske
udruge paraplegičara i tetraplegičara,
o ideji dostopne mobilne hišice z
vsemi dodatnimi storitvami, ki jih
potrebuje turist na invalidskem
vozičku. S povabilom predstavnikov
grške
zveze
paraplegikov,
predsednika Georga Avgoustidisa
in Vasilika Fragkala, na kongres

Delegacija ESCIF 2022. (Foto: arhiv ZPS)

ESCIF v Solunu naslednje leto, se je 17.
kongres Evropske zveze paraplegikov
tudi zaključil.
V okviru kongresa je potekala tudi
letna skupščina delegatov ESCIF, ki jo
je tudi letos vodil prvi predsednik
Daniel Joggi. Med drugim so potrdili
poročilo za leto 2021, sprejeli višino
članarine, ki ostaja 375 evrov, ter
izvolili novo članico upravnega
odbora Lucy Robinson iz Anglije, saj je

Nuuttiju Hiltunenu s Finske potekel
mandat in ni želel nadaljevati z delom
v vodstvu ESCIF.
Kongresa so se udeležili predstavniki
Hrvaške, Srbije, Nizozemske, Švice,
Nemčije, Češke, Finske, Italije, Švedske,
Anglije, Albanije, Grčije in številni
udeleženci s Slovaške.
Naslednji
kongres
na
temo
Dostopnosti turizma bo leta 2022 v
Grčiji.

Julija Kralj | Srečanje paraolimpijcev iz leta 1972

ZGODOVINSKO OBELEŽJE ŠPORTNIH DOSEŽKOV
V Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja s sedežem v Novem Mestu smo se srečali člani in članice iz
posameznih društev paraplegikov, ki smo se leta 1972 spoznali v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov
Slovenije in nekateri drugi, ki so prihajali med nas po letu 1972 vse do danes in dosegli pomembne športne dosežke.

G

lavni namen dogodka je bilo
srečanje
udeleženk
in
udeležencev
na
para
olimpijskih igrah leta 1972, ki so bile v
Heidelbergu. Na to spominsko
srečanje smo bili povabljeni tudi
drugi, ki smo se takrat nahajali na
medicinski rehabilitaciji v Zavodu za
rehabilitacijo invalidov in se pričeli
vključevati v športne aktivnosti.
Organizirano vključevanje v treninge
skupaj s skupino, ki se je pripravljala na
para olimpijado je bila pomembna
izkušnja za nas, ki smo se zaradi nesreč
ali bolezni s trajnimi posledicami
znašli na novi življenjski poti, polni
sprememb, stisk in negotovosti.
Od aktivnih udeležencev so se
srečanje udeležili, oba dobitnika
medalj, Pavla Sitar in Jože Okoren,
Martin Gorenc, Marja in Branko
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Rupnik in Julijana Kralj. Prisotni so
bili še takratna trenerja dr. Aleš
Vest in Peter Jakše, ter dr. Črt
Marinček, vodja medicinske ekipe in
glavna
fizioterapevtka,
Alenka
Primožič.
Srečanje je potekalo v prijetnem
okolju in veselem razpoloženju vseh
zbranih. Organizator Jože Okoren in
dobitnik medalje na para olimpijskih
igrah leta 1972 nam je obudil takratne
vloge prisotnih strokovnjakov, članic
in članov društva ter drugih, ki so
danes del življenja zbranih na tej
veseli druščini. Resnično je bilo
zanimivo poslušati ne samo dosežke,
temveč tudi mnenja obeh športnih
trenerjev in prisotnih s področja
stroke, ki so leta 1972 imeli veliko
vlogo pri učenju novih veščin za naše

posebne potrebe v nadaljnjem
življenju pod novimi pogoji.
V nadaljevanju druženja na prostem, v
lepo urejenem okolju dolenjskega
društva paraplegikov, ob odlični
pogostitvi in veselem razpoloženju
smo si pripovedovali kako živimo
danes, s čim se ukvarjamo, krajšamo
čas in podobno.
Preživeli smo lep dan in zaželeli, da
podobno srečanje čez kakih pet let
ponovimo.

[ DELO ZVEZE ]
Lutfi Abdullahu | Nova ekipa v regionalni NLB Wheel ligi

V SEVERNI MAKEDONIJI SESTANEK O ŠIRITVI LIGE
NLB WHEEL
V prostorih NLB Banke v Skopju je 12. aprila 2022 potekal strateški sestanek o širitvi košarkarske lige na
vozičkih – NLB Wheel. Že v naslednji tekmovalni sezoni lahko pričakujemo, da se bo regionalni ligi pridružila
ekipa iz Severne Makedonije, s tem pa bo liga postala še konkurenčnejša in zanimivejša.

S

estanka so se udeležili
predstavniki NLB, predstavniki
slovenskega veleposlaništva, ki
je bil pobudnik srečanja, predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije Dane
Kastelic, vodja regionalne lige
Gregor
Gračner,
predsednik
paralimpijskega komiteja Severne
Makedonije Branimir Jovanovski in
predstavnici
nemškega
veleposlaništva.
Sestanek o širitvi regionalne lige (Foto: arhiv ZPS)

Uredništvo | Pogovor s strokovno vodjo posebnih socialnih programov

MOJCA MIKEC, NOVI – STARI OBRAZ ZVEZE
PARAPLEGIKOV
Prosim te, da se na začetku
predstaviš …
Moje ime je Mojca Mikec in prihajam
iz okolice Žirov. Stara sem 41 let. Sem
poročena in imam dva otroka. Zelo
rada imam naravo, gibanje in vse, kar
je povezano s slednjima dvema.
Zaposlitev na ZPS me je ponovno
pripeljala nazaj v Ljubljano, kjer sem
študirala na zdravstveni fakulteti, smer
delovna terapija. Že v času srednje
šole sem bila prostovoljka pri Društvu
Vita za pomoč po nezgodni poškodbi
glave. Po treh letih sodelovanja z njimi
sem se spoznala s paraplegiki in se kot
prostovoljka vključevala v različne
aktivnosti, ki so jih organizirala Zveza
paraplegikov Slovenije in posamezna
društva paraplegikov z različnih

koncev Slovenije. To področje me je
zelo zanimalo, zato sem imela v tem
času priložnost spoznati vključevanje
članov in prostovoljcev v različna
področja aktivnosti, se seznanila z
njihovo problematiko in z nekaterimi
ohranila stik in prijateljstva vse do
danes.
Po zaključenem študiju sem se
zaposlila na srednji šoli kot učiteljica
praktičnega in teoretičnega pouka,
vendar pa sem si zelo želela delati v
okviru delovne terapije, zato sem v
domu
upokojencev
opravila
pripravništvo in se tam kmalu tudi
zaposlila ter si pridobila veliko znanja
in izkušenj s področja delovne terapije
pri starejših uporabnikih. Poklic
delovnega terapevta me navdušuje,

Mojca Mikec, nova strokovna delavka ZPS
(Foto: arhiv ZPS)
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[ DELO ZVEZE ]
izpopolnjuje, predvsem pa mi je v
največje veselje delo z ljudmi in
nudenje pomoči na področju, kjer si
posameznik želi biti aktiven ter mu
tako omogočiti polno, kakovostno
življenje na vseh področjih.
Kaj je tisto, kar te odlikuje?
Priznam, da mi je bilo v tem intervjuju
tole vprašanje najtežje (smeh). Človek
samega sebe malce težje pohvali, pa
vendar imamo vsi dobre in tudi
kakšne manj dobre lastnosti. Zase bi
vsekakor rekla, da sem vztrajna in
odločna. Ko se odločim, naredim vse,
da cilj dosežem in pri tem tudi
vztrajam. Z veseljem se lotim novih, še
nepoznanih stvari, predvsem imam
rada vse, kar mi pomaga pri
osebnostni rasti. Prav tako vse nove
stvari jemljem s previdno resnostjo,
ne pustim se zmesti, sem natančna,
načelna in neomajna.
Kako oz. kje si izvedela za prosto
delovno mesto in kaj te je
spodbudilo k prijavi?
Vedno sem si predstavljala, da bom
opravljala delo z ljudmi, predvsem z
ranljivo populacijo, ki ji bom lahko v
oporo, pomoč ali podaljšana roka. Že
od samega začetka študija sem
spoznala, da me vsa področja v zvezi s
poškodbo hrbtenjače zelo zanimajo. S
tem namenom sem še z večjim
veseljem želela opravljati delo na ZPS.
Prvotno sem se prijavila na delovno
mesto usklajevalke osebne asistence.
Na osebnem razgovoru so mi
predstavili možnost opravljanja dela
strokovne delavke v programih, kar
me je zelo pritegnilo in zato sem
sprejela novo delovno mesto.
Rekla si, da si že bila vključena v
delo s paraplegiki, zato bom
vprašala drugače. V kolikšni meri
si seznanjena s samo diagnozo?
Kot sem omenila že prej, sem se s
tovrstno diagnozo srečala in spoznala
že v mladostniških letih. V času študija
sem znanje na tem področju še
nadgrajevala. Moje prve izkušnje s
člani zveze in društev sem pridobivala
v še takratni obnovitveni rehabilitaciji
v Pineti, kjer sem imela priložnost
spoznati uporabnike, njihov način
življenja, vključevanje v okolje in tako
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smo stkali tudi prijateljstva. Kasneje
sem s pomočjo članov spoznala tudi
druga področja aktivnosti. Eno izmed
njih so bili motoristi, redno sem se
vključevala v srečanja motoristov po
celotni Sloveniji. Prav tako sem se
podrobno seznanila s potapljanjem
ljudi s poškodbo hrbtenjače. Iz
slednjega sem tudi s pomočjo
uporabnikov in mentorjev napisala
diplomsko delo in uspešno zaključila
študij.
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?
Na strokovnem področju, ki pokriva
socialno in invalidsko varstvo,
priznam, še nimam veliko izkušenj. To
področje je zame velika novost in zelo
velika sprememba v mojem življenju.
Vendar pa sem prepričana, glede na
to, da se rada spoznavam z novimi
področji in se zavedam, da so v
življenju
spremembe
zelo
dobrodošle, da bom s svojimi
delovnimi vrednotami in s pomočjo
čudovitih sodelavk in sodelavcev hitro
spoznala način in metode dela. Na
tem delovnem mestu sem zelo kratek
čas, tako da se še spoznavam z
načinom dela in s sodelovanjem z
različnimi organizacijami. Trenutno
veliko poslušam, si poskušam
zapomniti, predvsem si veliko
zapisujem in se učim o vsebini dela. V
veliko pomoč in oporo mi je kolegica
Tanja Kovačič, s katero si deliva
pisarno.
Kaj zajema tvoje delo in ali si se že
privadila, priučila? So kakšne
težave, je kaj posebej težko, te kaj
posebej veseli?
Moja vizija je našim članom omogočiti
kakovostno življenje, pripadnost in
vključevanje v aktivnosti oz. področja,
ki posameznika izpopolnjujejo.
V največje veselje mi je delo z
uporabniki, zato bi si želela predvsem
opravljati delo, ki zajema osebni stik s
člani. V svoje delo bom z veseljem

vključevala znanja in izkušnje z
vsebinami s področja delovne
terapije.
Ker je v vsaki organizaciji zelo
dobrodošel nov veter, mlade
ideje, me zanima, ali kje vidiš
možnost za izboljšave. Ali meniš,
da bi bilo potrebno posebne
socialne programe prevetriti?
Trenutno, glede na to, da sem res svež
»veter« in da nimam predhodnih
izkušenj izvajanja socialnovarstvenih
programov, težko odgovorim na to
vprašanje. Menim pa, da bom čez
nekaj mesecev že lahko dala kakšno
povratno informacijo. Vsekakor se
strinjam, da so spremembe in novosti,
kako še kaj izboljšati, spremeniti,
prevetriti, zelo dobrodošle. Moj cilj in
želja sta, da kot zveza naredimo vse,
kar je v naši moči, za bolj prijazno,
sprejeto in dostopno okolje za vse
uporabnike.
Tim zaposlenih ZPS je kar velik.
Kako si se ujela, vklopila? Upam,
da si bila lepo sprejeta …
Vsi zaposleni na ZPS so me lepo
sprejeli in mi zaželeli čudovito
dobrodošlico. Iz lastnih izkušenj lahko
povem, da so prijazni, iskreni in
spoštljivi odnosi ključni del dobrega
počutja na delovnem mestu, to pa
vodi v kvalitetno opravljanje dela. Na
delovno mesto prihajam z veseljem in
velikim navdušenjem za pridobivanje
novih znanj in izkušenj.
In kako so te sprejeli člani?
Člani, ki sem jih imela priložnost v tako
kratkem času spoznati, so me sprejeli
zelo lepo. Nekateri, s katerimi se
poznamo že vrsto let, so me prišli tudi
osebno pozdravit in mi zaželet
dobrodošlico in dobro medsebojno
sodelovanje.
Imaš morda kakšne želje, potrebe
oz. vprašanje za nas?
Tukaj bi izkoristila priložnost in
izpostavila, da si želim le, v kolikor bo
kdorkoli
potreboval
kakršnokoli
pomoč, podporo ali samo pogovor,
da me lahko kontaktira in kolikor bo v
mojih zmožnostih, bom naredila vse,
da dosežemo skupni cilj, prijazen in
dostopen svet za naše uporabnike.

[ DELO ZVEZE ]
Barbara Slaček | Standard kakovosti - NVO

ŽE V ČETRTO PRESTALI CERTIFIKACIJSKO PRESOJO
Pisalo se je leto 2013, ko smo prvič s strahom predstavili delovanje zveze in prav tako tudi podrobno vse
njene posebne socialne programe. Takrat sva se s predsednikom Danetom Kastelicem udeležila predavanj
in se tudi z izpitom potrdila za notranja presojevalca programov/procesov po sistemu standarda kakovosti –
NVO.

T

akrat, se spomnim se je tovrstnega predavanja
udeležilo kar nekaj naših kolegov iz sorodnih
organizacij, ki so prav tako prejeli potrdila o
usposobljenosti za notranje presojevalce. Vendar se, iz
meni neznanih razlogov, še vedno le Zveza paraplegikov
Slovenije ponaša s certifikatom, kar je velika škoda.
Sledila je priprava Poslovnika kakovosti, ki je ključni
dokument predstavitve delovanja organizacije in
programov. Šele, ko je bil dokument sestavljen in potrjen s
strani Inštituta za kakovost in meroslovje in njihove
sodelavke, certifikacijske zunanje presojevalke Tine Divjak,
po sistemu SIQ-NVO in opravljene vse notranje presoje
programov in delovanja smo se prijavili tudi na zunanjo
certifikacijsko presojo, ki jo vsake tri leta opravi ravno Tina
in uspešno prestali tudi to.

Seveda se je zveza z leti zelo razvila, razvili so se tudi njeni
programi, ne smemo pa pozabiti še na dodatno dejavnost
osebne asistence. Vse novosti je potrebno spremljati in jih
certificirati. V ta namen sta letos usposobljenost za notranja
presojevalca opravila še Špela Šušteršič, strokovna vodja
dejavnosti osebne asistence in Matej Verbajs, pravnik pri
zvezi.
Zveza je od aprila dalje za nova tri leta certificirana za
izvajanje posebnih socialnih programov za izboljšanje
kakovosti življenja paraplegikov in tetraplegikov ter
dejavnosti osebne asistence.

Na osnovi certifikacijske presoje je Zveza pridobila
pozitivno mnenje in potrditev, da ustreza zahtevam NVOstandardu kakovosti. Šele ko smo dobili certifikat, se je naše
delo šele zares začelo, saj je potrebno voditi programe in
postopke, skladno z zahtevami standarda, ter jih še
dopolnjevati in razvijati, svoje kakovostno delovanje pa
dokazovati zainteresiranim, izvajati redne letne notranje
presoje programov, vsake tri leta pa ponovno kandidirati za
pridobitev certifikata in znaka kakovosti. »Model, ki temelji
na standardu ISO 9001:2008 in nekaterih tujih sistemih,
oblikovanih posebej za nevladne organizacije – NVO, je v
letu 2007 oblikovala delovna skupina, sestavljena iz
strokovnjakov s področja kakovosti SIQ-ja in predstavnikov
nevladnih organizacij.
Obstoječe standarde so oblikovali tako, da na eni strani
zadovoljujejo potrebe NVO, po drugi strani pa spodbujajo
organizacije, da še posebej razvijejo procese, ki so
pomembni za njihovo transparentnost, finančno
odgovornost in učinkovitost ter odnose z vsemi deležniki.
Vodenje sistema kakovosti je pomemben korak za
nevladne organizacije v Sloveniji. Da bi se standard čim
bolje izkoristil v smislu učinkovitejšega in lažjega
opravljanja nalog, večje odzivnosti na potrebe deležnikov
in s tem razvoja sektorja, je potrebno spodbujati širok
pristop k sistemu vodenja kakovosti. Organizacije ga
uporabijo kot orodje za strateški razvoj, razvoj posameznih
idej.
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[ MREŽENJE ]
Stojan Rozman | Gibalno ovirani gore osvajajo – GOGO 2022

"TUDI INVALIDI ŽELIMO STOPITI
NA VRH GORE TAKO KOT VSI
SLOVENCI."
Tam lahko odpremo oči in srce. Tako začutimo moč narave, ki nas okrepi za lažje sprejemanje težav. Eno redkih
priložnosti, da svojo srčno željo uresničimo, predstavlja za mnoge invalide akcija GIBALNO OVIRANI GORE
OSVAJAJO – GOGO 2022. Letos se je začela že 14. aprila. Organiziranih bo 12 pohodov, ki jih je ekipa
GOGO 2022 predstavila na novinarski konferenci v sredo, 6. aprila.

"N

a
vsakem
pohodu
pričakujemo več kot 60
udeležencev – planincev
invalidov, njihovih najbližjih in
prostovoljcev, ki bodo zagotovili, da
bo udeležba varna in prijetna za vse.
Na prvem pohodu – 14. aprila na
Plački vrh – se bomo naužili čudovite
panorame, ki se odpira vse do
Prekmurja, Donačke gore in Alp," je
napovedal vodja delovne skupine
GOGO 2022 Stojan Rozman.
Do konca septembra se bo zvrstilo 12
pohodov po poteh Gorenjske,
Štajerske in Dolenjske, dostopnih tudi
za planince na invalidskih vozičkih in
pohodnike, ki pri hoji potrebujejo
pomoč. "Skupna točka vseh pohodov
je doživetje svobode, gibanja in
druženja. Pogled na vrhove gora,
čutenje svežine gozdov, predvsem pa
povezanost in zavedanje, da nisi sam,"
je Rozman predstavil akcijo, ki gibalno
oviranim že tretje leto zapored
priporoča in predvsem omogoča
aktiven življenjski slog ter druženje.
Zato je novinarska konferenca, na
kateri so predstavili letošnjo akcijo in
planince,
ki
premikajo
meje
mogočega v svojem življenju,
potekala v zelenem okolju turistične
kmetije Pri Lazarju, nad sotočjem treh
rek, nedaleč od Ljubljane.
"Vse gore, na katere se bomo letos
podali, so za GOGO planince nove.
Dolžine in zahtevnosti poti so različne
in
prilagojene
zmožnostim
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Združenje multiple skleroze
Slovenije,
ki so za predstavitev akcije izbrali 6.
april, mednarodni dan športa za razvoj
in mir, saj akcija spodbuja gibalno
ovirane osebe, naj se podajo v naravo
in družbo, novim dogodivščinam
naproti.

udeležencev, ob tem pa smo izredno
zadovoljni, da število GOGO planincev
raste in da bomo lahko s podporo
številnih prostovoljcev podaljšali
sezono pohodništva na kar pol leta,"
je izpostavil Rozman.
Akcija, ki povezuje invalidske in
humanitarne organizacije, krepi
solidarnost,
medgeneracijsko
sodelovanje in prostovoljstvo ter
promovira skrb za naravo, letos že
tretje leto poteka pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja.
Pri izvedbi sodeluje pet partnerjev:
•
Planinska zveza Slovenije,
•
Sonček – Zveza društev za
cerebralno paralizo Slovenije so. p.,
•
Zveza paraplegikov Slovenije,
•
Društvo distrofikov Slovenije,

Združenje multiple skleroze Slovenije
se je letos pridružilo akciji kot peti
partner. "V družbi, ki je postala po
razmišljanju zelo individualistična,
take akcije krepijo odgovoren odnos
do narave, v kateri je množica
enkratnih in zanimivih posebnosti.
Potrebno je odpreti oči in srce. Samo
na ta način bomo začutili moč narave,
ki nas lahko okrepi za lažje
sprejemanje težav, ki sta nam jih
naložili bolezen in invalidnost," je
pojasnil namestnik predsednika
združenja Edvard Rednak.
Pomen akcije, telesne aktivnosti in
druženja
je
predstavil
tudi
parašportnik Matjaž Bartol, ki je
najbolj dejaven v paralimpijski
disciplini boči oziroma dvoranskem
balinanju, za kar je na prireditvi
Parašportnik leta 2021, ob zaključku
tekmovalne športne poti prejel tudi
priznanje za življenjsko delo.
Ker je pogled na preizkušnje življenja
drugačen, če nanje gledamo z vrha, je
akcijo podprl vrhunski alpinist in prvi
Slovenec na vrhu Everesta, Andrej
Štremfelj. Skupaj s soprogo Marijo
Štremfelj sta se v zgodovino zapisala
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predstavijo, kakšen občutek ima v
nogah oseba z multiplo sklerozo.
Ob začetku letošnje akcije so se člani
ekipe GOGO 2022 poklonili tudi
spominu na Iva Jakovljeviča, enega
najvidnejših članov ekipe.

KRASNI AMBASADORJI IN
PARAŠPORTNIKI
tudi kot prvi zakonski par, ki se je
povzpel na vrh Everesta: "Z Marijo sva
že dve leti ambasadorja akcije
GIBALNO OVIRANI GORE OSVAJAJO.
Moram priznati, da takrat, ko sem
privolil v to, niti slučajno nisem vedel,
kako bo, kaj je smisel moje prisotnosti,
kako bodo akcije izgledale. Pred tem
sem dvakrat sodeloval pri vzponu
slepih na Triglav in vedel sem, da pri
takih sodelovanjih običajno dobim
več, kot dajem. Zato sva se oba z
veseljem odzvala povabilu. V primeru,
ko gre za neko dobrodelno in
prostovoljno udejstvovanje, ne moreš
zgrešiti smisla, sem si mislil. Že na prvi
udeležbi na pohodu sem bil pozitivno
presenečen. Vzdušje in energija
prisotnih sta me prepričala, da je
vredno sodelovati. Zato se vedno z
veseljem odzovem vabilu, tako kot –
verjamem – tudi vsi ostali ambasadorji
akcije."
Da bosta pohodnikom vselej
zagotovljena spremstvo in varnost,
bodo v letošnjem letu pripomogli
prostovoljci Zavoda Nefiks in
Zavoda Manipura. Zavezo o
sodelovanju na tem področju so
predsednik Planinske zveze Slovenije
Jože Rovan, predstavnica Zavoda
Manipura Barbara Otoničar in
predstavnik Zavoda Nefiks Jože
Gornik potrdili s svečanim podpisom
dogovora o sodelovanju.

odločitev
utemelji
predstavnik
NiceHasha Martin Škorjanc.
Bogastvo akcije pa je tudi v
povezovanju z ostalimi akcijami
Odbora inPlaninec Planinske zveze
Slovenije,
spodbujanju
inkluzije
celotne družbe in povezovanju
različnih kategorij invalidnosti in
posebnih potreb. Slepi in slabovidni
planinci, ki osvajajo Slovensko
planinsko pot, se tako letos učijo
slovenskega znakovnega jezika pod
taktirko Slovenke leta 2020 Natalije
Spark, saj so se v kočah že večkrat
srečali z akcijo Gluhi strežejo v
planinskih kočah.
Predstavili so se tudi razni tehnični
pripomočki, ki bodo olajšali podvige
in se bodo dali v nadaljevanju tudi
individualno izposoditi – invalidska
vozička s posebnimi gumami za
brezpotja, dodatni kolesi, ki omogočita,
da invalidski voziček premaguje
brezpotja, smučke, ki se jih namesti na
invalidski voziček, posebni invalidski
ležalnik za težje dostopne poti …
Udeleženci
so
vse
naštete
pripomočke lahko preizkusili, med
njimi tudi posebna obuvala, ki

Člani ekipe GOGO 2022 so hvaležni in
ponosni, da so akcijo podprli cenjeni
in spoštovani ambasadorji: Evgen
Bavčar, Urška Vučak Markež, Igor
Plohl, Marija in Andrej Štremfelj,
Tone Kuntner, Viki Grošelj, Andrej
Težak - Tešky, Uroš Bitenc in Žiga X
Gombač.
Akcijo podpirajo tudi parašportniki:
Nastija Fijolič, Matej Arh, Lena
Gabršček, Dejan Fabčič, Sandi
Novak, Tanja Cerkvenik, Jernej
Slivnik, Gregor Gračner, Anej
Doplihar in Nataša Bartol.
Izkusite doživetja gora z nami in
razumeli boste misel Tjaše Štanta:
»Gora ni rekreacija, ampak hrana
za dušo.«
GIBALNO OVIRANI GORE
OSVAJAJO 2022 - PLAN POHODOV
27. avgust

Velika Planina

10. september

Trdinov vrh

18. september

„Pohod v neznano“

24. september

Bohor

29. september

Završki stolp

Ponosni generalni sponzor akcije
GIBALNO OVIRANI GORE OSVAJAJO
2022 je že tretje leto NiceHash,
slovenski posrednik pri rudarjenju
kriptovalut. "Gora je lahko kot
življenje, pretežka, če se vzpenjaš sam,
a prijazna, če imaš podporo prijateljev.
Velika požrtvovalnost in predanost
ekipe GOGO nam je navdih in vzor.
Biti del tega gibanja je čast in ponos,"
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Stojan Rozman | Gibalno ovirani gore osvajajo

V POMLADNIH DNEH SMO OSVOJILI KAR NEKAJ VRHOV
PLAČKI VRH

Določili smo čas za prvi pohod v letu
akcije Gibalno ovirani gore osvajajo –
GOGO in dobili lepo vreme. Na sončen
predvelikonočni četrtek, 14. aprila
2022, se je na zbornem mestu v vasi
Plač blizu Maribora zbrala pisana
druščina pohodnikov inPlanincev
akcij: GOGO, nevrorazlični AMA, Slepi
in slabovidni po SPP, prostovoljci iz

Slovenije in tujine, društva, zavodi,
združenja, zveze, OŠ Starše, Zavod
Hrastovec, Planinska zveza Slovenije,
Zavod Manipura, Zavod Nefiks … Prvič
so se nam organizirano priključili tudi
člani/ce Združenja multiple skleroze
Slovenije. Skupaj smo presegli
»magično število« 100 udeležencev.
Po »poti vinogradništva in fosilov«
smo se povzpeli na Plački vrh, 508 m

visok hrib, kamor so leta 2000 postavili
28 metrov visok leseni razgledni stolp
(Plački stolp) z lepim razgledom. Po
osvojitvi vrha smo se malo spustili, del
poti opravili po gramozni in travnati
poti ter se namenili do Vinogradniškoizletniške kmetije Leber, kjer smo kosili.

Magičnih sto pod Plačkim stolpom (Foto: GOGO)

NEPOZABNO DOŽIVETJE NA GORI OLJKI ZA VEČ KOT
250 inPLANINCEV
»Pohod na goro Oljko je bil zame nekaj posebnega.
Prvi na tak način. Po dolgem času sem zopet odšla na
organiziran pohod v družbi drugih ljudi, tokrat
številnih gibalno oviranih in prostovoljcev, ki so po
potrebi priskočili na pomoč. Bilo je neprecenljivo. Na
vrhu mi je zažarel obraz, na njem se mi je zopet narisal
širok nasmeh, za katerega sem v preteklosti že
pozabila, da ga sploh imam. Sklenila sem nekaj zelo
dragocenih prijateljstev, fajn je bilo.«
To je le eden od vtisov, ki so v soboto, 14. maja, pospremili
drugi letošnji inkluzijski pohod akcije Gibalno ovirani gore
osvajajo (GOGO), ki gibalno ovirane vabi, predvsem pa jim
omogoča doživetje gora, narave, druženje, povezovanje in
nova doživetja.
Za mnoge gibalno ovirane planince so pohodi te akcije
edina priložnost za to, da stopijo na vrh in se naužijejo
razgleda, zato se je pohoda udeležilo več kot 70 gibalno

Na poti smo premagali 295 metrov nadmorske višine. (Foto: GOGO)
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oviranih planink in planincev, skupaj s
spremljevalci, prostovoljci in svojci
gibalno oviranih pa je pritegnil več kot
250 inPlanink in inPlanincev – Odbora
inPlaninec.

najkrajšem času potrudilo ustreči
željam po jedači in pijači več kot 200
planincev. Urejen je bil dostop,
stopnice so prekrili z lesenim
podestom.

Udeležba je bila visoka in bila bi še
višja, če ne bi – tik pred pohodom in
dnevi »ledenih mož« vremenska
napoved napovedovala dež. Kljub
temu je v sobotnem jutru sonce
nežno osončilo ravnine Savinjske
doline in obetalo lepe razglede z vrha
gore Oljke. V vasi Dobrič nad Polzelo
sta zbirno mesto pohodnikov ob 9. uri
preplavila živahen direndaj in veselo
pričakovanje, udeleženci so prejemali
majčke z GOGO napisom, nameščala
se je potrebna oprema za varno
udeležbo invalidov, nato pa se je
skupina planincev podala na pot.

Koroška pesnica in pisateljica pravljic
Tatjana Strmčnik je v kulturnem
programu zrecitirala eno svojih
avtorskih pesmi in jo posvetila
spominu na preminulega Iva
Jakovljeviča, še v preteklem letu
člana delovne skupine GOGO. Župan
občine Polzela Jože Kužnik in
predsednik Planinskega društva
Polzela Aleksander Mlakar sta
pohodnikom izrekla dobrodošlico in
jih povabila, naj goro Oljko še
obiščejo.
Pohod je udeležencem segel do srca.
“Menim, da je marsikdo od nas dojel,
da ljudje s posebnimi potrebami
spreminjajo svet,“ je razmišljala
Marija Metlika, prostovoljka in
dobitnica priznanja za promocijo
učenja in znanja, ki ga podeljuje
Andragoški center Slovenije.

»Morda se pot ne zdi obsežna, vendar
je zaradi vzponov in podlage
zahtevala napore pri vleki invalidskih
vozičkov na ročni pogon kot tudi
počitek razgretih motorjev električnih
vozičkov. Za pot smo v povprečju
potrebovali približno eno uro,
premagali
smo
295
metrov
nadmorske višine,« pove vodja akcije
Gibalno ovirani gore osvajajo Stojan
Rozman.
733 metrov visoko goro Oljko in
planinski dom, ki stoji v bližini cerkve
Svetega Križa, si bodo inPlaninci
zapomnili po odlični hrani in
čudovitem osebju, ki se je v

Vtisi GOGO inPlanincev

Mojca Sušec: »Pohod na goro Oljko
je bil izredno dobro organiziran in vse
je potekalo gladko.«
Janja Matko: »Hvala vam, da
človeku, ki se zaradi zdravstvenih
težav takšnih izletov ne bi mogel
udeležiti, omogočate nepopisno lepe
izkušnje ter uresničite njihove želje in
sanje s pomočjo društva in

prostovoljne pomoči. Moja mami se
jih z veseljem vedno udeleži in je zelo
vesela, saj jo izleti napolnijo s
pozitivno energijo in izkušnjo, ki je
brez vas ne bi mogla doživeti. Hvala
vam iz srca.«
Mateja Tanjšek: »Gora Oljka – tako
blizu in zame hkrati tako daleč. Od
doma jo gledam vsak dan, vendar do
nje peš žal ne morem. Že sedem let ne
vozim in od takrat dalje se je moje
življenje obrnilo na glavo … Zelo
nerada nadlegujem druge ljudi v
njihovem prostem času, saj sem
mnenja, da ga potrebujejo prav tako
kot jaz, zato raje ostanem doma. V
preteklih letih sem namreč že
ugotovila, da lažje pridem na drugi
konec sveta kot pa z javnim prevozom
kamorkoli po Sloveniji, še posebno ob
vikendih. Prav zato mi je projekt
GOGO – inPlaninec tako zelo všeč.
Zjutraj pridejo pome na dom oziroma
na dogovorjeno mesto in me po
končanem pohodu tudi pripeljejo
nazaj.«
Zvonka Zupančič: »Pot je bila za
marsikoga kar dolga, zato je bilo na
razpolago spremljevalno vozilo. Na
vrh smo prispeli vsi, vsak na svoj način,
v svojem tempu. Pogled na zbrano
množico pohodnikov, ki so bili
povsod, po klopeh, v vozičkih na
hribčku pred cerkvijo in planinskim
domom, je bil fantastičen.«
Saša Lesjak: »Prvi vtis: odlično in
odločno, s svojimi prijatelji sem z vami
preživela prečudovit dan. Čestitke,
bravo!
Zelo sem vesela, da sem se udeležila
izleta, vidim, kako aktivni ste in tudi
vem, koliko truda in organizacije ter
odgovornosti je treba, da spelješ tak
izlet, kaj šele vse na seznamu.
Ogromno priložnosti je za vse, super
ste!
Nisem si znala predstavljati poteka
pohoda, pričakovala sem več ovir na
poti, več strmine, več zapletov ... V
bistvu nisem imela predstave, čeprav
sem vodila planinsko sekcijo v CUDV
20 let. Neverjetno, kaj vse se nam je na
poti zgodilo!
Tudi program, postrežba, hrana, WC-ji
– vse super.

Stopnice so takole prekrili z lesenim podestom. (Foto: GOGO)
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Vsak inPlaninec (ne glede na oviro) je
imel še kup svojih skrbi, nepovezanih
z vami in organizacijo: kako bom to,
kaj če bo to, ali bo WC itd., a skupno
sporočilo vseh, s katerimi sem imela
priložnost govoriti, je eno: videl sem,
da zmorem ali pa nisem si mislil, da to
lahko/še lahko, s skupnimi močmi gre
ipd.
Lepo, da sta bila vključena Planinsko
društvo Polzela in Občina Polzela,
lepo.«

Tokratno pot so zaznamovale pelerine in dežniki. (Foto: GOGO)

Tabla, ki je opozarjala na planince na cesti.
(Foto: GOGO)

InPLANINEC NA KALU

Planinski dom na Kalu nad
Hrastnikom je bil v nedeljo, 29. 5.
2022, cilj četrtega inkluzijskega
pohoda skupin inPlaninec.
Dosedanji trije pohodi so potekali v
prečudovitem vremenu, pri zadnjem
pa ni bilo tako. Vreme je bilo oblačno,
turobno, kasneje je začel padati rahel
dež, ki nas je spremljal vse do cilja.
Vedrina pohodnikov sicer ni vplivala
na vreme, na srečo pa tudi vreme ni
vplivalo na vzdušje tistih pogumnih, ki
so se pohoda udeležili. Bilo je veselo
in zopet edinstveno doživetje v naravi.
Na Kal vodi več poti, za skupino
pohodnikov Gibalno ovirani gore
osvajajo pa je najprimernejša
asfaltirana cesta do planinskega
doma.
Zaradi slabih vremenskih razmer se je
na pot podalo bistveno manj
pohodnikov, kot je bilo prvotnih
prijavljenih – skupno se ga je
udeležilo 111, od tega 22 akcije
GOGO.
Ker cesta ni bila zaprta za javni
promet, so na začetku pohodne poti
planinci PD Hrastnik namestili tablo
»Pohodniki na cesti«. Prav tako so tudi

na lokacijah, kjer so stranske poti
vodile na glavno cesto, stali planinci in
opozarjali na dogajanje na cesti.
Planinci pozdravljajo to akcijo in so se
povsem vključili v izvedbo pohoda
inPlaninca, zlasti pri zagotavljanju
dodatne varnosti pohoda.
Čakajoč na začetek so si pohodniki čas
krajšali s pesmijo, z opisom, besedila s
»kretanjem«. Po formiranju kolone se
je ta kar hitro premikala. Temu je
botrovalo dejstvo, da je bila pot ves
čas asfaltna pa tudi pomoč
prostovoljcev. Ti so bili iz vrst skavtov,
tabornikov, zavoda Manipura itd.
Pot je bila na več delih precej strma in
je nekaj časa potekala po gozdu.
Druga polovica je bila bistveno lepša,
bolj odprta, vila se je po planini med
nepokošenimi travniki, tudi skozi
predor, katerega hrbtišče pozimi
predstavlja del smučišča. Nepokošeni
travniki so nudili razkošje različnih
rastlin, značilnih za to območje,
vendar so bili zaradi dežja deležni le
bežnega pogleda pohodnikov.
Pohodniki so prehodili 4,4 km in se
dvignili za približno 300 m višinske
razlike, sicer opremljeni z dežniki,
pelerinami, anoraki, skuterji in vozički,
zlasti z električnimi pa še z zaščito za
vozičke in skuterje. Na cilj so vsi prišli
srečno, nihče ni obstal, nihče se ni
poškodoval.
Kal je hrib v Zasavskem hribovju, visok
956 m in se dviga nad mestom
Hrastnik. Skupini Odločen korak dež ni

bil dovolj, povzpeli so se še na Mrzlico,
45 minut od Kala oddaljeno planinsko
kočo na Mrzlici.
Pred planinskim domom je kljub
mrzlemu vremenu postalo toplejše,
ko nas je nagovorila ambasadorka
akcije Urška Vučak Markež. Sledili
so nagovori predsednika Planinskega
društva Hrastnik, oskrbnika doma,
župana
Občine
Hrastnik
in
predstavnikov posameznih invalidskih
organizacij in skupin inPlaninca ter
namestnika predsednika Združenja
multiple skleroze, saj se v zadnjem
tednu meseca maja obeležuje
svetovni dan multiple skleroze.
Ob dobri malici, ki so jo stregli gluhi, in
glasbi harmonikarja Draga Sivka ter
fantov iz skupine Novi veseli jahači, ki
je ustvarila pravo vzdušje domačnosti,
je bilo vse enkratno, tako kot vedno na
pohodih inPlaninca, kljub vremensko
neugodnim razmeram in mrazu, saj je
bilo le 5,5 stopinj.
Tokrat se je večina vračala z
avtomobili, saj je dež še kar padal, le
redki »mrzloljubci« so pot do štarta
prehodili.

„Ne moreva biti skupaj od nekdaj,
sva pa lahko za večno.“
Ksenija Benedetti
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Tanja Kovačič | Rane zaradi pritiska

POSTAL SEM SAM SEBI ZDRAVNIK: RANE ZARADI
PRITISKA MED PARAPLEGIKI IN TETRAPLEGIKI
Rane zaradi pritiska, splošno znane kot preležanine, so eden od pogostih zapletov v življenju oseb s
poškodbo hrbtenjače. Čeprav zveza in društva paraplegikov redno izvajajo preventivne aktivnosti
osveščanja glede preventive na tem področju, številni člani živijo z dolgotrajnimi in ponavljajočimi se ranami
zaradi pritiska. Zveza je marca 2022 z raziskavo o ranah zaradi pritiska preverila stanje med člani. Njene
rezultate je predstavila na dveh strokovnih okroglih mizah, s pomočjo katerih je oblikovala rešitve za ureditev
te pereče problematike.

Z

veza paraplegikov Slovenije v
sodelovanju z lokalnimi društvi
paraplegikov že vrsto let izvaja
preventivne akcije in izobraževanja, s
katerimi člane informira o ranah zaradi
pritiska in jih usposablja za
preprečevanje tovrstnih zapletov. Med
drugim ste o razjedah zaradi pritiska
lahko brali v glasilu Paraplegik in
prisluhnili predavanju asist. prim.
Cirila Trillerja, dr. med., ki je eden
največjih strokovnjakov na tem
področju pri nas. Pa vendar javno
dostopni podatki kažejo, da so
najpogostejši
vzroki
za
smrt
paraplegikov in tetraplegikov že vrsto
let obolenja urotrakta, infekcije in
hude oblike preležanin. Poslanstvo
zveze je, da varuje pravice ter interese
paraplegikov in tetraplegikov, zato je
njena naloga, da razišče razloge za to
statistiko in ustrezno ukrepa.
Da bi razumeli razloge za nastanek ran
zaradi pritiska, načine njihovega
zdravljenja in težave, s katerimi se člani
soočajo, ko živijo z rano, smo na zvezi
zastavili raziskavo. Vprašalnik Rane
zaradi pritiska in uroinfekti sem
sestavila Tanja Kovačič. Pregledali so
ga strokovnjaki s področja medicine in
zdravljenja ran zaradi pritiska. Anketni
vprašalnik je bil 10. marca 2022 v
tiskani obliki po klasični pošti
razposlan na naslove vseh 1093 članov
ZPS. Sestavljen je bil iz 44 vprašanj, od
teh jih je bilo pet splošnih, 31 se jih je
navezovalo na rane zaradi pritiska.
Zadnjih osem vprašanj je raziskovalo
temo uroinfektov, ki so prav tako
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izredno pereča tema med člani.
Vprašanja na temo ran zaradi pritiska
so raziskovala posameznikove izkušnje
z ranami na lastnem telesu,
sodelovanje z medicinskim osebjem v
procesu zdravljenja ran, načine
zdravljenja ran in poznavanje
preventive. Kuverta z vprašalnikom, ki
so jo prejeli člani, je vsebovala tudi
prazno kuverto z naslovom ZPS in s
poravnano poštnino, ki je bila
namenjena
brezplačnemu
in
enostavnemu
vračanju
rešenih
vprašalnikov.
Do vključno 29. marca 2022 smo na
naslov ZPS prejeli 267 izpolnjenih
vprašalnikov. Zaposleni so sodelovali
pri prepisovanju podatkov iz pisne v
elektronsko obliko. V nadaljevanju
bom predstavila prvo preliminarno
analizo rezultatov, ki sem jo izvedla
med 30. marcem in 15. aprilom 2022.
VZOREC
Prva analiza anket je pokazala, da je
anketo vrnilo 24 % vseh članov.
Anketiranci so bili povprečno stari 59
let. Približno tri četrtine so predstavljali
moški in eno četrtino ženske. Največ je
bilo paraplegikov (143), sledili so
tetraplegiki (57), paraparetiki (36),
tetraparetiki (27) in nekaj oseb z drugo
diagnozo. Vzorec dokaj dobro
ponazarja članstvo ZPS.
Povprečno število let uporabe
invalidskega vozička med anketiranci
je bilo 21 let. Najdaljša zabeležena
doba uporabe vozička je bila 63 let.

Slaba polovica anketirancev je
navedla, da nimajo pridruženih
bolezni, ki bi lahko vplivale na
nastanek ran zaradi pritiska. Dobra
polovica pa je navedla bolezni, kot so
sladkorna bolezen (45), bolezni žil (20),
maligna obolenja (11) in druge
bolezni.

IZKUŠNJE Z RANAMI
Več kot polovica anketirancev se je že
srečala z rano zaradi pritiska.
V trenutku anketiranja je imela rano
ena četrtina anketirancev. Povprečno
je vsak od respondentov do trenutka
reševanja ankete imel že po dve rani.
Največje število ran, ki jih je navedla
ena oseba, je bilo 25. Povprečno so
imeli anketiranci rano od 2,5 do 8,4
mesecev. Najdlje trajajoče obdobje
ene rane, ki smo jo zabeležili v
raziskavi, je bilo 22 let.
Približno polovica je za najpogostejši
razlog za nastanek rane navedla
ležanje v postelji v bolnišnici, sledilo je
sedenje na invalidskem vozičku,
ležanje v postelji doma in nepozornost
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ter neustrezen pripomoček – blazina.
Anketiranci so v času nastanka rane
najpogosteje bivali doma in v
bolnišnici.
Najbolj pogoste so bile rane na
zadnjici (73) in rane na trtici (66). Manj
pogoste pa tiste na boku oz. kolku (21),
peti (19), gležnju (13), nogi (11), križu
(7), hrbtu (7), prstu na nogi (5),
lopaticah (4), stopalu (4), glavi (3),
komolcu (1) in na spolovilih (1).
Polovico ran so anketiranci odkrili
sami. Sledijo rane, ki so jih odkrili
družinski člani. V manjši meri so rane
odkrili zdravnik, asistent in patronažna
služba.

ZDRAVLJENJE RAN
Za rano je najpogosteje skrbela
patronažna služba (82), sledijo
medicinska sestra (42),
osebni
zdravnik (37), družinski člani (33),
osebni asistenti (31) in zdravnik
specialist (15), najpogosteje kirurg
plastik.
Zdravniki so paciente z rano zaradi
pritiska največ informirali glede
sodelovanja s patronažno službo (78)
in glede sanacije oz. zdravljenja rane
(65), najmanj pa glede pomena
psihološkega zdravja (4) in ustrezne
prehrane (10). 46 anketirancev je
navedlo, da jih je osebni zdravnik
informiral glede sodobnih oblog za
rane. Če primerjamo odnos do
bombažnih gaz kot pripomočka za
zdravljenje ran, je zaskrbljujoče
dejstvo, da je 21 oseb navedlo, da jih je
zdravnik opisal kot ustrezne, zgolj 5
oseb pa je navedlo, da jih je predstavil
kot neustrezne za zdravljenje ran.
Največ jih je osebnega zdravnika
obiskalo zgolj enkrat, ko so mu
pokazali rano (54), sledita odgovora
'Osebnega zdravnika nisem obiskal

zaradi rane zaradi pritiska.' (46) in
'Obiskal sem ga enkrat na 2–3 mesece.'
(37). Veliko redkeje so osebnega
zdravnika zaradi rane obiskali 'enkrat
na 6 mesecev' (8) in 'enkrat na leto' (6).
Slaba polovica respondentov je
odgovorila, da je bila njihova rana
kirurško zaprta.
Vsak petnajsti
anketiranec je doživel, da so njegovo
operacijo kirurškega zaprtja rane
preložili. Povprečno je bila tovrstna
operacija preložena za 4,6 mesecev.

Trije anketiranci so zaradi rane izgubili
ud, štiri osebe pa v trenutku
odgovarjanja niso vedele, ali bodo ud
izgubile zaradi trenutne rane.
Štiri
vprašanja
so
raziskovala
predpisane obloge za zdravljenje ran
glede na različne medicinske delavce.
Rezultate vseh štirih vprašanj sem
združila
zaradi
nenatančnosti
pridobljenih odgovorov. 50 oseb je
navedlo, da so medicinski delavci za
zdravljenje ran uporabili bombažne
gaze, 79 oseb pa je kot take navedlo
sodobne obloge za zdravljenje ran.
Petnajst jih je pod 'drugo' dopisalo:
Hansaplast, medicinski med, Comfel –
plus prozorna obloga, obloge z
voskom in medom, Hyperol sprej,
kreme, obloge, jod-tekoči med,
mazilo, posebni trakovi (Polymem),
umetna koža, obveza z jodom, Nonadhesive pod, Aquacell in jodove
mrežice.

Zaskrbljujoče je dejstvo, da je morala
ena tretjina anketirancev sodobne
obloge za rane plačati sama.
SAMOZDRAVLJENJE
Dve tretjini anketirancev sta rano
redno ali občasno zdravili sami. To so
najpogosteje storili, ker rana ni bila
kritična (25), ker so 'postali sami sebi
zdravnik' (14) in zaradi nerednih
prihodov patronaže, zaradi težko
dostopnega zdravnika ter med vikendi (13).
Številni so navedli več postopkov, ki so
jih uporabljali pri samozdravljenju ran.
Najpogosteje so navajali čiščenje,
spiranje, razkuževanje, nego in higieno
(27),
sledi
navajanje
uporabe
modernih oblog za rane (24), uporaba
različnih mazil, gelov in krem (17) ter
zmanjšanje pritiska, manj sedenja in
počitek (13). Posamezniki so navajali,
da so pri samozdravljenju izvajali
postopke, kot jih je izvajala patronažna
služba oziroma v skladu z navodili
zdravnika (9). Naštevali so tudi
postopke previjanja, lepljenja in
zaščite rane (9). Šest oseb je navedlo
uporabo laserja, elektrostimulacije in
Bioptron lučke. Najmanj pogosto so
navajali skrb za suhost (4), uporabo
medicinsko tehničnih pripomočkov,
kot sta antidekubitusna terapevtska
blazina in stojka (3) ter uporabo spreja
za rane (2).
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Domača zdravila, ki so jih uporabljali za
zdravljenje ran, so oljčno olje, arnika,
švedska grenčica, aloe vera, zeliščne
kreme, med in kamilični čaj. Oralno so
za zdravljenje ran navajali tudi
probiotike in zeolit.
PREVENTIVA
Na vprašanje 'Ali poznate načine
preprečevanja ran zaradi pritiska?' sta
dve tretjini odgovorili pritrdilno. Dobra
polovica je zatrdila, da imajo vse
pogoje za preprečevanje ran, tretjina
anketirancev pa glede tega ni bila
prepričana.
Težave, s katerimi so se soočali pri
preprečevanju ran zaradi pritiska, so
najpogosteje zmanjšano gibanje,
predolgo sedenje oziroma ležanje
(20). Sledile so težave z obračanjem in
razbremenjevanjem ogroženih delov
telesa (8). Težave z ustrezno
antidekubitusno blazino je navedlo
osem oseb, sedem oseb je navedlo
finance, šest težavno presedanje, štiri
neprimerno obutev, štiri težave z
občutljivo kožo, tri pomanjkanje
senzibilitete (zaradi česar ne čutijo, da
rana nastaja), tri osebe pa bolečine,
pekoč občutek in krče. Težave z
medicinskim osebjem (pomanjkanje
znanja pri samih medicinskih delavcih
glede zdravljenja ran in dolge čakalne
vrste za specialista) so navedli zgolj
trije. Le ena oseba je navedla, da je
njena največja težava 'preveč
aktivnosti'.
Na vprašanje 'Kaj bi vam pomagalo, da
bi lažje preprečevali nastanek ran
zaradi pritiska?' so najpogosteje
odgovarjali:
pridobiti
kvalitetne
antidekubitusne blazine in druge
medicinsko tehnične pripomočke,
plačane iz naslova ZZZS (31). Sledilo je
18

navajanje, da bi morali biti bolj pazljivi
oz. pozorni ter v preprečevanje ran
vložiti več energije in notranje volje
(16). 11 oseb je navedlo, da bi jim pri
tem pomagale dodatne terapije, kot
so terapija z lučko, hiperbarična
komora, fizioterapija in FTH vaje,
plavanje, razgibavanje, masaže in
rehabilitacije. Nekateri (9) so naštevali
dodatna znanja o sanaciji ran, ki bi jih
potrebovali oni sami, njihovi asistenti
oziroma medicinsko osebje. Osem
oseb je navedlo, da ne vedo več, kaj bi
jim pomagalo pri preprečevanju ran.
Štirje so navedli večkraten počitek, še
štirje pa dodatna finančna sredstva.
Dodatnega izobraževanja na temo
zgodnjega
zaznavanja
in
preprečevanja ran zaradi pritiska bi se
udeležila
približno
tretjina
anketirancev.
ZAKLJUČEK
Rezultati ankete so potrdili, da so rane
zaradi pritiska pereč problem članov.
Zahtevajo vsakodnevno skrb in
izvajanje
številnih
preventivnih
aktivnosti. Paraplegike in tetraplegike
mnogokrat spremljajo več mesecev ali
let ter s svojim ponavljanjem
posameznike pogosto prisilijo, da se
samozdravijo in postanejo sami sebi
zdravniki. Pri tem morajo moderne
obloge za rane pogosto kupiti iz
lastnega žepa. Zaskrbljujoče je tudi
dejstvo, da medicinsko osebje
bombažne gaze še vedno opisuje kot
ustrezne za zdravljenje ran.
Rane zaradi pritiska negativno vplivajo
na kvaliteto življenja, lahko vodijo v
amputacijo in pri najhujših zapletih
tudi v smrt, zato je njihovo uspešno
preprečevanje in zdravljenje za ZPS
prioritetnega pomena. V ta namen

smo v sodelovanju s strokovnjaki z
različnih področij organizirali in izvedli
dve okrogli mizi. 21. aprila 2022 smo v
Pacugu v okviru 53. obletnice
ustanovitve zveze izvedli »Izzivi
paraplegije – Enakopravna obravnava
ran«, drugo, z naslovom »Kaj lahko
naredimo bolje? Multidisciplinarni
pristop pri obravnavi paraplegikov –
preventiva in zdravljenje RZP:
Vprašanja, dileme, rešitve«, pa 18. maja
2022 v Portorožu in v okviru 15.
simpozija o ranah ter v sodelovanju s
Kliničnim oddelkom za kirurške
okužbe pri UKC Ljubljana. Ob obeh
priložnostih smo predstavili rezultate
pričujoče ankete in medicinske
delavce, predstavnike Zavoda za
zdravstveno
zavarovanje
ter
Ministrstva za zdravje soočili s
problematiko. Skupaj z njimi smo
oblikovali rešitve, ki segajo od večje
dostopnosti modernih oblog za rane
do ambulante brez čakalnih vrst za vse
vas, ki se soočate z ranami zaradi
pritiska.
Od
vseh
sodelujočih
pričakujemo, da bodo pokazali dovolj
volje in trme, da nam to uspe
udejanjiti.
ZAHVALE
V sestavljanje anketnega vprašalnika,
obdelavo podatkov in njihovo analizo
je bilo vloženega veliko truda in dela
številnih oseb. Zahvaljujem se vsem
sodelavcem, ki so mi pomagali pri delu
s podatki. Moja zahvala gre tudi vsem
članom, ki ste si vzeli čas in rešili
celoten vprašalnik ter nam ga vrnili.
Hvala tudi podjetju Admiral
Slovenija, ki je finančno podprlo
izvedbo
okrogle
mize
»Izzivi
paraplegije – Enakopravna obravnava
ran« 21. aprila 2022 v Pacugu.
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Jože Globokar I Slovesna Skupščina ZPS in okrogla miza na temo Izzivi paraplegije

V PACUGU OBELEŽILI DAN PARAPLEGIKOV
Dan paraplegikov praznujemo 16. aprila, ko je bila ustanovljena organizacija slovenskih paraplegikov in
tetraplegikov. Ustanovili smo ga v letu 2009 v Ljubljani na slovesni skupščini ob 40-letnici organiziranega
delovanja paraplegikov in tetraplegikov. Po dveh letih omejevanj, epidemij in različnih ukrepov smo naš
praznik v Pacugu ponovno pripravili brez omejitev.
4. redna in slovesna Skupščina
Zveze paraplegikov Slovenije
Delegate in goste je z dobrodošlico
najprej nagovoril predsednik skupščine
Peter Robnik in med drugim omenil tri
osebnosti,
ki
so
pomembno
zaznamovale ustanovitev in razvoj naše
organizacije. Ivan Peršak je bil
ustanovitelj organizacije slovenskih
paraplegikov, deloval pa je v izredno
težkih pogojih. Njegovo odrekanje je
bilo izredno veliko. Najprej je bila
ustanovljena Sekcija paraplegikov in
tetraplegikov, ki je prerasla v Društvo
paraplegikov in tetraplegikov, ta pa v
Zvezo paraplegikov Slovenije z devetimi

Slovesna skupščina ob dnevu paraplegikov
(Foto: Lutfi Abdullahu)

pokrajinskimi društvi. Ivan Peršak je bil
za svoj ogromen doprinos pri delovanju
in razvoju organizacije tudi večkrat
odlikovan. V nadaljevanju se je
predsednik skupščine spomnil prof.
Bojana Hrovatina, pionirja športa
invalidov v Sloveniji, ki je postavil
temelje današnjega športa vseh
slovenskih invalidov. Zato Bojanu
Hrovatinu že od njegove prerane smrti
vsako
leto
posvetimo
atletsko
spominsko tekmovanje z mednarodno
udeležbo. Pozabil pa ni tudi na lik in
vlogo prim. Rajka Turka, kot velikega
prijatelja slovenskih paraplegikov in

tetraplegikov. Nepogrešljiv je bil pri
organiziranju in spremljanju naših večjih
prireditev, doma in v tujini. Kot oddelčni
zdravnik v takratnem Zavodu za
rehabilitacijo invalidov ima tudi
ogromne zasluge pri razvoju in izvajanju
naše skupne obnovitvene rehabilitacije,
predvsem v Pineti pri Novigradu. Prav
tam se je začela naša socialna
rehabilitacija, iz katere izhajajo številne
družine in otroci članov. Omenil je tudi
enajstčlanski ustanovni odbor Sekcije
paraplegikov in tetraplegikov.
Predsednik ZPS Dane Kastelic je v
svojem
nagovoru
ob
dnevu
paraplegikov vsem čestital in dodal:
»Zato ste v tem duhu vsi še posebej
DANES vabljeni, da skupaj sooblikujemo
naš dan, tudi v luči dostojanstva in
sodelovanja na skupščini.«
Eden od petih še živečih članov
takratnega 11-članskega ustanovnega
odbora, Vojko Gašperut, je prisotnim
razgrnil svoje bogate spomine na 53 let
dolgo pot. Je izredno aktiven in
ustvarjalen slikar, ki je že leta 1987 postal
član elitnega Mednarodnega združenja
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. V
času njegovega pol stoletja dolgega
ustvarjanja je nastalo ogromno del z
različnimi opusi.

Okrogla miza – IZZIVI PARAPLEGIJE
Na
okrogli
mizi
z
naslovom
Enakopravna obravnava ran so
sodelovali:
•
doc. dr. Igor Frangež, dr. med., dr.
dent. med., stomatolog in
specialist kirurg
•
asist. dr. Albin Stritar, dr. med.,
specialist plastične, rekonstrukcijske
in estetske kirurgije
•
asist. Klemen Rogelj, dr. med.,
specialist plastične, rekonstrukcijske
in estetske kirurgije
•
asist. prim. Ciril Triller, dr. med.,
specialist kirurg
•
Melita Grumerec, predsednica
delovne skupine Rana MedTech pri
Gospodarski zbornici Slovenije
Okroglo mizo je povezovala strokovna
delavka Špela Šušteršič, udeleženci
skupščine in okrogle mize pa so lahko
strokovnjakom
zastavili
različna
vprašanja in odgovore dobili iz prve roke.
Izvedbo
dogodka
je
podprlo
podjetje Admiral Slovenija, prenos
preko spleta pa je omogočilo
podjetje Onevent.si.
Dan paraplegikov, ki smo ga tokrat
zaradi velikonočnih praznikov nekoliko
zamaknili, smo nadaljevali s prijetnim
druženjem.

V nadaljevanju slovesne skupščine so
delegati vseh devetih pokrajinskih
društev zveze sprejeli Program dela
Zveze za leti 2022 in 2023 in Poslovni
načrt družbe Dom paraplegikov, d. o. o.
Seznanili so se tudi z novostmi na
področju medicinskih pripomočkov za
paraplegike in tetraplegike iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
Na okrogli mizi so sodelovali strokovnjaki s
področja zdravljenja razjed zaradi pritiska.
(Foto: Lutfi Abdullahu)
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Povzela in priredila Barbara Slaček I Okrogla miza, Izzivi paraplegije

ENAKOPRAVNA OBRAVNAVA RAN
Na okrogli mizi so sodelovali doc. dr. Igor Frangež, dr. med., dr. dent. med., stomatolog in specialist kirurg, predstojnik
Kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline, UKC Ljubljana, asist. Klemen Rogelj,
dr. med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, asist. dr. Albin Stritar, dr. med., specialist plastične,
rekonstrukcijske in estetske kirurgije, asist. prim. Ciril Triller, dr. med. specialist kirurg in Melita Grumerec, predsednica
delovne skupine Rana MedTech zbornice Slovenije. Okroglo mizo je vodila Špela Šuštaršič.

N

amen strokovne okrogle mize
je poiskati rešitve k celostnemu
pristopu preprečevanja in
zdravljenja tovrstnih ran. Njen cilj pa
boljša in predvsem bolj enakopravna
dostopnost sodobnih oblog za rane za
vse, ki jih potrebujejo.
Povzetek razprave na okrogli mizi,
katere posnetek si lahko ogledate na spletni
povezavi https: //www.youtube.com/
watch?v=dr0Q5CbssZU, si preberite v
nadaljevanju. Izvedbo dogodka je
podprlo podjetje Admiral Slovenije.
Vprašanje za dr. Frangeža:
Glede na uvodni prispevek in slišane
rezultate ankete, ki je bila opravljena
med člani zveze, je največji problem
v tem, da se rana zaradi pritiska (RZP)
najpogosteje pojavi v bolnišnici in
doma. Kaj je prvi ukrep, oziroma na
koga naj se pacient obrne, ko opazi
rano?
dr. Frangež: V UKC Ljubljana je
zadeva urejena po obstoječih
protokolih, ki obstajajo že znotraj
posameznih kliničnih oddelkov, v
drugi vrsti imamo organizirano, da je
služba, ki se poleg oskrbe stome in
RZP (rane zaradi pritiska) odzove ob
napredku take rane v naslednji stadij,
v sodelovanje s službami, ki se
ukvarjajo s kirurškimi okužbami in
znotraj tega smo vzpostavili
algoritem za ocenjevanje. Po navadi
ti oddelki RZP sami obvladajo, saj so
medicinske
sestre
toliko
usposobljene, je pa res, da na
kakšnih drugih oddelkih tega ni.
Imamo tudi protokol, kdaj se v
naslednji fazi pokliče kirurga. Po
navadi je prvo sito pri tem specialist
splošnih kirurških okužb, v glavnem
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so to splošni kirurgi, naprej pa še
sodelovanje s kolegi s plastične
kirurgije. Da bi se te stvari izboljšale
je
prednostno
izobraževanje
strokovnega kadra. Prvi, ki imajo
kontakt s takim pacientom so
medicinske sestre in so tudi prve pri
prepoznavanju RZP. Te se redno
izobražujejo.
Kot
drugo
so
pomembna ležišča oz primerne
blazine.
Čeprav
so
kljub
antidekubitusnim posteljam, ki smo
jih nazadnje nabavili v CIT-u (center
intenzivne terapije), saj so tam
pacienti še posebej občutljivi, zadnje
informacije pokazale porast RZP-jev.
Torej
se
tudi
kljub
prav
specializiranim posteljam temu ni
moč izogniti. Težava je predvsem na
drugih, nekirurških oddelkih in
odgovornost tistih, da uspejo svoje
kadre uspešno izobraziti. Obstaja
sicer izobraževanje, ki poteka za
sestre (enterostomalna šola), kjer je
obravnavana tudi problematika
kroničnih ran, med ostalimi tudi RZPjev. Udeležba je sicer velika, vendar
bi verjetno morala biti še bolj
frekventna in bolj dostopna ostalim.
Kar se pa tiče samega doma pa je tu
spet edukacija samega pacienta,
svojcev in patronažne službe. Tu je
najpomembneje samo obvladovanje
in pravilna ocena časa, kdaj je
potrebno
zadevo
pokazati
specialistu, navadno kirurgu.
Vprašanje za dr. Trillerja:
Kdo določi terapije in kdo priskrbi
ustrezne obloge za rane, ki so
predpisane s strani zdravnika
specialista.
dr. Triller: Najprej bi dodal k

odgovoru dr. Frangeža, da v Sloveniji
že vsaj 20 let obstaja protokol po
katerem je potrebno obravnavati
rizične bolnike, ki imajo veliko
tveganje za nastanek RZP. Ta
predvideva kako jih obravnavati v
bolnišnici, kako jih prepoznati v
zgodnjem stadiju, torej pravočasno.
O tem je potrebno redno poročati
oddelku na ministrstvu za zdravje, ki
spremlja koliko je RZP-jev v slo, ki
nastanejo
v
bolnišnicah.
To
obveščanje bi moralo biti redno,
vendar se že na prvi pogled vidi, da
je pomanjkljivo. Dogaja se tudi, da
bolniki dobijo RZP v bolnišnicah in
se ta podatek ne pojavi niti v
odpustnem listu. In sled je zabrisana,
nakar patronaža najde doma tako
rano, ki je že v stadiju napredovanja.
Sam delam v bolnišnici Rakičan kjer
redno mesečno analiziramo RZP-je
in jih tudi prijavljamo.
Kdo predpiše in zdravi? Že od
samega začetka bi bilo dobro, da bi
bili za to usposobljeni zdravniki, ki bi
dobro poznali tovrstno patologijo.
Klinični oddelek za kirurške okužbe
že vrsto let organizira izobraževanja,
letos tridnevni simpozij v Portorožu
(že šestnajstič) in na žalost tam
pogrešamo masovno udeležbo
izbranih zdravnikov. Pred leti smo
apelirali na zdravniško zbornico, da
bi tovrstne dogodke uvrstili med
prednostne dogodke, za katere bi
izbrani zdravniki dobili neko licenco/
potrdilo, da so usposobljeni za
zdravljenje RZP.
Pri vsem tem je pomembno, da bi
zdravniki čimprej v procesu
zdravljenja dali diagnozo nastalemu
problemu – rani. Šele ko imamo
diagnozo je enostavneje izbrati
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ustrezno terapijo. Tega žal še ni. Vsi
pa želimo, da bi bile sodobne
obloge, ki so na prvi pogled izrazito
drage, bolj v uporabi. Žal vidimo, da
imajo bolniki doma še vedno cele
pakete gaz, ki jih zdravniki
predpisujejo kot ustrezno terapijo, ki
je dostopna tudi na naročilnico. Pa
to nikakor ni sprejemljivo za
zdravljenje RZP. Ko pa gledamo
končni učinek, ki ga da sodobna
obloga, saj se rane veliko prej
zarastejo in da imajo veliko večjo
možnost celjenja in da bolniki
nimajo več takih težav kot sicer, pa je
tak način zdravljenja veliko cenejši.
Vprašanje za dr. Stritarja:
Iz rezultatov vprašalnika je bilo
ugotovljeno, da je največji problem
naših članov, da v procesu
medicinske
obravnave
rane
potrebujejo
vključitev
kirurga
plastika. Kako vi vidite vlogo kirurga
plastika pri zdravljenju ran?
dr. Stritar: kirurg plastik je bil vedno
pomemben činitelj, ni pa najbolj
pomemben. Zdravljenje se začne pri
splošnih zdravnikih in pri splošnih
kirurgih. Plastična kirurgija pomaga
pri zdravljenju dekubitusov v
primeru rekonstrukcije. Gre za
mehkotkivno kirurgijo, reparativno
kirurgijo
in
niti
ne
toliko
rekonstruktivno, kjer želimo kožni
pokrov vzpostaviti »ad integrum« (v
prvotno stanje). Zdaj vidimo, da so
poti zdravljenja zelo razdrobljene.
Dokler
ne
bo
prišlo
do
homogenizacije celotnega procesa
bomo lahko govorili o celotnosti
zdravljenja in v sklopu tega je tudi
plastičen kirurg. Opazujem, da se
omenjeni bolniki k plastičnemu
kirurgu hitro zatečejo, vendar naj
povem, da plastičen kirurg nima
znanja o prehrani, o tekočinah, o
internističnem znanju. Zdaj so pa
naši oddelki preobremenjeni že
zaradi
rednih
pacientov,
antibiotičnih zdravljenj itd. V
preteklosti sta bili narejeni dve
študiji, ki sta pokazali, da smo plastiki
visoko usposobljeni, »up to date« in
»hi tech«, medtem, ko logistika ni.
Seveda pa je plastični kirurg le del te
lestvice zdravljenja bolnika s

kronično rano. Omenil bi še
sodobno oblogo, ki jo je omenil dr.
Triller. Zakaj je cenejša. Cenejša je
zato, ker jo menjamo enkrat na
teden. Klasiko, sanitetni material, pa
smo menjali vsak dan.
Vprašanje za dr. Roglja:
Če se osredotočimo na čakalne
dobe na tem področju smo
ugotovili (na podlagi naše ankete),
da so predolge. Paraplegiki čakajo
po nekaj mesecev, tudi o letih je bilo
govora. Druga težava je, da
bolnišnice nimajo oddelka za
plastično rekonstruktivno kirurgijo,
kar je dodaten razlog, da so čakalne
dobe še daljše in tretji razlog je ta, da
mladi kirurgi vidijo boljšo priložnost
v estetski kirurgiji, kar pomeni, da
klinična obravnava trpi. Kako gledate
na predstavljeno in ali imate
mogoče kako dolgoročno rešitev?
dr. Rogelj: Naj na začetku povem,
da je v tej anketi zajetih kar nekaj
RZP, ki so na začetni stopnji in ki jih je
mogoče s primerno preventivo, z
zgodnjim
odkrivanjem,
zaznavanjem in primerno takojšnjo
obravnavo preprečiti, da ne pride do
eskalacije razjede do te mere, da na
koncu res ne gre brez kirurških
nekrektomij, izčiščevanj in na koncu
tudi
potrebe
po
kirurški
rekonstrukciji. Skratka, več kot
naredimo na tem nivoju, manj pride
pacientov
do
stopnje,
ko
potrebujejo
zahtevno
rekonstruktivno
obravnavo
in
kirurgijo. Ti bolniki s svojo
kompleksnostjo večinoma zahtevajo
večtedensko
hospitalizacijo,
pogosto so zahtevane podaljšane
antibiotične terapije, ki so možne
zgolj
intravenozno
zaradi
prizadetosti kosti. To pa za nas
predstavlja ozko grlo, ker nimamo
mesta kamor bi lahko pacienta, ki je
kirurško že oskrbljen in zaceljen,
namestili.
Dejstvo pa je, da zdravniki odhajajo,
ne samo mladi, tudi starejši
zdravniki,
na
področja
enostavnejšega zaslužka. Priznajmo
si, da so ti bolniki (z RZP) najbolj
zahtevni, ti posegi so najbolj
delikatni, ker gre običajno za cel

skupek dogodkov , ki so v osnovi
pripeljali do razjede in imamo že v
osnovi slabo izhodišče za kakršnokoli
celjenje in zdravljenje ran, kar
pogosto
pomeni
podaljšanje
obravnave. Kar se pa tiče našega
oddelka, menim, da gre za pri nas za
odlično vertikalno podajanje znanja,
da se je dr. Šolinc v preteklosti
vodilno ukvarjal s tem in je zadevo
predal na mlajše kolege, tako da
imamo konstantno tri do štiri
zdravnike, ki operirajo te paciente.
Tako da menim, da v osnovi to ni
problem. Večji problem se mi zdi, da
smo že danes tukaj zastopani le
kolegi iz UKC Ljubljana, kljub temu,
da imamo več bolnišnic in več
oddelkov za plastično kirurgijo v
Sloveniji in je na celem področju
plastične kirurgije velik problem, da
večina patologije gravitira samo v
Ljubljano. Obenem pa poberemo še
celoten sekundarni nivo običajnega
kirurga.
Dr. Triller je dodal, da bi bilo
potrebno v vseh večjih bolnišnicah
vzpostaviti regijske centre za kirurško
oskrbo takih ran, kot je v bolnišnici
Rakičan v Murski soboti, kjer sam
deluje in kjer imajo tako skupino in
tudi ambulante za kronične rane. Že
vrsto let se v to ambulanto zatekajo
paraplegiki, ki so o tej možnosti
ozaveščeni. Težava nastane, kadar
pride pacient na oddelek z nečisto
rano, kar pomeni, da je potrebno
tako rano tedne in tedne, če ne
mesece pripravljati na kirurško
zdravljenje. Če bi to prevzele te
regijske ustanove in ti regijski centri
in tako rano pripravijo do stanja, da
jo bo rekonstruktivni kirurg lahko
samo še zaprl. Poudariti je potrebno,
da se rane tudi same zarastejo ob
primerni negi, primerni preventivi,
primerni ozaveščenosti bolnika,
svojcev, asistentov in patronažne
službe ter splošnih zdravnikov.
Takrat bi bil delež bolnikov
obravnavanih na kirurgiji bistveno
manjši. Ena ideja je še, da bi plastični
kirurgi lahko iz svoje matične
bolnišnice šli v manjšo, regijsko, kjer
se bolnik nahaja, ga tam operiral in
ga prepustil nadaljnji negi tam, ob
občasnem nadzoru kirurga plastika.
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Dr. Frangeš je dodal, da je
prevzemanje bolnikov problem, ki
ga še nikomur ni uspelo rešiti in je
zelo slabo. Še pred covidom sem bil
del delovne skupine, ki je želela
ustanavljati regijske centre, naredili
smo sodobne smernice, prilagojene
na
mednarodne
normative,
aplicirane v slovenski prostor.
Dokument je izdan in je na koncu
ostal nekje v predalu in niti ni bil
uradno objavljen. Zelo resni so bili
dogovori za ustanovitev regionalnih
centrov za obravnavo vseh vrst ran,
med ostalimi tudi RZP. Pogovori so
potekali na ministrski ravni, tudi z
državnimi sekretarji, pri čemer je bil
primarni
nivo
popolnoma
nesodelujoč in si ni želel nobenih
dodatnih obremenitev in stvari so se
zaustavile že na tem nivoju.

Vprašanje za Melito Grumerec:
Ali obstaja seznam vseh oblog za
rane, ki bi bil v pomoč pri delu,
predvsem v primeru, če bi nekdo
zamenjal terapijo in bi znal ustrezno
izbrati oblogo. Ali je pomembno, da
izbere oblogo iz iste skupine.

Dr. Rogelj se je navezal še na dr.
Trillerja o gostujočih kirurgih in
povedal, da bi bili že zelo zadovoljni,
če bi uspeli s hitrimi premestitvami
na regijske centre. Saj oskrba take
rane ni zgolj v operaciji, ampak v
zgodnji pooperativni oskrbi, zato je
mogoče še bolje, da so te zadeve še
v teh dveh posameznih večjih
centrih, da pa se po zgodnjem,
najbolj akutnem zdravljenju, ko so
vse zgodnje pooperativne možne
komplikacije že minimalne (po
dveh, treh tednih), pa premeščeni.

Vprašanje:
Ali
so
družinski
zdravniki
usposobljeni za sam proces
menjave sodobne obloge?

Melita Grumerec:
Oblogo je pomembno izbrati v isti
klasifikacijski
skupini,
ki
je
predpisana in strokovnjaki mi bodo
verjetno to potrdili. Zato smo v
skupini MedTech v okviru delovne
skupine Rana, pripravili katalog
sodobnih oblog, kjer so zbrani vsi
materiali, ki so na voljo in so
razdeljeni
po
klasifikacijskih
skupinah, da stroka ve kaj izbrati iz
ene skupine.

Melita Grumerec: Žal se obloge
velikokrat menjajo tako, da ni
ustrezne paralele in kot smo v
uvodu slišali in kar je najslabše, da se
jih nadomesti z gazo. Tako se stanje
poslabša in rana ne more
napredovati in na tej točki je
pomembno izobraževanje splošnih
zdravnikov, saj oni predpišejo
terapijo, preden gre bolnik k

specialistu na obravnavo. Katalog, ki
smo ga pripravili se bo enkrat
mesečno obnavljal, vključevali pa
bomo tudi vse novosti. Katalog je
objavljen tudi na spletni strani
Zbornice MedTech, da si lahko
pacienti pogledajo vse vrste oblog
in mogoče povprašajo svojega
izbranega zdravnika, če bi bila neka
obloga primerna za njega.
dr. Stritar: Sodelovanje med
slovenskimi zdravniki v preteklosti je
bilo zelo intenzivno. Koncem
sedemdesetih se spomnimo, je v
Mariboru potekala krasna delavnica
o dekubitusih. Plastična kirurgija v je
imela takrat primat v Mariboru. Da
se danes tak dekubitus z
nekrektomijo zavrne, je enostavno
nezaslišano. V starih časih bi za to
izgubili status. Včasih je bilo med
bolnišnicami veliko sodelovanja in
lažje bi pacienta obravnavali v
njegovem okolju. Danes pa je vsaka
bolnišnica svoja entiteta in to
sodelovanje se je izgubilo in na
žalost sam tudi ne vidim, kako bi ga
lahko vzpostavili. In malo za šalo
rečem, da me skrbi za nego
dekubitusov saj je tudi dr Triller
rekel, da bi se sam raje šel estetsko
kirurgijo.

Telesna, umska in duhovna raven
delujejo v medsebojni povezavi.
Spodbujata telo, kolikor hočete.
Toda dokler ne boste prenovili tudi
stanje uma in duha, ne boste
spoznali zdravega življenja in
vitalnosti.
Greg Anderson
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Franci Slivšek I Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Pomlad se je prebudila in sonček nas že veselo greje.
Časi se izboljšujejo in s tem je tudi več društvenih aktivnosti in
dogodkov, ki nas zelo veselijo in na katere radi prihajamo, da smo
čim bolj vključeni v družbo.

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

REDNI ZBOR ČLANOV

K

onec marca je v prostorih društva potekal redni zbor
članov Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine
in Posavja. Z uvodnim pozdravom in nagovorom ga
je začel predsednik Jože Okoren. Ker zaradi različnih
razlogov ni bilo prisotnih dovolj članov, smo skladno s
statutom počakali pol ure, da se je lahko pričel. V tem času
smo prisluhnili vokalno- instrumentalnemu triu učenca in
dveh učiteljev OŠ Dragotin Kette Novo mesto, Davidu
Bratiću, Marku Fegušu in Darinki Pirc. Za kulturni
nastop se jim najlepše zahvaljujemo. Zagotovo je bila to
prijetna popestritev dneva. Jože Okoren je v nadaljevanju
predstavil dnevni red, ki so ga prisotni soglasno sprejeli.
Vodenje zbora članov je predal Zdenki Sintič, članici
upravnega odbora društva. Primož Jeralič, predsednik
nadzornega odbora, je poročal o delu odbora v letu 2021.
Sledila je predstavitev vsebinskih in finančnih poročil za
leto 2021 in plan dela za leto 2022. O delovanju in aktualnih
zadevah ter izvajanju Posebnih socialnih programov naše
krovne organizacije Zveze paraplegikov Slovenije sta
prisotnim poročala predsednik Dane Kastelic in
strokovna sodelavka Tanja Kovačič. Prisotne pa je
nagovoril tudi predsednik Skupščine Zveze paraplegikov
Slovenije Peter Robnik in poročal o aktualnih zadevah.
Po zaključku zbora je sledilo družabno srečanje, kjer so
lahko člani po dolgem času v tako velikem številu
poklepetali ob prijetnem sončnem vremenu.

Instrumentalni trio učenca in dveh učiteljev OŠ Dragotin Kette Novo
mesto (Foto: arhiv društva)

Zbrani na rednem zboru članov (Foto: arhiv društva)

PRAZNOVANJE ČLANIC V POČASTITEV DNEVA ŽENA
Ženska …
Je mati, hči, žena, sestra.
Je neverjetna oseba.
Je močna, pametna, zvita.
Je strastna, velikodušna, pogumna.
Je lepa, pametna. Daje življenje, ljubezen,
spoštovanje, hvaležnost in verjame v druge.
Ženska vas bo negovala, borila se bo za vas, zato si
tudi sama zasluži vse to v zameno.

Zbrane ženske v prostorih društva na njihov praznik (Foto: arhiv
društva)
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Akcija zunaj z igro throwling (Foto: arhiv društva)

Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno
100 državah praznujejo vsako leto 8. marca.
Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enako
pravnosti in dosežkov žensk. Da bi počastili ta praznik, smo
povabili članice na skupno srečanje v četrtek, 10. marca
2022. Odzvalo se jih je veliko število.
Veselo druženje je ob dobri družbi, kosilu in klepetu
popestril tudi predstavnik moškega spola Jože
Cimrmančič, član upravnega odbora društva, ki je
udeleženke srečanja nagovoril in jim čestital ob njihovem
prazniku, članicam pa razdelil tudi darilca. Ker pa so na ta
dan praznovali moški, Jožica Ameršek ni pozabila na
»mučenike«, zato je Jožetu izročila simbolično darilce. Po
kosilu pa je ženske s sladkim presenečenjem presenetil tudi
član Jože Kermc, ki je za vse spekel palačinke. Druženje
smo popestrili tudi z zabavno igro throwling. Vse
udeleženke so se pomerile med seboj ob smehu, zabavi in
glasnem navijanju. Tri, ki so dosegle najboljše rezultate, so
dobile tudi simbolično darilce.

Najboljše tri nagrajene (Foto: arhiv društva)

DELAVNICE ROČNIH DEL

V

sakemu članu, ki praznuje rojstni dan, pošljemo
voščilnico, tudi če obletnica ni okrogla, da ve, da se
nekdo spomni nanj. Glede na odzive ugotavljamo,
da jim te drobne pozornosti ogromno pomenijo. V ta
namen so se članice v letošnjem letu že dobile na treh
delavnicah ročnih del. Kot smo že omenili, je bila tema
tokratnih delavnic izdelovanje prekrasnih živobarvnih
rojstnodnevnih voščilnic, ki so jih izdelovale pod vodstvom
Irene Matkovič. Članice so se dogovorile za potek
nadaljnjih delavnic, podale svoje predloge in ustvarjalne
ideje, ki jih bodo tekom leta tudi uresničile. Po končani
delavnici pa je potekal še sestanek športnikov društva,
predvsem z namenom, da se je pripravil plan za naprej in
da so se seznanili z aktualnimi tekmovanji in urniki
treningov, obveznostmi itd.
24

Pod vodstvom Irene Matkovič izdelujejo krasne voščilnice. (Foto:
arhiv društva)
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Ročno delo naših članic (Foto: arhiv društva)

Izdelovanje voščilnic (Foto: arhiv društva)

Športno aktivni

V

maju je v prostorih društva potekalo tekmovanje v
šahu – 27. memorial Jožeta Radeja in hkrati zadnje,
4. kolo lige ZPS Gradex v organizaciji našega društva
in v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije (ZPS).
Tradicionalni memorial v šahu je posvečen odličnemu
šahistu ter prvemu predsedniku društva in tudi
predsedniku Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije,
Jožetu Radeju.
Tekmovanja se je udeležilo 19 šahistov iz šestih
pokrajinskih društev paraplegikov Slovenije. Pred začetkom
tekmovanja so udeležence nagovorili: društveni referent za
šport Mirko Sintič, predsednik društva Jože Okoren in
vodja šaha na ZPS, Jasmin Sabljakovič. Prisotni so pred
pričetkom namenili tudi minuto molka v spomin na
odličnega šahista Franca Ivenčnika, člana Društva
paraplegikov jugozahodne Štajerske.
Tekmovanje je potekalo pod budnim očesom arbitra
Marka Juriča, ki je pred pričetkom povzel pravila.
Tekmovalci so po švicarskem sistemu, sodnikovih navodilih
in pravilih FM-FIDE odigrali sedem hitropoteznih krogov v
posamezni in ekipni konkurenci. Za poteze v posamičnih
partijah so imeli na voljo deset, težje gibalno ovirani
tetraplegiki pa dvanajst minut. Prvo mesto in prehodni
pokal v posamezni konkurenci za memorial Jožeta Radeja

je dosegel Edo Planinc (6.5) iz DP ljubljanske pokrajine,
plaketo za drugo mesto je osvojil Radoslav Matič (6.0) iz
DP jugozahodne Štajerske, plaketo za tretje mesto pa
Janko Koren (5.0), član našega DP Dolenjske, Bele krajine
in Posavja. Naše društvo so še zastopali Dominik Lozar, ki
je dosegel 5. mesto (4.5), Rok Smolej 15. mesto (3.0), Jože
Kermc pa 19. mesto (1.0).
Plakete in prehodni pokal je podelil društveni referent za
šport Mirko Sintič, ki se je prisotnim zahvalil za sodelovanje
na tekmovanju, še posebej arbitru Marku Juriču. Prvim trem
tekmovalcem je podelil tudi simbolične nagrade, ki jih je
(levo) Naš šahist Dominik Lozar (Foto: arhiv društva)

prispevalo podjetje RTS Medical d. o. o. Zahvalil se je tudi
Anici Radej, ženi pokojnega Jožeta Radeja in članici
društva ter ji izročil šopek rož.
Poleg omenjenega smo izpeljali tudi ekipno tekmovanje v
kegljanju. Zavod Novo mesto je po dveh letih »prisilnega«
premora v sodelovanju s športnimi društvi ponovno
organiziral bogat športni program v okviru 15. Rudolfovih
tednov športa v Mestni občini Novo mesto. Športni
dogodki potekajo v mesecu aprilu in maju.
Društvo se je odzvalo na razpis in organiziralo ekipno
tekmovanje
v
kegljanju
paraplegikov
in

Tekma na kegljišču Portoval v Novem mestu (Foto: arhiv društva)
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Najboljši v posamezni konkurenci za memorial Jožeta Radeja (Foto: arhiv društva)

tetraplegikov. Tekmovanje je potekalo 16. maja 2022 na
kegljišču Portoval v Novem mestu, ki je popolnoma
dostopno za osebe na invalidskih vozičkih.
Tekmovanja so se udeležile štiri ekipe pokrajinskih društev
paraplegikov Slovenije (DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja, DP ljubljanske pokrajine, DP Podravja in DP
Prekmurja in Prlekije). Tekmovali so po pravilniku Zveze
paraplegikov Slovenije. Za pravilni potek tekmovanja je
skrbel sodnik Matjaž Zaman.
Največ kegljev je podrla in posledično osvojila pokal za
prvo mesto domača ekipa DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja (1797 podrtih kegljev), drugo mesto je osvojila
ekipa DP ljubljanske pokrajine (1610 podrtih kegljev),

Najboljše ekipe (Foto: arhiv društva)
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tretje DP Podravja (1561 podrtih kegljev) in četrto mesto
ekipa DP Prekmurja in Prlekije (1362 podrtih kegljev).
Po končanem tekmovanju je na sedežu društva potekala
razglasitev rezultatov in podelitev pokalov za najboljše tri
ekipe in najboljšega kegljača tekmovanja ter spominskih
medalj, ki so jih prejeli vsi udeleženci. Pokal za največ
podrtih kegljev na tekmovanju je osvojil Viktor Rupnik iz
DP ljubljanske pokrajine. Pokale in medalje je podelil
društveni referent za šport Mirko Sintič, ki se je pred
podelitvijo vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in
sodelovanje in sodniku za vso pomoč pri uspešni izpeljavi
tekmovanja. Zahvaljujemo pa se tudi Zavodu Novo mesto
in prostovoljcema iz Društva za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto, ki so nam priskočili na pomoč pri izvedbi
tekmovanja.

[ DELO DRUŠTEV ]
Alenka Oblakovič, Anka Vesel I Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
S prihodom lepšega vremena tudi v našem društvu vrvež nekoliko
narašča. Še pred poletnim oddihom so v načrtu izlet in piknik, likovna
delavnica in ustvarjalno druženje članic. Športniki so se v preteklih
mesecih pridno rekreirali in resno trenirali ter se odlično odrezali v
različnih športih – v košarki na vozičkih, namiznem tenisu, badmintonu,
smučanju in curlingu. Zaradi preventivnih ukrepov, ki smo se jih držali v
preteklih mesecih, in zdravstvenih težav naših članov, so vse naše
aktivnosti močno okrnjene. Predvsem v ekipnih športih težko sestavimo
ekipo, zato so uspehi še toliko bolj razveseljujoči. Kljub težavam z
upanjem in optimizmom zremo v prihodnost in si želimo, da se prihodnjih
srečanj udeležimo v čim večjem številu. Nekaj utrinkov preteklih mesecev,
razmišljanj in dobrih dejanj pa v spodnjih zapisih.

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

NA 40. ZBORU ČLANOV DRUŠTVA

V

četrtek, 17. marca 2022, smo se zbrali na 40. zboru
članov Društva paraplegikov Gorenjske. Zbor je
vodil predsednik društva Peter Robnik, ki je
predstavil poslovno poročilo za leto 2021 in plan za leto
2022. Predsednik nadzornega odbora Metod Zakotnik je
zbranim pojasnil ugotovitve in poročilo nadzornega
odbora, predsednik inventurne komisije Andraž Muljavec
pa je poročal o popisu osnovnih sredstev.
Za predstavitev, poročilo o delu in o programih naše
krovne organizacije Zveze paraplegikov Slovenije ter pravic
invalidov se zahvaljujemo predsedniku Danetu Kastelicu
in strokovni sodelavki Tanji Kovačič.
Zaradi življenjskih okoliščin sta se od aktivnega sodelovanja
v upravnem odboru društva poslovili namestnica
predsednika Mojca Selak in članica UO Alenka
Oblakovič. Nadomestila sta ju Gašper Črnilec in Aleš

V upravnem odboru društva odslej nekaj novih imen (Foto: arhiv
društva)

Rakovec, na mesto namestnika predsednika pa je bil do
izteka mandata imenovan Andraž Muljavec.
Po uspešno zaključenem zboru je sledilo kosilo v Brunarici
Štern na Kokrici pri Kranju. Za sladko presenečenje v obliki
peciva in torte pa se zahvaljujemo prostovoljki Mileni.

PRIJATELJSKA TEKMA V KOŠARKI NA VOZIČKIH V SPOMIN JANEZU UČAKARJU

V

torek, 19. aprila, so se v športni dvorani
Biotehničnega centra Naklo zbrali športniki invalidi
in s prijateljsko tekmo v košarki na vozičkih med
ekipo našega društva in ekipo državne reprezentance
počastili spomin na lani preminulega člana društva in
aktivnega športnika Janeza Učakarja. Janijeva poslednja
želja je bila, da se denar namesto za sveče in cvetje nameni
za nakup športnega invalidskega vozička in s tem omogoči
mlademu invalidu aktivno ukvarjanje s športom. Tako so
Janijevi domači zbrana sredstva predali našemu članu
Gregu in mu s tem pomagali do ustreznega športnega
vozička. Za donacijo se iskreno zahvaljujemo.

Košarkarji v spomin na Janija (Foto: arhiv društva)
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Predaja zbranih sredstev za nakup športnega vozička (Foto: arhiv društva)

Alenka Oblakovič

DRUŽENJE ČLANIC

"S

veti ženski krogi omogočajo nam – ženskam, da
lažje slišimo svoj notranji glas, se uglasimo s svojo
resnico in izrazimo svojo prvinsko naravo.
Pomagajo nam, da ostanemo pretočne in odprtega srca, da
ne postanemo brezčutne in se ne branimo ranljivosti. Ko smo
usidrane v svojem srcu, spoznamo, da je v življenju lažje
delovati intuitivno iz modrosti srca. Pripovedovanje zgodb je
most med našimi prednicami, nami in našimi potomci, ki nosi
v sebi mnoge skrivnosti in življenjske modrosti. Pripovedovanje
zgodb zdravi in nam pomaga bolje razumeti sebe in svet, v
katerem živimo, da naša ženska modrost še bolj raste."
Že od pradavnine dalje so se ženske, glede na naravni
oziroma lunin in hkrati njihov sočasni menstrualni cikel (od
njene prve menstruacije dalje), zadrževale in družile v t. i.
"svetih ženskih krogih" ali "rdečih šotorih". V mnogih
staroselskih skupnostih po svetu ženska v času svoje
menstruacije še danes velja za nečisto in se mora v tem
obdobju umakniti na samoten kraj. To njeno začasno
"prisilno odselitev" v vseh raznolikih oblikah in obdobjih
nikakor ni potrebno vedno jemati kot njeno kazen za
navidezno in v resnici nikoli storjeno grešno dejanje,
temveč jo lahko pojmujemo kot privilegij ali nagrado.
Ženske so lahko v času svoje globoke vsestranske odprtosti
in hkrati ranljivosti v zanje varnem okolju, v t. i. svetih
ženskih krogih, na njim skupen ali lasten in razumljiv način
vsestransko (telesno, intelektualno, čustveno in duhovno)
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Barbara in Andreja na srečanju ob dnevu žena (Foto: arhiv društva)
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začutile, izrazile, opolnomočile in
osvobodile same sebe. Vse, kar jim je
bilo v patriarhalni družbi (v njej so
imeli moški odločilno vlogo na vseh
področjih življenja, v družinah,
skupnostih itd.) odvzeto, so si ženske
v teh krogih same povrnile nazaj.
Pristna ženska moč se začne razvijati iz
njene šibkosti, ranljivosti in ponižnosti
ter hkrati iz njene neomajne
odločnosti,
potrpežljivosti
in
vztrajnosti. Seveda pa ni bilo vedno
vse tako preprosto in idealno, kot sem
tukaj zapisala.
Spoštovane bralke in velecenjeni
bralci, prosim, nikar mi ne zamerite, če
sem svoje tokratno pisanje začela v
pradavnini. Ob branju o smislu, vlogi
in vplivu t. i. svetih ženskih krogov
sem takoj dobila asociacijo na, v
zadnjem času žal bolj redka srečanja
članic ženske sekcije DPG, na naše
skupno (žensko) marčevsko srečanje
in prijetno praznovanje dneva žena
ter na mnoga raznovrstna družabna
srečanja, ki jih imamo ženske s svojimi
prijateljicami,
sorodnicami
in
sodelavkami.
Pomladno
veselo,
poskakujoče
živahno, navdihujoče ter večplastno
rastoče in s svojimi bogatimi
izkušnjami vedno spodbujajoče frajle
(članice ŽS DPG) se od izida
predhodne številke Paraplegika pa do

oddaje prispevkov za tokratno
številko nismo srečale niti enkrat na
našem družabnem ustvarjalnem
srečanju. Kaj je bil vzrok tej odsotnosti
naših druženj? Letošnja pomlad je bila
za več članic ŽS DPG precej
"bolezensko
ali
poškodbeno
obremenilna". Midve z Janjo H. sva
zaradi zapletov ob prebolevanju
pljučnice kar precej pomladnih dni
preživeli v bolnišnici. Mene se je
sočasno polastil še vražji virus omikron
– resnično sem ga "ujela za rep", saj
sem bila v našem domu med zadnjimi
okuženimi. Ivanka Š. je imela nemalo
bolečin in težav zaradi poškodb pri
padcih v domačem okolju, Slavka si je
med manevriranjem v stanovanju
nesrečno pretrgala mišico na roki.
Smo se pa nekatere članice DPG,
osebne asistentke, spremljevalke in
"boljše polovice" naših članov vrlo
hvaležne in zadovoljne odzvale
povabilu Petra Robnika, predsednika
DPG, ki nam je 9. marca 2022
organiziral praznovanje dneva žena
v brunarici Štern na Kokrici pri Kranju.
Brunarica Štern je resnično gostilna s
prijetnim ambientom in privlačno
domačnostjo, ki se ponaša z
dolgoletno tradicijo in vrhunsko
kvaliteto. Peter je v znak pozornosti in
spoštovanja
vsem
prisotnim
pripadnicam
nežnejšega
spola
podaril ženski vedno všečne

vrtnice. Kadivčeva Joži pa nam je
podarila cvetlične lončke z doma
posajenimi trobenticami, s čimer nas
je res prijetno presenetila in
razveselila.
Naslednje srečanje ženske sekcije
DPG je načrtovano na nekdanji
praznik "dan mladosti", 25. maja 2022,
ko naj bi se članice udeležile Parade
učenja v kranjski soseski Planina.
Upam, da se nam bo pridružil tudi
kakšen pripadnik krepkejšega spola.
Za konec lahko zapišem še
spodbudno misel: Kljub vsem težkim
in temnim oblakom, ki nas v življenju
bolj ali manj pogosto spremljajo,
zagotovo vemo, da nad vsemi nami
sveti in nas greje zlato in svetlo sijoče
sonce. Prav tako bolj ali manj
prepričljivo zaupamo, da nas kljub
vsem črnim mislim, napornim
trenutkom in bolečim izkušnjam
obkrožajo brezpogojna ljubezen,
neomajen mir, neuklonljivo zaupanje
v
najboljše
in
neskončna
potrpežljivost naših najbližjih, ki
verjamejo v nas, v našo notranjo moč
in neomajno vzdržljivost v soočanju z
najhujšimi izkušnjami v življenju in v
postopnem premagovanju le-teh.
Cenjene bralke in spoštovani bralci,
korajža velja!

Čas je da ženske
odstranimo ovire,
ki smo si jih postavile.
Iz sebe lahko
naredimo veliko
več kot smo
kdaj koli sanjale.
Louise L. Hay

Domače trobentice, darilo naše Joži (Foto: arhiv društva)
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Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT
Še pred začetkom kopalne sezone je potrebno razmišljati o ureditvi
plaž, da bodo v največji meri dostopne za vse.

SPOMLADANSKO SREČANJE V
STRUNJANU
Hladna zima se je poslovila in z njim
kaotične razmere zaradi Covida-19.
Prišel je čas, ko smo na društvu spet
lahko
pripravili
vsakoletno
spomladansko srečanje. Že nekako po
tradiciji ga namenimo tudi ogledu
župnijske cerkve s sveto mašo. Tokrat
smo želeli to narediti s strunjanskim
župnikom Bojanom Ravbarjem, ki je
tudi častni član društva. Že sprejem je
bil nadvse prisrčen in spontan.
Ogledali smo si farno cerkev Svete
Marije od Prikazanja. Sveto mašo je
vsak daroval po svojemu namenu.
Naš prijatelj župnik Bojan Ravbar nam
je med pridigo razložil zgodovino
cerkve. Legenda o cerkvi govori, da se
je v noči med 14. in 15. avgustom
1512 pri vratih stare porušene
cerkvice
čuvajema
vinogradov
Giovanniju Grandiju in Pietru di
Zagabria prikazala Marija. Po tem
dogodku so cerkev preimenovali
v »Sveta Marija od prikazanja« (Santa
Maria della Visione).
Kmalu je postala najpomembnejša
istrska božja pot. Dogodek prikazanja
je slikar Francesco Valerio okoli leta
1520 naslikal na les in ta podoba še
danes krasi glavni oltar.

Med pridigo nam je župnik razložil
zgodovino cerkve. (Foto: arhiv društva)
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Zbrani pred cerkvijo Sveta Marija od prikazanja (Foto: arhiv društva)

V naslednjih desetletjih so cerkev
povečali. Današnja enoladijska cerkev
z ravnim stropom in s sosvodnicami
nad okni ima na stropu poslikavo, na
stenah
ladje
pa
je piranski župnik Tomaž Gregorin,
odličen slikar, ustvaril cikel desetih
velikih oljnih slik s prizori iz Marijinega
življenja, od rojstva do vnebovzetja, ki
so nastali med leti
1656–1671. Jeseni leta 1907 so skrb
za svetišče prevzeli frančiškani
tridentinske province iz Trenta, ki so
dali pred slovesnostjo 400-letnice
prikazovanja obnoviti nekatere slike v
cerkvi ter poslikati strop z obodom
v ladji. Za samo obletnico leta 1912 pa
je tržaško-koprski škof dr. Andrej
Karlin ob asistenci ljubljanskega
škofa Jegliča in frančiškanskega
misijonarskega brata Marconija, z
dovoljenjem tedanjega papeža Pija
X., slovesno kronal Marijino podobo.
Zadnji italijanski frančiškan je umrl v
Strunjanu leta 1955, po njegovi smrti
pa so upravo svetišča prevzeli
slovenski frančiškani province sv. Križa,
ki ima sedež v Ljubljani. Marca 1961 je
Strunjan postal samostojna župnija,
romarska cerkev pa je od tedaj tudi
župnijska.

Po maši smo se odpravili na nekaj sto
metrov oddaljeni Strunjanski križ, ki se
nahaja nad Mesečevim zalivom, od
njega pa je lep pogled proti morju, ob
lepi vidljivosti pa pogled seže vse do
Triglava.
“Ustno izročilo pravi, da se je tukaj, na
15. avgusta, tj. dan Marijinega
vnebovzetja, pred mnogimi leti
zgodil čudež. Divjal je strašen vihar in
ladje na morju bi zlahka potonile, če
se na vrhu klifa nad Mesečevim
zalivom ne bi prikazala Marija. Morje
se je takoj umirilo, vihar ponehal,
mornarji pa niso bili pogubljeni.
Domačini so v zahvalo postavili križ,
še danes pa pripovedujejo o
stopinjah in solzah, vtisnjenih v
kamen, kjer je Marija jokala, da bi
rešila mornarje. Še dolgo za tem so
mimo vozeče ladje trobile v zahvalo
Mariji.”
Po dobrotah, ki so nam jih pripravili v
pastoralnem domu, prispevala pa jih
je tudi naša simpatizerka Dragica
Sosič, smo se družili v prijetni okolici
cerkve in pastoralnega doma.
Nekateri so lep sončni dan zaključili
na strunjanski plaži, nekateri pa na
plaži pri naših prostorih v Fornačah v
Piranu.

[ DELO DRUŠTEV ]
UREDITEV PLAŽE PO HITREM POSTOPKU

P

odžupanja MOK Olga Franca je v sredo, 18. 5. 2022, v
prostorih Mestne občine Koper sklicala sestanek
predstavnikov invalidskih organizacij z namenom, da se
seznanimo s predlogi ureditve plaže v Žusterni. Vodja investicijske
službe MOK gospod Petar Ziraldo nam je predstavil predlog za
takojšnjo ureditev. Podanih je bilo več predlogov, zato je bila
potrebna uskladitev. Predstavnik slepih Drago Šajn je podal
predloge, ki so pomembni za slepe uporabnike, Benjamin
Žnidaršič pa je predstavil stališče gibalno oviranih. Dogovorili
smo se, da se za dokončno ureditev dogovorimo v ponedeljek,
23. maja, na ogledu na terenu v Žusterni.
V ponedeljek smo si s ponudnikom dvigala za v vodo, podjetjem
Brez ovir, na licu mesta ogledali primeren prostor za dvigalo.
Dogovorili smo se za ureditev klančin, prostora za slačilnice in
tuše ter se dogovorili, da imajo sanitarije evro ključ. Torej se nam
na starem kopališču v Žusterni v Kopru še letos obeta nova
dostopna plaža za invalide.

Na starem kopališču v Žusterni v Kopru bo še letos nastala
nova dostopna plaža za invalide. (Foto: arhiv društva)

OGLED PLAŽ V OBČINI ANKARAN

N

a povabilo Janje Rižnar, strokovne sodelavke Občine
Ankaran, smo si v torek, 5. aprila 2022, člani Društva
paraplegikov Istre in Krasa ogledali plažo Debeli rtič,
plaže Valdoltra, Adria in Sv. Katarina. Občina se s svojim prijaznim
pristopom trudi prisluhniti invalidom in postati občina po meri
invalidov.
Ankaran slovi po blagodejni klimi z učinki za zdravje. Mesto z
enim od največjih avtokampov v Sloveniji se stika s Krajinskim
parkom Debeli rtič. Na Debelem rtiču in v zalivu sv. Jerneja se
nahajajo arheološki ostanki iz rimskih časov. Širše območje je
bilo razglašeno za krajinski park junija 2018.
Debeli rtič se nahaja na skrajnem robu Ankaranskega polotoka
in velja zaradi svoje geomorfološke, geološke, hidrološke,
zoološke in botanične raznovrstnosti za naravno vrednost
lokalnega in državnega pomena, vključen pa je tudi v evropsko
omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. Je ena
izmed posebnosti Ankaranskega polotoka in nudi številne
odlične priložnosti za raziskovanje kopenskega in podvodnega
sveta.

Spregovorili smo o možnostih izboljšanja predstavljenih
parkirišč in dostopov do plaž. (Foto: arhiv društva)

Znan je tudi po mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega
križa Slovenije, ki je nastalo iz zamisli o nastanku zdravilišča in
letovišča za otroke leta 1955, postavljati pa so ga začeli
prostovoljci.
Destinacija Ankaranski polotok veliko pozornosti posveča skrbi
za okolje in uvaja načela trajnostne mobilnosti. Za obiskovalce
so urejena javna parkirišča na Sv. Katarini, v centru mesta, ob
Valdoltri in Lazaretu, v Krajinskem parku Debeli rtič. Z novo
vzpostavljenim parkirnim režimom so parkirišča plačljiva, in sicer
1 evro oz. 2 evra na uro.
Skupaj smo se sprehodili in spregovorili o možnostih izboljšanja
predstavljenih parkirišč in dostopov do plaž. Posebej smo
opozorili na dostopnost javnih toalet in na njihovo izgradnjo.

Širše območje Debelega rtiča je bilo razglašeno za krajinski
park junija 2018. (Foto: arhiv društva)
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

Celjski grofi
Po dveh letih takšnih in drugačnih omejitev se življenje počasi vrača v
normalne tirnice. Zbor članov smo lahko organizirali kot se to spodobi,
tokrat v Tremerjah. Udeležili smo se prireditve ob mednarodnem dnevu
zdravja v Celju, sodelovali na festivalu prostovoljstva in bili še naprej
zelo športno aktivni, saj smo organizirali že 22. memorial Petra Zdovca
v kegljanju in finalni turnir v košarki na vozičkih. Naši športniki so
sodelovali tako na mednarodnih kot domačih tekmovanjih.

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

ZBOR ČLANOV

U

deležba na rednem zboru
članov je bila dokaz, kako smo
vsi skupaj pogrešali stik in
druženje. Organizirali smo ga 12.
marca v Gostišču Hohkraut v
Tremerjah. Udeležilo se ga je skoraj 50
članov društva.
Najprej smo preverili prisotnost,
izvolili organe zbora, da smo lahko
sploh pričeli z uradnim delom.
Finančno in vsebinsko poročilo je
predstavil predsednik društva Matej
Lednik, računovodski servis je
predstavil
natančne
številke
o
finančnem stanju, poročilo nadzornega
odbora in disciplinske komisije Janez
Hudej in za konec še vse o osebni
asistenci vodja Ina Mastnak.
Po sprejetju poročil je Matej Lednik
na kratko predstavil še plan dela v letu
2022. Tu je v prvi vrsti omenil, da nam
v tem letu pripadajo sredstva za nov
kombi s strani FIHO in da bo potrebno
pripraviti novo akcijo zbiranja
sredstev. Sprejeli smo še članarino za
leto 2023, nato pa sta besedo dobila
še predstavnika ZPS, in sicer predsednik
Dane Kastelic, ki je poudaril, da so bili
sprejeti številni zakoni, ki bodo urejali
dolgotrajno oskrbo in obnovitveno
rehabilitacijo. Laična delavka pa je
govorila predvsem o delu ZPS v letu
2021 in kaj se bo dogajalo v letu 2022.
V točki Razno smo govorili še o naši
počitniški hiški v Ankaranu in o
izplačilu potnih stroškov. Za konec
smo za njihov praznik podarili rožico
vsem ženskim udeleženkam. Z glasbo
in dobro hrano pa se je tokratni zbor
tudi zaključil.
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Udeležba na zboru članov je bila odlična. (Foto: arhiv društva)

Članice smo obdarili z rožico. (Foto: arhiv društva)
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DAN PROSTOVOLJSTVA
22. aprila se je v Celjskem mladinskem centru odvil že 17.
festival prostovoljstva. Naše društvo sta predstavljala
Sanjin Pernič in Ina Mastnak. Na stojnici smo se
predstavili predvsem z različnimi športnimi pripomočki za
šport invalidov in seveda z gradivom, ki predstavlja
dejavnosti na področju posebnih socialnih programov, s
pomočjo katerih skušamo na inovativen način razbijati
stereotipe hendikepa. Odziv obiskovalcev je bil zelo
pozitiven, sploh s strani otrok, ki smo jim poskušali vse
skupaj predstaviti na pozitiven način. Glede na odziv se že
veselimo naslednjih podobnih dogodkov.

Na festivalu prostovoljstva v Celju nas je predstavljal Sanjin, naš
»novi« aktivni član. (Foto: arhiv društva)

SVETOVNI DAN ZDRAVJA

V

sako leto ga praznujemo 7. aprila. Ob tem dogodku
v Celju pripravijo številne prireditve. Najbolj
odmevna je organizirana v središču Celja, in sicer 23.
aprila, ko se na številnih stojnicah predstavijo različna
društva, organizacije in posamezniki, letos skupaj kar 49.
Svetovna zdravstvena organizacija je letošnji dan zdravja
poimenovala »Naš planet, naše zdravje« in v ta namen
namerava tudi sprejeti številne ukrepe, ki bodo pripomogli
k ohranjanju zdravja ljudi in planeta.
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske se je
predstavilo z interesnimi dejavnostmi, športom in
rekreacijo, torej z aktivnostmi, ki spodbujajo ohranjanje
zdravja. Na stojnici niso manjkali niti ročno izdelani izdelki
članic našega aktiva žena.
Kljub hladnemu vremenu se je dogodka udeležilo veliko
ljudi, žal pa je tokrat zaradi drugih dogodkov naše društvo
predstavljalo nekaj manj članov, ampak kljub temu je bila
stojnica zelo obiskana.

Naša stojnica na dnevu zdravja (Foto: arhiv društva)

22. MEMORIAL PETRA ZDOVCA V KEGLJANJU

S

kupaj s 3. krogom v kegljaški ligi ZPS ga je DP
jugozahodne Štajerske organiziralo 18. marca na
kegljišču Golovec v Celju. Letošnjega tekmovanja se
je udeležilo 35 kegljačic in kegljačev iz sedmih pokrajinskih
društev. Kot je že običajno, se je tudi tokrat kegljalo v
ekipni in štirih posamičnih konkurencah, veterani pa so
tekmovali tudi za naslov državnega prvaka.
22. memorial Petra Zdovca (Foto: arhiv društva)

Marjan Romih, državni prvak med veterani (Foto: arhiv društva)

In prav med veterani je član celjskega društva Marjan
Romih dosegel svojo prvo zmago, drugi je bil Ludvik
Škraban (MS), tretji pa Franc Kuhelj (NM). Med ženskami
je zmagala Martina Glavič (NM), 2. mesto je osvojila
Senka Ivaniševič (LJ), 3. mesto je tokrat pripadlo Nataši
Godec (MB). Med tetraplegiki je zmagal Aleš Povše (CE)
pred Sinišo Jeremičem (SG) in Damjanom Herčkom
(MB). Tone Kanc (NM) je še enkrat zmagal v najmočnejši
konkurenci moških, Miran Jernejšek (MB) je bil drugi in
Viktor Rupnik (LJ) tretji. V ekipni konkurenci je zmagala
ekipa iz Novega mesta, Celjani smo osvojili 2. mesto, na
tretje so se tokrat povzpeli Ljubljančani.
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DRŽAVNO PRVENSTVO V KOŠARKI NA VOZIČKIH

I

zvedlo ga je DP jugozahodne Štajerske, organizator
je bila Zveza za šport invalidov – Slovenski
paralimpijski komite, in sicer v soboto, 23. aprila, v
športni dvorani na Planini pri Sevnici. V prvem
polfinalu je združena ekipa DP Kranj-Novo mesto
premagala ekipo DP Ljubljana Mercator, v drugem pa
ekipa DP Celje Thermana ekipo DP Maribor. Sledili sta
še tekmi za 3. in 1. mesto. Ljubljančani so premagali
Mariborčane, v finalu pa so Celjani premagali združeno
ekipo Kranja in Novega mesta.
Košarka na vozičkih se je prvič igrala na Planini pri
Sevnici, še bolj pa nas veseli, da je dogodek prišlo
pogledat res veliko ljudi, ki so tudi glasno navijali
predvsem za domačo ekipo. Na Planino se zagotovo
še vrnemo.

Naslov smo proslavili skupaj z navijači. (Foto: arhiv društva)

ŠPORT

Š

porta je bilo v tem času še več,
ampak najprej se spomnimo
podelitve priznanj najboljšim
športnikom invalidom v letu 2021, ki
je potekala 22. marca v Kongresnem
centru Brdo pri Kranju, saj sta bila kar
dva naša člana med nagrajenci.
Najboljši športnik je namreč postal
Gorazd Franček Tiršek, član najboljše
ekipe ribičev pa je tudi Rudi Centrih.
Čestitamo!
Najboljši praktično nimajo časa za
počitek. Franček Gorazd Tiršek je
letos že nastopil na evropskem
prvenstvu v streljanju v norveškem
Hamarju, kjer je v streljanju leže
zasedel 4. mesto, v streljanju stoje pa
5. mesto.
V paraplavalni reprezentanci Slovenije
se počasi uveljavlja in nabira izkušnje
na mednarodnih tekmah tudi mladi
Gašper Glušič. Zelo dobro je nastopil
na tekmi v Italiji, kjer je tekmoval v
disciplinah 50, 100 in 400 metrov
prosto. Prav tako se je udeležil
tekmovanja v Splitu, kjer je na 400 m
zmagal, na 200 m je bil drugi v prosti
tehniki. Gašper je uspešno nastopil
tudi na državnem prvenstvu do 19 let
v plavanju v Velenju in osvojil več
kolajn.
Naši športniki so tekmovali tudi na
številnih
domačih
ligaških
tekmovanjih in državnih prvenstvih.
Zaključila se je šahovska liga ZPSGRADEX s tretjim in četrtim krogom. V
tej sezoni smo Celjani skupno osvojili

3. mesto. Na zadnji tekmi je odlično 2.
mesto osvojil Radosav Matić.
Prav tako se je zaključila liga v
kegljanju in tudi tu je pripadlo 3.
mesto naši ekipi. Aleš Povše je tudi v
tej sezoni zmagal med tetraplegiki v
ligi, prav tako pa tudi na državnem
prvenstvu v Celju 7. maja, kjer je 4.
mesto med paraplegiki osvojil tudi
Roman Hrženjak.
Zaključila se je še liga v streljanju, kjer
so naši strelci končali na 4. mestu.

Najboljši športniki za leto 2021 (Foto: ZŠIS)
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Franček Gorazd Tiršek je ponovno
postal državni prvak s standardno
puško. Zelo dobro je celo sezono
streljala tudi Vesna Novak, ki
napreduje iz sezone v sezono.
Za konec bi omenil, da smo imeli
svojega predstavnika tudi na »Wings
for life« v Ljubljani, kjer je kilometre
uspešno lovil Sanjin Pernič. Več o
poletnih dogodkih pa v naslednji
številki.

[ DELO DRUŠTEV ]
Anja Zagomilšek | Zavod vozim

AMBASADORJI ZAVODA VOZIM SPOMLADI AKTIVNI
TAKO V SLOVENIJI KOT TUJINI
V pomladnih mesecih letošnjega leta se je v Zavodu VOZIM odvilo ogromno različnih aktivnosti, delavnic,
izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih aktivno udeležili naši ambasadorji.
Stalnica dela zavoda so delavnice
Vozim, vendar ne hodim, ki jih z
veseljem izvajajo naši ambasadorji. Od
začetka letošnjega leta so s svojimi
zgodbami dosegli 4.277 mladih na kar
81. delavnicah po celi Sloveniji. V
Pomurju in Prekmurju je zadnja leta
zelo aktivna Anita Trebše, katere
zgodba je navdušila že veliko mladih.
Delavnice v zadnjem času povečini
potekajo v manjših skupinah, v katerih
se razvijejo zanimive debate o
problemu hitrosti na cesti, rabi
alkohola in vožnji pod vplivom, pa
tudi motilcih med vožnjo, kot so
telefoni in slušalke. Mladi se vse bolj
zavedajo problemov, na katere jih
opozarjajo naši predavatelji.
Ambasadorji se aktivno vključujejo
tudi v projekt »Vozim življenje po
nesreči«, v okviru katerega potekajo
mesečna spletna srečanja, telefonsko

svetovanje in tematske delavnice.
Začeli pa smo tudi s 1. modulom
Akademije Še vedno vozim, v okviru
katere sta se že odvila 2 srečanja s
predavateljico Mojco Pehant na
temo
govora,
neverbalne
komunikacije in predstavitev osebnih
zgodb. V kratkem načrtujemo tudi
srečanje v živo, kjer bomo izvedli še
zadnjo med predvidenimi aktivnostmi
v tem prvem modulu, v jeseni pa
bomo že tradicionalno izvedli 2dnevno akademijo z različnimi
tematikami in delom s strokovnjaki.
Tudi Heroji še vedno furajo v
pižamah. Celostni model se odlično
izvaja na različnih koncih Slovenije,
prav v maju se mudimo na Obali, kjer
so naši ambasadorji Vlado Peterlin,
Nino Batagelj in David Razboršek
skupaj z mladimi, strokovnjaki in
lokalnimi odločevalci iskali rešitve za

manj voženj pod vplivom alkohola ter
preprečevanju škodljive rabe alkohola
med mladimi ravno na nekdanji dan
mladostni, 25. 5. 2022. Posvetu so v
soboto sledile vožnje, mlade in starše
pa čakajo še delavnice, tako da bo to
že 16. celostni model, ki bo izveden v
okviru projekta v zadnjih treh letih. V
letošnji sezoni razvit Herojski
vau'čer za vau večer s srečnim
koncem pa je ponovno prejel
priznanje stroke, ki mu je dodelila
zlato nagrado Diggit. Herojski vau'čer
je srčna obljuba bližnjim in
prijateljem, da vas lahko pokličejo
kadarkoli, ko potrebujejo varen prevoz
domov. Tudi sredi noči in v
pižami. Zato ga le podarite svojim
bližnjim, z namenom preprečitve
voženj pod vplivom alkohola. Zelo
enostavno si ga lahko ustvarite na
www.heroji.si.

Del ekipe herojev se je mudil na slovenski obali (Foto: arhiv zavoda)
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Naši člani pa so aktivni tudi v
mednarodnih projektih. Letos so se
udeležili več aktivnosti izvedenih v
okviru mednarodnega projekta Be a
Hero, ki poteka v sodelovanju s
Portugalci in Belgijci v okviru
programa
Erasmus+.
Katarina
Milićević in Nino Batagelj sta
sodelovala na mednarodnem treningu
mladih, ki je potekal v Brežicah. Nato

so se z Žigo Breznikom udeležili
posveta v Slovenskih Konjicah, kjer so
predstavili aktivnosti, ki so jih razvili na
mednarodnem treningu. Del ekipe pa
se mudil tudi na mednarodnem
srečanju na Portugalskem, kjer so se
posvetili
pregledu
aktivnosti,
kazalnikom in načrtovanju še
neizvedenih aktivnostih, predvsem pa
Be a Hero priročniku, ki je v nastajanju.

Mednarodni trening mladih za projekt Ba A Hero (Foto: arhiv zavoda)

Žal pa nas je doletela tudi žalostna novica. Poslovil se
je namreč naš dolgoletni ambasador Franc
Ivenčnik. Franc je bil član Društva paraplegikov
Jugozahodne Štajerske in eden najbolj aktivnih
predavateljev na Štajerskem, a mu skupaj z ženo
Milico ni bilo nikoli težko zaiti tudi v druge dele
Slovenije. V 10. letih sodelovanja pri delavnicah
Vozim, vendar ne hodim in drugih dogodkih ter
aktivnostih, je svojo zgodbo predal več kot 12.000
mladim na skoraj 190 delavnicah. Veliko prezgodaj
smo se poslovili od njega, zato se mu nismo mogli v
živo zahvaliti za njegovo požrtvovalnost in
pripravljenost. Bil je dolgoletni član UO društva in
tudi podpredsednik, vodja prevozov in vodja
počitnikovanja, predvsem pa dober prijatelj in
sodelavec paraplegikov.
V ekipi Zavoda VOZIM že pogrešamo njegovo
pozitivno naravnanost in iskrivost!
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Čez poletje se bodo ponovno odvile
delavnice po slovenskih zaporih, ki jih
je razvil in jih izvaja Luka Plavčak,
naši ambasadorji pa si bodo po
predvideno napornem juniju nabrali
moči za novo šolsko leto, v katerem se
že polnijo termini po šolah.

[ DELO DRUŠTEV ]
Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Končno smo zadihali s polnimi pljuči in aktivnosti pripravili ter izvedli
brez koronavirusnih omejitev. V tem obdobju se je nabralo kar precej
dogodkov, zato vseh ne bomo objavili. Preberite le najpomembnejše.

DRUGI REDNI ZBOR DRUŠTVA

Z

adnji dve leti je koronavirus
mešal štrene na vseh področjih
našega delovanja, tudi pri
izvedbi zborov članov. V letu 2020
smo imeli volilni zbor članov nekoliko
kasneje v juniju, vendar že pod
maskami, naslednje leto smo se
prilagodili danim razmeram in ga s
pomočjo sodobne tehnologije v
aprilu pripravili na daljavo, v letošnjem
letu pa smo se ponovno zbrali v
običajnih
razmerah,
običajnem
marčevskem času in na običajnem
mestu.
In tako nas je 23. marca 2022 v
prostorih Hotela Admiral v Grosuplju z
dobrodošlico ponovno v živo
nagovorila predsednica društva
Mirjam Kanalec. Naše društvo je
daleč
največje
med
vsemi
pokrajinskimi društvi ZPS, zato se nas
tudi tokrat ni zbralo toliko, da bi bili
sklepčni. No, počakali smo toliko časa,
da smo zadostili pravilom, vmes pa si
ogledali predstavitev proizvodov
podjetja TIK Kobarid, ki nam jih je
predstavil Alen Jazbec. Še posebej
greencath SOFT PLUS urinske katetre
z mehko konico, nanosom in vodno
vrečko. Po izpolnjeni anketi smo
izžrebali tudi dva nagrajenca, ki sta
prejela praktični nagradi.
Na začetku smo prisluhnili poročilu
predsednika nadzornega odbora
Ljubiše Gajiča, iz katerega je
razvidno, da je društvo v tem času
dobro in gospodarno ravnalo.
Poročilo, pripravljeno v skladu s
standardi SRS 33 in Zakonom o
društvih, izkazuje stanje premoženja
in poslovanja društva. Finančni del
poročila pri prihodkih kaže, da je vsota
finančnih sredstev FIHO, ki jo je
društvo prejelo v obliki dotacij Zveze

Drugi redni zbor članov društva (Foto:
arhiv društva)

paraplegikov Slovenije, v primerjavi z
drugimi prihodki v letu 2021 le 50odstotna. Pomemben je tudi
podatek, da je društvo za izvajanje
posebnih
socialnih
programov
namenilo kar 88 % vseh finančnih
sredstev in le 12 % za svoje delovanje.
Tudi inventurni popis za poslovno
leto 2021 je opravljen v skladu s 26.
členom Zakona o društvih ter
standardi SRS 33, prav tako pa tudi
celotna dokumentacija, ki je
dosledno vodena skladno s
statutom in Zakonom o društvih.
Nadzorni odbor potrjuje izid
poslovanja za poslovno leto 2021, in
sicer presežek prihodkov nad
odhodki v višini 29.814,62 evrov, ki
ga izkazuje poslovni izid društva.
Nato smo prisluhnili obsežnemu
finančnemu poročilu (16 strani), ki ga
je po pomembnejših točkah v
Posebnih socialnih programih
(Cilji,
Izvajalci
in
uporabniki
programov, Vsebina in aktivnosti,
Kompenziranje invalidnosti, Prevozi,
Interesne dejavnosti, Šport in
rekreacija ter Delovanje društva),
razčlenila strokovna delavka Nina
Černe, nato pa je o športnih
aktivnostih in rezultatih športnikov
društva poročal zdaj že nekdanji
vodja športa Robert Žerovnik.
Člani so ob tem lahko pri nejasnih

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

postavkah dobili informacije iz prve
roke.
Po krajši razpravi so člani zbora
poročilo sprejeli in že prisluhnili prav
tako obsežnemu programu dela za
leto 2022, s smelo zastavljenimi cilji.
Tudi ta je široko zastavljen, vendar
verjamemo, da ga bomo ob ustreznih
delovnih pogojih uspešno izvedli.
Naše društvo deluje na območju 38
občin v osrednji Sloveniji in ima okrog
30 % vseh članov drugih osmih
lokalnih društev krovne organizacije. V
letu, ki je pred nami, bomo skušali kar
najbolje udejanjiti vse cilje, ki so v
programu
navedeni.
Namen
programa je pomagati paraplegikom
in tetraplegikom premagovati stiske, v
katerih se znajdejo zaradi invalidnosti,
socialnih in psihofizičnih okoliščin.
V naslednji točki smo člani pripadnost
društvu izkazali s tem, da smo
soglasno potrdili predlog članarine, ki
ostaja enaka kot prejšnja leta (15 €).
Socialno šibki člani plačajo le
simbolični znesek.
Vseh devet zborov članov društev
obiščejo tudi predstavniki krovne
organizacije, nekatere pa tudi
predstavniki doma paraplegikov iz
Pacuga. Našega so obiskali: pravnik
Matej Verbajs, zaposlen v strokovni
službi, in sodelavka Tanja Kovačič ter
direktor Doma paraplegikov Pacug
Marko Ferluga. Predsednik ZPS
Dane Kastelic nas je zaradi drugih
obveznosti obiskal ob zaključku
srečanja.
Po Verbajsovih besedah je v teh
kriznih in negotovih časih tudi ZPS
našla rešitve pri izvajanju posebnih
socialnih programov in dejavnostih
osebne asistence. Ob tem je načrtovala
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in izvajala tudi aktivnosti, ki jih državni organi in javne
službe za paraplegike, tetraplegike in njihove družinske
člane ter nenazadnje tudi za širšo družbo ne izvajajo.
Tanja Kovačič pa je med drugim omenila izvajanje
skupinske obnovitvene rehabilitacije in sredstva, ki jih je v
ta namen v letu 2021 odobril ZZZS. V nerevidiranem
poslovnem poročilu je omenila še kulturno in izobraževalno
dejavnost, šport, socialno vključenost in prilagajanje
grajenega okolja.
Direktor Doma paraplegikov Pacug Marko Ferluga nas je
na kratko seznanil z novostmi v domu, stremijo namreč k
temu, da se pri njih vedno kaj dogaja in izboljšuje. Letos
so že uredili okolico in dokupili nekaj vrtnega pohištva,
nabavili pa so tudi stol za v bazen.
Po uradnem zaključku in uspešnem delu smo se po
dolgem času nekoliko dalj časa zadržali na prijetnem
druženju, ki ga je popestril in obogatil stand up komik
Matic Kokošar. Po tolikšnem času se je to druženje res
prileglo.

Poročilo predsednika nadzornega odbora Ljubiše Gajiča (Foto: arhiv
društva)

PRIZNANJE NAŠI PESNICI OB OBČINSKEM PRAZNIKU

N

a osrednji slovesnosti ob
prazniku Občine Kamnik 29.
marca 2022 sta bila podeljena
dva naziva častnega občana, sedem
občinskih priznanj ter dve spominski
medalji. Med uglednimi dobitniki
priznanj je bila tudi pesnica našega
društva Darinka Slanovec, ki je za
dolgoletno neutrudno delovanje na
različnih
področjih
(zlasti
na
literarnem)
prejela
bronasto
priznanje.
Župan Matej Slapar je ob
dobrodošlici v Maistrovem mestu in
občinskem prazniku poudaril, da je
naloga Občine Kamnik skrb za razvoj
in napredek. Da bodo gradili
skupnost, kjer bodo doma solidarnost,
pomoč sočloveku in veselje do
življenja. »Čestitke vsem nagrajencem

Nagrajenci (Foto: arhiv društva)
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in iskrena hvala za vaš prispevek pri
gradnji naše skupnosti!« je še dodal
župan.
Pri obsežni obrazložitvi priznanja
Darinki Slanovec so med drugim
zapisali: »Darinka Slanovec je po
končani osnovni šoli obiskovala
gimnazijo v Kamniku in maturirala leta
1969. Zatem je vpisala izredni študij
angleščine in nemščine na Filozofski
fakulteti v Ljubljani, vendar ga je morala
zaradi zdravstvenih zapletov prekiniti.
Omejena na invalidski voziček se je
posvetila inštruiranju, karitativnemu
delu in zlasti pesniškemu ustvarjanju.
Več njenih pesmi je uglasbil prof.
Milivoj Šurbek.
Darinka Slanovec se je z željo po
pedagoškem delu posvetila pomoči

učencem, dijakom ter inštruiranju več
predmetov, predvsem angleščine.
Področje, ki se mu posveča že trideset let,
je karitativno delo v Krščanskem
bratstvu bolnikov in invalidov. Gre za
mednarodno laiško gibanje trajno
telesno bolnih in invalidnih oseb, v
katerem
skrbi
predvsem
za
mednarodne stike. Bratstvo deluje v
petdesetih državah po vsem svetu.
Koordinira tudi raznovrstne dejavnosti v
Domu bratstva na Zaplani nad Vrhniko.
Je tudi dolgoletna članica uredniškega
odbora revije Prijatelj, sodeluje pri
Društvu animatorjev Norma 7 na
Vipavskem, ki je prostovoljno neprofitno
združenje za izboljšanje kakovosti
življenja starejših in invalidnih oseb, in
pri kulturnih programih Društva
paraplegikov ljubljanske pokrajine.«
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NEPOZABNI PLANIŠKI PETEK

P

o dveh letih je bila za obiskovalce ponovno odprta
Planica, zato smo se v petek, 25. marca, nekateri
člani društva udeležili posamične tekme. Skupaj z
12 tisoč gledalci smo zaradi slovenskih orlov, ki so
poskrbeli za nepopisni planiški praznik pod Poncami,
doživeli spektakel slovenskega zimskega športa.
Enajst članov društva s spremstvom je uživalo v
nepozabnem športnem duhu. Na prizorišče sta nas
pripeljala dva društvena kombija, prav do odra, kjer smo
lahko spremljali celotno dogajanje. Hvala organizatorji, ki
ste pomislili tudi na nas. Čudovit športni dogodek smo na
poti domov zaključili s prijetnim druženjem.

Veličasten pogled na veličasten dogodek (Foto: arhiv društva)

LJUBLJANSKA CUKRARNA NA ŠIROKO ODPRLA VRATA

C

ukrarna
sodi
med
najpomembnejše industrijske
objekte iz prve polovice 19.
stoletja na Slovenskem. Verjetno nima
noben objekt tako pestre in bogate
vsebine in to na različnih področjih,
tudi na kulturnem. Tu so po požaru
našli zatočišče Josip Murn, Dragotin
Kette, Ivan Cankar, Oton Župančič,
njihovi prijatelji in drugi. V tem okolju
je nastajala in zorela slovenska
moderna.
Po desetletjih propadanja so v
prenovljenem 200 let starem objektu
ponovno zaživele kulturne, razstavne
in izobraževalne vsebine, gostili pa
bodo bienale in svetovno znane
umetnike. Predstavili so nam tudi
zgodovino pomembne rafinerije
sladkorja.
12. aprila 2022 smo pripravili voden
ogled Cukrarne in skupinske razstave
»Vračanje pogleda«, ki predstavlja
skoraj šestdeset slovenskih oziroma v
Sloveniji delujočih umetnic od 90. let
prejšnjega stoletja do danes. Obsežna
razstava obravnava različne družbene
tematike in je v avtorskih pristopih in
izvedbah, praksah, formah, vsebinah
in medijih razgibana, zaradi česar
nagovarja raznolike skupine javnosti.
Ob razstavi je izšel tudi tiskani vodnik,
ki povzema vsa predstavljena
umetniška dela.
»Razstava je zaokrožen, nikakor pa ne
zaključen pogled na sodobno umetnost
zadnjih tridesetih let, ki so jo na razstavi
predstavljene umetnice odločilno
zaznamovale. Določene teme in mediji
na razstavi niso dobili svojega prostora,
ker jih je preprosto preveč – slovensko

Prelep hram kulture v Ljubljani (Foto: arhiv društva)

umetniško prizorišče ima namreč veliko
odličnih umetnic,« je o snovanju
razstave povedala Alenka Gregorič,
umetniška vodja Cukrarne in ena
izmed kustosinj razstave.
Kustosinje Alenka Trebušak, Mara
Anjoli Vujić in Mateja Podlesnik so
razstavo tematsko oblikovale v štiri
vodilne sklope. Ti zajemajo dela, ki se
osredotočajo na urbano in naravno
krajino, na telo oz. figuro, na
umetnostni
sistem
in
na
družbenopolitično okolje; prostorsko
postavitev pa so ustvarile v »smeri
pogleda«, ki naj bi kar najbolje
poudaril
posamezne
likovne,

vsebinske in konceptualne povezave
med avtoricami. »Smer pogleda«, na
kar namiguje tudi naslov razstave,
odpira večna vprašanja o pogledih na
žensko – kdo gleda in kdo je predmet
pogleda, kdo je tisti, ki se sooča s
pogledom drugega.
Upamo, da bo imelo tudi Društvo
paraplegikov ljubljanske pokrajine v
tem prelepem hramu kulture
priložnost pripraviti kakšno razstavo
naših kulturnikov. To nam je že
namignil župan Zoran Janković na
eni od številnih razstav, ki smo jih do
sedaj pripravljali v prostorih Info
točke. (Vir: MOL)
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Eva Pahovnik

OBISK OSNOVNE ŠOLE FERDA VESELA – ŠENTVID PRI STIČNI
19. aprila 2022 smo obiskali Osnovno
šolo Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični.
Učenci od šestega do devetega
razreda so bili razdeljeni v osem
skupin, ki so krožile med delavnicami.
Na predstavitveni delavnici sta jim
Rok Bratovž in Slavko Krajnc
predstavila poškodbe hrbtenjače,
vzroke zanje, prilagoditve po
poškodbah in delovanje društva.
Povedala sta jim tudi svoji zgodbi,
učenci pa so jima postavljali
najrazličnejša vprašanja. Eno izmed
njih se je glasilo: »Zakaj si ne odrežeta
nog, če jih ne moreta uporabljati in jih
ne čutita?« Predavatelja sta na
vprašanja z veseljem odgovarjala.
Vedno znova smo navdušeni nad
otroškimi idejami in njihovo odprtostjo.
V telovadnici so jim Jože Berčon,
Boštjan Ceglar, Edvard Ješe in
Andor Palkovič prikazali igro košarke
na vozičkih. Učenci so bili nad našimi
košarkarji navdušeni. Tudi sami so se
usedli na vozičke in se preizkusili v
metanju na koš, nekaterim je šlo zelo
dobro.
Lutfi Abdullahu jim je približal
pomen dostopne infrastrukture.

Najprej jim je predstavil voziček in
življenje z njim, nato jih je posedel na
vozičke, s katerimi so se podali na
poligon. Ugotovili so, da tudi majhne
ovire postanejo velike, če jih ne
moremo prestopiti. V enem izmed
razredov so med slikanjem z usti
opazovali Željka Vertlja, nekateri so
poskusili tudi sami. Željko jim je
povedal svojo zgodbo in popestril
program s svojimi anekdotami. Darko
Kojadinović jim je predstavil
paralimpijske igre, pokazal nekaj

posnetkov vrhunskih parašportnikov
ter z njimi (tudi sede) odigral tekmo
namiznega tenisa.
Za nami je še en večji projekt,
predstavili smo se kar 167 učencem in
15 učiteljem. Verjamemo, da naš
projekt deluje preventivno. Učenci
Osnovne šole Ferda Vesela nam bodo
zagotovo ostali v lepem spominu,
upamo,
da
tudi
mi
njim.
Projekt sta podprli Agencija za varnost
prometa in Občina Ivančna Gorica.

Učenci so spoznali arhitekturne ovire. (Foto: arhiv društva)

Lutfi Abdullahu

NINO BATAGELJ PREJEL PLAKETO
MESTA LJUBLJANA

L

jubljanski
župan
Zoran
Janković je na slovesni seji
mestnega sveta ob 9. maju,
prazniku Ljubljane, podelil nagrade in
plakete izjemnim posameznicam,
posameznikom in organizacijam, ki so
zaslužni za razvoj in dobrobit mesta
Ljubljana. Naziva častni meščan in
častna meščanka sta letos prejela
Renata Salecl in Jurij Souček,
plaketo prestolnice pa je prejel tudi
naš član Nino Batagelj.
Namen prometnih pravil je varnost
vseh udeležencev v prometu. Mladim
je to najlažje pojasniti z izkušnjami iz
prve roke, zato Mestno redarstvo,
Zavod Vozim in Nino Batagelj že
nekaj let sodelujejo v preventivnem
programu, s katerim prek družbenih
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Nino Batagelj med dobitniki priznanj (Foto: arhiv društva)

omrežij, kratkih video predstavitev in
delavnic za srednješolce poudarjajo
spoštovanja
prometnih
pomen
predpisov. Nino za premikanje
uporablja invalidski voziček, zato ima
njegova beseda o varni udeležbi vseh
skupin v prometu res težo. Vedno je

pripravljen sodelovati v takšnih
pobudah, saj verjame v pozitivne učinke
dialoga z mladimi. »Vsaka takšna akcija
ozaveščanja veliko pripomore k večji
varnosti v mestnem prometu, morda pa
celo ohrani tudi kakšno življenje,« so še
zapisali v obrazložitvi.

[ DELO DRUŠTEV ]
Lutfi Abdullahu

NASLOV PRVAKA LIGE V KEGLJANJU OSVOJILA EKIPA NAŠEGA DRUŠTVA

N

a kegljišču v Kamniku je 23. aprila 2022 potekal
zaključni četrti krog lige v kegljanju, ki ga je v
organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo
naše društvo. Tudi tokrat smo ga posvetili občini Domžale.
Letos še nekoliko slovesneje, saj je občina 19. aprila 2022
praznovala visoki jubilej – 70-letnico ustanovitve. Občina je
v aprilu pripravila bogat kulturno-športni program s
številnimi dogodki, ki so obeleževali častitljiv jubilej, med
njimi tudi 24. kegljaški turnir slovenskih paraplegikov in
tetraplegikov.
Tekmovanja se je v ekipni in posamični konkurenci
udeležilo 48 kegljačic in kegljačev iz osmih pokrajinskih
društev ZPS. Na voljo so imeli 120 lučajev – 60 na polno in
60 na čiščenje. Za nemoten potek tekmovanja je skrbel
sodnik Franci Grubar.
Uvrstitve na turnirju za pokal Občine Domžale
Prvo mesto in prehodni pokal Občine Domžale je s 1.667
podrtimi keglji osvojila ekipa DP Novo mesto, druga je bila
naša ekipa DP Ljubljana (1.619), tretja DP Maribor (1.459),
četrta DP Celje (1.397), peta DP Murska Sobota (1.292),
šesta pa DP Koper (1.222).
V najmočnejši moški konkurenci je bil najuspešnejši Tone
Kanc DP NM (461), na drugo mesto se je zavihtel Roman
Hrženjak DP CE (442), na tretje pa naš kegljač Viktor
Rupnik s 433 podrtimi keglji.
Med kegljačicami je s 409 podrtimi keglji prvo mesto
osvojila kegljačica našega društva Senka Ivaniševič,
druga je bila Martina Glavič DP NM (401), tretja pa Marija
Kerec DP MB (330).
V skupini med tetraplegiki sta tekmovala samo dva
tekmovalca, prvi je bil Damjan Herček DP MB (351), drugi
pa Siniša Jeremič DP KP (318).
Pri veteranih je bil najboljši Ludvik Škraban DP MS (416),
drugo mesto je osvojil Franc Kuhelj DP NM (377), tretje pa
naš kegljač Feliks Burgar (362).
Uvrstitve v kegljaški sezoni 2022
V letošnji sezoni so kegljačice in kegljači odigrali štiri ligaške
kroge. Ligo so v januarju s prvim krogom in Magdičevim
memorialom na kegljišču v Radencih odprli kegljači DP
Murska Sobota. S 1.623 podrtimi keglji je zmagala DP Novo
mesto. Drugi krog so v februarju v Ravnah na Koroškem
pripravili kegljači DP Slovenj Gradec in tekmovanje
posvetili svojemu kegljaču Stanku Grnjaku. Prvo mesto je
osvojila naša ekipa DP Ljubljana (1.868). Tretji krog so z
Zdovčevim memorialom na kegljišču Golovec v marcu
soorganizirali kegljači DP Celje. Najboljša je bila ekipa DP
Novo mesto (1.640). Četrti krog je po koronavirusnem času
ponovno pripravila DP Ljubljana. Z rezultatom 1.640 je
slavila DP Novo mesto.
V letošnji ligaški sezoni je tekmovalo osem ekip, za končne
uvrstitve pa so šteli rezultati vseh štirih krogov. Pripomnimo
pa naj, da nekatere ekipe niso tekmovale v popolni postavi.

Pokal ligaškega zmagovalca je osvojila naša ekipa DP
Ljubljana (6.418), pokal za drugo mesto je prejela DP Novo
mesto (6.295), za tretje pa DP Celje (6.246). Četrta je bila DP
Maribor (6.160), peta DP Murska Sobota (5.174), šesta DP
Koper (5.126), sedma pa DP Koroške (3.836).
V posamični moški konkurenci je v treh krogih največ
kegljev podrl Tone Kanc – NM (1.431), srebrno medaljo je
osvojil naš kegljač Viktor Rupnik (1.407), bronasto pa Miran
Jernejšek DP MB (1.374).
Naslov najboljše kegljačice lige 2022 si je priborila naša
Senka Ivaniševič (1.286), druga je bila Martina Glavič DP NM
(1.201), tretja pa Nataša Godec DP MB (1.138).
Med kegljači tetraplegiki je naslov prvaka lige osvojil Aleš
Povše DP CE (1.360), drugi je bil Siniša Jeremič DP KP
(1.144), tretji pa Damjan Herček DP MB (1.123).
V skupini veterani je bil najboljši Ludvik Škraban DP MS
(1.208), drugo mesto je zasedel Franc Kuhelj DP NM (1.087),
tretji je bil kegljač našega društva Janez Kokalj s 1.046
podrtimi keglji.
Ob razglasitvi rezultatov se je vsem za sodelovanje
zahvalila Cvetka Štirn, ki je imela tudi tokrat v rokah vse
organizacijske niti. Kegljače in goste pa so nagovorili:
predsednica društva Mirjam Kanalec ter podžupan
Občine Domžale Marjan Ravnikar in župan Kamnika
Matej Slapar. Ob jubileju Občine Domžale je Mirjam
Kanalec s čestitkami izročila podžupanu sliko našega
slikarja Željka Vertlja (VDMFK) in izrazila željo, da bi se to
nadvse uspešno sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.
Sliko je prejela tudi naša dolgoletna prijateljica in svetnica
Občine Domžale Vera Vojska.
Pokale in medalje so podelili: podžupan Občine Domžale
Marjan Ravnikar, župan Občine Kamnik Matej Slapar, Vera
Vojska, Mirjam Kanalec in predsednik DP Gorenjske Peter
Robnik – predsednik Skupščine Zveze paraplegikov
Slovenije.
Turnir so poleg glavnega pokrovitelja Občine Domžale in
Zavoda za šport Domžale podprli še naslednji donatorji in
sponzorji: Klimer Štirn & co d. n. o., avtomehanika Kveder
Božidar, Janez Mal, Elektro Verpex d. o. o., MG inštalaterstvo
d. o. o. Boštjan Grošelj, Helpy Trzin, Brown Forman
Worldwide d. o. o. Ljubljana, Avto GP – Peter Govejšek s. p.,
G3 Komenda, Freddy SLO, Modum d. o. co. in Maja Kesič s. p.

Naša ekipa s predsednikom Skupščine ZPS Petrom Robnikom (Foto:
arhiv društva)
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POKAL TONETA POGAČNIKA OSVOJILA KIK UNA SANA, NAŠI DRUGI

N

aše društvo je v športni
dvorani Osnovne šole Kašelj v
Ljubljani 7. in 8. maja 2022
pripravilo
že
41.
košarkarsko
tekmovanje v spomin na Toneta
Pogačnika in 25. mednarodni turnir.
Nastopile so štiri ekipe, ki so zaradi
odpovedi madžarske in italijanske
ekipe tekme v predtekmovanju
odigrale vsaka z vsako.
V društvu se s spominskim
tekmovanjem vsako leto spomnimo
Toneta Pogačnika, velikega športnika
in
vzornika,
predvsem
pa
nepogrešljivega organizatorja vseh
večjih tekmovanj, tako doma kot v
tujini. Bil je izredno dosleden, vztrajen,

redoljuben, vedno obdan s številnimi
idejami in naš velik prijatelj.
Prvi in drugi dan tekmovanja so se
ekipe pomerile za uvrstitve od prvega
do četrtega mesta.
Rezultati predtekmovanja:
KIK Una Sana Bihać (BiH) : KIK Zmaj
Gradačac (BiH) – 64 : 59
DP Ljubljana Mercator (SLO) : RSV
Basket Salzburg (AUT) – 42 : 37
DP Ljubljana Mercator (SLO) : KIK Zmaj
Gradačac (BIH) – 68 : 50
KIK Una Sana Bihać (BiH) : RSV Basket
(AUT) – 77 : 65
RSV Basket Salzburg (AUT) : KIK Zmaj
Gradačac (BiH) – 53 : 66

Kljub okrepljeni ekipi nam ni uspelo osvojiti zmagovalnega pokala. (Foto: arhiv društva)

DP Ljubljana Mercator (SLO) : KIK Una
Sana Bihać (BiH) – 67 : 73
Lestvica
1. mesto KIK Una Sana Bihać
2. mesto DP Ljubljana Mercator
3. mesto KIK Zmaj Gradačac
4. mesto RSV Basket Salzburg
Tekme so sodili Mitja Dečman,
Nedžad Budimlić in Milenko
Džurić.
Ob razglasitvi rezultatov je predsednica
društva Mirjam Kanalec košarkarjem
čestitala za odlične igre in rezultate,
jim zaželela varno vrnitev na svoje
domove in jih k sodelovanju povabila
tudi na 26. mednarodnem turnirju.
Pozdravila in nagovorila sta jih tudi
župan Zoran Janković in predsednik
Skupščine ZPS Peter Robnik,
odmevni športni dogodek pa so v
zadnji tekmi popestrile tudi plesalke
skupine Ladies.
Pokale so podelili župan Zoran
Janković, Mirjam Kanalec in Peter
Robnik.
Igralce gostujočih ekip smo popeljali
tudi na izlet z ladjico po Ljubljanici in
na Ljubljanski grad. Organizacijske niti
so bile tokrat v rokah Mirjam Kanalec,
Eve Pahovnik in Roberta Žerovnika.
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine pa je tudi tokrat pripravilo
ličen bilten v slovenskem in
angleškem
jeziku,
v
katerem
predstavljamo zeleno in prijazno
prestolnico gostitelja in zakaj jo je
vredno obiskati, zlatega sponzorja
Mercator, sponzorje in donatorje,
ekipe in igralce ter razpored tekem.

ŠPORTNI UTRINKI in DOSEŽKI NAŠIH ČLANOV
Parašportnik leta 2021: Na
prireditvi Parašportnik leta 2021 je
bronasti znak prejel biljardist Matej
Brajkovič.
Paranamizni tenis: Na odmevnem
paranamiznoteniškem turnirju v
Španiji je igralec Bojan Lukežič v
paru s Primožem Kanclerjem iz DP
Podravja osvojil bronasto medaljo.
Parastrelstvo: Parastrelec Toni
Bavec je na evropskem prvenstvu na
Švedskem v streljanju z zračno pištolo
osvojil 12. mesto. Na državnem
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prvenstvu je bil prvi, osvojil je tudi
naslov ligaškega prvaka. Strelec v
skupini SH2 Aleš Vrhovc je bil na
državnem prvenstvu v streljanju s
serijsko puško drugi, v streljanju s
standardno puško pa tretji.
Paraples:
Paraplesalka
Lara
Nedeljkovič in soplesalec Klemen
Dremelj sta v kategoriji combi
standard class 2 (angleški valček,
tango, dunajski valček, slowfox,
quickstep) svojila naslov državnih
prvakov. Naslov državnih prvakov sta

osvojila tudi v kategoriji combi latin
class 2.
Curling: Na državnem prvenstvu v
maju je prvo mesto osvojila ekipa
Ljubljana 1.
Kegljanje: Naslov državne prvakinje
v kegljanju je osvojila Senka
Ivaniševič, Viktor Rupnik je bil
drugi.
Šah: Šahisti društva so z minimalno
prednostjo ostali na šahovskem
prestolu.

[ DELO DRUŠTEV ]
Maša Balažič | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Toplo pomladno sonce nas vse bolj privablja na različne športne in
interesne dejavnosti, ki potekajo na prostem. Tudi v našem društvu smo
zaključili športne aktivnosti, ki so se zaradi mrzlih zimskih dni odvijale v
notranjih prostorih in se preselili v cvetočo naravo ter se aktivno podali
novim izzivom naproti.

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

43. zbor članov Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije

N

a sedežu društva smo 15. marca 2022 organizirali
43. zbor članov. Seje se je udeležilo 30 članov in
članic, ki jih je s svojim nagovorom pozdravil
predsednik društva Stanko Novak. S svojim obiskom so
nas počastili tudi predstavnik Mestne občine Murska
Sobota Damjan Anželj, predstavnik računovodskega
servisa S. R. P. Rajko Balantič, predsednik Zveze
paraplegikov Slovenije Dane Kastelic ter Marko Ferluga,
direktor Doma paraplegikov Pacug. Povabljeni gostje so na
kratko predstavili nekaj informacij o svojem delu ter o
povezanosti in sodelovanju z našim društvom.
Po uvodnih besedah je predsednik društva Stanko Novak
besedo predal Damjanu Anželju, ki je izpostavil uspešno
sodelovanje MOMS z društvom pri uresničevanju različnih
projektov in predstavil načrte za v prihodnje. Nadalje je
Rajko Balantič predstavil finančno poslovanje društva v letu
2021. Stanko Novak je nadaljeval sejo s poročili o delu
društva v letu 2021. Dane Kastelic je podal nekaj statističnih
podatkov o poslovanju Zveze paraplegikov Slovenije in
Doma paraplegikov Pacug v preteklem letu. Marko Ferluga
je vse navzoče povabil, da se tudi letos udeležijo letovanja

v Pacugu in članom predstavil novosti in aktivnosti, ki jih
dom izvaja.
Ob koncu je predsednik društva podal še pregled
programa dela za leto 2022 in sklepe, ki so jih skupaj s
programom člani tudi potrdili. Vsem skupaj se je zahvalil za
udeležbo in zbrane povabil k nadaljnjemu sodelovanju in
uresničevanju zastavljenih ciljev.

43. zbor članov DPPP (Foto: B. Barič)

Zasaditev medovitih dreves

6

. aprila 2022 so povabljeni gostje skupaj s člani
društva ob prvem učnem čebelnjaku za invalide, ki je
postavljen pri prostorih našega društva, simbolno
zasadili medoviti drevesi, in sicer kostanj ter japonsko
češnjo. Dogodek se je odvijal v sklopu pobude sajenja
medovitih rastlin, ki jo izvaja Čebelarska zveza Slovenije.
Medoviti drevesi je prispeval predsednik Čebelarske zveze
Pomurja Štefan Šömen, njegov kostanj je štiri leta rasel
prav na njegovem vrtu. Dogodka simbolične zasaditve so
se poleg predsednika Društva paraplegikov Prekmurja in
Prlekije Stanka Novaka udeležili še župan Mestne občine
Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek, poslanec mag.
Dejan Židan, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije
Janez Vencelj in medena kraljica Slovenije Valentina
Marinič. Pri samem dogodku so bili navzoči tudi člani
našega društva, zaposleni Zavoda osebna asistenca
Pomurja in strokovna sodelavka zavoda Marija Bačič.

Simbolna zasaditev medovitih dreves (Foto: B. Barič)

S posaditvijo rastlin smo želeli opomniti na vlogo in
pomen čebel za naravo in človeka. Gostje so obisk izkoristili
še za ogled čebelarske lope in prvega nakladnega panja,
prilagojenega delu čebelarjem na invalidskem vozičku. Ob
prijetnem druženju je predsednik Stanko Novak gostom
predstavil delovanje in razvoj društva, njene člane in novo
zastavljene cilje, posvet pa so zaključili z razpravo o širitvi
čebelarske dejavnosti v prihodnosti, ki bo vključevala
dodatno ureditev okolice pri učnem čebelnjaku.
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[ DELO DRUŠTEV ]
Obiskovalci iz Varaždina navdušeni nad
čebelnjakom društva

V

torek, 17. 5. 2022, so naše društvo obiskali izletniki s
Hrvaške, natančneje iz Varaždina, kjer so si ogledali
prvi učni čebelnjak na svetu, ki je prilagojen za
invalide. Po nagovoru in pozdravu je predsednik društva
Stanko Novak predstavil celotni razvoj učnega čebelnjaka,
od njegovega nastanka do danes. Sledila je predstavitev
splošne dejavnosti društva in njenih socialnih ter interesnih
programov, kjer je še posebej izpostavil Sekcijo čebelarjev
invalidov, ki deluje znotraj Zveze paraplegikov Slovenije.
Besedo je predal Dušanu Slani, predsedniku Sekcije
čebelarjev Zveze paraplegikov Slovenije, ki je obiskovalcem
razkazal učni čebelnjak in predstavil orodje, prilagojeno
čebelarjem na vozičku. Stanko Novak je srečanje zaključil s
predstavitvijo novih projektov in pohvalil sodelovanje z
MOMS, ki je do sedaj imela največji posluh za društvene
projekte. Z njihovo pomočjo kot tudi s prispevkom

Obiskovalci navdušeni nad čebelnjakom (Foto: D. Rajsar)

Čebelarske zveze Slovenije in Zveze paraplegikov Slovenije
lahko danes nadaljujemo medeno pravljico, ki se je začela
s postavitvijo učnega čebelnjaka, nadaljevala pa se bo s
širitvijo čebelarske panoge. Na koncu je sledila še medena
pogostitev in obljuba ponovnega snidenja.

Izobraževanje čebelarjev na temo
zdravljenja varoje

N

a društvu Paraplegikov Prekmurja in Prlekije smo 10.
5. 2022 na pobudo Veterinarskega inštituta RS,
izpostava MS, organizirali krajše izobraževalno
predavanje na temo zdravljenja varoje pri čebelah.
Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med., je predavala o
sodobnih načinih in pristopih zdravljenja varoje. Ob
samem pregledu naših panjev je potrdila, da so v
brezhibnem stanju in da so čebele optimalno pripravljene
na izdatno pomladno pašo na akaciji.
Udeležencev je bilo deset, prišli so člani domačega in tujih
društev, ni pa manjkalo tudi zunanjih čebelarjev. Gospa

Izobraževanje čebelarjev (Foto: D. Rajsar)

Ratiznojnik je na razumljiv in zanimiv način podala veliko
koristnih informacij, ki nam bodo vsem prišle še kako prav.
Po prijetnem druženju smo sklenili, da bodo takšna krajša
izobraževanja postala naša stalnica.

Aktivno v poletje

R

edna in zadostna telesna dejavnost je priporočljiva v
vseh starostnih obdobjih. Telesna vadba pomaga pri
spopadanju z vsakdanjimi opravili in nalogami,
športna aktivnost pa dodatno vpliva tudi na
posameznikovo samopodobo in samozavest, kar
pripomore tudi pri lažjem vključevanju v družbo, vendar je
za gibalno ovirane osebe težje dosegljiva. Zato smo se na
Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije odločili, da
bomo gradili na ideji, da bi prilagojene vodene vadbe
gibalno oviranim prinesli v prostore društva in jim
omogočili
varno
vadbo,
prilagojeno
njihovim
sposobnostim.
18. 5. 2022 nas je obiskala Špela iz Centra za krepitev
zdravja Murska Sobota in članom ter zaposlenim Zavoda
osebna asistenca Pomurja pokazala nekaj vaj za krepitev
zdravja. Center je samostojna enota zdravstvenega doma
in spada v podsklop celotnega projekta »Nadgradnja in
razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v
primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«,
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Aktivna telesna vadba na društvu (Foto: M. Balažič)

ki ga izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota. Izvajajo
različne programe, ki jih vodijo usposobljeni strokovni
kadri. Vsi udeleženci vadbe smo bili navdušeni nad
predstavitvijo vaj in se že veselimo ponovnega srečanja.

[ DELO DRUŠTEV ]
V Murski Soboti je potekalo 13. tekmovanje za
pokal ZPS v biljardu

V

četrtek, 10. februarja 2022, je Zveza paraplegikov
Slovenije v soorganizaciji Biljardne zveze Slovenije
organizirala 13. tekmovanje paraplegikov in
tetraplegikov v biljardu.
11 tekmovalcev iz štirih regijskih društev ZPS se je pomerilo
v igri kmečke osmice s prilagojeno končnico, kjer se je
igralec v končnici sam odločil in napovedal luknjo, v katero
bo potopil črno kroglo. Po rednem delu so se v
nadaljevanje tekmovanja uvrstili tisti tekmovalci, ki so
zabeležili dve zmagi. Iz rednega dela se je v nadaljevanje
uvrstilo osem biljardistov, med katerimi so ponovno
izžrebali pare za nadaljnje tekmovanje. Tekmovanje je
potekalo pod strokovnim vodstvom Mateja Brajkoviča.
Na njem sta sodelovala tudi člana Dušan Slana in Franc
Borovnjak, vendar se v končnico tekmovanja nista
uvrstila. Prvo mesto je osvojil David Slaček, drugo Slavko

Dušan Slana na tekmovanju v biljardu (Foto: B. Barič)

Krajnc, tretje mesto sta si delila Zdenko Lilek in Sanjin
Pernič. Ob koncu tekmovanja je sledila še razglasitev
rezultatov in podelitev pokalov ter medalj.

Drugi krog kegljaške lige ZPS in 27. Grnjakov
memorial

V

petek, 25. februarja 2022, je Društvo paraplegikov
Koroške na kegljišču Športnega centra Ravne na
Koroškem pripravilo 2. kolo lige ZPS v kegljanju in
hkrati 27. Grnjakov memorial. Skupno se je tekmovanja
udeležilo 28 kegljačic in kegljačev iz sedmih pokrajinskih
društev ZPS.
Naši člani so ekipno dosegli 6. mesto, zmagali so kegljači
DP ljubljanske pokrajine, drugi so bili DP jugozahodne
Štajerske in tretji DP Podravja.
V moški posamezni konkurenci je tekmoval Dušan Slana, ki
je osvojil 15. mesto. V kategorijah posameznikov je med
ženskami Marta Janežič osvojila 3. mesto, med veterani
pa je Ludvik Škraban osvojil 3. mesto, Franc Borovnjak je
bil 5.

Ekipa DPPP na kegljišču na Koroškem (Foto: B. Barič)

Marta Janežič ponovno državna prvakinja v
kegljanju

V

soboto, 7. maja 2022, je v Celju potekalo državno
prvenstvo za invalide v kegljanju. Nastopajoči so
tekmovali
v sedmih tekmovalnih razredih
invalidnosti, ki so predčasno dosegli predpisano normo v
skladu s 6. členom Tehničnega pravilnika v kegljanju.
Tekmovanje, ki ga je organizirala Zveza za šport invalidov
Slovenije – Slovenski paralimpijski komite, je potekalo
posamično v moški in ženski konkurenci.
Med našimi člani se je na državno prvenstvo uvrstila Marta
Janežič, ki je v razredu tetrapleginj osvojila naslov državne
prvakinje.

Marta Janežič, državna prvakinja v razredu tetrapleginj (Foto:
B.Barič)
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[ DELO DRUŠTEV ]
S 3. krogom kegljaške lige potekalo tudi Naši člani so se udeležili tekmovanja v
državno prvenstvo veteranov in 21. memorial kegljanju v Novem mestu
Petra Zdovca

V

petek, 18. marca 2022, je Društvo paraplegikov
jugozahodne Štajerske pripravilo 3. kolo lige ZPS in
hkrati 21. memorial Petra Zdovca. Tekmovanja se je
udeležilo 35 tekmovalcev iz sedmih regijskih društev ZPS.
Tekmovanje v veteranski konkurenci se je štelo za državno
prvenstvo.
Najboljša ekipa je bila ekipa DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja. Drugouvrščena je bila ekipa DP jugozahodne
Štajerske, tretjeuvrščena pa ekipa DP ljubljanske pokrajine.
Naša ekipa je srečanje končala na 6. mestu.
V moški posamezni konkurenci je tekmoval Andrej Gorza,
ki je osvojil 14. mesto. V konkurenci tetraplegikov je
tekmoval član Franc Baum, ki je osvojil 4. mesto, med
veterani pa je Ludvik Škraban osvojil 2. mesto, Franc
Borovnjak je bil 7. V ženski konkurenci je tekmovala Marta
Janežič, ki je zasedla 4. mesto.

D

ruštvo paraplegikov Dolenjske, Bele Krajine in
Posavja je v okviru projekta 15. Rudolfovih tednov
športa organiziralo ekipno tekmovanje v kegljanju
paraplegikov in tetraplegikov. Tekmovanje je potekalo v
ponedeljek, 16. maja 2022, na kegljišču Portoval v Novem
mestu, udeležile so se ga štiri ekipe pokrajinskih društev
ZPS.
Tekmovanja se je udeležila tudi domača ekipa DPPP, ki je
zasedla 4. mesto. V moški konkurenci so naši člani zasedli
naslednja mesta: 7. mesto Ludvik Škraban, 10. mesto Franc
Borovnjak in 11. mesto Andrej Gorza. Marta Janežič je v
ženski konkurenci zasedla 4. mesto. Po končanem
tekmovanju je potekala razglasitev rezultatov in podelitev
pokalov za najboljše ekipe in najboljšega kegljača
tekmovanja ter spominskih medalj, ki so jih prejeli vsi
udeleženci.

Pomurski strelci ponovno ligaški prvaki
16. marca 2022 je Društvo
paraplegikov Prekmurja in Prlekije
skupaj z ZPS organiziralo 4. kolo lige
ZPS v streljanju z zračnim orožjem.
Tekmovanja se je udeležilo 27
tekmovalcev iz sedmih regijskih
društev ZPS, in sicer iz DP Prekmurja in
Prlekije, DP Podravja, DP Istre in Krasa,
DP jugozahodne Štajerske, DP
ljubljanske pokrajine, DP Dolenjske,
Bele krajine in Posavja in DP
Gorenjske. Tekmovalci so se pomerili
posamično in ekipno, s serijsko zračno
puško in posamezno z zračno pištolo.
Tekmovanje je potekalo posamezno
in ekipno na strelišču TVD Partizan
Murska Sobota, kjer je 13 strelskih
mest. Za pravilen potek tekmovanja je
skrbel sodnik Igor Makari.
V ekipni konkurenci je prvo mesto
osvojila naša ekipa DP Prekmurja in
Prlekije (1.070), druga je bila DP
Podravja (1.049), tretja DP Istre in
Krasa (1.026), četrta DP jugozahodne
Štajerske (962), peta pa DP ljubljanske
pokrajine (950).
V posamični konkurenci v skupini SH1
je zmagal Franc Pinter iz DP Podravja
(375), drugi je bil Gašper Peček iz DP
Istre in Krasa (340) in tretji Srečko
Petkovšek iz DP Istre in Krasa (337).
Med strelci v skupini SH2, kjer težje
gibalno ovirani tetraplegiki streljajo z
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naslonom,
je
največ
krogov
dosegel
Siniša
Jeremič iz DP Istre
in Krasa (367), drugi
je bil naš član Leon
Jurkovič iz DP
Prekmurja
in
Prlekije (363), tretji
pa Aleš Vrhovc iz
DP
ljubljanske
V ekipni konkurenci je prvo mesto osvojila naša ekipa DPPP. (Foto: B.
pokrajine (362).
Barič)
V
streljanju
z
zračno pištolo sta tekmovala samo Med strelci v skupini SH2 je zmagal
dva strelca – Gašper Peček iz DP Siniša Jeremič iz DP Istre in Krasa, na
Dolenjske, Bele krajine in Posavja (243) drugo mesto se je zavihtel Aleš
in Metod Zakotnik iz DP Gorenjske Vrhovc iz DP ljubljanske pokrajine,
(230).
tretji je bil naš član Leon Jurkovič. Naši
S 4. kolom se je zaključila tudi liga ZPS strelci so zasedli še naslednja mesta:
v streljanju za obdobje 2021/2022. četrto mesto Štefan Bukvič, peto
Naslov ligaškega prvaka je v ekipni mesto
Slavko
Dunaj,
sedmo
konkurenci po seštevku vseh štirih Venčeslav Bezjak, deseto mesto
krogov osvojila naša ekipa DP Benjamin Krč in dvanajsto mesto
Prekmurja in Prlekije, druga je bila DP Franc Baum. V celotni ligi je
Podravja, tretja DP Istre in Krasa, četrta sodelovalo 33 strelcev iz sedmih
DP jugozahodne Štajerske, peta DP pokrajinskih društev ZPS. Najboljše tri
ljubljanske pokrajine in šesta DP ekipe so prejele pokale, najboljši
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
posamezniki pa medalje. Strelci in
V posamični konkurenci v skupini SH1 ekipe iz posameznih društev so se
je po seštevku krogov prvak lige glede na normo udeležili državnega
postal naš član Franc Jožef, drugi je prvenstva, ki je potekalo 2. aprila 2022
bil Franc Pinter iz DP Podravja ter tretji na strelišču Krim v Ljubljani.
Srečko Petkovšek iz DP Istre in Krasa.

[ DELO DRUŠTEV ]
Ekipa DPPP prva na državnem prvenstvu z zračnim orožjem, Franc Jožef odličen drugi

V

soboto, 2. aprila 2022, je v
Ljubljani potekalo državno
prvenstvo v parastrelstvu z
zračnim
orožjem.
Organizator
tekmovanja je bila Zveza za šport
invalidov – Slovenski paralimpijski
komite. Tekmovanje je potekalo v
posamični in v ekipni konkurenci.
Tekmovalo se je s standardno zračno
pištolo v kategorijah SH1 in NAC ter s
serijsko zračno in standardno puško v
kategorijah invalidnosti SH1, SH2 in

NAC, po pravilih in v skladu s
tehničnim pravilnikom za organizacijo
in izvajanje tekmovanj v streljanju
Zveze za šport invalidov Slovenije –
Slovenski
paralimpijski
komite,
pravilnikom SZS in ISSF.
Ekipa DPPP je v kategoriji SH2 osvojila
1. mesto, sestavljali so jo strelci Slavko
Dunaj, Leon Jurkovič in Venčeslav
Bezjak.

član Franc Jožef osvojil 2. mesto.
Tekmoval je še s standardno puško v
skupini SH1 in prav tako osvojil 2.
mesto.
Največ naših tekmovalcev je
tekmovalo s serijsko puško v skupini
SH2, kjer je Leon Jurkovič osvojil 5.
mesto, Slavko Dunaj 6. mesto in
Venčeslav Bezjak 8. mesto.

V posamični konkurenci je v
skupini serijska puška SH1 naš

Naš član Franc Jožef v reprezentančnih barvah v parastrelstvu na Norveškem

V

norveškem mestu Hamar je od
13. do 19. marca 2022 potekalo
evropsko
prvenstvo
v
parastrelstvu. Sodelovalo je 114
športnic in športnikov iz 26 držav.
Slovensko ekipo strelcev so sestavljali
Franček G. Tiršek ter novinca na
evropski ravni Toni Bavec iz DP
ljubljanske pokrajine ter član našega
društva Franc Jožef. Ekipo je vodil
trener Renato Šterman ob pomoči
Andreje Gorjup.
Franc Jožef je 15. marca 2022 kot prvi
slovenski reprezentant nastopil v
disciplini z zračno puško SH1 stoje in
na svojem krstnem mednarodnem
nastopu zasedel 12. mesto. Kot nam je
povedal, mu je po šestih letih trdega
in vztrajnega treninga ter na podlagi
dobrih rezultatov uspel preboj v
reprezentanco. Na tekmovanje se je
največ pripravljal doma, kjer si je
postavil lastno strelišče, dvakrat se je z
reprezentančno ekipo sestal na
treningu v Ljubljani.
Za slovensko ekipo se je evropsko
prvenstvo začelo stresno zaradi
nedostavljenega orožja in opreme, ki
je ostalo na frankfurtskem letališču in
je prispelo šele naslednji dan v
večernih urah. Kot pove Jožef, zaradi
navedenega dogodka tekmovalci
niso mogli opraviti uradnega
prostega treninga, kar je seveda
vplivalo na njihovo počutje in
pripravljenost na tekmo. Pred samim
tekmovanjem je bilo potrebno

Jožef Franc na evropskem prvenstvu na Norveškem (Foto: F. Jožef)

opraviti tudi klasifikacijo. Nadaljuje, da
ga je na dan tekmovanja sicer
premagovala trema, hkrati pa želja po
dobrem uspehu. Kot pravi sam, z
osvojenim 12. mestom ni zadovoljen.
Naprej ga žene misel po še boljših
rezultatih in uspehih, predvsem pa
želja, da bi s slovensko reprezentanco

nastopil na paralimpijskih igrah.
Francu Jožefu čestitamo za odličen
rezultat in mu tudi v bodoče želimo
veliko
uspehov
in
vrhunskih
dosežkov.
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[ DELO DRUŠTEV ]
V Bakovcih je potekal 29. mednarodni turnir v
šahu

V

nedeljo, 8. maja 2022, se je naš član Franc Borovnjak
udeležil mednarodnega šahovskega turnirja, ki ga je
organiziralo društvo za telesno vzgojo Partizan
Bakovci. Šahovsko tekmovanje je potekalo v prostorih
vaškega doma v Bakovcih, udeležili pa so se ga šahisti iz
Slovenije in Madžarske.
Ob koncu tekmovanja sta zbrane pozdravila predsednik
TVD Partizan Bakovci Janko Rožman in šahist Boris
Kovač, ki sta skupaj podelila medalje in nagrade najboljšim
šahistom.

Franc Borovnjak se je udeležil mednarodnega šahovskega turnirja.
(Foto: B. Barič)

Pričetek društvene ribolovne sezone v Smolincih

V

torek, 10. maja 2022, so se ribiči
Društva
paraplegikov
Prekmurja in Prlekije zbrali ob
ribniku Ploj v Smolincih in pričeli s 1.
kolom društvene lige v ribolovu s
plovcem. Tekmovalo je sedem ribičev,
ki so skupaj ulovili 51.100 g rib.

Po štirih urah tekmovanja so ulov
stehtali in razglasili rezultate. Najtežjo
mrežo je imel Slavko Dunaj. Njegov
ulov je tehtal 14.400 g. Na drugem
mestu je bil Jože Duh, ki je ulovil
12.400 g rib, in na tretjem Franc Baum
s 5.650 g težkim ulovom. Četrto mesto

je zasedel Silvester Križanič (5.550 g),
peto Venčeslav Bezjak (5.400 g), šesto
Franc Borovnjak (4.350 g) ter sedmo
mesto Leon Jurkovič (3.350 g).

Začetek društvene ribolovne sezone (Foto: B. Barič)

Ribiči ob ribniku Rogoznica 2 pričeli z ribiško sezono 2022

V

četrtek, 12. maja 2022, so se
naši ribiči odpravili proti ribniku
Rogoznica 2, kjer je potekalo 1.
kolo lige ZPS v lovu rib s plovcem.
Tekmovanja se je udeležilo 25 ribičev
iz sedmih regijskih društev ZPS.
Pripravilo ga je Društvo paraplegikov
Podravja, tekmovanje pa je potekalo
po pravilniku Ribiške zveze Slovenije.
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Prvo mesto je v ekipnem tekmovanju
pripadlo
Društvu
paraplegikov
jugozahodne Štajerske, ki so skupaj
ulovili 33.300 g rib. Drugouvrščena je
bila ekipa DP Podravja (19.340 g), na
tretjem mestu pa je bila naša ekipa
DPPP z 19.320 g težko mrežo. Ekipo
DPPP so sestavljali Slavko Dunaj,
Venčeslav Bezjak in Silvester Križanič.

V posameznih sektorjih so naši ribiči
osvojili naslednja mesta: V sektorju A
je Slavko Dunaj 1. kolo zaključil na 1.
mestu, v sektorju B je Venčeslav Bezjak
zasedel 7. mesto, v sektorju C je Leon
Jurkovič osvojil 4. mesto, Silvester
Križanič pa 6. mesto.

[ DELO DRUŠTEV ]
Vladimir Peterlin | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Društvo severne Primorske se je zbudilo iz zimskega spanja. Pomlad nas
je zvabila ven iz brlogov in zato smo se odločili, da zgrabimo vsako
priložnost za skupno druženje in zabavo.

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

Zbor članov marec 2022

T

okratni zbor članov smo
organizirali v Magmi v Novi
Gorici. V prijetnem ambientu
smo predebatirali dosežke preteklega

obdobja in cilje prihodnjega leta.
Izvolili smo novega podpredsednika
društva, Vladimirja Peterlina, in
novo članico upravnega odbora,

Margerito Mavrič. Po formalnem
delu pa je sledilo še krajše, prijetnejše
druženje ob dobri hrani in pijači.

Zbor smo organizirali v prijetnem ambientu Magme. (Foto: arhiv društva)

Milena Čubej

Izlet v mozirski gaj

Ž

enska sekcija Društva paraplegikov severne
Primorske je v petek, 6. maja, organizirala izlet v
Mozirje. Članice smo si namreč želele ogledati
cvetje, ki te dni bujno raste v prelepem okolju tega kraja. Na
pot smo se odpravile že zjutraj in to kljub temu da je bilo
nebo oblačno in je bil napovedan dež. A »dobra volja je
najbolja« in tudi dežne kaplje niso pregnale prešernega
razpoloženja. Dodatno nas je razveselil še šofer Igor, ki nam
je prinesel čokoladne bonbone. V Mozirju smo si najprej
ogledali Mozirski gaj, ki se razprostira ob reki Savinji. V njem
dehtijo pisani tulipani, ki prevladujejo med rožami. V njem
smo našli tudi številne dišavnice in drugo cvetje. Dež nam
je prizanesel, saj smo si park ogledali brez dežnikov.
Sprejela nas je prijazna vodička, ki nam je predstavila
zgodovino parka. Park je paraplegikom prijazen, saj je
gibanje z vozički po njem zelo enostavno, kar je seveda
pohvalno. Po zaključenem ogledu smo si v bližnji
restavraciji privoščili kosilo, nato pa jo mahnili proti domu.
A brez odličnih krofov na Trojanah ni šlo. Z njimi smo se
posladkali in se dobro razpoloženi vrnili domov.

Kljub napovedi dežja na srečo ni bilo. (Foto: arhiv društva)
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[ DELO DRUŠTEV ]
Predstava HOT WHEELS MONSTER TRUCK

V

mesecu marcu smo najprej organizirali ogled
predstave Hot Wheels Monster Truck, ki se je
dogajala v ljubljanski dvorani Stožice. Predstava je
bila prava definicija ameriškega šova – glasna, hrupna,
polna dima in vonja po zažganih gumah. Po dobrih dveh
urah akrobacij, mečkanja starih avtomobilov in glasnega
kričanja pa je bilo tudi lepo uživati v mirni vožnji domov.

Stožice spet polne obiskovalcev, dima in Vladimirja (Foto: arhiv društva)

Igrače za velike fante (Foto: arhiv društva)

Planica 2022

T

okratni zbor članov smo organizirali v Magmi v Novi
Letos so naši športniki spet dokazali, da so razred
zase. Čez celo sezono so vrhunsko zastopali naše
barve in zato smo se v društvu odločili, da organiziramo
navijaški izlet, ki nas je 27. marca popeljal tik ob doskočišče
in iztek naše čudovite skakalnice Planice. Pot v Kranjsko
Goro nas je peljala preko mnogih zavojev čez Vršič, kjer
smo lahko ugledali še kar nekaj snega, čeprav je bil dan že
popolnoma pomladanski – topel in sončen. Ob prihodu na
prizorišče pa nas je poleg lepega vremena razveselil tudi
pogled na množico ljudi in obet pravega športnega in
navijaškega spektakla. Planica zopet ni razočarala. V družbi
prijateljev in drugih navijačev smo lahko naše orle
spremljali v živo in s ponosom uživali v zadnji tekmi
svetovnega pokala v smučarskih skokih. Sonce, družba,
zvoki planiških fanfar, glasno navijanje in odlična predstava
naših junakov – a bi lahko bilo še boljše? Vedno je lahko
boljše. Drugo leto bo, prav zagotovo. In mi bomo spet tam,
ker tega res nočemo zamuditi!

Ob vznožju velikanke na res lep sončen dan (Foto: arhiv društva)
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Z najslavnejšim slovenskim navijačem (Foto: arhiv društva)

[ DELO DRUŠTEV ]
Barbara Slaček | Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA
Juhu … korone ni več in že komaj smo čakali lepe poletne dni. Naš
počitniški domek na morju v Ankaranu že sprejema prve goste. In
končno je bila tudi pomlad polna in aktivna.

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

V

začetku aprila smo na društvu
gostili predavateljico Vlasto
Cafnik,
ki
je
varuhinja
pacientovih pravic za mariborsko
območno enoto ZZZS. Spregovorila je
o Zakonu o pacientovih pravicah in
uveljavljanju zakona v praksi. Zakon
opredeljuje
petnajst
pravic,
pacientovih dolžnosti in potek
postopka za obravnavo kršitve. Po
predavanju, ki je bilo zanimivo in
poučno se je odprla razprava, kjer so
člani predstavljali različne svoje
zgodbe in težave s katerimi so se
srečali.

Zastopnica pacientovih pravic Vlasta Cafnik (Foto: Boris Klep)

Navezali smo stike s strelskim društvom
iz Maribora v želji, da bi ta šport razširili
med naše člane. Strelsko društvo »Ra
ta, ta« deluje v prostorih bivše tekstilne
tovarne v Melju. Iz zadnje strani ima
zelo lepo dostopen dostop za invalide
in tudi wc je primeren za nas.
Inštruktorica, ki nam je zadevo
predstavila
je
izredno
dobro
podkovana. Streljali smo lahko s tremi
različnimi pištolami. Mi smo bili
zadovoljni in upamo, da se nam bo v
prihodnje pridružilo še več članov.
Vabljeni!

Brane, ko je prvič streljal in se tudi zelo lepo izkazal (Foto: Boris Klep)

Prvomajski piknik smo tokrat po zelo
dolgem času izvedli brez tradicionalnih
kolin, vendar zato ni bilo nič manj
pestro, družabno in veselo. Čevapčiče
in nabodala sta zamenjala odojek in
jagenjček, ki smo ju počasi obračali na
zmernem ognju, medtem ko se je v
peči pekel domači kruh. Jagnje je
doniral naš član Ivan Puklič iz Kovače
vasi.

Tako lepo zlato zapečen, da so se nam pošteno cedile sline (Foto: Boris Klep)
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[ šport ]
Jože Globokar I Ob 60-letnici Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite.

PARAŠPORTNIK LETA 2021 JE FRANČEK G. TIRŠEK,
PARAŠPORTNICA MANCA SMREKAR, PARAŠPORTNA
EKIPA PA EKIPA V ŠPORTNEM RIBOLOVU
V Kongresnem centru Brdo pri Kranju je 22. marca 2022 potekala slovesna prireditev Parašportnik leta 2021
in obeležitev 60-letnice delovanja Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite.
Prireditve so se udeležili tudi predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič, predsednik Državnega sveta RS
Alojz Kovšca, veleposlanik Japonske Hiromichi Matsushima in veleposlanik Ljudske republike Kitajske Wang
Shunqinga. Športnice, športnike in goste sta nagovorila predsednik Zveze ŠIS-SPK, Damijan Lazar, in
legendarni telovadec, olimpionik Miroslav Cerar.

N

a slovesni prireditvi so podelili
bronaste, srebrne in zlate
znake,
priznanja
za
perspektivnega športnika, priznanja
vrhunskim športnikom ob zaključku
kariere, priznanja športnim trenerjem
in posebna priznanja prijateljem
športa.
Med dobitniki bronastih znakov sta
bila tudi biljardista Matej Brajkovič
in David Slaček ter njun trener Mitja
Gradišnik.
Srebrni znak je prejela ekipa v
športnem ribolovu, v kateri sta bila
tudi naša pararibiča.
Zlati znak so prejeli paralimpijec
Franček G. Tiršek za srebrno in
bronasto paralimpijsko medaljo ter
trenerka Polonca Sladič in njena
pomočnica Sonja Benčina.
Priznanje za perspektivnega športnika
je prejel Tim Žnidaršič Svenšek, ob
zaključku svoje športne kariere pa so
priznanje
prejeli:
paralimpijca
Veselka Pevec in Franc Pinter ter
paralimpijci Darko Đurič, Damjan
Pavlin, Sandi Novak ter športnik
Matjaž Bartol.
Ob zaključku kariere so priznanja
prejeli tudi športni trenerji: Martin
Smole, Jurij Ravnak, Gregor
Habjan in Ivan Vinkler.
Tokrat so podelili posebna priznanja
prijateljem športa, ki jih je izbrala
posebna strokovna komisija. Prejeli so
jih: japonski veleposlanik Hiromichi
Matsushima, športna novinarka iz TV
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Slovenija Andreja Okorn, Tina
Cipot iz Lidla in novinar Slovenske
tiskovne agencije Tomaž Bregar.
Na koncu so razglasili še najboljšo
parašportno
ekipo,
najboljšo
parašportnico
in
najboljšega
parašportnika leta 2021.
Parašportna ekipa leta 2021 je ekipa
športnega ribolova, ki je na
svetovnem prvenstvu v Radečah ob
reki Savi osvojila srebrno medaljo. V
ekipi sta bila tudi naša pararibiča Rudi
Centrih (v posamični konkurenci je
osvojil bronasto medaljo) in Franc
Štefančič ter ribiči Željko Mavrič,
Marko Pešec in Tomaž Vanič.

Parašportnica leta 2021 je postala
paraplezalka Manca Smrekar, ki se je
odlično odrezala na svetovnem
prvenstvu v Moskvi, kjer je osvojila
četrto mesto.
Parašportnik leta 2021 je postal
parastrelec Franček G. Tiršek, ki je na
paralimpijskih igrah v Tokiu osvojil
srebrno in bronasto medaljo.
Lep športni dogodek so s plesno
kreacijo obogatili: naša plesalca Lara
Nedeljkovič in Klemen Dremelj,
paraplesalci, Trkaj s himno Ta tempo
in Ditka Čepin. Program sta
povezovala zlata paralimpijka Mateja
Pintar - Pustovrh in športni novinar
Saša Jerkovič.

[ ŠPORT ]
Jože Globokar I NLB wheel liga

PRVAK NLB WHEEL LIGE JE KKI ZAGREB
V sezoni 2021/2022 je tekmovalo pet ekip iz BiH, Hrvaške, Srbije in Slovenije.
V športni dvorani Osnovne šole Vransko so ekipe KKI Zagreb, Parasport Slovenia, KKOI Zadar, KK OSI
Paramont in KKK Singidunum-Crvena zvezda 14. maja 2022 odigrale peti, zaključni krog NLB Wheel lige.
Zmagovalni pokal je brez poraza osvojila KKI Zagreb. Ekipe so v sezoni 2021/2022 prvi krog odigrale 20.
novembra 2021 v Beogradu, drugega 19. decembra 2021 v Zadru, tretji 5. marca 2022 v Podgorici, četrti
10. aprila 2022 v Zagrebu, peti, zaključni pa 14. maja na Vranskem. Zadnji krog je v organizaciji Zveze
paraplegikov Slovenije pripravila Parasport Slovenia, prenos tekem pa so obiskovalci spletne strani lahko
spremljali v direktnem prenosu.

V

prvi tekmi zaključnega kroga je
Parasport
Slovenia
z
rezultatom 67 : 46 premagala
KKK Singidunum-Crvena zvezda.
V drugi tekmi je favorizirana ekipa KKI
Zagreb brez težav ugnala KK OSI
Paramont (69 : 55).
Sledila je tekma KK OSI Paramont : KKK
Singidunum-Crvena zvezda, v kateri
so z rezultatom 69 : 44 zmagali
Beograjčani.
Zadnja tekma je prinesla prvaka NLB
Wheel lige v sezoni 2021/2022, to je
ekipa KKI Zagreb, ki je brez poraza
osvojila zmagovalni pokal (75 : 65).

V zadnjem krogu so tekme sodili:
Mitja Dečman (Slovenija), Dražen
Štrok (Hrvaška), Saša Lakić (Avstrija),
delegat je bil Žarko Tomšič
(Slovenija).
Lestvica
1. KKI Zagreb
2. Parasport Slovenia
3. KKK Singidunum-Crvena zvezda
4. KK OSI Paramont
5. KKOI Zadar
Ob razglasitvi rezultatov so športnike
nagovorili:
predsednik
Zveze
paraplegikov
Slovenije
Dane
Kastelic, župan Občine Vransko

Franc Sušnik in predstavnik NLB
Dejan Horvat. Milan Lukan je prejel
plaketo za dolgoletno sodelovanje pri
NLB Wheel ligi, podelili pa so tudi tri
košarkarske vozičke generalnega
pokrovitelja NLB in dobavitelja
Bauerfeind. Prejeli so jih Vladan
Nikolić (KK OSI Paramont), Ante
Rubeša (KKOI Zadar) in Robi
Bojanec (Parasport Slovenia).
Generalni pokrovitelj lige je Nova
ljubljanska banka, medijski pa
Kosarka.si.

V napadu Parasport Slovenia (Foto: Drago Perko)
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[ šport ]
Lutfi Abdullahu I Državno prvenstvo v košarki na vozičkih

EKIPA DP CELJE THERMANA UBRANILA NASLOV
DRŽAVNIH PRVAKOV
V športni dvorani OŠ Planina pri Sevnici je 23. aprila 2022 potekalo državno prvenstvo v košarkarski ligi ZPSBauerfeind, ki ga je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite. Ekipe, ki so
nastopile na tokratnem državnem prvenstvu, so v ligaškem tekmovanju ZPS odigrale štiri kroge. V navijaškem
vzdušju so ekipe odigrale štiri tekme, dve polfinalni ter tekmi za tretje in prvo mesto.

P

rvi krog so 13. novembra odigrale v Vojniku, kjer je
povedla DP Maribor, v drugem krogu 11. decembra v
Šmartnem pri Litiji je vodstvo prevzela DP Kranj-DP
Novo mesto, ki je vodstvo zadržala tudi v tretjem krogu 13.
februarja v Novem mestu in 13. marca v četrtem krogu.
Za polfinale 1 sta se na parketu prvi pomerili združena
ekipa DP Kranj-DP Novo mesto in DP Ljubljana Mercator.
Favorizirana združena ekipa si je že v prvem polčasu
priigrala visoko prednost, ki jo je v nadaljevanju tekme še
povišala in zmagala z rezultatom 88 : 46.
V drugi tekmi za polfinale 2 je slavila DP Celje Thermana, ki
je ekipo DP Maribor porazila z visoko koš razliko 66 : 36.
Za tretje mesto sta se tako pomerili poraženi ekipi DP
Maribor in DP Ljubljana Mercator. V prvem polčasu so vodili
Mariborčani, v drugem pa so Ljubljančani prevzeli vodstvo
in zmagali s 65 : 60.
V velikem finalu sta si na košarkarskem parketu nasproti
stali DP Celje Thermana in DP Kranj-DP Novo mesto, kjer je
z boljšo igro zmagala celjska ekipa in tako ubranila naslov
državnih prvakov. Končni rezultat je bil 57 : 40.

Tekme sta spremljala tehnični delegat Milan Lukan in
vodja športa Gregor Gračner, sodila pa Mitja Dečman in
Marko Marinovič.
Pokale in medalje je podeljeval predsednik Društva
paraplegikov jugozahodne Štajerske Matej Lednik.
Sponzor košarkarske lige je podjetje z medicinskimi
pripomočki Bauerfeind d. o. o.
Končni vrstni red:
1. DP Celje Thermana
2. DP Kranj-DP Novo mesto
3. DP Ljubljana Mercator
4. DP Maribor

Za naslov državnega prvaka sta se pomerili najboljši ekipi rednega
dela. (Foto: Kaja Škorjanc)

Lutfi Abdullahu I Parastreljanje

DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU Z ZRAČNIM OROŽJEM
Na moderniziranem strelišču Krim v Ljubljani, ki nudi vse pogoje za strelska tekmovanja na najvišji ravni, je 2.
aprila 2022 potekalo državno prvenstvo v parastrelstvu. Tekmovanje je v sodelovanju z Mestno strelsko zvezo
pripravila Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite.

M

ed številnimi udeleženci so
na tekmovanju nastopili tudi
nekateri najboljši parastrelci
paraplegiki
in
tetraplegiki
iz
pokrajinskih
društev
Zveze
paraplegikov Slovenije. Strelke in
strelci so tekmovali v streljanju s
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serijsko in standardno puško ter z
zračno pištolo. Tekmovali so v ekipni
in posamični konkurenci.
V moški konkurenci je v skupini SH1
(serijska puška) naslov državnega
prvaka osvojil Franc Pinter DP MB

(372), drugi je bil Franc Jožef DP MS
(356).
V streljanju s standardno puško je prav
tako zmagal Franc Pinter DP MB
(621,2), drugi je bil Franc Jožef DP MS
(596,1).

[ ŠPORT ]
V skupini SH2, kjer težje gibalno ovirani strelci streljajo z
naslonom, je naslov najboljšega v streljanju s serijsko
puško osvojil Siniša Jeremič DP KP (376), drugi je bil Aleš
Vrhovc DP LJ (370). Med strelci, ki so streljali s standardno
puško, je državni prvak postal Franček Gorazd Tiršek DP
CE (631,5), drugo mesto si je pristreljal Siniša Jeremič DP KP
(617,1), tretji pa je bil Aleš Vrhovc DP LJ (611,8).
V streljanju z zračno pištolo je največ krogov (551) nastreljal
Anton Bavec DP LJ, drugi je bil Gašper Peček DP NM
(407). V tekmovanju s serijsko puško je tekmovala tudi
Vesna Novak (DP CE) in dosegla 283 krogov.Ekipno
tekmovanje je potekalo v skupini SH1 (serijska puška), kjer
so prvo mesto osvojili strelci iz DP Istre in Krasa (964) in v
skupini SH2 (serijska puška), kjer so državni prvaki postali
strelci iz DP Prekmurja in Prlekije (1074). Za nemoten potek
tekmovanja je skrbel vodja Žiga Kobaševič, glavna
sodnica pa je bila Elvira Valant.

Strelci na državnem prvenstvu (Foto: Zveza-ŠIS)

Lutfi Abdullahu I Zaključek strelske lige

PREKMURSKI STRELCI PONOVNO OSVOJILI NASLOV
LIGAŠKIH PRVAKOV
Na strelišču TVD Partizan v Murski Soboti je 16. marca 2022 potekal zaključni četrti krog strelske lige za
sezono 2021/2022. V organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije ga je pripravilo Društvo paraplegikov
Prekmurja in Prlekije. Sodelovalo je 27 strelcev iz sedmih pokrajinskih društev ZPS.

V

skupni razvrstitvi je ponovno
na vrhu ekipa prekmurskih
strelcev, ki je že vrsto let
nepremagljiva.
V
posamični
konkurenci strelcev v skupini SH1 je
bil najboljši Franc Jožef, v skupini SH2,

kjer težje gibalno ovirani tetraplegiki
streljajo z naslonom, pa je zmagal
Siniša Jeremič. V tekmovanju z zračno
pištolo je imel najbolj mirno
roko Anton Bavec.

Rezultati četrtega kroga:
V ekipni konkurenci je prvo mesto
osvojila ekipa DP Murska Sobota
(1.070), druga je bila DP Maribor
(1.049), tretja DP Koper (1.026), četrta

Najboljša ekipa strelcev (Foto: arhiv DPPP)
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[ šport ]
DP Celje (962), peta pa DP Ljubljana
(950).
V posamični konkurenci v skupini SH1
je zmagal Franc Pinter DP MB (375),
drugi je bil Gašper Peček DP NM
(340), tretji pa Srečko Petkovšek DP
KP (337).
Med strelci v skupini SH2, kjer težje
gibalno ovirani tetraplegiki streljajo z
naslonom, je največ krogov dosegel
Siniša Jeremič DP KP (367), drugi je
bil Leon Jurkovič DP MS (363), tretji
pa Aleš Vrhovc DP LJ (362).
V tej skupini sta tekmovali tudi Vesna
Novak DP CE (682) in Veselka Pevec
DP LJ (332), ki pa nista tekmovali v
vseh krogih.

V streljanju z zračno pištolo sta zaradi
odsotnosti Antona Bavca tekmovala
samo dva strelca – Gašper Peček DP
NM (243) in Metod Zakotnik DP KR
(230).
Rezultati lige 2021/2022
Strelci so prvi krog odstreljali v
Ankaranu, drugi na Vidmu, tretji v
Slovenski Bistrici, četrti pa v Murski
Soboti. Naslov ligaškega prvaka je v
ekipni konkurenci po seštevku vseh
štirih krogov osvojila ekipa DP Murska
Sobota (4.281), druga je bila DP
Maribor (4.161), tretja DP Koper
(4.093), četrta DP Celje (3.781), peta
DP Ljubljana (2.560), šesta pa DP Novo
mesto (971). V ekipnem tekmovanju
zadnji dve ekipi nista nastopili v vseh
štirih krogih.

V posamični konkurenci v skupini SH1
je po seštevku treh krogov prvak lige
postal Franc Jožef DP MS (1.109),
drugi je bil Franc Pinter DP MB (1.104),
tretji pa Srečko Petkovšek DP KP
(1.014).
Med strelci v skupini SH2 je zmagal
Siniša Jeremič DP KP (1.096), na drugo
mesto se je zavihtel Aleš Vrhovc DP LJ
(1.092), tretji je bil Leon Jurkovič DP
MS (1.071).
V streljanju z zračno pištolo je slavil
Anton Bavec DP LJ (1.084), drugi je bil
Gašper Peček DP NM (859), tretji pa
Metod Zakotnik DP KR (719).
V celotni ligi je sodelovalo 33 strelcev
iz sedmih pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije. Najboljše tri
ekipe so prejele pokale, najboljši
posamezniki pa medalje.

Jože Globokar I Težave z izgubljeno opremo

NAŠI PARASTRELCI NA EVROPSKEM PRVENSTVU NA
NORVEŠKEM
V norveškem mestu Hamar je od 13. do 19. marca 2022 potekalo evropsko prvenstvo v parastrelstvu. Med
114 športnicami in športniki iz 26 držav so tekmovali tudi slovenski parastrelci.

F

ranček Gorazd Tiršek je v zadnjem nastopu v
kvalifikacijah zračna puška leže zaostal samo za
srbskim parastrelcem Draganom Ristićem. Vendar se
je na tekmi moral zadovoljiti s četrtim mestom, saj mu je za
bronasto medaljo zmanjkala najmanjša možna razlika (0,1
kroga). V kvalifikacijah z zračno puško stoje se je v finale
uvrstil kot šesti in na koncu osvojil peto mesto.
Prvič sta na mednarodnem tekmovanju nastopila tudi
debitanta Franc Jožef iz Društva paraplegikov Prekmurja
in Prlekije, ki je v disciplini zračna puška stoje zasedel 12.
mesto, in Anton Bavec iz Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine, ki je tekmoval v streljanju z zračno pištolo in prav
tako osvojil 12. mesto.
Omenimo naj, da so nekoliko slabšim rezultatom botrovale
tudi težave z opremo, ki se je izgubila med transportom
Frankfurt–Oslo, kar je pomenilo, da naši strelci niso mogli
opraviti prostih treningov.
Tudi ko je oprema z zakasnitvijo prispela, so imeli slovenski
tekmovalci še nekaj težav, saj se je Tiršku na treningu pred
tekmo pokvarila še puška. Ekipo sta na Norveško spremljala
glavni
trener
Renato Šterman
in
njegova
pomočnica Andreja Gorjup.
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Najboljši rezultat je dosegel Franček G. Tiršek (Foto: Sportida)

[ ŠPORT ]
Lutfi Abdullahu I Državno prvenstvo v curlingu

EKIPA DP LJUBLJANA 1 DRŽAVNI PRVAK V CURLINGU
V Ledeni dvorani v Zalogu je 9. maja 2022 potekalo državno prvenstvo v curlingu na vozičkih, ki ga je
organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite, izvedel pa Curling klub Zalog.

N

a ledeni ploskvi so tekmovale
štiri ekipe: DP Ljubljana 1 (Jože
Klemen, Robert Žerovnik, Žiga
Bajde, Andor Palkovič), DP Ljubljana 2
(Mojca Burger, Jana Ferjan, Jože
Berčon, Matej Brajkovič), DP Ljubljana
3 (Borut Sever, Gregor Gračner, Anton
Bavec, Boštjan Ceglar) in Basket (Jovita

Jeglič, Gašper Černilec,
Bulovec, Anton Zakrajšek).

Grega

Ekipe so najprej igrale po dve
polfinalni srečanji, najboljši dve pa sta
se uvrstili v finale. V velikem finalu sta
se srečali ekipi DP Ljubljana 1 in
Basket, zmagala je DP Ljubljana 1.

Končni vrstni red:
1. DP Ljubljana 1
2. Basket
3. DP Ljubljana 2
4. DP Ljubljana 3

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

Lutfi Abdullahu I Paraples

LARA NEDELJKOVIČ IN KLEMEN DREMELJ DRŽAVNA
PRVAKA V PARAPLESU
V športni dvorani OŠ Zgornja Kungota je 19. marca 2022 potekalo državno prvenstvo v standardnih plesih,
ki ga je organizirala Plesna šola Samba. Med številnimi hodečimi plesalci so se prvenstva udeležili tudi
paraplesalci iz plesnega kluba Zebra.

P

araplesalka Lara Nedeljkovič
in njen soplesalec Klemen
Dremelj sta tekmovala v
kategoriji combi standard class 2 in si
v vseh kategorijah (angleški valček,
tango, dunajski valček, slow fox,

quickstep) priplesala prvo mesto ter
tako postala državna prvaka. Drugo
mesto sta v isti kategoriji osvojila
paraplesalka Martina Smodiš in
soplesalec Roman Maček.

V večnamenski dvorani Avstrija trend
hotela pa je 9. aprila 2022 potekalo
državno
prvenstvo
v
latinskoameriških plesih, ki ga je v
sodelovanju s Plesnim centrom Feniks
organizirala Plesna šola Kazina.
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Tekmovanja so se udeležili tudi paraplesalci iz Plesnega
kluba Zebra, ki so nastopili v sambi, čačačaju, rumbi, paso
doblu in jivu.
Paraplesalka Lara Nedeljkovič (Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine) in njen soplesalec Klemen Dremelj
sta v kategoriji combi latin class 2 z lepo plesno točko
osvojila naslov državnih prvakov.
V kategoriji combi latin class 1 sta državna prvaka postala
paraplesalka Martina Smodiš s soplesalcem Romanom
Mačkom.

Lara in Klemen (desno) sta ubranila naslov državnih prvakov. (Foto:
Nastija Fijolič)

Lutfi Abdullahu I Državno prvenstvo v kegljanju

SKLEPNO DEJANJE
Na kegljišču Golovec v Celju je 7. maja 2022 potekalo državno prvenstvo v kegljanju, ki ga je organizirala Zveza za šport
invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite. Med številnimi nastopajočimi se ga je udeležilo tudi 11 kegljačic in kegljačev
iz šestih pokrajinskih društev ZPS. Tekmovali so na desetsteznem kegljišču v štirih različnih kategorijah (KPM, KTM, KPŽ, KTŽ).

M

ed kegljači (KPM) paraplegiki
je naslov državnega prvaka
osvojil Tone Kanc DP NM
(473), drugi je bil Viktor Rupnik DP LJ
(437), tretji Gašper Peček DP NM (433),
četrti pa Roman Hrženjak DP CE (420).
V kategoriji KTM, kjer tekmujejo

tetraplegiki, je z največ podrtimi keglji
(387) zmagal Aleš Povše DP CE, drugi
je bil Damjan Herček DP MB (345).
V ženski kategoriji KTŽ je tekmovala
samo Marta Janežič DP MS, ki je
podrla 284 kegljev.

V drugi ženski kategoriji KPŽ je naslov
državne prvakinje osvojila Senka
Ivaniševič DP LJ (367), druga je bila
Martina Glavič DP NM (355), tretja
pa Nataša Godec DP MB (328).

Jože Globokar

TRETJE MESTO ZA LUKEŽIČA IN KANCLERJA V ŠPANIJI

S

lovenska namiznoteniška reprezentanca se je
izkazala na močnem namiznoteniškem turnirju –
Costa Brava Spanish open, ki je od 24. do 26. marca
2022 potekal v Španiji. Navdušila sta naša igralca Bojan
Lukežič in Primož Kancler, ki sta Sloveniji v dvojicah
priigrala bronasto medaljo.
Naši tekmovalci so za uvrstitve v posamični konkurenci
izpadli že v predtekmovanjih, vendar so prikazali dobre
igre, zmanjkalo jim je le nekaj športne sreče.
Trener Ožbej Poročnik nastop naših igralcev v Španiji
ocenjuje kot odličen rezultat, kar je bila vsekakor dobra
popotnica za nastop na turnirju v Laškem.
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Bronasta medalja za Slovenijo (Zveza ŠIS-SPK)
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Lutfi Abdullahu I Slovenska četverica je dobro igrala

NAJVEČJI NAMIZNOTENIŠKI TURNIR NA SVETU
V Laškem je od 11. do 14. maja 2022 potekal največji turnir v namiznem tenisu na svetu za športnike invalide
– 17. I Feel Slovenia Open Thermana Laško, ki ga je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski
paralimpijski komite.
V športni dvorani Tri lilije je tekmovalo kar 327 igralk in igralcev iz 38 držav, med njimi tudi slovenska
reprezentanca v postavi Andreja Dolinar, Bojan Lukežič, Primož Kancler in Luka Trtnik. Ekipo je vodil trener
Ožbej Poročnik.

Ž

e prvi dan tekmovanja je bil za slovenske igralce zelo
uspešen, saj je trojici uspelo napredovati v izločilne
boje v posamični konkurenci.
Najuspešnejši je bil Bojan Lukežič, ki je v svoji kategoriji
zmagal vse tri tekme in v izločilne boje napredoval kot
zmagovalec predtekmovalne skupine. V izločilne boje sta
napredovala tudi Andreja Dolinar in Luka Trtnik, že ena
zmaga jima je zadostovala za drugi krog, Primož Kancler
pa je po dveh porazih in eni zmagi končal boje v posamični
konkurenci.
V nadaljevanju tekmovanja so slovenski igralci nastopili v
mešanih dvojicah, vendar so bili nasprotniki premočni in so
jih porazili v vseh igrah.
Bojan Lukežič in Andreja Dolinar sta v posamični
konkurenci prišla vse do četrtfinala in tam tudi končala
tekmovanje.

Paralimpijec Luka Trtnik je v polfinalu izgubil proti Tajcu
Chalermpongu Punpoo in tako na domačem prvenstvu
osvojil bronasto kolajno.

Na domačem turnirju je Bojan Lukežič od slovenskih igralcev veljal
za najbolj izkušenega. (Foto: Zveza ŠIS-SPK)

Lutfi Abdullahu I Četrti krog s 26. Radejevim memorialom

LJUBLJANSKI ŠAHISTI OSTAJAJO NEPREMAGLJIVI
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je 10. maja 2022 v organizaciji Zveze paraplegikov
Slovenije pripravilo zaključni, četrti krog šahovske lige ZPS-Gradex. Turnir so posvetili v spomin na odličnega
šahista in prvega predsednika društva DPDBKP Jožeta Radeja

Z

aključnega kroga se je
udeležilo 19 šahistov iz šestih
pokrajinskih društev ZPS.
Šahisti so v društvenih prostorih
tekmovali po švicarskem sistemu,
sodnikovih navodilih in pravilih. V
sedmih hitropoteznih krogih so imeli
za razmišljanje in poteze v
posamičnih partijah na voljo deset,
težje gibalno ovirani tetraplegiki pa
dvanajst minut.
Rezultati 4. kroga lige ZPS-Gradex
Rezultati ekipno

Prvo mesto je osvojila ekipa DP
Ljubljana (15), druga je bila DP Koper
(11), tretja DP Celje (9), četrta DP
Maribor (8,5), peta DP Novo mesto
(5,5), šesta pa DP Kranj (3,5). Dodamo
naj, da vse ekipe niso nastopile v
popolni postavi.
Rezultati posamično
Zmagovalni pokal je osvojil Edo
Planinc DP LJ (6,5), drugo mesto je
zasedel Radoslav Matič DP CE (6),
tretje pa Janko Koren DP NM (5).

Rezultati ligaškega tekmovanja v
sezoni 2022
Šahisti so v šahovski ligi ZPS-Gradex
prvi krog odigrali 25. januarja 2022 v
prostorih gostišča Hochkraut pri Celju,
povedla je ekipa DP Maribor (9). Drugi
krog so ekipe odigrale 22. januarja v
gostišču Marinšek v Naklem, slavila je
ekipa DP Maribor (12). V tretjem krogu
so se šahisti srečali 6. aprila na
Smrekarjevi domačiji pri Postojni, kjer
je zmagala ekipa DP Koper (15,5).
Četrti krog je 10. maja z Radejevem
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memorialom že po tradiciji pripravilo DP Novo mesto, kjer
je prvo mesto osvojila DP Ljubljana (15).
Ekipne uvrstitve po štirih krogih
Zmagovalni pokal je osvojila DP Ljubljana (42,5), druga je
bila DP Maribor (42,0), tretja DP Celje (37,5), četrta DP Koper
(31,5), peta DP Novo mesto (22,5), šesta pa DP Kranj (17,5).
Za nemoten potek tekmovanja je v zadnjem krogu skrbel
arbiter Marko Jurič.
Šahisti Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine (Foto: arhiv DP NM)

Alenka Plemelj I ATV-motozbor

ATV-MOTOZBOR POD OKRILJEM ZPS IN
NAČRTOVANIH POTEH JANEZA UČAKARJA
Zbor smo začeli 27. maja 2022 na Brezjah s pozdravom našemu dragemu Janiju Učakarju na njegovem
grobu. Pod gorenjsko panoramo Karavank in Julijcev v ozadju smo se skupaj z njim hecali in »se prav fletno
imeli» kot nekoč. Bil je prečudovit večer na pokopališču, v soju toplih sončnih žarkov zahajajočega sonca.

O

dpravili smo se na turistično
kmetijo
Matijevec
v
Podbrezje,
kjer
smo
prenočevali v lepo obnovljenem
objektu.
V soboto zjutraj se je začel moker in
blaten vikend. Deset štirikolesnikov je
čakalo na bolj šibke padavine in se
okrog pol enajste ure odpravilo na
planino Kofce. Panorama prejšnjega
večera je bila nemogoča. Pot nas je
vodila skozi Dovžanovo sotesko, ki jo
je nedavno zasulo neurje. Opazovali
smo silno moč vode, vidno tudi po
sanaciji. Najprej asfaltna podlaga do
Jelendola, dolgčas za člane ATV, nato
malo »driftanja« po makadamu, ki je

Po poteh Janija Učakarja (Foto: arhiv ZPS)
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prineslo drobne užitke, dokler ni Nik
Učakar zavil na pot na Kofce mimo
kapelice. Blata na poti je bilo vedno
več in igrarije so se stopnjevale.
Frčanje drobnih koščkov blata kot
čokoladnih delcev, preden dosežejo
svoje mesto na torti, je bila
svojevrstna senzacija, ki je motoristi
nikakor niso mogli zapustiti. Ženske so
stopile h kapelici, si privezale duše z
borovničkami in z vzdihi čudenja
spremljale otroško veselje svojih
partnerjev v blatu. Težko je bilo
zapustiti to blatno prizorišče in se
podati na čaj v kočo na Kofcah, na
višini 1564 m. Tam smo bili v megli in

dežnih kapljicah poleg mojstra za
elektriko edini gostje.
Pot v dolino je potekala po grobem
pesku. Premočeni, umazani in z
blatnimi vozički smo se odpeljali na
kosilo. Prijazno osebje gostišča Firbc
Okn v Tržiču se nad našim blatom ni
zmrdovalo, ogrela sta nas topla juha
in njihova prijaznost.
Blatne konjiče smo oprali na »self
servisu« avtopralnice v Tržiču in večer
preživeli ob druženju ter petju ob
zvokih harmonike.
Najlepši del poti, pod osrčje Golice, ki
sva jo z Janijem Učakarjem načrtovala,
je bil odložen in čaka, da ga izpeljemo
v soncu, enkrat julija.

[ KULTURA ]
Jože Globokar I Samostojni razstavi Vojka Gašperuta

NA OBEH RAZSTAVAH JE BILO VEČ KOT 60
SLIKARJEVIH DEL
Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher je 15. marca 2022 v
Dolenčevi galeriji Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani odprlo razstavo 30 likovnih del Vojka
Gašperuta - Gašperja.

R

azstavljena dela, ki jih je ob svoji 70-letnici pripravil
naš priznani slikar, je predstavil Janez Kovačič.
V zadnjih letih je bilo najpomembnejše slikarjevo
sodelovanje na razstavi SNBA v Parizu (2016) v galeriji
Carrousel du Louvre. Sledile so še razstave v Evropskem
parlamentu v Strasbourgu leta 2013 in samostojni razstavi
v Galeriji cerkve Sv. Cirila v New Yorku in nato še na
slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu.

Ljubiteljem likovne umetnosti je slikarja in njegova dela
predstavila likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, ki
slikarjevo ustvarjanje spremlja že vrsto let.
Vojko Gašperut je polnopravni član Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, in član
Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije.

Lep kulturni dogodek, odprtje razstave slikarja Zveze
paraplegikov Slovenije, je pod vodstvom dirigenta Damirja
Fajfarja nadgradil in obogatil ansambel Big Band MF.
Program sta povezovali Lucija Šarc in Barbara Salobir.
DRUGO SAMOSTOJNO RAZSTAVO JE ODPRL V
ROGAŠKI SLATINI
Drugo samostojno razstavo je naš priznani slikar odprl 5.
aprila 2022 v Anini galeriji v Rogaški Slatini. V eni najlepših
galerij je razstavljenih skoraj 30 novejših Gašperjevih del, ki
so bile na ogled do 5. maja 2022.

Vojko Gašperut - Gašper na razstavi v UKC (Foto: osebni arhiv)

Igor Plohl I Lev Rogi premaguje ovire

NOVA SLIKANICA V ZBIRKI LEV ROGI
V začetku maja 2022 je izšla nova slikanica v zbirki o levu Rogiju z naslovom Lev Rogi premaguje ovire.
Prepričan sem, da ga mnogi že zelo dobro poznate. Svojo pot je začel leta 2009, po dobrodelni prireditvi,
ki so jo zame pripravili moji nekdanji učenci. Z njihovimi ilustracijami je v sozaložništvu Zveze paraplegikov
Slovenije in Založbe Pivec istega leta izšla slikanica Lev Rogi – sreča v nesreči. Svojo dokončno podobo s
čudovito grivo in živimi barvami je dobil leta 2014 v slikanici Lev Rogi najde srečo, ki jo je ilustrirala Urška
Stropnik Šonc.

U

rška je uveljavljena slovenska ilustratorka z več kot
osemdesetimi izdanimi deli za otroke. V letu 2018
se je pogumni lev na invalidskem vozičku v slikanici
Rogi in Edi na paralimpijskih igrah s prijateljem, trenerjem
športnikov invalidov, odpravil raziskovat šport invalidov in
največji športni dogodek za nas na svetu – paralimpijske
igre. Dve leti kasneje se mu je uresničila velika življenjska

želja, saj je v slikanici Lev Rogi v Afriki odpotoval na safari v
Tanzanijo.
Slikanica Lev Rogi premaguje ovire je namenjena
osveščanju javnosti o arhitektonskih in drugih ovirah na
področju mobilnosti, s katerimi se pogosto srečujemo
gibalno ovirani invalidi. Ko sem začel predstavljati slikanice
o levu Rogiju in svojo osebno življenjsko zgodbo po vrtcih,
61

[ KULTURA ]
sem vesel, da je Agencija za varnost prometa RS kar dvema
kratkima videoposnetkoma namenila častno sponzorstvo.
Iskreno se zahvaljujem sponzorjem, ki so projekt finančno
podprli: Mestni občini Maribor, podjetju MTD BIO in Mestni
občini Velenje. Še posebej pa izrekam zahvalo Danetu
Kastelicu in Zvezi paraplegikov Slovenije, ki je že od
samega začetka sozaložnik slikanic o levu Rogiju.
Prva predstavitev slikanice Lev Rogi premaguje ovire je
potekala v Lutkovnem gledališču Maribor. Prireditev je
povezovala Zala Stanonik, urednica pri Založbi Pivec, nekaj
odlomkov iz slikanice pa je prebrala direktorica Založbe
Milena Pivec. Zvezo paraplegikov Slovenije je zastopala
gospa Tanja Kovačič, o arhitektonskih in drugih ovirah je
poleg mene spregovoril še predsednik Društva
paraplegikov Podravja Boris Klep. Program je glasbeno
popestrila Neža Ožinger, publiki pa so se predstavili tudi
ilustratorka Urška Stropnik Šonc in Peter Potočnik Bela in
Pavla Bela, ki sta v pravljici Lev Rogi premaguje ovire
zastopana v liku volkov. Kot je povedala Urška, ima tudi
zadnja slikanica o najbolj pogumnem levu na svetu,
podobno kot prejšnje, veliko avtobiografskih prvin.
Avtor slikanice Igor Plohl (Foto: osebni arhiv IP)

šolah, knjižnicah in drugih ustanovah, sem kmalu ugotovil,
da mnogi ne vedo, zakaj potrebujemo gibalno ovirani
invalidi širša parkirna mesta od običajnih. Šele ko sem
obiskovalcem pokazal, kako se presedem v avto in zložim
invalidski voziček, so razumeli, čemu so namenjene
rumene poševne črte na parkirnih mestih, rezerviranih za
invalide. V meni je počasi zorela ideja o slikanici, ki bi otroke
in njihove starše osveščala o teh in drugih težavah, s
katerimi se vsakodnevno srečujemo uporabniki invalidskih
vozičkov. Z željo napisati čim boljše leposlovno besedilo za
otroke sem epidemijo novega koronavirusa izkoristil za
izobraževanje na področju literarnega ustvarjanja, saj sem
se udeležil dveh literarnih tečajev kreativnega pisanja. Po
več poskusih mi je končno uspelo napisati primerno
besedilo, ki otrokom na pozitiven način približuje zelo
zahtevno temo. Tudi tokrat je ilustracije prispevala Urška
Stropnik Šonc. S pomočjo mojih napotkov so nastale
estetsko lepe in izjemno poučne likovne stvaritve.
Ker fotografija pove več kot mnogo besed, videoposnetek
pa še več, smo slikanico nadgradili s poučnimi
videoposnetki, ki so dostopni s pomočjo QR kod in
pametnega telefona ali tablice z dostopom do interneta.
Videoposnetki so javnosti na voljo tudi na YOUTUBE kanalu
LEV ROGI. Najdete jih lahko tudi, če v internetni iskalnik
napišete LEV ROGI PREMAGUJE OVIRE in kot rezultat iskanja
definirate videoposnetke. Prvi prikazuje presedanje v avto
z invalidskega vozička, drugi vožnjo z avtomobilom na
ročno upravljanje, tretji težave pri parkiranju na parkirnih
mestih, rezerviranih za invalide. Posneli smo tudi video
vsebine, ki prikazujejo pomen znižanj na pločnikih in
klančinah ter prenos osebe na vozičku čez stopnice. Zelo
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Čeprav Rogi za gibanje uporablja invalidski voziček, ga to
ne ovira, da ne bi opravljal svojega poklica, kolesaril, vozil
avtomobila ali celo potoval v daljne kraje. Najraje se v
družbi prijateljev odpravi na izlet. Volkova Peter in Pavla sta
vedno pripravljena na dobro avanturo. A nesrečne
okoliščine jim jo tokrat prav pošteno zagodejo: nekje na
pločniku ni znižanja, drugje so ob stopnicah zgradili
prestrmo klančino in ker nesreča redko pride sama, ravno
tisti dan zmanjka elektrike in dvigalo ne deluje. Za piko na i
pa Rogi ne more v svoj avto, čeprav je parkiral na jasno
označenem parkirnem mestu, rezerviranem za invalide! A
pogumnemu in vztrajnemu levu smola ne skali dobre volje.
Na koncu se druščini le uspe povzpeti v višave in tam skoraj
pobožajo oblake, se dotaknejo ptic, pogled pa se jim
razprostre čez kar štiri države. Prav lepo vabljeni k branju in
raziskovanju nove slikanice Lev Rogi premaguje ovire.

Igor in predsednik njegovega matičnega društva paraplegikov Boris
Klep (desno) (Foto: osebni arhiv IP)

[ KULTURA ]
Metod Zakotnik I Likovna delavnica in razstava

USTVARJALI IN RAZSTAVLJALI SMO V SEMIČU
Likovna kolonija – Semiška vigred
Zveza paraplegikov Slovenije je od 16. do 21. maja 2022 v Domu paraplegikov Semič že drugič letos
organizirala izobraževalno likovno kolonijo »Semiška vigred 2022«.

U

deleženci likovne sekcije so v
prijetno toplih pomladnih
dneh
pod
mentorskim
vodstvom Rassa Causeviga ustvarjali
v različnih tehnikah slikanja v olju in
akrilu na platno, akvarelu, risanju s
svinčnikom in ogljem ter barvanju
lesenih predmetov in kamenju.
Likovniki so se razporedili zunaj po
dvorišču, tisti, ki jim za delo ustreza
hladnejše okolje, pa so si našli prostor
pod uto ali v notranjosti hiše. Nastale
so značilne upodobitve belokranjske
krajine, tihožitja, človeških likov in
nanosov barvnih odtenkov, ki
spominja na abstrakcijo.
Na delavnicah so ustvarjali: Dragica
Sušanj, Benjamin Žnidaršič in Željko
Vertelj, ki so člani Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami, ter Dominik Lozar,
Ljudmila
Turk,
Mirjam
Colja, Jožica Ameršek, Lučka
Vučko, Anka Vesel, Darja Kukec,
Klavdij Leban, Ivan Regoršek in
strokovna delavka ZPS Tanja
Kovačič
ter
vodja
kulturnih
dejavnosti ZPS Metod Zakotnik.
Za dobro počutje udeležencev so
poskrbeli: Marvin Colja, Igor Turk,
Darja Kukec, Simona Potočnik,
Jelka Bauman, Hermina Štrafela
ter Suzana in Mitja Benec.

Skupinska razstava paraplegikov
»Belokranjske podobe«
Člani
Likovne
sekcije
ZPS
razstavljajo
svoja
dela
v
Kulturnem centru Semič, ki so jih
izdelali na likovnih kolonijah v
domu paraplegikov.
V Kulturnem centru Semič je bila od
19. maja 2022 dalje odprta razstava
likovnih del članov Likovne sekcije
ZPS z naslovom »Belokranjske
podobe« in je bila na ogled do 14.
junija.
Razstavljavci so v svoj izbor oddali
dela, ki so jih ustvarjali na likovnih
kolonijah v domu paraplegikov v
Semiču iz obdobja zadnjih nekaj let.
Po uvodnem nagovoru predstavnice
kulturnega centra so učenci OŠ
Belokranjskega odreda Semič zaigrali
igrico »Dinozaver Dino«, ki prikazuje
posledice onesnaženosti gozdov in
voda ter opozarja ljudi, kako ohraniti
zdravo okolje.
Vodja kulturnih dejavnosti Metod
Zakotnik je predstavil razvoj
organiziranja paraplegikov od Sekcije
paraplegikov in vse do nastanka
današnje
Zveze
paraplegikov
Slovenije. Povedal je tudi, kako velik
pomen ima zveza pri vključevanju in
reševanju problemov, ki se pojavijo
ob nastanku invalidnosti. Poleg
izvajanja
posebnih
socialnih

V Semiču je bilo ponovno prijetno in ustvarjalno. (Foto: Metod Zakotnik)

programov je dejavna še na področju
kulture. In prav slednja je zaživela, ko
je zveza dobila v last podedovano
hišo dr. Derganca, kjer so se začele
prve likovne delavnice, ki jih je vodil
pokojni akademski slikar Aco Lebarič.
Kasneje sta se mu pridružila Vojko
Gašperut in Branko Rupnik,
nazadnje pa še aktivni umetniki.
Vodja kulturnih dejavnosti je podaril
svoje likovno delo Kulturnemu centru
Semič v zahvalo za gostoljubnost.

V zahvalo za gostoljubje je Metod kulturnemu
centru podaril likovno delo. (Foto: Metod Zakotnik)

Sodelujoči avtorji na razstavi
»Belokranjske
podobe«
v
Kulturnem centru Semič so: Dragica
Sušanj, Željko Vertelj, Benjamin
Žnidaršič in Dominik Lozar, ki slikajo z
usti, ter Jožica Ameršek, Anka Vesel,
Ljudmila Turk, Lučka Vučko, Klavdij
Leban, Miran Jernejšek, Ivan Regoršek
in Metod Zakotnik.

Razstavljeno delo Ljudmile Turk (Foto:
Metod Zakotnik)
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[ DOM PARAPLEGIKOV ]
Marko Ferluga I Dom paraplegikov Pacug

UVOD V NOVO SEZONO
Z majem se je ponovno pričela uradna sezona obnovitvene rehabilitacije in zato je bilo potrebno pred tem
vse postoriti, da smo pripravljeni pričakali naše goste. Že zgodaj smo začeli z raznimi pripravljalnimi deli tako
v notranjosti kot zunanjosti doma. Seveda smo tudi to leto pripravili nekaj novosti, da bomo spet presenetili
(upamo v pozitivnem) drage goste in da bo pri nas vsem lepo in zanimivo.
Dober glas se širi v deveto vas, baje tako pravijo, kajneda … res se trudimo, da poskušamo vsem uresničiti želje, kolikor je
to le mogoče. Zatorej na snidenje pri nas.

Donator, dragi sosed Dušan, je kupil dva kompleta vrtnega pohištva, za kar smo mu iskreno in od srca hvaležni. (Foto: arhiv doma)

Letos smo imeli kar nekaj novih skupin, kot npr.: Europa Donna, Cirius iz Kamnika, Orkester Brda ... (Foto: arhiv doma)
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[ DOM PARAPLEGIKOV ]

031 34 88 41
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[ IZ ŽIVLJENJA ]
PR I Letenje v vetrovniku

PRVO SVETOVNO PRVENSTVO V PROSTEM LETENJU
V VETROVNIKU ZA INVALIDE
Letenje v vetrovniku predstavlja novo obliko športa za invalide, kjer lahko preizkusijo prosto letenje in
lahkotnost gibanja.

P

rvega svetovnega prvenstva
v vetrovniku za invalide so se
udeležili trije Slovenci. Živa
Lavrinc, Nino Batagelj in David
Razboršek so med 18. in 21.
majem v Marseillu v Franciji
preizkusili,
kako
leteli
kljub
oviranostim. Prva dva sta se
preizkusila v kategoriji izkušenih,
kjer sta se uvrstila tik za prvih
petnajst, ki so nastopili v finalu,
slednji pa je tekmoval med novinci
in zasedel odlično sedmo mesto.
Tekmovanje se je odvilo v okviru
Erasmus+ projekta Handyfly in je
zdužilo prek 230 oseb z različnimi
oblikami invalidnosti, tekmovanja
pa se je udeležilo 60 tekmovalcev iz
22 držav, tudi Kanade in Koreje.
Skozi projekt se je razvila
popolnoma nova panoga, ki
omogoča osebam z različnimi
oviranostmi prosto letenje (s
pomočjo inštruktorjev) in lahkotno
gibanje v zraku.

Projekt je bi organiziran pod
okrijem Francoske zveze za
padalstvo, pridružili pa so se mu
vetrovniki po celi Evropi, med njimi
tudi Aerodium Logatec, kjer so
Slovenci preizkusili panogo in
izvajali treninge pred nastopom na
svetovnem prvenstvu, razvoj nove
panoge v Sloveniji pa je podprla
tudi Zveza za šport invalidovparalimpijski komite (ZŠIS POK).
Tekmovanje je potekalo v eni
kategoriji, a so tekmovalcem na
osnovi zdravniškega pregleda
dodelili koeficient, s katerim se je
množil njihov čas letenja. Naš
tekmovalec Nino Batagelj je imel
kot tetraplegik najvišji koeficient
med vsemi tekmovalci, ki je po
tekmovanju povedal: »Nad obliko
tekmovanja sem zelo navdušen. V
Aerodiumu sem pred odhodom
treniral lik za začetniški del
tekmovanja, nato pa sem se v
Franciji po dveh testnih letih

Živa, Nino in David odlični med šestdesetimi tekmovalci iz vsega
sveta (Foto: Maks Bernard)
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odločil, da se preizkusim v napredni
konferenci, kjer je bil lik precej težji.
Veseli me, da so se tekmovanju
pridružili tudi lastniki vetrovnikov,
zato me za prihodnost in razvoj
tega športa ne skrbi. Komaj že
čakam na naslednje treninge in
tekmovanja.«
Kot omenjeno je prvenstvo poleg
tekmovalcev združilo tudi lastnike
vetrovnikov, ki so si na skupnem
sestanku izmenjali izkušnje z delom
z invalidi različnih oviranosti.
Udeležil se ga je lastnik vetrovnika
Aerodium Logatec Dejan Pospiš z
ženo Urško. Po prvenstvu je
povedal, da je bilo tekmovanje
odlično organizirano in da želijo v
Logatcu naprej razvijati ta šport,
prilagojen za različne oblike
oviranosti. Razviti želijo posebne
opornice za para- in tetraplegike
ter jim tako omogočiti izkušnjo
prostega letenja.

Nino kot tetraplegik z najvišji koeficient (Foto: Maks Bernard)
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[ oglasI, zahvale, v spomin ]

OGLAS
PEUGEOT 1007 1.4 STYLE

Prodaja se prilagojeno vozilo, letnik
2006, bencinski motor, avtomatski
menjalnik, 54kW (73KM). Na vozilu je
bil narejen velik servis pred 1 letom,
zamenjana je bila tudi sklopka.
Cena: 10.500,00€
Kontakt: 041 445 334

OGLAS
Prodam električni skuter, starejši
letnik Orion (Orto Sana). Je zelo
dobro ohranjen, s kvalitetno baterijo.
Cena po dogovoru.
Tel.: 041 343 031 (Viktor).

OGLAS

Plato stopniščno dvigalo za težak
električni invalidski voziček
Gre za rabljeno, a brezhibno stopniščno dvigalo,
primerno za vgradnjo v ozko stopnišče - do 104 cm,
nosilnost do 500 kg. Izvoz mogoč na levo in desno
stran ali naravnost, odvisno od vašega prostora. Mi
smo ga uporabljali za najtežji el. invalidski voziček.
Ogled na našem domu pred demontažo, možna
organizacija premontaže in dodelave po merah
vašega stopnišča. Na našem je 8 stopnic, prilagodi se
lahko na več ali manj stopnic.
Kako deluje, lahko pogledate na povezavi:
https://photos.app.goo.gl/otfbC1wtkHG6B4w47
Cena: 4.500,00€
KONTAKT: 041 609 879
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[ oglasI, zahvale, v spomin ]

ZAHVALA
Spoštovane bralke in bralci Paraplegika.
Vsem, ki ste prispevali prostovoljne prispevke preko položnice, katera spremlja vsako izdajo glasila, se v imenu
Zveze paraplegikov Slovenije najlepše zahvaljujem. Zagotavljam Vam, da smo vse donacije zbrane na ta način
smotrno porabili za izboljšanje kvalitete življenja naših članic in članov skozi programe, ki jih izvajamo na Zvezi.
Sporočam Vam, da bomo tudi v prihodnje odgovorno ravnali z vašimi prostovoljnimi prispevki.
Vsem Vam, ki sem Vas s to zahvalo nagovoril, kakor tiste, ki se nam boste kot nevidni darovalec še
pridružili in donacijo namenili preko položnice ali preko obrazca za dohodnino na: Dohodnina | Zveza
paraplegikov Slovenije (zveza-paraplegikov.si) pa iskrena HVALA in vse dobro.
Zveza paraplegikov Slovenije
Dane KASTELIC

ZAHVALA

OGLAS

Dragi moji sodelavci, prijatelji in znanci!
Ob smrti mojega brata in svaka se Vam iskreno zahvaljujem za izraženo sožalje, poslane sožalne brzojavke,
sporočila, darovano cvetje, sveče in Svete maše. Vaše sočutje v tako nenadnih okoliščinah mi je veliko pomenilo in
mi ostaja drag spomin.
Dane Kastelic

Očku Mateju Ledniku in mamici Andreji iskreno čestitamo ob rojstvu hčerke Sofije.
Družini želimo veliko veselih in srečnih trenutkov.
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske
Čestitki se pridružuje Zveza paraplegikov Slovenije
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[ v spomin ]

POSLOVILI SO SE
Silva KOS, članica DP jz Štajerske, rojena 28. 12. 1969
Marijan FLERIN, član DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, rojen 14. 5. 1943
Tugomir PENEŠ, član DP Gorenjske, rojen 24. 11. 1967
Zofija RAMUTA, članica DP ljubljanske pokrajine, rojena 1. 2. 1938
Saša STOJKANOVIĆ, član DP ljubljanske pokrajine, rojen 16. 8. 1974
Franc IVENČNIK, član DP jz Štajerske, rojen, 12. 9. 1956
Uroš ZUPANČIČ, član DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, rojen 11. 7. 1974
Aleksander GRUM, član DP severne Primorske, rojen 17. 8. 1963
Miroslav KOŠIR, član DP Gorenjske, rojen 25. 3. 1950
Marjan PETERNELJ, član DP Gorenjske, rojen 24. 12. 1945
Ludvik SOTLAR, član DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, rojen 29. 8. 1936
Ivan MLADOVAN, član DP severne Primorske, rojen 1. 10. 1948
Viljem PODGORŠEK, član DP ljubljanske pokrajine, rojen 23. 7. 1952

Težke reči mi pravi veter nocoj,
grenke in bridke pozdrave mi nosi,
tiho v vejevju tam joče in prosi,
kot da na tihem žaluje z menoj.
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[ RAZVEDRILO ]
Albin Rožman

KVIZ ZA RAZVEDRILO 58
Rešitev kviza iz 168. številke
ČE NA GABRIJELOV DAN ZMRZUJE, SLANA NIČ VEČ NE ŠKODUJE

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

- nadledvična žleza

A

- trebušna slinavka

J

- podjezična slinavka

2. V bližini katerega kraja se nahaja
podzemna cerkev?
N

- pri Socerbu

C

- pri Dutovljah

Ž

- pri Predjami

3. Kdo je vojak pehotne enote?
F

- kirasir

I

- bersaljer

L

- dragonec

4. Kaj je kavrač?
A

- pav

P

- gosak

T

- puran

5. Katera pevka je po rodu iz
Slovenske Istre?
J

- Elda Viler

Č

- Majda Sepe

U

- Beti Jurkovič

6. Katera Italijanska dežela nima stika
z morjem?
E
- Toskana
V - Lombardija
R - Kalabrija
7. Kateri mesec je prvi v koledarskem
letu?
T
- kozoprsk
O - listognoj
Z - brezen
8. Katera je denarna enota Albanije?
L
- lek
C - lev
V - lej
9. Katera reka ni pritok Nila?
M - Beli Nil
U - Modri Nil
S
- Rdeči Nil

12. Kje raste kuštrav oklep?
E
- ob morju
D - v gorah
Ž - v vodi
13. V katerem organu je rolandov
utor?
F
- v črevesju
T
- v pljučih
E
- v možganih
14. Kdo
kožo?
A
U
K

uprizori za novince skok čez
- mornarji
- rudarji
- taborniki

15. Katera država ni del Južne
Amerike?
J
- Peru
R - Nikaragva
N - Čile

10. Katera je enota za jakost zvoka?
B - decibel
H - gilbert
I
- luks
11. Avtor katerega romana ni Drago
Jančar?
G - Severni sij
Š
- Zvenenje v glavi
M - Bič in vrtavka
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APEKS - v anatomiji - vrh koničastega organa.
BDELIJ - dišeča smola iz nekaterih tropskih dreves in
grmov.
KNAPIČ - slovenski kemik - Baltazar (1848 - 1914).
MALGAJ - Franjo, slovenski častnik, pesnik in borec za
severno mejo.
OASIS - angleška glasbena skupina.
OSATNIK - dnevni metulj, dnevnik

Nagrajenci križanke iz 168. številke Paraplegika.
1. Ivan KENE, Jurčičeva 10, 8250 Brežice
2. Matej VUKOVIČ, Cesta talcev 3e, 4220 Škofja Loka
3. Hadžija NERETLJAK, Polje 373, 1260 Ljubljana - Polje
Rešitev križanke iz 168. številke: VESELE VELIKONOČNE
PRAZNIKE

Pravilno geslo pošljite do 30. septembra 2022 po pošti na naslov:
Zveza
paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.
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