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NOVI ČLANI, CIRIL TRILLER IN ZAPOSLENI NA ZVEZI SO SE POMERILI V SEKIROMETU
Tanja Kovačič

V sredo, 3. avgusta 2022, so se novi člani Zveze paraplegikov Slovenije zbrali v Orehovem gaju pri Ljubljani
z namenom spoznavanja Zvezinih programov in aktivnosti ter se družili ob vrtnih igrah. Odzvalo se je devet
povabljenih iz različnih koncev Slovenije, ki so na srečanje prišli s svojimi asistenti in družinskimi člani.

08

PRVI SKOK NAJ BO VEDNO NA NOGE!
Tanja Kovačič

Pri Zvezi paraplegikov Slovenije smo tudi letos poskrbeli, da smo skozi celotno kopalno sezono ozaveščali
prebivalce Slovenije o nevarnostih skoka, padca in zdrsa v vodo, ki pogosto povzročijo visoko poškodbo
hrbtenjače in posledično tetraplegijo. Televizijskemu oglasu se je letos pridružil preventivni radijski oglas, ki
so ga spremljala številna gostovanja na radijskih postajah po Sloveniji.
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MIRJAM KANALEC PODPREDSEDNICA EVROPSKE ZVEZE PARAPLEGIKOV
Jože Globokar

Konec maja je v slovaškem mestecu Šamorin potekal letni kongres Evropske zveze paraplegikov ESCIF, kjer
so na redni skupščini med drugim izvolili tudi novo članico upravnega odbora, Lucy Robinson iz Anglije.
Nuuttiju Hiltunenu iz Finske je namreč potekel štiriletni mandat, bil pa je tudi podpredsednik ESCIF-a. Zato
je bilo treba imenovati tudi novega podpredsednika oziroma podpredsednico. Zaradi bolezni predsednika
Stefana Opresnika Jorleva je namreč ta funkcija še bolj pomembna, da lahko delovanje zveze poteka
nemoteno.

15

PREKRASNI POLETNI POHODI GIBALNO OVIRANIH
Stojan 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 in (od letos) še Združenje
multiple skleroze Slovenije.

20

ADAPTACIJA MORA UPOŠTEVATI STANDARDE UNIVERZALNE GRADITVE IN
ŽELJE LASTNIKA
Marko Tul

Arhitekt zaposlen pri Zvezi paraplegikov najpogosteje svetuje članom pri adaptaciji stanovanj in vhodov v
večstanovanjske objekte, pregleduje načrte kolegov arhitektov glede posebnosti univerzalne graditve in
skrbi za adaptacije objektov Zveze. Svetuje pri oblikovanju predlogov zakonov in pravilnikov, ki se
pripravljajo na področjih arhitekture in oblikovanja grajenega okolja. Predstavil bo primer svetovanja za
adaptacijo stanovanja v lasti občine, ki je namenjeno za oddajo ranljivim skupinam občanov.

21

MARSIKATERO POŠKODBO HRBTENJAČE JE MOGOČE PREPREČITI
Tanja Kovačič

V ponedeljek, 5. septembra 2022, na mednarodni dan osveščanja o poškodbah hrbtenjače smo Zveza
paraplegikov Slovenije (ZPS), Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča (URI Soča) in Slovensko združenje
za fizikalno medicino (ZFRM) medijem sporočali, da je marsikatero poškodbo hrbtenjače mogoče
preprečiti. Na URI Soča ugotavljajo, da se je število oseb s poškodbami hrbtenjače v Sloveniji letos ponovno
povečalo.
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53. HROVATINOV MEMORIAL Z REKORDNO MEDNARODNO UDELEŽBO
Jože Globokar

Zveza paraplegikov Slovenije je v soorganizaciji Društva paraplegikov Istre in Krasa ter Zveze za šport
invalidov Slovenije-Paralimpijski komite, pripravila že 53. Hrovatinov memorial z 32. državnim prvenstvom
in 8. mednarodnim tekmovanjem, kjer je sodelovalo rekordnih sedem držav.
Prof. Bojan Hrovatin je pionir invalidskega športa, ki je v Sloveniji pred več kot pol stoletja postavil temelje,
na katerih stoji rekreacijski, tekmovalni in vrhunski šport vseh invalidnih športnikov.
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[ UVODNE BESEDE ]
Dane Kastelic | Kolumna predsednika

Ali bo draginja enakopravno razporejena za
vse in koliko me bo prizadela?

S

poštovane in spoštovani, vsi, ki
prebirate to glasilo Zveze
paraplegikov Slovenije, gotovo
pomislite na to vprašanje, ki ima zaradi
različnih okoliščin veliko nejasne
prihodnosti. Vlada je sklenila, da bo tudi
invalidom s prvo intervencijo
pomagala z zneskom 200,00 €. Ali bo to
dovolj, ne vemo, realnost bo, ko bomo
prejeli v vsej njihovi veličini prve
položnice za energente. Upajmo, da se
bodo razmere na svetovnem in
evropskem trgu energije umirile in bo
tudi vsakdanjost zaplula v bolj mirne in
predvidljive čase. Saj ni nujno, da se kot
državljani in kot invalidi vsako jesen
spopadamo z nečim, na kar nimamo
velikega vpliva. To jesen energetska
kriza, prejšnji dve leti pandemija COVID,
ki tudi v tem času spet kričeče dviga
glavo, in to postaja utrujajoče za
vsakega posameznika, saj negotovost
ubija duha. Verjamem, da bomo s
skupno povezanostjo in odgovornim
ravnanjem presegli vse tegobe, ki so se
in se zgrinjajo nad nas. Zato pogumno
naprej v čas jeseni, ki je tu in nam daje
možnost koriščenja vseh dobrin
narave, vključno z duhovno dimenzijo,
ki pa je svojstvena in samo naša.
Na ZPS pa ni vse delo odvisno od
zunanjih vplivov, ampak predvsem od
lastnega dela, znanja in sposobnosti.
Zato ne smemo pozabiti, da so pred
nami obsežne priprave načrtovanja in
priprave programov za leto 2023. Prvi
preliminarni pogovori in priprave z
odgovornimi so že stekle tudi na
organih upravljanja. V nadaljnjih postopkih
se bodo načrti podrobno izpilili in
preko javnega razpisa posredovali
financerjem. Tu imam v prvi vrsti v
mislih Fundacijo invalidskih in
humanitarnih organizacij in razpise
ministrstev, društva in tudi občin. V
oktobru so s predrevizijskim postopkom
(prvih devet mesecev 2022) pričeli

4

posameznika. Prepričan sem, da ste si
napolnili baterije, saj letošnje poletje ni
bilo tako stresno glede korona ukrepov.

pooblaščeni revizorji, zagotovo se jim
pridruži še kakšna državna inšpekcijska
služba, ker brez tega v zadnjih letih
sploh ne gre več. Z vsemi revizijskimi in
inšpekcijskimi pregledi se strinjam, saj
so dobrodošli v izboljševanju in
optimizaciji poslovanja, vendar pa
morajo tudi financerji to upoštevati in
nameniti dodatna finančna sredstva za
te potrebne postopke. Če pogledam
skozi vse obveznosti, ki posledično
padejo na zaposlene v strokovni službi,
različni pregledi in kontrole s strani
financerjev in pristojnih institucij
zahtevajo delo enega strokovnega
delavca skozi celo leto, da servisira
potrebe revizij in drugih inšpekcijskih
pregledov. To pa je reci in piši 2088
delovnih ur na leto. Pa toliko besed o
odpravi birokracije. ☺
Za nami so tudi prijetni, na trenutke
vročinsko nevzdržni poletni meseci,
kakor
tudi
glavnina
izvedbe
obnovitvene rehabilitacije. Več kot
četrtina se je rehabilitacije udeležila v
našem Domu paraplegikov Pacug. Vsi
udeleženci v domu so izredno
zadovoljni z zdravstvenimi storitvami,
letošnjimi novostmi in spremljajočim
programom, saj jim je poleg bazena z
morsko vodo nudeno bistveno več kot
v ostalih zdraviliščih, kar pa je zelo
pomembno za dobro počutje

V letošnji pomladi in poletju smo
namenili veliko pozornosti preprečevanju
poškodb na hrbtenjači zaradi
nepremišljenega skoka v vodo ali zdrsa
ob vodni površini. Zelo odmeven je bil
novi radijski spot »Ne skači v vodo, če
nisi prepričan o njeni globini.«. Zaključek
letošnje preventivne akcije pa smo
priredili skupaj z Inštitutom URI-Soča in
»našim« oddelkom 5. septembra, ko
obeležujemo mednarodni dan osveščanja
o preprečevanju poškodb in obolenj
na hrbtenjači, t. i. World SCI day.
Za nami je tudi 53. Hrovatinov
memorial in posledično državno
prvenstvo v atletiki za paraplegike in
tetraplegike, ki je bil organiziran skupaj
z DP Istre in Krasa v Kopru. Ob odlični
organizaciji sem bil zelo neprijetno
presenečen nad zastopanostjo članov
iz naših lokalnih društev. Glede na
dejstvo, da se tuje ekipe bolj zanimajo
za naša tekmovanja kot naša društva,
me ne preseneča njihova številčna
zastopanost, saj so poleg Slovenije
sodelovali še kolegi iz naslednjih šestih
držav: Češke, Hrvaške, Srbije, Makedonije,
Bosne in Hercegovine ter Črne gore.
Drage bralke in bralci, želim vam lepo
jesen, ki nas je zajela v polnem objemu,
spoštujmo navodila in priporočila
pristojnega Inštituta za javno zdravje in
Vlade RS, ki izdajajo smernice za
preprečevanje širjenja virusa COVID-19.
S spoštovanjem in odgovornim
obnašanjem bomo lahko ostali zdravi,
hkrati pa s svojimi preventivnimi
dejanji varovali pred okužbo tudi sebe
in naše najbližje.

[ DELO ZVEZE]
Jože Globokar | 5. redna skupščina Zveze paraplegikov Slovenije

DEJAVNOST ZPS JE BILA V LETU 2021 KOMPLEKSNA
V domu paraplegikov v Pacugu je 13. junija 2022 potekala seja 5. redne skupščine Zveze paraplegikov
Slovenije.

P

o začetnih formalnostih in
pregledu zapisnikov prejšnjih
sej so udeleženci skupščine
najprej
prisluhnili
poročilu
predsednika nadzornega odbora
Janeza Hudeja, iz katerega je razvidno,
da je bilo poslovno leto 2021 zelo
uspešno, delo ZPS pa je potekalo v
okvirih sprejetega Poslovnega načrta
in v skladu s poslovno strategijo ZPS.
Sredstva so bila uporabljena za
uresničevanje namenov in ciljev,
opredeljenih
v
Statutu.
Po
ugotovitvah pooblaščene revizijske
družbe RIPRO, d. o. o. so računovodski
izkazi v vseh pomembnih pogledih
resničen in pošten prikaz finančnega
stanja Zveze paraplegikov Slovenije
na dan 31. decembra 2021 ter
njenega poslovnega izida.
Sledili
sta
poročili
novega
predsednika disciplinske komisije
(Mirko Sintič) in predsednika
statutarne komisije (Borut Sever),
nato pa sta predsednik ZPS Dane

Kastelic in strokovna delavka Špela
Šušteršič delegate pokrajinskih
društev seznanila z obsežnim
revidiranim poročilom ZPS za leto
2021. Poročilo obsega kar 52 strani z
grafi in tabelami in nazorno prikazuje
kompleksno dejavnost ZPS v letu
2021. Razdeljeno je na 12 sklopov:
Osnovni podatki ZPS, Poslanstvo,
Razvojna vizija, Pravni status, Članice
in članstvo, Področje delovanja,
Vodenje in upravljanje, Poslovno
poročilo predsednika, Računovodski
izkazi, Pojasnila k računovodskim
izkazom, Pojasnila pomembnejših
postavk bilance stanja in Pojasnila
pomembnejših postavk – izkaz
poslovnega izida. Vsi sklopi so
podrobno razčlenjeni in obrazloženi.
Delegati skupščine so nato poročilo
sprejeli in potrdili.

Dom paraplegikov Pacug

V nadaljevanju seje je predsednik
nadzornega sveta doma paraplegikov
Damjan Hovnik predstavil nadzor

pri vodenju družbe Dom paraplegikov
Pacug in opravljanju drugih nalog,
skladno z zakonodajo, statutom in
drugimi internimi akti. Nadzorni svet
je na sejah sprejel številne sklepe, ki so
bili vodilo pri upravljanju in vodenju
družbe.
Direktor doma Marko Ferluga je
predstavil Poslovno poročilo družbe
za leto 2021. V poročilu so s
podrobnejšimi obrazložitvami štirje
sklopi: Opis družbe in storitev,
Investicije v letu 2021, Pojasnila k
računovodskim izkazom in Zaključek,
kjer direktor poudarja, da je družba
kljub težjim razmeram zaradi
COVID-19 stabilno poslovala. Vsi
obroki kreditov in druge finančne
obveznosti so redno poravnani, v
skladu s finančnimi zmožnostmi pa so
vlagali tudi v vzdrževanje.
Po seji 5. redne skupščine so se
udeleženci zadržali še na krajšem
druženju.

Udeleženci 5. redne skupščine v Pacugu (Foto: Urša Prešeren)
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[ DELO ZVEZE ]
Tanja Kovačič | Srečanje novih članov ZPS v Orehovem gaju

NOVI ČLANI, CIRIL TRILLER IN ZAPOSLENI NA ZPS SO
SE POMERILI V SEKIROMETU
V sredo, 3. avgusta 2022, so se novi člani Zveze paraplegikov Slovenije zbrali v Orehovem gaju pri Ljubljani
z namenom spoznavanja programov in aktivnosti organizacije ter se družili ob vrtnih igrah.

E

na od posledic pandemije
koronavirusa je bila, da smo se
začeli izogibati srečanjem in
druženju. Tudi na Zvezi paraplegikov
Slovenije se zavedamo zdravstvenih
težav članov in strahov pred okužbo,
zato smo odlašali z organizacijo
dogodkov s številčno udeležbo. V
začetku avgusta je končno nastopil
čas, da se po dvoletnem premoru
ponovno srečamo z novo pridruženimi
člani. Poziv na dogodek smo poslali
vsem tistim, ki ste se v zadnjih dveh
letih včlanili v ZPS. Odzvalo se je devet
povabljenih iz različnih koncev
Slovenije, ki so na srečanje prišli s
svojimi asistenti in družinskimi člani.

Zbrali smo se ob 9.45 na prijetni zeleni
lokaciji Orehovega gaja. Goste je prvi
nagovoril predsednik ZPS Dane
Kastelic. Na kratko je predstavil
zgodovino, organiziranost in delovanje
organizacije. Sledili sta predstavitvi
strokovnih delavk na posebnih
socialnih programih, Mojce Mikec in
Tanje Kovačič, ter nagovor Mateja
Verbajsa glede pravnega svetovanja
uporabnikom in možnostih pridobitve
osebne asistence pri Zvezi paraplegikov
Slovenije. Sledilo je predavanje Cirila
Trillerja, dr. med., kirurga specialista,
na temo preprečevanja in zdravljenja
ran zaradi pritiska. Člani so se na
dogodku medsebojno spoznali ter se

informirali glede različnih pravnih,
medicinskih in socialnih vprašanj.
Druženje sta popestrili vrtni igri
»sekiromet« in »štrbunk«, v katerih so
se pomerili tako člani kot doktor Triller
in zaposleni na ZPS. Druženje se je
zaključilo s kosilom.
Vsem, ki ste se dogodka udeležili, se
prijazno zahvaljujemo. Lepo je bilo!
Upamo, da se čim prej ponovno
snidemo na sproščenem druženju,
kot je bilo tokratno.

Člani in zaposleni na ZPS so se pomerili v »sekirometu«. (Foto: Mojca
Mikec, arhiv ZPS)

Srečanje novih članov (Foto: Mojca Mikec, arhiv ZPS)

Mojca Mikec in Tanja Kovačič sta udeležencem predstavili posebne
socialne programe in aktivnosti ZPS.

Tanja Kovačič v družbi Cirila Trillerja, dr. med., ki je članom predstavil
preventivo na področju ran zaradi pritiska. (Foto: Mojca Mikec, arhiv ZPS)
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[ DELO ZVEZE ]
Uredništvo | Sprejem pri predsednici Državnega zbora RS

MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ SPREJELA
DELEGATE ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Predsednica Državnega zbora RS mag. Urška Klakočar Zupančič je 16. junija 2022 na sedežu Državnega
zbora RS v sobi 217 sprejela predstavnike ZPS – predsednika Daneta Kastelica, podpredsednika Damjana
Hovnika in strokovno delavko Špelo Šušteršič.

P

redsednik Kastelic se je zahvalil
za sprejem in na začetku
omenil, da je ZPS letos
praznovala že 53 let.
Nadalje so predstavniki naše organizacije
predsednico državnega zbora seznanili
s kompleksno dejavnostjo organizacije
in omenili:
•
strukturo ZPS z devetimi lokalnimi
društvi, izvajanje šestih posebnih
socialnih programov in storitev
osebne asistence
•
obnovitveno rehabilitacijo v Domu
paraplegikov Pacug
•
šport in rekreacijo ter interesne
dejavnosti (slikarji, ki slikajo z usti,
glasilo, internetna stran, založništvo)
•
počitnikovanje, ohranjevanje zdravja
v lastnih objektih
•
odpravljanje arhitekturnih ovir
•
FIHO kot stabilen vir financiranja.

Naše predstavnike je sprejela predsednica DZ,
mag. Urška Klakočar Zupančič. (Foto: DZ)

Opozorili so še na vrsto težav, ki so
pred nami. Med njimi tudi Zakon o
dolgotrajni
oskrbi,
davek
na
nepremičnine (invalidi na vozičkih

potrebujemo 30 % večjo bivalno
površino za gibanje v prostoru, enako
tudi delovno bivalni prostori društev
in ZPS, objekti za počitnikovanje,
rehabilitacijo invalidov itd.). Glede
zaposlovanja so opozorili na
neenakosti, saj mora biti trg dela
stimulativen tudi za invalida. Odpraviti
je potrebno Zakon na srečko, ki je bil
uveden v času recesije kot začasni
krizni davek, diskriminacijo otrok
invalidov, pripraviti pravilnik za
obnovitveno rehabilitacijo (ZZVZZ),
Zakon o Svetu za invalide RS, najti
sistemsko
rešitev
prilagoditve
bivalnega okolja po poškodbi
hrbtenjače, urediti področje prevozov
invalidov (zaposlitev voznikov in
nakupa kombijev) in še vrsto drugih.

Predstavniki ZPS na delovnem sestanku v Državnem zboru RS (Foto: DZ)
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[ DELO ZVEZE ]
Tanja Kovačič I Preventivna akcija preprečevanja poškodb hrbtenjače zaradi skoka v vodo

PRVI SKOK NAJ BO VEDNO NA NOGE!
Pri Zvezi paraplegikov Slovenije smo tudi letos poskrbeli, da smo prebivalce Slovenije skozi celotno kopalno
sezono ozaveščali o nevarnostih skoka, padca in zdrsa v vodo, ki pogosto povzročijo visoko poškodbo
hrbtenjače in posledično tetraplegijo. Televizijskemu oglasu se je letos pridružil preventivni radijski oglas, ki so
ga spremljala številna gostovanja na radijskih postajah po Sloveniji.

T

ako kot vsako leto je tudi letos
Zveza paraplegikov Slovenije
poskrbela za preventivo na
področju preprečevanja poškodb
vretenc in hrbtenjače zaradi skoka,
padca in zdrsa v vodo. Na to nas vsako
leto opozarja akcija Zlomljena vrtnica,
ki že vse od 90. let 20. stoletja
simbolizira vse poškodbe hrbtenjače
zaradi skoka v vodo. Vsem znan video
oglas, ki opozarja »Ne skači v vodo, če
nisi prepričan o njeni globini.«, se je v
sodelovanju s štirimi televizijskimi
medijskimi hišami vrtel od začetka
junija do konca avgusta 2022. Že
maja, še pred začetkom kopalne
sezone, je Boris Klep, predsednik
Društva paraplegikov Podravja, s
studijskim intervjujem promoviral
preventivno akcijo na regionalni
televiziji v Mariboru.
V začetku meseca avgusta 2022 se je
televizijskemu oglasu pridružil novi
radijski oglas, ki sta ga za ZPS
zasnovala in posnela džez pevka,
pedagoginja in dirigentka Anja
Hrastovšek in Robert Petan,
kantavtor ter multiinstrumentalist.
Oglas, ki sprašuje, kateri so skoki, ki
spremenijo življenje, izpostavlja, da je
za zdravje hrbtenjače lahko najbolj
usoden prav nepreviden skok v
preplitko vodo.
Radijski oglas, ki se je do konca
avgusta vrtel na več kot desetih
radijskih postajah po Sloveniji, so
spremljali
številni
intervjuji
predstavnikov ZPS. Za Radio Koper
je v začetku avgusta Tanja Kovačič,
zaposlena na posebnih socialnih
programih, podala daljšo izjavo, v
kateri je opisala letošnje preventivne
aktivnosti in predstavila novi radijski
oglas. Sledili so daljši intervjuji s
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Novinarka Mojca Klarič v družbi Daneta Kastelica na Radiu Koper (Foto: arhiv Radia Koper)

predsednikom Zveze paraplegikov
Slovenije, Danetom Kastelicem, ki je
v avgustu 2022 gostoval na štirih
radijskih postajah, in sicer na Radiu
Ptuj, Radiu Koper, Radiu Sraka ter
Radiu Capris.
V radijskih intervjujih je povedal, da je
vsako leto več poškodb hrbtenjače, ki
se zgodijo ob nepremišljenem skoku
v vodo. Zaradi tega pristane na
invalidskem vozičku povprečno okoli
8 oseb na leto. V letošnjem letu so
zdravstveni delavci v UKC Ljubljana
oskrbeli že 15 tovrstnih poškodovancev,
trije so utrpeli resne poškodbe. Pri
kopanju v morju je treba vedno
upoštevati razliko med plimo in
oseko, skakanje v reke pa je letos še
posebej nevarno, saj je rečni vodostaj
izjemno nizek. »Zato moramo biti, ko
skačemo v vodo, še posebej pozorni
na njeno globino. Kar je bilo zjutraj še
dovolj globoko za skok v vodo, je
popoldan lahko usodno.« Nastanejo
zelo hude poškodbe vratnih vretenc,
zaradi katerih ljudje pristanejo na
invalidskem vozičku. »Prvi skok naj bo
zato vedno na noge,« je osrednje
pravilo varnega skakanja v vodo

razložil Kastelic. S tem ocenimo
globino vode in prisotnost čeri ter
drugih nevarnosti v vodi. Pozorni
moramo biti tudi ob bazenih, morskih
plažah in betoniranih pomolih, kajti
tudi zdrsi so lahko nevarni. Ob takem
padcu lahko z glavo udariš ob
podlago, sledijo pa lahko zelo hude
poškodbe vratnih vretenc in glave.
Dane Kastelic je pohvalil Mestno
občino Koper, ki je letos na kopališču
v Žusterni za invalide postavila
dvigalo za v vodo. Projekt je speljala
prva med štirimi obmorskimi
občinami. S tem ko je invalidnim
osebam, tako domačinom kot tujim,
omogočila dostop do morja, je
izkazala izredno gostoljubje vsem
gibalno oviranim. Nasprotno so
dogovori glede postavitve dvigala na
kopališču v Fiesi, nad katero stoji Dom
paraplegikov Pacug, zaenkrat
zastali. Kastelic upa, da se bodo čim
prej nadaljevali: »Med paraplegiki in
tetraplegiki imamo veliko potapljačev
in punta v Fiesi je odlično izhodišče za
potope. A zaenkrat morajo gibalno
ovirane potapljače v morje prenesti
'na roke'.«

[ DELO ZVEZE ]
Jože Globokar I Upravni odbor ESCIF soglasno izbral predstavnico Zveze paraplegikov Slovenije

MIRJAM KANALEC PODPREDSEDNICA EVROPSKE
ZVEZE PARAPLEGIKOV
Konec maja je v slovaškem mestecu Šamorin potekal letni kongres Evropske zveze paraplegikov ESCIF, kjer so
na redni skupščini med drugim izvolili tudi novo članico upravnega odbora, Lucy Robinson iz Anglije. Nuuttiju
Hiltunenu s Finske je namreč potekel štiriletni mandat, bil pa je tudi podpredsednik ESCIF, zato je bilo treba
imenovati tudi novega podpredsednika oziroma podpredsednico. Zaradi bolezni predsednika Stefana
Opresnika Jorleva je namreč ta funkcija še bolj pomembna, da lahko delovanje zveze poteka nemoteno.

S

kladno s statutom je za
imenovanja
posameznih
funkcij "boarda" pristojen
upravni odbor ESCIF, ki je že na
naslednji seji na predlog Zveze
paraplegikov
Slovenije
za
podpredsednico soglasno potrdil
Mirjam Kanalec iz Slovenije, za

blagajničarko pa Lucy Robinson.
Čestitamo!
Evropska
zveza
spinalno
poškodovanih – ESCIF – European
spinal cord injury federation je bila
ustanovljena v švicarskem mestu
Nottwil 31. marca 2006. ESCIF je
mednarodna organizacija, v katero so
vključene
evropske
nacionalne

organizacije, ki združujejo osebe s
poškodbo hrbtenjače. Glavni namen
evropskega združenja paraplegikov in
tetraplegikov je izboljšanje kvalitete
življenja oseb s poškodbo hrbtenjače,
ki živijo na območju Evrope. Več o
Evropski zvezi paraplegikov lahko
preberete na spletni strani Zveze
paraplegikov Slovenije.

Člani upravnega odbora so za podpredsednico ESCIFA soglasno izbrali Mirjam Kanalec. (prva z leve) (Foto: arhiv ZPS)
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[ DELO ZVEZE ]
Mirjam Kanalec I Sestanek upravnega odbora ESCIF

»KEEP ON WHEELING«
Upravni odbor ESCIF je v Solunu razpravljal o viziji in strategiji delovanja ESCIF v bodoče, srečal se je tudi z
grškimi paraplegiki, organizatorji kongresa naslednje leto.

P

rvi vikend v septembru je v
grškem
mestu
Solun
(Thessaloniki) potekal sestanek
upravnega odbora ESCIF. Glavni cilj
tega sestanka je bilo srečanje z grškimi
paraplegiki, ki bodo organizatorji
prihodnjega kongresa, ki bo potekal
od 31. 5. do 3. 6. 2023 z naslovom
»Reach beyond your limits – keep on
wheeling«. Pregledali smo možne
lokacije nastanitve udeležencev
kongresa, vsebino programa in
potencialne govorce, finančni okvir
kongresa in še vrsto podrobnosti, ki so
izjemno pomembne za dober
kongres. Imeli smo čast, da smo se kot
prvi zapeljali po ulicah Soluna s
prilagojenim turističnim avtobusom,
ki so ga grški paraplegiki s pomočjo
donacij pridobili in s katerim bodo
izvajali izlete za svoje člane. Seveda ne
moremo mimo tradicionalne grške
gostoljubnosti, za katero se solunskim
prijateljem, predsedniku Georgu
Avgoustidisu in njegovi ženi
Vasiliki lepo zahvaljujemo.
Prav tako pomemben del srečanja v
drugem največjem grškem mestu je
bila razprava članov vodstva ESCIF o

V drugem največjem grškem mestu (Foto: Mirjam Kanalec)

viziji, ciljih in strategiji nadaljnjega
dela
Evropskega
združenja
paraplegikov.
Med drugim pa sta Mirjam Kanalec,
podpredsednica ESCIF, in Albert
Marti, sekretar ESCIF, obiskala grške
paraplegike v njihovi pisarni, kjer so si
izmenjali
številne
izkušnje
in
informacije o izvajanju programov za
para in tetraplegike v Grčiji, Švici in
Sloveniji. Ob takih priložnostih je
primerjava zakonodaje v posameznih
državah neizbežna in zapišemo lahko
le, da je naša država socialna država, ki
je naredila velike korake pri

Beseda je tekla o članih vodstva ESCIF, o viziji, ciljih in strategiji
nadaljnjega dela. (Foto: Mirjam Kanalec)
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zagotavljanju človekovih pravic in
enakopravne obravnave invalidov, kot
je npr. velika pridobitev zakonska
pravica do osebne asistence, ki bo
tudi ena izmed tem na kongresu
ESCIF naslednje leto.

Prilagojen turistični avtobus, ki so ga grški paraplegiki pridobili s
pomočjo donacij in s katerim bodo izvajali izlete za svoje člane.
(Foto: Mirjam Kanalec)

[ DELO ZVEZE ]
STA I Seja Državnega sveta RS

PREDLOG ZAKONA O SVETU ZA INVALIDE
Na povabilo državnega svetnika in litijskega župana Francija Rokavca je seja državnega sveta potekala v
Medgeneracijskem centru Šmelc v Litiji. Na seji je bilo sklenjeno, da državni svet poleg pokrajinske zakonodaje
v parlamentarni postopek vloži tudi predlog Zakona o svetu za invalide RS.

D

ržavni svet je namreč podprl pobudo svetnika
Danijela Kastelica za vložitev zakona, s katerim bi
ustanovili neodvisni nadzorni organ za
spodbujanje zagotavljanja enakih možnosti invalidov in
varovanje njihovih pravic. Kot je Kastelic dejal bi Državni
zbor s sprejemom predloženega Zakona o svetu za invalide
Republike Slovenije izpolnil obveznost 33.člena Konvencije
ZN, katero je Državni zbor ratificiral leta 2004.
Sestava in naloge Sveta za invalide: Svet bi imel 14 članov,
od katerih bi bilo sedem predstavnikov reprezentativnih
invalidskih organizacij in sedem predstavnikov strokovnih
organizacij s področja invalidskega varstva. Med drugim bi
bil zadolžen za spremljanje razvoja in izvajanje programov
s področja invalidskega varstva, sodeloval bi pri
oblikovanju in sprejemanju strateških in drugih planov,
vladi bi dajal pobude, predloge in priporočila v zvezi z
urejanjem pravic invalidov in skrbel za sodelovanje med
ministrstvi in strokovnimi institucijami ter invalidskimi
organizacijami, so v DS zapisali v sporočilu po seji.

DELOVNI SESTANEK S PREDSTAVNIKI DVEH LIG – ABA IN NLB Wheel

V

prostorih Zveze paraplegikov
Slovenije je 21. julija 2022
potekal delovni sestanek z
vodstvom ABA lige, na katerem so
iskali rešitve, da bi NLB Wheel prešla
v izvedbo ligaškega tekmovanja
pod okrilje ABA lige.
Sestanek
je
potekal
zelo
konstruktivno in pozitivno, vendar
je treba še veliko postoriti in
uskladiti, da bi ta ideja zaživela.
Sestanka
so
se
udeležili
predstavniki ABA lige: Vanja
Velinovski
–
organizator
tekmovanja, Aleksandra Baždarić
– vodja marketinga, Ivica Blagović
– operativni del in Dubravko
Kmetović – direktor lige ABA.
Prisotni so bili tudi predstavniki NLB
Wheel:
Dane
Kastelic
–
predsednik Zveze paraplegikov

Slovenija, Gregor Gračner – vodja
lige NLB Wheel, Mitja Dečman –

strokovni sodelavec in Dražen
Štrok – strokovni sodelavec.
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[ DELO ZVEZE ]
Tanja Kovačič I Mednarodno sodelovanje Zveze paraplegikov Slovenije

SLOVENSKE PARAPLEGIKE JE OBISKALA DELEGACIJA
IZ SRBIJE
V ponedeljek, 19. septembra 2022, je Zvezo paraplegikov Slovenije obiskala Bojana Gladović,
predstavnica srbskih paraplegikov in tetraplegikov. Z Danetom Kastelicem, predsednikom ZPS sta analizirala
stanje na področju (ne)prilagojenosti Slovenije in Srbije za potrebe invalidov ter načrtovala skupne aktivnosti
bodočega mednarodnega sodelovanja.

Z

veza paraplegikov Slovenije je
ena od ustanovnih članic
evropske zveze paraplegikov
Europian Spinal Cord Injury
Federation
(ESCIF).
V
to
mednarodno
organizacijo
so
vključene
evropske
nacionalne
organizacije, ki združujejo osebe s
poškodbo hrbtenjače. Njen glavni
namen je izboljšanje kvalitete življenja
oseb s tovrstno poškodbo, ki živijo na
območju Evrope. Stremi k izmenjavi
informacij,
izkušenj
in
znanj,
vzpostavlja in promovira dobre prakse
ter se trudi k oblikovanju enotnega
glasu v Evropi. Trenutna predstavnica
slovenskih
paraplegikov
in
tetraplegikov v združenju je Mirjam
Kanalec, ki opravlja tudi funkcijo
podpredsednice
ESCIF.
Članica
upravnega
odbora
ESCIF
in
predstavnica srbskih paraplegikov in
tetraplegikov (SPIKS) pa je Bojana
Gladović.
19. septembra 2022 sta se Dane
Kastelic, predsednik ZPS, in Bojana
Gladović, predstavnica SPIKS, srečala v
prostorih Zveze paraplegikov Slovenije
v Ljubljani. Na mednarodnem
delovnem sestanku sta predstavila
dosedanje delovanje organizacij,
posebne socialne programe, ki jih
izvajata državi, in težave, s katerimi se
soočajo invalidi v obeh državah.
Bojana Gladović je povedala, da v Srbiji
paraplegiki in tetraplegiki niso
upravičeni
do
obnovitvene
rehabilitacije. Skoraj nemogoče je
pridobiti dodatne terapije, ki bi
posamezniku omogočale čim boljše
okrevanje po poškodbi. Zelo težko je
pridobiti tudi medicinsko-tehnične
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pripomočke, ki so v Sloveniji
financirani iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS.
Srbi tudi nimajo instituta osebne
asistence, ki bi bil sistemsko
sofinanciran. Večina tovrstnih storitev
je samoplačniških, v nasprotju s
Slovenijo, kjer so tovrstne storitve
(so)financirane s strani države. V Srbiji
sta večinoma neprilagojena tudi
grajeno okolje in javni promet, a
slednji, predvsem medkrajevni, tudi pri
nas v veliki meri ni dostopen za
gibalno ovirane osebe. Vsi ti faktorji
negativno vplivajo na paraplegike in
tetraplegike, ki posledično pogosto
ostajajo ujeti med štirimi stenami in
odmaknjeni od družbe in družabnega
življenja.
Srečanje je bilo usmerjenju k iskanju
skupnih interesov in možnosti okrepljenega

mednarodnega sodelovanja. Kot je
povedala Gladovićeva »Slovenija za
balkanske države pogosto pomeni
zgled. Na področju socialnega varstva
in podpornih storitev za invalide, tako
v vladnem kot nevladnem sektorju,
Republika Slovenija izvaja številne
dobre prakse, ki bi jih bilo potrebno
vpeljati tudi drugod. V duhu iskanja
uspešnih zgodb in nadgradnje
sodelovanja se je zaključil delovni
sestanek, ki obeta intenzivno
mednarodno sodelovanje številnih
držav na Balkanu, kakor tudi skupni
nastop pri koriščenju evropskih
sredstev za izboljšanje kvalitete
življenja paraplegikov in tetraplegikov
ter ostalih gibalno oviranih na tem
območju pa tudi širše.«

Slovenski paraplegiki že desetletje zelo lepo sodelujemo s srbskimi paraplegiki
(Foto: Tanja Kovačič, Arhiv ZPS)

[ MREŽENJE ]
Nsios.si I Kolektiv NSIOS

KADROVSKE SPREMEMBE V NSIOS
V 168. številki glasila Paraplegik smo sporočili, da je bil naš član Borut Sever, ki je bil do 1. marca predsednik
NSIOS, izvoljen za novega vršilca dolžnosti Fundacije za humanitarne in invalidske organizacije. Ko je temu
imenovanju dodala Vlada RS še svoje soglasje, je Sever nastopil funkcijo direktorja s polnimi pooblastili za
dobo petih let. Severja je na njegovi funkciji nadomestila v. d. predsednice Mateja Toman. NSIOS ima
predvidoma 6. oktobra 2022 volitve za imenovanje novega predsednika, zato o izvolitvi Tomanove za
predsednico naslednjič. Tokrat pa preberite, kako kadrovske zadeve stojijo danes.

v. d. predsednice, mag. MATEJA TOMAN

M

ateja Toman je univerzitetna
diplomirana
pravnica.
Teoretičnemu in sistemskemu
področju invalidskega varstva se je
posvetila že v času priprave diplomskega
dela, v katerem se je osredotočila na
pravice otrok.
Po zaključku študija se je zaposlila v
invalidskem podjetju Birografika BORI,
kjer je spoznala vse vidike poslovanja
gospodarske družbe, ki posebno
pozornost posveča usposabljanju in
zaposlovanju invalidov, zlasti distrofikov,
ki se uvrščajo med najtežje gibalno
ovirane invalide. Kasneje se je ob delu
odločila za podiplomski študij
kadrovskega menedžmenta, saj je
želela nadgraditi svoje znanje še na
drugem strokovnem področju ter ga
povezati s praktičnimi izkušnjami. V
svojem magistrskem delu se je
osredotočila na dejavnike zaposljivosti
invalidov na odprtem trgu dela.

Septembra 2018 je bila imenovana na
funkcijo
predsednice
Društva
distrofikov Slovenije. V društvu je bila
sicer aktivna že vse od študijskih let, in
sicer občasno v vlogi članice
upravnega odbora ter kot sodelavka v
različnih delovnih skupinah v okviru
društva ali širšega povezovanja. Ker je
bilo Društvo distrofikov Slovenije
vedno tesno povezano z NSIOS, je v
okviru društvenega delovanja posredno
spoznavala tudi vlogo povezovanja
invalidskih organizacij in njihovih
skupnih interesov ne le na nacionalni,
ampak tudi na širši evropski ravni. Od
oktobra 2021 je predsednica Sveta za
invalide RS.
Iz
prepleta
teoretičnih
znanj,
pridobljenih med študijem in po njem,
praktičnih izkušenj, pridobljenih v
dvajsetih letih dela, ter lastne izkušnje
invalidnosti se zaveda izzivov in vloge
invalidskih organizacij ter razkoraka

Mag. Mateja Toman (Foto: nsios.si)

med zakonodajo in dejanskim stanjem
na področju temeljnih pravic in enakih
možnosti invalidov. Predvsem pa, kot
sama večkrat poudari, se zaveda
pomena sodelovanja, saj, čeprav je
včasih usklajevanje različnih pogledov
in mnenj naporno, je prav to pogosto
ključ do oblikovanja boljših rešitev.

mag. MOJCA VAUPOTIČ, glavna tajnica NSIOS

J

e
univerzitetna
diplomirana
sociologinja ter magistra s področja
kadrovskega menedžmenta, s
tridesetletnimi
izkušnjami.
Je
certificirani transakcijski analitik in
notranji ocenjevalec/svetovalec za
certifikat Družini prijazno podjetje.
Njena poklicna in osebna pot je
zaznamovana z zagovarjanjem pravic
invalidov, še posebej družin otrok s
posebnimi potrebami.

Je samostojna predavateljica različnih
vsebin s področja komunikacije,
poslovnega bontona, vodenja, vzgoje
otrok, partnerskih in družinskih odnosov,
vodja in izvajalka Šol za starše. Z
uspešnim projektnim načrtovanjem je
pridobila
več
nacionalnih
in
mednarodnih projektov, ki so v
slovenski prostor vpeljali različne
uspešne prakse pri delu z otroki in
odraslimi osebami s posebnimi

potrebami ter različnimi osebami z
invalidnostjo. Z vpeljevanjem sodobnih
in personaliziranih pristopov pri
upravljanju s človeškimi viri je z
optimizacijo dela skrbela za zadovoljstvo
zaposlenih.
Kot predstavnica staršev otrok s
posebnimi potrebami je bila dolga
leta predsednica strokovnega sveta pri
Sončku – Zvezi društev za cerebralno
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[ MREŽENJE ]
paralizo Slovenije so. p. ter
predstavnica družin na podlagi
Pravilnika o predstavniku družine v
okviru Zakona o zgodnji obravnavi
otrok s posebnimi potrebami,
imenovana s strani MDDSZ.
Kot zagovornica športa ne glede na
oviranosti je članica komisije za
parakarate pri Slovenski zvezi
tradicionalnega karateja in si prizadeva
za možnosti vključevanja v to zvrst

športa čim večjemu številu oseb z
različnimi oviranostmi ter formiranje
kategorij tekmovalcev glede na
njihovo oviranost.
Verjame v enake pravice za vse ljudi ne
glede na vrste oviranosti, v moč
timskega dela, povezovanja kot pogoj
in možnost za reševanje vsakdanjih
stisk in izzivov, ki jih prinaša vsakdanje
življenje.
mag. Mojca Vaupotič (Foto: nsios.si)

PRIMOŽ JERALIČ, samostojni strokovni sodelavec

J

e
univerzitetni
diplomirani
organizator, udeleženec paralimpijskih
iger v Riu 2016, osebnost leta 2016
po izboru gledalcev TV Vaš kanal,
prejemnik priznanja Občine Ivančna
Gorica
za
posebne
dosežke,
ambasador športa in motivacije v
občini Ivančna Gorica, parakolesar leta
2015 in 2016 po izboru Kolesarske
zveze Slovenije, motivacijski govorec.
»BREZ IZGOVOROV« je Primoževo
življenjsko vodilo, šport pa njegova
droga. Usoda je imela začrtano pot,
leta 2008 je doživel smučarsko
nesrečo na smučišču Krvavec. Od
takrat je njegov spremljevalec
invalidski voziček.
Je človek, ki stremi za zastavljenim
ciljem in podpira meje nemogočega.

Primož Jeralič (Foto: osebni arhiv PJ)

O njegovi prodornosti govorijo tudi
dejstva, da ima danes zaradi njegove
iniciative ročno kolesarstvo v Sloveniji

Po top
l
razigr ih barvah,
po šel ani narav
po vo estenju list i,
nj
ja
svoj n u vetra zač in
utim
ajlepš
i letni
čas.
(nezna
ni avto
r)
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večjo prepoznavnost, saj je bil glavni
pobudnik, da se ročno kolesarstvo
prične organizirano prijavljati na
različne maratone, ki potekajo v Sloveniji.
Od leta 2011 do 2019 je bil zaposlen
pri Zvezi za šport invalidov Slovenije –
Paralimpijskem komiteju Slovenije, v
okviru katerega je bil vodja državnih
prvenstev,
vodja
mednarodnih
projektov, vodja marketinga, urednik
revije Športnik, skrbel za celostno
podobo
slovenskih
športnikov
invalidov in še mnogo drugega.
Med leti 2020 in 2022 je organiziral in
vodil različne investicijske in EU
projekte pri Občini Ivančna Gorica.
Ves čas, tako službeni kot prosti, si
prizadeva osveščati o drugačnosti.
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Stojan Rozman I Gibalno ovirani gore osvajajo – GOGO 2022

PREKRASNI POLETNI POHODI GIBALNO OVIRANIH
Ne oklevajte, preizkusite in postali boste stalni gost pohodov GOGO. Na žalost smo morali odpovedati
pohod na Veliko planino, ki bi sicer bil do sedaj najbolj številčen. Prestavili smo ga na naslednje leto.
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.

P

ri
izvedbi
sodeluje
pet
partnerjev: Planinska zveza
Slovenije, Sonček – Zveza
društev za cerebralno paralizo
Slovenije so. p., Zveza paraplegikov
Slovenije,
Društvo
distrofikov Slovenije in (od letos) še
Združenje multiple skleroze Slovenije.
Pohodnikom nudijo spremstvo in
varnost taborniki, skavti, Karitas,
Zavod Nefiks in Zavod Manipura.
Podporniki med ambasadorji so:
Evgen Bavčar, Marija in Andrej
Štremfelj, Urška Vučak Markež,
Igor Plohl, Tone Kuntner, Viki
Grošelj, Andrej Težak - Tešky, Uroš
Bitenc in Žiga X Gombač ter
parašportniki: Nastija Fijolič, Matej
Arh, Lena Gabršček, Dejan Fabčič,
Sandi Novak, Tanja Cerkvenik,
Jernej Slivnik, Gregor Gračner,
Anej Doplihar in Nataša Bartol.
Ponosni generalni sponzor akcije
GIBALNO OVIRANI GORE OSVAJAJO
2022 je že tretje leto NiceHash,
slovenski posrednik pri rudarjenju
kriptovalut. Večina pohodov GOGO je
skupnih z ostalimi akcijami Odbora
inPlaninec, Planinske zveze Slovenije.
Zavetišče v Gozdu pod Kriško goro
Že tretji letošnji pohod pohodnikov
inPlaninca, ki smo ga izvedli v nedeljo,
22. maja 2022, nas je vodil do
Zavetišča v Gozdu. Pohodi se odvijajo
na javnih cestah in poteh, zato je
mojo pozornost pritegnila zlasti
organizacija množice pohodnikov v
kolono in potem hoja po cestišču.
Pohodnikov je vedno toliko, da je
govorna komunikacija težko slišana, z
izjemo prodornega Jurčkovega glasu.
Tudi tokrat je bilo tako. Prostovoljci na
eni strani in pohodniki na drugi strani

cestišča se razporedijo po potrebah
pohodnikov oziroma glede na to,
katero prevozno sredstvo pohodnik
uporablja. Za električni voziček en
prostovoljec, za navadni voziček pa
dva ali več prostovoljcev z ustreznimi
vlečnimi vrvmi. Kljub množici to
dejanje poteka zelo hitro, pod
budnim
očesom
glavnih
organizatorjev pohodov. Pohodniki se
še informirajo, da hodimo po javnih

Le dobra organizacija omogoča varno
gibanje po poteh do cilja. (Foto: arhiv GOGO)

poteh, kjer promet za druge ni zaprt.
Le dobro pripravljena organizacija
omogoča varno gibanje po poteh do
cilja, ki smo si ga zastavili tokrat od Križ
do Zavetišča v Gozdu pod Kriško goro.
Na poti ni bilo organizacijskih težav
kljub precejšnjemu vzponu in razdrti
cesti, ki jo popravljajo. Težave so bile
le v tem, da so nas pogovor, smeh ter
dobra volja zadržali na poti dlje, kot bi
bilo treba. A na takšnih pohodih čas ni
naše merilo. Merilo je naša vztrajnost,
volja prisluhniti »sopohodniku«,
opazovati lepote narave, ki nam daje
občutek, da je za to vredno živeti.
Vsi smo prispeli varno na cilj. Izvedeli
smo, da so se pohodniki akcij Odločen

korak (slepi in slabovidni) in
nevrorazlični AMA podali celo na sam
vrh, to je Kriška gora. Nepozabno.
Nekaj gibalno oviranih se nas je
povzpelo na vzletišče jadralnih
padalcev in uživalo v razgledu po
Gorenjski, nekaj pa se jih je sprehodilo
do cerkve sv. Miklavža v Gozdu.
Ponovno se je zbrala zelo pisana
druščina 150 pohodnikov, od tega jih
je bilo 41 akcije GOGO. Ti so za
premagovanje 360 m višinske razlike
in nekaj več 5 km potrebovali dobro
uro in pol ter veliko marljivih
prostovoljcev iz vrst skavtov, Fužinskih
gamsov in zavoda Manipura. Program
smo začeli in končali s himno – PD
Križe in akcije Odločni korak.
Nagovorili so nas vodja akcije Gibalno
ovirani gore osvajajo Odločen Korak,
vodja odbora inPlaninec, predsednik
PD Križe, v. d. župana občine Tržič ter
ambasadorka
akcije
Marija
Štremfelj in parašportnik Sandi
Novak, člani drugih akcij – Gluhi
strežejo v kočah in Nevrorazlični AMA.
Ti nagovori so se prepletali z
recitiranjem lastnih pesmi Tatjane
Strmčnik, petjem popularnih pesmi
Tadeja Renerja in harmonikarskim
nastopom Draga Sivka, ki je na
plano privabil plesalce. Na pohodu je
bila tudi predstavitev mobilne
postelje OLDI. “Oldi” je v bistvu
postelja na kolesih, s katero se lahko
zapelje nepokretno osebo ven na
zrak, sonce, raziskovat okolico, parke,
na srečanje z vnukom, koncert ali
ogled nogometne tekme. Zelo
zanimiv in uporaben pripomoček.
Gluhi so nam postregli pijačo in
pripravljeno hrano. V dolino se nismo
vrnili kot pohodniki, ampak kot
potniki v kombijih. Vzdušje je bilo res
15
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pravo planinsko, ki si ga bomo
zapomnili za vedno.
Svetina
V soboto, 18. junija, smo se zbrali pri
Celjski koči ter po porazdelitvi
prostovoljcev tridesetim gibalno
oviranim pohodnikom v družbi
spremstva – domačih, prijateljev,
osebnih asistentov in navodilih vodje
pohoda Mihe v organizirani koloni
krenili po cesti do vasi Svetina.
Vas Svetina, ki velja za najlepšo
slovensko gorsko vasico, in je znana
po romarski cerkvi Marije Snežne ter
po znani svetovni popotnici in
etnografinji Almi M. Karlin, sta nam
predstavila poveljnik gasilskega
društva Miha in župnik. Kljub dvema
stopnicama smo si ob pomoči cerkev
ogledali tudi od znotraj.
Na celotni poti do Alminega doma na
Svetini (772 mnm), ki je dolga 4,5 km,
od tega je 1 km strmega klanca, smo
nabirali gozdne jagode in opazovali
raznovrstne metulje. Zaradi prometne
ceste nas je vozilo varovalo in
spremljalo spredaj in zadaj. Ob domu
nas je pričakalo ogromno ljudi, saj je
tam potekalo mednarodno srečanje
ljudskih godcev. Od njega je lep
razgled na omenjeno vas in okoliško
hribovje, malo nad njim pa še na Celje,
Savinjsko pokrajino in vse do Alp.
Slišali smo nekaj pozdravnih govorov
predstavnikov akcij in županov Štor in
Pliberka (Avstrija), glasbenih točk –
Tadej in duo SIMI, ki so zamigale
množico. Pristno rajanje se je ob
zvokih ljudskih godcev nadaljevalo,
zato se nismo vrnili peš. Prešeren vrisk
še vedno odmeva.
Ermanovec
Cilj akcije GOGO je na sončno nedeljo,
19. 6. 2022, bila na 968 mnm ležeča
Koča na Ermanovcu, v osrčju
Škofjeloškega,
Cerkljanskega
in
Idrijskega hribovja. Zbor 20 gibalno
oviranih inPlanincev je bil v vasi
Podlanišče, kjer so nas pričakali
prostovoljci in tudi ambasador akcije
GOGO, Uroš Bitenc. Namestnica
odbora inPlaninec Marjeta Čič je
tokrat seznanjala udeležene z navodili
v zvezi s potjo in povezovala
prostovoljce z gibalno oviranimi.
Razgibana pot se je vila po 4,1 km
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Po tej cesti so dan prej dirjali kolesarji. (Foto: arhiv GOGO)

Kljub dvema stopnicama smo si cerkev ogledali tudi od znotraj. (Foto: arhiv GOGO)

dolgi asfaltni cesti s 400 m makadama
s počasnim, postopnim vzponom.
Odražala je pridih prostora in časa.
Nagrajeni za trud smo uživali v
slikovitem razgledu na Blegoš,
smučišče Črni Vrh, Leskovca,
Ratitovec, Porezen, na desno pa
Bevkov vrh in v ozadju Idrijsko
hribovje. V ozadju se je videl tudi
Triglav in v poletni meglici obrisi
Kamniških Alp. Pridih zgodovine se je
zrcalil celotno pot: zbor ob stari
italijanski kasarni, v dolini bunkerji
Rupnikove obrambne linije, štirioglati
mejnik rapalske meje, kmetije na
Lanišah, kjer se je davnega 1808 rodil
Mihael
Peternel,
slovenski
rimskokatoliški duhovnik, profesor,
naravoslovec, polihistor, politehnik
samouk. Pohvalno – tu imajo ob
prireditvenem
kozolcu
lične
dostopne toalete, primerne tudi za
invalide. Prijeten vetrič, ki nas je hladil,
nam je pod nos nosil dišave matere
narave. Na koči so zbrane pozdravili in
nagovorili: namestnica vodje odbora
inPlaninec, predsednik planinskega
društva Sovodenj, vodja delovne
skupine GOGO in seveda ambasador

akcije GOGO Uroš Bitenc. Slepi in
slabovidni so zapeli svojo himno,
udeleženka GOGO pohoda Lea je
zbrane sprostila s šalo, spregovoril pa
je tudi Miha, pripadnik nevrorazličnih,
ki je hkrati prostovoljec slepim in
gibalno oviranim in je dokaz, kako
smo v simbiozi lahko raznoliki vsak v
svoji lastni specifiki oviranosti in hkrati
drug drugemu podpora. Zato, da so
akcije inPlaninec v polnem razmahu
in se celo širijo, sta bila posebnega
aplavza deležna Jurček Nowakk in
Marjeta Čič, posebne zahvale pa tudi
prostovoljci, ki so tokrat prihajali iz vrst

Dih jemajoče, preprosto lepo! (Foto: arhiv
GOGO)
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skavtov in okoliških planinskih
društev. Vrhunec dneva pa je po
odličnem
kosilu
predstavljalo
zvonjenje v cca. 500 m od koče
oddaljeni kapelici na Škrbinovem
griču. Na spustu v dolino pa so letele
šale, anekdote o pestrem vikendu in o
tem, kam vse gremo v času do
naslednjega GOGO pohoda.
Gospodična
Sobotni pohod GOGO, 10. septembra,
nas je vodil od zbornega mesta pri
križišču Krvavi kamen do doma na
Miklavžu – tu smo dobili čaj in
rogljiček, nato pa nazaj mimo
Krvavega kamna ter do Planinskega
doma pri Gospodični (828 m). Dolga
je bila kolona nas 130, od tega 36
gibalno oviranih.
Na križišču cest pred Miklavžem (964
m) je Krvavi kamen (928 m). O tem
kraju je več legend in ena od njih, ki jo
je zapisal Janez Trdina, pravi, da naj
bi se tu Kranjci in Hrvati hudo sprli
zaradi meje in prišlo je do poboja. Na
kamnu pa je zapisana letnica tega
spora. S Počitniškega doma na
Miklavžu smo šli le še nekaj metrov do
cerkve Svetega Miklavža na Gorjancih
in uživali v izredno lepem razgledu na
Trdinov vrh (1178 mnm).
Imeli smo tudi vodičko, ki nam je
vmes po poti med domoma povedala
marsikaj zanimivega. Tako smo si
ogledali tudi, kako izdelujejo oglarsko

kopo in iz prve roke izvedeli nekaj
zanimivosti o tem. Gospod, ki skrbi
zanjo, nam je opisal, kako zahtevno in
odgovorno je to delo, saj potrebujejo
kar precej dni do končnega izdelka. Pri
domu, ki se ga je oprijelo ime
"Gospodična«, smo šli še do
studenčka, po katerem je imenovan.
Trdinova bajka pripoveduje o grajski
gospe, ki se je pomladila, ko se je v
njem umila. Studenec naj bi imel
zdravilne učinke. In seveda smo šli
tudi mi poskusit, ali deluje. Od doma
je lep razgled od zahoda proti severu.
Na zahodu vidimo Kočevski rog, od
zahoda proti severu se med Krko in
Savo razprostira Dolenjsko gričevje, za
njim se dviga Posavsko hribovje s
Kumom, na obzorju pa vidimo
Karavanke ter Kamniške Alpe, med
Gorjanci in Dolenjskim gričevjem je
obširno Krško polje, lepo vidimo Novo
mesto in Trško goro, natančno proti
severu je v bližini Tolsti vrh (356 m) s
cerkvijo na vrhu. Razgleda proti
vzhodu in jugu ni, ker ga zakriva hrbet
Gorjancev. Druga skupina pa se je se
podala še do Trdinovega vrha po žig.
Na vrhu sta postavljeni dve manjši
cerkvi. Prva je Sveta Jera, druga kapela
Svetega Ilije, ki pa stoji na hrvaški
strani. Na vrhu je razgledna plošča in
vpisna skrinjica z žigom. Na
Trdinovem vrhu pa stojijo tudi
oddajniki, ki so lepo vidni iz daljave. V
planinskem domu pri Gospodični
smo imeli skupno srečanje akcij Slepi

in slabovidni po Slovenski planinski
poti, Gibalno ovirani gore osvajajo,
Gluhi strežejo v planinskih kočah,
Nevrorazlični AMA z drugimi planinci
in ljubitelji gora. Po okusnem golažu
in joti smo se dobre volje in lepih lic
vrnili proti domu. Zahvaljujemo se
vsem spremljevalcem, saj brez njih ne
bi zmogli.
Janče
Na povabilo Kulturno-prosvetnega in
športno-rekreativnega društva slepih
in slabovidnih »Karel Jeraj« smo v
nedeljo, 11. septembra 2022, izvedli
pohod na Janče, ki je s 792 m najvišji
vrh Mestne občine Ljubljana. Nekateri
z vozički, drugi s skuterji, tretji peš.
Vseh skoraj 100, od tega 15 gibalno
oviranih. Nekateri ob pomoči
prostovoljcev, drugi brez. Vsak po
svojih zmožnostih. Pohoda se je kot
prostovoljec spremljevalec slepih in
slabovidnih udeležil in še pol poti
vlekel tudi invalidski voziček, župan
občine Kočevje, ki kandidira za
predsednika Republike Slovenije,
Vladimir Prebilič.
Pot nas je peljala iz Zgornje Jevnice po
pretežno makadamski in ne prestrmi
cesti.
Druga
skupina
»peš«
pohodnikov pa je krenila z železniške
postaje v Jevnici. Ob poti smo
občudovali prelepe razglede, saj se je
jutranja meglica v višjih legah
razkadila že, ko smo se odpravili na

V ozadju so lepo vidni oddajniki na Trdinovem vrhu. (Foto: arhiv GOGO)
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V planinskem domu pri Gospodični (828 m) (Foto: arhiv GOGO)

pot. Ob poti so se ob kmetijah pasli
konji in koze. Po približno treh
kilometrih poti smo prispeli do
Planinskega doma na Jančah. Po
prihodu na vrh smo se najprej
odžejali, pozdravili stare znance in
spoznali nekaj novih ljudi. Na travniku
ob domu smo videli in pobožali
vietnamskega pujsa, kozlička in v
kletki kunca. Ožigosali smo pohodne
knjižice. Sledil je kulturni program, ki
ga je povezovala naša ambasadorka,
igralka Urška Vučak Markež. Igralca
Roman Končar in Tone Kuntner sta
recitirala Prešernova in Cankarjeva dela.
Tone Kuntner je recitiral celo v
francoščini,
saj
so
prireditvi
prisostvovali gostje iz Francije. Nekaj
pesmi Valterja Čučkoviča so recitirali
člani KPŠRD »Karel Jeraj« – Optimisti.

Pozdravila nas je Ana Mohar,
podpredsednica Planinskega društva
Litija, ki je lastnik Planinskega doma na
Jančah. V kulturnem programu so
sodelovali
glasbeniki
Kulturnoprosvetnega in športno-rekreativnega
društva Karel Jeraj slepih in
slabovidnih. KPŠRD je praznovalo 65letnico ustanovitve, 60. obletnico
prvega organiziranega vzpona slepih
in slabovidnih na Triglav ter 40 let od
prvega vzpona slepih in slabovidnih
na Janče. Ob teh obletnicah so jim
čestitali predstavniki akcij in vodja
delovne skupine Gibalno ovirani gore
osvajajo Stojan Rozman, ki jim je
podaril
simbolično
darilo,
tridimenzionalno maketo Slovenije,
tako da lahko slepi občutijo
raznolikost pokrajine. Glasbeni del
programa so izvedli Duo Simi in

Tone Kuntner je Prešernova in Cankarjeva dela recitiral tudi v francoščini. (Foto: arhiv GOGO)
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harmonikar Drago Sivka. Po
zaključku programa smo se okrepčali
z jedmi na žlico. Tako enolončnice kot
tudi celotni dogodek je ob svojih
obletnicah finančno pokril KPSRD
"Karel Jeraj", za kar smo se jim zahvalili
s skromnimi prostovoljnimi prispevki,
ki jih bodo porabili za organizacijo
pohodov Slepi in slabovidni po
slovenski planinski poti. Po okrepčilu
so se inPlaninci še veselo zavrteli na
plesišču. Zadovoljni in veseli smo se
počasi odpravili domov.
V septembru so sledili še pohodi:
•
22. september – vseslovenski
pohod na Toško čelo,
•
24. september – Bohor,
•
29. september – Završki stolp.
O teh pa v decembrski številki glasila.

Pohoda se je udeležilo skoraj 100
pohodnikov, od tega 15 gibalno oviranih.
(Foto: arhiv GOGO)
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Društvo Moja pot I Mobilnost brez ovir 2022

ZA BOLJŠO IN LAŽJO MOBILNOST GIBALNO OVIRANIH
INVALIDOV
Dol pri Hrastniku je že drugič postal središče osveščanja javnosti in iskanja rešitev za težave gibalno oviranih
v njihovi mobilnosti.

D

ruštvo za mobilnost invalidov
Moja pot je v soboto, 3. 9.
2022, na Dolu pri Hrastniku že
drugič
organiziralo
edinstven
dogodek v Sloveniji, kjer je moč na
enem mestu pridobiti kar največ
informacij, idej in nasvetov za boljšo
ter lažjo mobilnost za gibalno ovirane.
Tokrat so v društvu Moja pot, ob
podpori Občine Hrastnik, organizirali
Mobilnost brez ovir z letnico 2022.
Poleg nekaj že prilagojenih vozil so se
na razstavnih prostorih razvrstili še
ponudniki medicinsko tehničnih
pripomočkov, dostopnega turizma,
trgovca z novimi vozili ter vodilni
slovenski predelovalec vozil za
invalide. Med avtomobili smo lahko
videli enostaven stranski in zadnji
vstop v kombinirano vozilo z
vpenjalnimi sistemi za prevoz osebe
na invalidskem vozičku v srednji in
zadnji potniški vrsti. Pika na i je bilo
vozilo za popolno samostojno vožnjo
voznika invalida z elektrohidravličnim
stranskim dvigalom, postajo za

Trbovlje že drugič središče ozaveščanja in iskanja rešitev za boljšo mobilnost invalidov (Foto:
Moja pot)

samodejno
vpetje
invalidskega
vozička na voznikovo mesto ter
kompletno upravljanje vozila preko
sistema Joysteer. Za svetovanje o
prilagoditvi in nakupu primernega
vozila je poleg društva Moja pot
poskrbel še vodilni slovenski

Predstavljene so bile razne rešitve prilagoditev vozil za invalide. (Foto: Moja pot)

predelovalec vozil za invalide, ki je
prav tako predstavil nekaj prilagoditev
ter rešitev za lažjo mobilnost. Manjkali
niso niti invalidski vozički, električni
skuterji manjših in večjih dimenzij,
stopniščni vzpenjalec, voziček na
elektromotorni pogon v kombinaciji s
stojko, katetri ter bazensko dvigalo.
Ponudbo je obogatil in popestril
dostopni turizem. Plezanje na
trboveljski dimnik (s pomočjo
novodobne tehnologije) je bila
vsekakor atrakcija, Zavod Brez ovir pa
je obiskovalcem predstavil celovito
ponudbo dostopnega turizma.
»V društvu Moja pot smo zadovoljni
tako z obiskom kot z vsemi sodelujočimi,
saj smo vsi skupaj prispevali svoj delež k
uspešnem dnevu,« povzema dogajanje
Marko Kušar, zastopnik društva Moja
pot. »Sobotno dopoldne je bilo obsijano
s soncem, prepleteno z dobro družbo,
koristnimi nasveti, izkušenim svetovanjem
in pozitivno energijo,« je zaključil Kušar.
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[ STROKOVNO ]
Marko Tul I Prilagajanje grajenega okolja

ADAPTACIJA MORA UPOŠTEVATI STANDARDE
UNIVERZALNE GRADITVE IN ŽELJE LASTNIKA
Marko Tul je arhitekt svetovalec pri Zvezi paraplegikov Slovenije glede univerzalne gradnje in arhitektonskih
prilagoditev za gibalno ovirane osebe. Pri delu se vsako leto srečuje z različnimi izzivi. Najpogosteje svetuje članom
pri adaptaciji stanovanj in vhodov v večstanovanjske objekte, pregleduje načrte kolegov arhitektov glede
posebnosti univerzalne graditve in skrbi za adaptacije objektov ZPS. Svetuje pri oblikovanju predlogov zakonov in
pravilnikov, ki se pripravljajo na področjih arhitekture in oblikovanja grajenega okolja. Predstavil bo primer
svetovanja za adaptacijo stanovanja v lasti občine, ki je namenjeno za oddajo ranljivim skupinam občanov.

V

letošnjem letu sem med
drugim
svetoval
glede
adaptacije stanovanja v lasti
notranjske občine. Površina stanovanja
je 43 m2. Občina, lastnica stanovanja,
bo stanovanje oddajala ranljivim
skupinam občanov. Kot prva se bo v
stanovanje
najverjetneje
vselila
gibalno ovirana oseba, ki za
premikanje uporablja invalidski voziček.
Svetovanje je bilo deloma prilagojeno
že med gradnjo. Lastnik je dodatno
želel, da bi prilagodili osnovno
razporeditev opreme in kuhinjo.
V predlogih je adaptacija predvidena,
kolikor je bilo možno, po standardih
univerzalne graditve in v skladu z

Obstoječe stanje stanovanja s
površino 43 m²
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željami lastnika. Vedno je namreč
treba upoštevati dane možnosti in
omejitve obstoječih prostorov. Na
ključnih lokacijah v stanovanju, pri
vhodu, ob stranici postelje, pred
izhodom na teraso in kjerkoli je
predvideno
pogosto
obračanje
uporabnika invalidskega vozička, je
potrebno
zagotoviti
neovirano
manevrsko površino. Običajno je to
krog premera 1,5 m. Del opreme bo
postavljen
nepomično,
kuhinja,
nekatere omare in druga oprema pa
se bodo lahko prestavljale glede na
potrebe uporabnikov. Kuhinja bo
prilagojena za uporabo osebe na
invalidskem vozičku, kar pomeni, da

Predlog adaptacije za bivanje samske
gibalno ovirane osebe, z dodatnim
ležiščemzaprenočitveosebnegaasistenta

bo v njej prostor za dostop z vozičkom
pod delovnim pultom, nekatere
zgornje omarice pa bodo na nižji višini
kot običajno. Na primerno višino bo
dvignjena tudi pečica. Stanovanje ima
dostop tudi do za uporabnika na
invalidskem vozičku primerno velike
terase. Zaradi višinskih razlik in praga
zasteklitve je za dostop na teraso
potrebno predvideti krajši klančini.
Pripravil sem dva predloga kot
možnost prerazporeditve opreme,
tako da je stanovanje možno
prilagoditi v primeru spremenjenih
potreb. V prvem primeru je
stanovanje prilagojeno samski osebi z
dodatnim ležiščem za obisk ali
prenočitev
osebnega
asistenta, v drugem primeru
pa za par, v katerem je ena
oseba težje gibalno ovirana.

Predlog adaptacije za bivanje para,
v katerem je ena oseba težje
gibalno ovirana.

Grafične podobe:
Marko Tul

[ V SREDIŠČU ]
URI-Soča in Tanja Kovačič I Mednarodni dan osveščanja o poškodbah hrbtenjače

MARSIKATERO POŠKODBO HRBTENJAČE JE MOGOČE
PREPREČITI
V ponedeljek, 5. septembra 2022, na mednarodni dan osveščanja o poškodbah hrbtenjače, smo Zveza
paraplegikov Slovenije (ZPS), Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča (URI-Soča) in Slovensko združenje
za fizikalno medicino (ZFRM) medijem sporočali, da je marsikatero poškodbo hrbtenjače mogoče preprečiti.
Na URI-Soča ugotavljajo, da se je število oseb s poškodbami hrbtenjače v Sloveniji letos ponovno povečalo.

N

a Oddelku za rehabilitacijo
pacientov z okvaro hrbtenjače
na URI-Soča letno sprejmejo
okrog 40 pacientov s težjimi
poškodbami hrbtenjače. Letos so
sprejeli že 33 pacientov s težjo ali zelo
težko poškodbo. Gre kar za skoraj
polovico vseh sprejetih pacientov na
oddelek, kjer sicer obravnavajo tudi
paciente z obolenji hrbtenjače.
Poškodba hrbtenjače se lahko zgodi
hitro in komurkoli, še posebej pri
vsakodnevnih aktivnostih, zato ne
pozabimo na previdnost in tudi
ustrezno zaščito.
Podatki za zadnjih šest let na URI-Soča
kažejo, da pride do poškodbe
hrbtenjače največkrat pri različnih
padcih (lestve, nezaščiteni balkoni,
drevesa …). Sledijo poškodbe v
prometnih nesrečah (vozniki, sopotniki,
motoristi), pogoste so tudi športne
poškodbe (skok v vodo, kolesarjenje,
smučanje,
jadralno
padalstvo,
sankanje, kajtanje …). Zelo težke so
lahko tudi posledice delovnih nezgod,
kot so padci z višin (nezaščiteni
balkoni, delovni odri, strehe ...).
Na dobro obiskanem srečanju z
novinarji, ki je potekalo na Oddelku za
rehabilitacijo pacientov z okvaro
hrbtenjače URI-Soča, so bili prisotni
prim. mag. Rajmond Šavrin, dr.
med., predstojnik Oddelka za
rehabilitacijo pacientov z okvaro
hrbtenjače na URI-Soča, mag.
Klemen Grabljevec, dr. med.,
predsednik
upravnega
odbora
Slovenskega združenja za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino (ZFRM) ter

mag. Klemen Grabljevec, dr. med., prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med., Dane Kastelic, Nino
Batagelj in Peter Robnik na novinarski konferenci, URI-Soča (Foto: arhiv ZPS)

predstojnik Oddelka za rehabilitacijo
pacientov po nezgodni poškodbi
možganov, z multiplo sklerozo in
drugimi nevrološkimi obolenji na URISoča, Dane Kastelic, predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije (ZPS),
Nino Batagelj, član Društva
paraplegikov ljubljanske pokrajine, in
Peter Robnik, predsednik skupščine
Zveze paraplegikov Slovenije.
Dan osveščanja o poškodbah
hrbtenjače obeležujemo na pobudo
Mednarodnega združenja za
hrbtenjačo (ISCoS). Letos so ga
namenili temi: »Poškodbe hrbtenjače
v luči oboroženih konfliktov in
naravnih katastrof«.
Mag. Klemen Grabljevec, dr. med., je
poudaril: »Poškodba in bolezen

hrbtenjače je stanje, ki v Sloveniji in
Evropi prizadene 50 do 60 oseb na
milijon
prebivalcev.
Oboroženi
konflikti in naravne katastrofe so na
eni strani povzročitelj dogodkov, v
katerih osebe utrpijo poškodbe
hrbtenjače, po drugi strani pa
predstavljajo izrazito oteženo situacijo
v okolju za življenje oseb s predhodno
pridobljeno poškodbo hrbtenjače, ki
seveda
predstavlja
specifično
oviranost gibanja in pogosto
odvisnost od medicinskih pripomočkov
in pomoči drugih oseb. Zato si
moramo nenehno prizadevati, da
krepimo preventivne aktivnosti. Tudi
načrti za reševanje in evakuacijo
ogroženih
oseb
v
primeru
elementarnih
nesreč
morajo
vsebovati natančen načrt evakuacije
gibalno oviranih oseb, kar je zagotovo
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[ V SREDIŠČU ]
kakšne nevarnosti prežijo na nas in
včasih
ravnali
drugače,
bolj
premišljeno in previdno. Glede na
številne možne vzroke za poškodbo
hrbtenjače se moramo zavedati, da
poškodba hrbtenjače lahko doleti
vsakogar in kjerkoli.«

Novinarji so si ogledali delo s pacienti na Oddelku za rehabilitacijo pacientov z okvaro
hrbtenjače, URI-Soča. (Foto: arhiv ZPS)

naša
moralna
in
strokovna
obveznost.«
Prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med.,
je na srečanju povedal: »Rehabilitacija
po poškodbah hrbtenjače je
kompleksen proces, saj so posledice
za posameznike običajno zelo hude.
Poškodba
hrbtenjače
običajno
povzroči paraplegijo ali tetraplegijo
ter s tem povezano paralizo bodisi
spodnjega dela telesa ali celotnega
telesa z motnjami delovanja številnih
notranjih organov, kar prinaša številne
telesne, duševne, socialne, spolne in
poklicne posledice za poškodovanca.
Zato proces rehabilitacije zahteva

sodelovanje
celotnega
tima
strokovnjakov
–
zdravnikov,
fizioterapevtov, delovnih terapevtov,
psihologov, socialnih delavcev in
zdravstvene nege. Rehabilitacija je
dolgotrajen proces, končni izid pa ni
odvisen le od višine in obsega
poškodbe hrbtenjače, pač pa tudi od
številnih drugih dejavnikov, kot so
ustrezna pomoč na domu, urejeno
širše
urbano
okolje,
ustrezni
medicinski pripomočki, prilagoditve
na delovnem mestu in drugo. Na
današnji dan želimo poudariti, da bi
marsikatero od teh nesreč bilo
mogoče preprečiti, če bi se zavedali,

Nino Batagelj, Peter Robnik, Dane Kastelic in prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med., med
pogovorom, URI-Soča (Foto: arhiv ZPS)
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Dane Kastelic je novinarjem razložil:
»Razlogi za poškodbe hrbtenjače so
raznoliki, vse pa se da preprečevati z
vestno uporabo pravil in navodil, ki so
oblikovana z namenom, da bi
varovala življenja in zdravje ljudi.
Prometne nesreče, ki so trenutno
razlog številka ena za tovrstne
poškodbe,
so
preprečljive
z
upoštevanjem najvišje dovoljene
hitrosti, z uporabo varnostnega pasu,
predvsem pa z upoštevanjem, da na
voznikov sedež ne smemo nikoli sesti
pod vplivom alkohola in drugih drog
– skratka, predvsem smo dolžni
spoštovati prometne predpise. Svoja
pravila in varnostne ukrepe imajo tudi
vsa delovna opravila kot tudi šport.
Tudi tu velja opozoriti, da moramo vse
te aktivnosti izvajati trezni. Naše
preventivne
aktivnosti
ne
prepovedujejo, npr. skokov v vodo.
Želimo pa, da prvi skok v vodo vedno
opravite na NOGE. Šele ko se
prepričate, da je voda dovolj globoka,
da v njej ni čeri in drugih nevarnosti,
lahko skočite tudi na glavo. To so
vsebine, ki jih moramo otrokom
predajati vse od vrtca in osnovne šole
dalje. Na prvem mestu pa moramo
biti starši in stari starši otrokom zgled
in se tudi sami vesti po teh pravilih, s
katerimi zmanjšujemo možnosti za
poškodbe.«
Kastelic je dodal: »Če usoda
posameznika vseeno pripelje v naše
vrste, izvajamo za paraplegike in
tetraplegike
rehabilitacijo
v
zdraviliščih, s katero članom ZPS
pomagamo ohranjati zdravje in
preprečevati zaplete po poškodbi ali
bolezni.
Naše
aktivnosti
jim
omogočajo
večjo
socialno
vključenost v družbo, mobilnost in
samostojnost.
Posredujemo
pri
prilagajanju domačega in javnega
prostora, tako da je ta bolj dostopen
uporabnikom invalidskega vozička.
Članom omogočamo udejstvovanje v

[ V SREDIŠČU ]
številnih športnih, kulturnih in
interesnih
dejavnostih
ter
spodbujamo k zaposlovanju. Nudimo
jim letovanja, kjer se družijo z osebami
s podobnimi poškodbami, od katerih
prejmejo izkustvene informacije iz
prve roke, ki lahko rešijo marsikatero
vsakdanjo težavo. Izvajamo pa tudi
dejavnost osebne asistence, ki vsem,
sploh pa tistim najbolj oviranim,
omogoča samostojnost in vrnitev v
družbo. Na lokalni ravni pa skuša naših
devet društev v najboljši možni meri
skrbeti, da so člani v društvih med
seboj bolj povezani, da imajo
zapolnjen prosti čas. Društva s svojimi
prilagojenimi vozili v omejeni meri
nudijo članom tudi prevoze, glede na
njihovo gibalno oviranost in potrebe,
ter jim omogočajo udeležbo na
različnih aktivnostih.«
Svojo osebno izkušnjo je predstavil
Nino Batagelj: »Življenje po poškodbi
je velik preskok za posameznika in
tudi njegov socialni krog. Osnova za
življenje s poškodovano hrbtenjačo je
prilagojen prostor tako bivalnega
okolja, na katerega ima vpliv, in tudi
javnega prostora za prilagoditev, za
katerega pa morajo poskrbeti
ustrezne inštitucije. Če se v prostoru, v
katerem bivaš, čutiš enakopravnega,
se boš posledično tudi hitreje aktivno
vklopil v družbo, dokončal šolanje, se
zaposlil. Čeprav je Slovenija leta 2014
s sprejemom Zakona o izenačevanju
možnosti invalidov naredila korak
naprej, se ta najslabše pozna pri
linijskem prevozu, zato je lastno
prilagojeno vozilo tudi osnovna
potrebščina za dostop do aktivnosti, ki
si jih posameznik zaželi izvajati, zato
vas tudi po končani konferenci vabim
na ogled takšnega vozila, pristojne pa
bi ob tem pozval, da je že skrajni čas
za dostopne perone ter avtobuse z
dvigali.« Batagelj je novinarjem
predstavil svoje vozilo in predelave, ki
so bile potrebne, da ga lahko upravlja
kljub
tetraplegiji.
Prikazal
je
presedanje iz invalidskega vozička v
vozilo in način pospravljanja vozička
vanj.
Svojo zgodbo je opisal tudi Peter
Robnik, ki je poškodbo hrbtenjače
pridobil v prometni nesreči. Po

prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med., in Nino Batagelj predstavljata prilagoditve vozila pred
URI-Soča. (Foto: arhiv ZPS)

končani primarni rehabilitaciji se je
želel čim prej ponovno vrniti na
delovno mesto. Zaposlen je bil pri
slovenski policiji, kjer so pokazali
veliko
mero
razumevanja
za
zaposlovanje invalidov. Priskrbeli so
mu delovno mesto v pisarni, kjer je
sprva delal kot pomočnik dežurnega
policista, kasneje pa je v sektorju
kriminalistične policije deloval kot
analitik in skrbel za tiralice. Poklic je
opravljal 27 let, vse do upokojitve.

Poudaril je, da je po poškodbi
hrbtenjače vrnitev v družbo, na
delovno mesto, v družabno in
družinsko življenje ter k športnim
aktivnostim možna, vendar si mora
posameznik tega želeti in se za to
potruditi. Tudi Robnik je novinarjem
pokazal svoj način presedanja iz
invalidskega vozička v osebno vozilo.

Nino Batagelj novinarjem demonstrira presedanje iz invalidskega vozička v osebno vozilo
pred URI-Soča. (Foto: arhiv ZPS)
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[ DELO DRUŠTEV ]
Franci Slivšek I Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Letošnje vroče poletje je bilo za marsikaterega člana kar mučno,
ampak vseeno lepo za dopustovanje in uživanje v vodi. Sedaj pa
jesenski čas in s polno paro naprej.

Tradicionalna likovna delavnica

T

radicionalno kot vsako leto smo
tudi letos organizirali »LIKOVNO
DELAVNICO«
z
udeležbo
desetih članic in članov – likovnikov iz
lokalnih društev paraplegikov iz vse
Slovenije, ki zaradi invalidnosti
ustvarjajo tudi z usti. Med njimi so tudi
slikarji, ki so člani Mednarodnega
združenja slikarjev.
Udeleženci delavnice so svoje znanje
izpopolnjevali v različnih tehnikah
slikanja: akrilu in olju na platno, risanju
s svinčnikom, rezbarjenju itd. Na
tokratni delavnici je udeležencem
delavnice pri ustvarjanju svetovala
mentorica, slikarka ga. Ljudmila Turk.
Nad organizacijo je bdela Jožica
Ameršek, vodja društvene kulturne
dejavnosti in ljubiteljska slikarka.
Vreme je bilo likovnikom zelo
naklonjeno, tako da so lahko ustvarjali
na zunanjih površinah društva, pod
uto, na soncu in toplem svežem zraku.
Sproščeno in prijetno vzdušje je bilo
opaziti tudi v njihovem ustvarjanju.
Nastala so čudovita likovna dela, ki so
jih po končani delavnici tudi razstavili.
Likovno delavnico so si v velikem
številu ogledali tudi učenci OŠ

Vodja Jožica Ameršek v akciji (Foto: arhiv
društva)
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Dragotin
Kette
Novo
mesto,
delavnico in razstavo del pa tudi
lokalni in nacionalni mediji ter ostali
člani društva.

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

Slikarji pod uto (Foto: arhiv društva)

RAČUNALNIŠKI TEČAJ

Z

a člane smo organizirali
računalniški tečaj. Udeležilo se
ga je šest znanja željnih
tečajnikov, ki so na dosedanjih štirih
srečanjih
spoznavali
osnove
računalništva. Udeleženci tečaja so
prišli z različnimi nivoji znanja
računalništva, kar je bil kar izziv za
vodjo tečaja, člana društva Francija
Slivška, kako pripraviti vsebine. Franci
Slivšek je na društvu zadolžen za
informativno dejavnost, je urednik in
oblikovalec internega glasila Optimist
ter dopisnik za revijo Paraplegik, ki jo
izdaja Zveza paraplegikov Slovenije.
Ob pričetku tečaja je Franci
udeležence seznanil z osnovami
uporabe računalnika. V nadaljevanju
so spoznali osnove uporabe Worda,
pisanja in urejanja besedil, ustvarjanje
map za shranjevanje, kopiranje
besedila, fotografij in urejanje le-teh v

Udeleženci sledijo navodilom vodje tečaja
Francija Slivška (Foto: arhiv društva)

dokumentu. Naučili so se uporabljati
in brskati po spletnih straneh,
uporabo elektronske pošte, aplikacije
ZOOM ter mnogo drugih uporabnih
stvari. Udeleženci tečaja so odnesli kar
veliko novega znanja z različnih
področij računalništva. S tečaji bomo
nadaljevali tudi v prihodnje, zato
vabimo vse zainteresirane člane, da se
nam pridružijo.

[ DELO DRUŠTEV ]
Predavanje o apiterapiji in zdravilni moči medu ter družabno člansko srečanje

Z

a člane smo v prostorih društva
v
drugi
polovici
junija
organizirali
predavanje
o
apiterapiji in zdravilni moči medu in
čebeljih pridelkov. Izvajala ga je ga.
Andreja Stankovič iz Zavoda Čebela
iz Novega mesta. Kot se je na začetku
sama predstavila, je po izobrazbi
biologinja, po duši pa čebelarka in
lončarka. Čebelarstvo ni le njen poklic
in hobi, temveč njena diagnoza, kot
sama doda. Domače čebelarstvo ima
že bogato tradicijo, saj so peta
generacija čebelarjev v njihovi družini.
Sama pa čebelari že 30 let. Njihovo
poslanstvo je učiti ljudi o ekološkem
čebelarstvu, o ohranjanju narave in
sožitja z njo. Imajo dva čebelnjaka in
stojišča nakladnih panjev, nekaj
čebeljih družin pa imajo tudi na
domačem
balkonu.
Udeleženci
predavanja so na začetku prisluhnili
zgodovini tradicije čebelarjev v njeni
družini ter čebelarstvu v Sloveniji.
Podrobno je predstavila čebelarstvo,
izvedeli smo veliko novega o čebelah
in njihovem življenju, vrstah čebel,
avtohtoni slovenski kranjski čebeli,
nastanku medu in čebeljih pridelkih.
Podrobno je predstavila tudi
apiterapijo, vedo, ki s pomočjo
čebeljih pridelkov preprečuje ali
zdravi bolezen in izboljšuje imunski
sistem. Ti čebelji pridelki so med,
propolis, cvetni prah, matični mleček
in čebelji strup, predvsem pa
mikroklima v čebelnjaku. Tudi njihovo
čebelarstvo
ima
apiterapevtski
čebelnjak, ki stoji na robu Krakovskega
gozda, okoli katerega je poseben
ekosistem, kjer raste veliko rastlinskih
vrst. Tam pridobljeni med je ekološki,

Andreja Stankovič je predstavila svoje poslanstvo. (Foto: arhiv društva)

saj so vsi okoliški travniki ekstezivni. V
čebelnjaku nudijo tudi aromaterapijo
z aromami čebeljih pridelkov in
medeno masažo. S seboj je prinesla
tudi opazovalni panj, v katerem smo
lahko videli čebeljo družino na
satnicah, kar je bilo za udeležence še
posebej zanimivo. Predstavila nam je
veliko zdravilnih učinkov medu in
čebeljih pridelkov, njihovo uporabo
ter
zdravilno
in
preventivno
delovanje. Udeleženci so lahko
poskusili in se posladkali tudi z
različnimi vrstami medu, se seznanili z
njihovo sestavo, okusom, izgledom in
zdravilnimi učinki ter cvetlični prah.
Ga. Andreja pa je med pogovorom
predstavila tudi nekaj zdravilnih zelišč
in njihove zdravilne učinke. Zagotovo
je bilo predavanje za udeležence zelo
zanimivo, kar je bilo tudi moč razbrati
iz njihovih pozitivnih odzivov in
pohval po končanem predavanju.
Imeli so veliko vprašanj za
predavateljico, na katere jim je zelo
obširno odgovorila. Izvedeli so veliko
novega o čebelah in čebelarstvu,
veliko zanimivosti, predvsem pa se
naučili veliko novega o zdravilnih
učinkih medu in čebeljih pridelkov. Po

Družabno srečanje in zainteresirani poskusijo električne skuterje. (Foto: arhiv društva)

predavanju pa je sledilo še člansko
družabno srečanje in predstavitev
električnih skuterjev, ki jih je predstavil
predstavnik podjetja Soča oprema d.
o. o. iz Ljubljane.

Donacija trgovine Lidl d. o. o.
Sevnica

T

rgovina Lidl d. o. o. v Sevnici je
bila izbrana za poslovalnico
meseca aprila. Ekipa trgovine
281 – Sevnica se je odločila, da del
svoje nagrade v višini 500,00 EUR v
obliki Lidlove vrednostne kartice
podari v dobrodelne namene in
izbrali so naše društvo. Donacijo sta
od zaposlenih prevzela predstavnika
društva Mirko Sintič in Jožica Ameršek
v četrtek, 30. junija 2022, pred
poslovalnico trgovine Lidl d. o. o. v
Sevnici.
Ekipi trgovine Lidl d. o. o. Sevnica
se iskreno zahvaljujemo za
njihovo dobrodelno gesto.

Naša člana prevzela donacijo izpred
trgovine Lidl d. o. o. v Sevnici (Foto: arhiv
društva)

25

[ DELO DRUŠTEV ]
Obisk udeležencev mednarodnega tabora s tujimi prostovoljci

D

ruštvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine
vsako
leto
tradicionalno organizira Tabor
za paraplegike in tetraplegike z
udeležbo prostovoljcev iz tujine.
Namenjen je predvsem mlajšim
članom in je idealna priložnost za
nadgraditev
angleškega
jezika.
Komunikacija poteka v angleščini, saj
na taboru člane pokrajinskih društev
Zveze
paraplegikov
Slovenije
spremljajo tuji prostovoljci iz različnih
držav. Letos sta se jim pridružili
prostovoljki iz Španije in Mehike.
Tabor je potekal v domu paraplegikov
v Semiču, od 25. do 30. avgusta 2022.
Udeleženci tabora so tradicionalno,
kot vsako leto, obiskali tudi naše
društvo. Poleg njih se je prijetnega

druženja udeležilo tudi nekaj članov
našega društva, udeleženci pa so se
preizkusili tudi v igri throwling.

Vsi zbrani pod našo uto na društvu (Foto:
arhiv društva)

Igro throwling so preizkusili udeleženci
tabora. (Foto: arhiv društva)

središče in obiskovalce seznanja z
naravno in kulturno dediščino. V
nadaljevanju smo si ogledali
multimedijsko predstavitev Štirje letni
časi na jezeru, kjer smo videli različne
podobe jezera skozi vse letne čase,
etnološki park Cerkniško jezero, kjer
smo spoznali staro orodje in si
ogledali izdelavo drevaka – lesenega
čolna ter razstavo na temo notranjskih
gozdov – drevesnih vrst in živali. Po
ogledu muzeja smo se popeljali ob
delu jezera, ki je v tem letnem času
presahnjeno. Pot nas je nato vodila v
Podcerkev, kjer nas je prijazno sprejel
Benjamin Žnidaršič. Benjamin je
dolgoletni prijatelj mnogih članov. Na
svoji rodni domačiji je ustanovil
Zavod ARS VIVA – Zavod za kulturno

integracijo in socializacijo družbenih
skupin. Izrazil nam je dobrodošlico in
nam predstavil zavod ter značilnosti in
znamenitosti Loške doline. Ogledali
smo si tudi prostore zavoda, galerijo
in hostel ter okolico. Tu smo si
privoščili tudi kosilo. Po ogledu nas je
Benjamin popeljal še do stare žage, ki
je v njegovi lasti, poslopje je preuredil
in v objektu ustvaril večnamensko
kulturno središče. Za zaključek izleta
pa smo si ogledali tudi zunanjost
bližnjega gradu Snežnik. Pozno
popoldne smo se polni lepih vtisov in
doživetij odpravili proti Dolenjski, Beli
krajini in Posavju.

»JZERU JE, JZERA NEJ«

N

a topel jesenski septembrski
dan smo za člane organizirali
izlet na Notranjsko. Najprej
smo si ogledali Muzej Cerkniškega
jezera – Jezerski hram, kjer sta nam
Kristina Kebe in Vekoslav Kebe na
izredno zanimiv, strokoven, poučen in
na trenutke hudomušen način
predstavila
delovanje
vodnega
sistema oziroma nastajanje in
presihanje kraškega fenomena s
pomočjo žive makete jezera, kjer v
pomanjšanem
merilu
vidimo
prostorski položaj jezera, njegovo
širšo kraško okolico med coprniško
Slivnico in gozdnatimi Javorniki.
Cerkniško jezero je največje evropsko
presihajoče jezero. Muzej predstavlja
kulturno-informacijsko doživljajsko

V muzeju Cerkniškega jezera ob maketi jezera (Foto: arhiv društva)
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Predstavitev Zavoda ARS VIVA pri Benjaminu (Foto: arhiv društva)

Na koncu skupinska pri gradu Snežnik (Foto: arhiv društva)

Tekmovanje v športnem ribolovu – 18. memorial Vlada Čurčija

N

aše društvo je že 18. leto
zapored
organiziralo
v
športnem
tekmovanje
ribolovu za paraplegike in tetraplegike
– memorial Vlada Čurčija. Tekmovanje
je potekalo ob ribniku Raztez v
Brestanici (Ribiška družina Brestanica Krško) v četrtek, 8. septembra 2022.
Udeležilo se ga je 17 ribičev iz šestih
pokrajinskih društev paraplegikov
Slovenije. Tekmovanje je potekalo v
posamezni konkurenci, po pravilniku
o lovu rib Ribiške zveze Slovenije.

Tekmovanje za memorial je potekalo
samo z »MATCH palico« z rolo (palico
z »mašinco«, brez štek palice). Vaba in
hrana sta bili dovoljeni samo na
kostne črve in koruzo. Po pretečenem
času za ribolov in tehtanju ulova je
sledila razglasitev rezultatov in
podelitev pokalov, ki jih je podelil
Mirko Sintič, društveni referent za
šport. Vsem se je zahvalil za udeležbo,
predvsem pa Ribiški družini Brestanica
- Krško za vso pomoč in dobro
izpeljano tekmovanje.

Največ rib je ulovil Leon Jurkovič iz
DP Prekmurja in Prlekije (9990 g) in
tako osvojil tudi prehodni pokal, drugi
je bil Venčeslav Bezjak iz DP
Prekmurja in Prlekije (3970 g), tretje
mesto pa je osvojil član DP
jugozahodne Štajerske, Rudi Centrih
(3890 g). Najtežja riba se je ujela ribiču
Leonu Jurkoviču – 3080 g (DP
Prekmurja in Prlekije).
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Alenka Vesel, Peter Robnik, Tina Žalec I Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE

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

Dnevi hitro minevajo, poletje se počasi poslavlja, prihajajo hladnejši
dnevi, topla oblačila in vse več aktivnosti za štirimi stenami. Športniki so
pričeli s treningi košarke in rekreativno vadbo v športni dvorani BTŠ
Naklo, na društvu nadaljujemo z ustvarjalnim druženjem članic, na
pokritem teniškem igrišču TK Triglav Kranj potekajo redne vadbe tenisa
na vozičkih. Naši člani se redno udeležujejo dogodkov v organizaciji
ZPS in društev paraplegikov. Delček preteklih aktivnosti članov društva
pa smo strnili v prispevkih.
Anka Vesel

Izlet z zelenim zmajem

V

sredo, 29. junija, smo se člani in
spremljevalci podali raziskovat
vodno Ljubljano. Pot nas je
vodila pod Prulski most, kjer smo
počakali »Zelenega zmaja« – ladjico, s
katero smo zapluli po Ljubljanici. S
parkiranjem ob reki nismo imeli večjih
težav. Dostop do nje je v celoti
dostopen invalidskim vozičkom, dostop
na ladjico pa rešujejo z leseno
klančino. Nihče izmed nas ni
uporabljal električnega vozička, saj je
nosilnost ladje omejena. Pod Prulskim
mostom se nahaja okrepčevalnica,
kjer smo spili jutranjo kavo, ima tudi
dostopen WC. S pomočjo osebja na
ladjici in naših spremljevalcev smo se
ekspresno vkrcali na krov. Na in ob
Ljubljanici je zelo živahno, saj poleg
panoramskih voženj ponujajo še
številne športne, kulturne in zabavne

Na vožnji z »Zelenim zmajem« (Foto: arhiv društva)

aktivnosti. Ob opazovanju Ljubljane iz
čisto drugega zornega kota kot smo
ga vajeni – smo se ob pogledu na
čudovite arhitekturne mojstrovine
mostov in zgradb v stari Ljubljani
strinjali, da je res prelepo mesto.
Za vse, ki smo se izleta udeležili, je bila
vožnja po Ljubljanici nova in prelepa

izkušnja, predvsem pa je pomembno,
da smo se razveselili drug drugega in
da nam tem za pogovor ni zmanjkalo.
Prijetno druženje smo ob kosilu
zaključili v gostišču Portal.
Ideja za naslednji izlet?

Anka Vesel

Tradicionalna likovna delavnica društva

V

prostorih društva je v soboto,
25. junija, potekala likovna
delavnica, ki jo že 17. leto
zapored organizira naše društvo.
Delavnica je v prvi vrsti namenjena
slikarjem – para in tetraplegikom,
vendar smo vsako leto veseli vseh, ki
se odzovejo našemu vabilu, saj sta
poleg likovnega ustvarjanja pomembni
tudi izmenjava izkušenj ter socialna
vključenost ranljivih skupin.
28

Tokratno delavnico smo poimenovali
»Vesela zmešnjava«, saj smo klasično
slikanje z akrilnimi barvami na platno
– pod umetniškim vodstvom Anke
Vesel – nadgradili s številnimi
materiali in tako z različnimi slikarskimi
mediji ustvarili čudovite 3D efekte,
hkrati pa poskrbeli tudi za uporabo
različnih odpadnih materialov –
koščkov papirja, žaklovine, lesa, vrvic,

laksa, gumbov ter ostankov materiala
za izdelavo nakita.
Zbrane sta nagovorila in se jim
zahvalila za udeležbo predsednik
društva Peter Robnik in član društva
in vodja likovne sekcije pri ZPS Metod
Zakotnik. V fotografski objektiv je
spomine na druženje in ustvarjanje
ujel član društva in fotograf Andraž
Muljavec, ki je bil na voljo tudi za
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vprašanja, povezana s fotografiranjem
ustvarjenih del.
Za pomoč se zahvaljujemo našim
prostovoljkam in prostovoljcem, ki so
poskrbeli za dobro počutje ter nam
pomagali pri čiščenju.
Delavnico sofinancira Javni sklad
kulturnih dejavnosti RS.
Likovna delavnica tudi tokrat lepo obiskana. (Foto: arhiv društva)

Anka Vesel

DRUŽENJE V NARAVI

V

nedeljo, 19. junija, smo se člani,
spremljevalci, prijatelji in svojci
društva
zbrali
na
tradicionalnem druženju v naravi.
Tokrat nas je pot vodila na Ranč Luže,
ki se nahaja pod Krvavcem in nudi lep
razgled na okoliške hribe. Prijeten in
urejen prostor za druženje nudi
možnosti za različne aktivnosti. Lepo
vreme, dobra hrana, športne
aktivnosti, prijetna glasba dveh
kitaristov in številčna udeležba so
druženje dodatno popestrili.

Za podporo pri izvedbi in za
predstavitev njihovih medicinskih

pripomočkov za enkratno uporabo se
zahvaljujemo podjetju TIK iz Kobarida.

V prijetni in veseli družbi na tradicionalnem druženju (Foto: arhiv društva)

Anka Vesel

Obiskali smo učence in učitelje na OŠ Naklo

V

četrtek, 2. junija, smo se odzvali
povabilu učencev in učiteljic iz
OŠ Naklo. Letos smo v
sodelovanju s policistom Romanom
Andoljškom učence 9. razredov
opozorili na varnost v cestnem
prometu, dotaknili smo se tudi drugih
nesreč, ki imajo lahko za posledico
para oz. tetraplegijo (skoki v vodo na
glavo, padec z drevesa).

Jernej Slivnik, Gašper Črnilec in Anka
Vesel predstavili društvo, športe, s
katerimi se ukvarjamo, ter prilagoditve
naših prevoznih sredstev.
Z učenci OŠ Naklo se srečujemo že
vrsto let in vsaka generacija 9.
razredov nas znova gane s tišino in
pozornostjo, ki je prisotna ob naših
zgodbah. In občutek, da nam zares
prisluhnejo, je neprecenljiv.

V prvem delu je učence na nevarnosti
v cestnem prometu opozoril policist
Roman Andoljšek, dotaknili smo se
najpogostejših
vzrokov
težjih
prometnih nesreč – prevelike ali
neprilagojene hitrosti, alkohola in
prepovedanih drog ter neuporabe
varnostnega
pasu,
nevarnosti
telefoniranja in pisanja SMS-sporočil
med vožnjo. V drugem delu pa so

Že vrsto let nam devetošolci radi
prisluhnejo. (Foto: arhiv društva)

Jernej je učencem predstavil smučanje z
monoskijem. (Foto: arhiv društva)
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Peter Robnik

SMUK FEST 2022

K

ot vsako leto smo bili tudi letos
povabljeni s strani krajevne
skupnosti Bratov Smuk k
sodelovanju ob prazniku KS –
Smukfestu. Prejšnja leta smo se
predstavili predvsem v športih, ki jih v
našem društvu gojimo. Letos pa smo
prijavili ekipo za tekmovanje v kuhi
golaža, in sicer s prostovoljcem

Borisom Jegličem in članom
Marjanom Trdino.
Ekipo
je
vzpodbujala četica članov in
spremljevalcev. Podala sta se v boj z
ekipami KS Bratov Smuk, tabornikov
Roda stražnih ognjev in ekipo SD Kranj
s podžupanom Janezom Černetom.
Po peturni pripravi in kuhi je tričlanska
ekipa sodnikov z novinarko gospo

Špelo preizkusila vse štiri golaže. Bili so
enotnega mnenja, da je bil golaž
ekipe
DPG
zelo
okusen,
uravnoteženega okusa in strukture ter
da je zmagovalni. Po razglasitvi je bil
lonec zelo hitro prazen in gostje zelo
zadovoljni.

Anka Vesel

Na paradi uečnja

Š

e spomladi smo se člani in
članice ter naši prostovoljki
udeležili Parade učenja, ki je v
organizaciji Ljudske univerze Kranj
letos potekala na Planini pri Kranju in
predstavili naše društvo. Dogajanje so
na odru, stojnicah in igrišču popestrili
številni nastopajoči. Na stojnici smo
tokrat predstavili nekaj umetniških
del, ki jih ustvarjamo v sklopu srečanj
članic in na likovnih delavnicah.

Kar nekaj članov je bilo prisotnih na paradi učenja. (Foto: arhiv društva)

Parada učenja je ena izmed prireditev,
ki se dogajajo pod imenom “Tedni
vseživljenjskega učenja” in so letos

potekali med 9. majem in 12. junijem
po različnih krajih v Sloveniji.

Tina Žalec

Druženje z učenci OŠ Cvetka Golarja

P

red koncem šolskega leta smo
se odzvali povabilu učencev in
učiteljic četrtih razredov OŠ
Cvetka Golarja na Trati pri Škofji Loki.
Kot že nekaj let do sedaj je bil tudi
tokrat namen našega obiska
predstaviti otrokom življenje osebe, ki
je na vozičku, hkrati pa ozaveščati o
poškodbah hrbtenice in njenih
posledicah. Otroci so z zanimanjem

poslušali naše izkušnje, postavili veliko
vprašanj, na koncu pa so še sami
preizkusili, kako je na vozičku igrati
košarko. Še posebej veliko zanimanja
je požel smučar Jernej Slivnik, ki je
otrokom predstavil svojo smučko, ki
so jo imeli otroci možnost spoznati od
blizu. Tudi tokratno srečanje je
prineslo
veliko
prijetnega
in
pozitivnega vzdušja.

Namen obiska je predstaviti življenje osebe
na invalidskem vozičku. (Foto: arhiv društva)

je bilo tudi šest članov Društva
paraplegikov Gorenjske. Ponovno je
blestel naš član Jernej Slivnik, ki je
dokazal, da je najhitrejši paraplegik na
invalidskem vozičku, kajti zmagal je v
vseh tekmovalnih disciplinah, in sicer s
prilagojenim vozičkom – t. i. »formulo«
na 100, 200, 400 in 800 m, s klasičnim
vozičkom pa še memorialno vožnjo na

100 metrov. Tudi ostali naši tekmovalci
so dosegli odlične rezultate v trobojih
v svojih skupinah (met diska, krogle in
kopja), Metod Zakotnik je zasedel 2.
mesto med veterani, Slobodan 6.
mesto, Aljoša A. 10. mesto, Aljoša H.
8. mesto in Matej V. 5. mesto.
Vsem našim tekmovalcem čestitamo
za dosežene rezultate.

Peter Robnik

Hrovatinov memorial v atletiki

V

soboto, 10. septembra, je na
atletskem stadionu Bonifika v
Kopru potekal že 53. Hrovatinov
memorial v atletiki za para in
tetraplegike v organizaciji ZPS in
Društva paraplegikov Istre in Krasa.
Tekmovanja so se udeležile tudi ekipe
s Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne
Makedonije in Češke. Med tekmovalci
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Benjamin Žnidaršič in Mladen Fabjan| Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT

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

Glavna sezona, poletje, ki je za naše društvo izrednega pomena, se je
iztekla, a nič manj zagnano se nismo podali v jesenske dni.

PROMOCIJSKA LIKOVNA DELAVNICA

D

ruštvo paraplegikov Istre in
Krasa je 29. avgusta 2022 v
Konferenčni
dvorani
rehabilitacijskega centra v Pacugu
organiziralo promocijsko slikarsko
delavnico. Cilj društva je bil razširjati
umetnost
in
skozi
principe
ustvarjalnosti, ki so lastni umetniškim
praksam, v ljudeh razpirati željo po
ustvarjanju ter jim skozi skupni proces
ustvarjanje tudi omogočati. Različni
umetniki so na delavnici pokazali
svoja interdisciplinarna umetniška
znanja in mehanizme slikanja z usti. 5.
september je namreč mednarodni
dan poškodbe hrbtenjače in prav je,
da tudi ljudje, ki malo drugače živimo,

pokažemo
svoje
sposobnosti.
Obenem pa smo slikarsko znanje
prenašali na tiste, ki bi radi poskusili
slikati z usti.
Na delavnici so se predstavil: Vojko
Gašperut, Benjamin Žnidaršič,
Željko Vetrtelj, ki so pod
mentorskim
vodstvom
Rassa
Causeviga spodbujali tudi druge.
Mnogi med njimi so z zanimanjem
spremljali njihovo delo. Tetraplegik
Luka Plavčak je vzel slikarski čopič
kot izziv in se poskusil na platnu
izraziti po svoje. Tudi Blaž, Kristjan
Peljhan, Marina Kejžar, Sanja
Milojević, Aljoša Habjan in drugi so

se izkazali pri ustvarjanju. Začetki so
vedno težki, vendar si je z vztrajnostjo
marsikateri osmislil svoje življenje.

Veseli nas, da se je v slikanju z usti
preizkusilo kar nekaj mladih tetraplegikov.
(Foto: Ars Viva)

Mladen Fabjan

Z LADJO NA IZLET

N

a obnovitveni rehabilitaciji v
Domu paraplegikov Pacug
smo se v tej skupini zbrali
večinoma člani Društva paraplegikov
Istre in Krasa. Kot vsako leto smo hoteli
tudi tokrat na poseben način doživeti
morje. Predsednik Benjamin Žnidaršič
je organiziral prevoz – ladjo. Zaradi
premajhne zasedenosti smo povabili
tudi druge udeležence rehabilitacije,
da se nam pridružijo na izletu. Ker tudi
teh ni bilo dovolj, se nam je pridružilo
tudi osebje Zavoda Ars Viva. In tako
smo se v sredo, 30. avgusta 2022, s
carinskega pomola v Izoli podali na
izlet z ladjico
čudovitemu
popoldnevu naproti.
Člani ZPS se radi družimo in
spoznavamo med seboj. Med nami je
bilo tokrat kar nekaj mladih članov in
otrok, ki so popestrili dogajanje. S
pomočjo asistentov smo se vkrcali ob

No, da nam je le uspelo napolniti ladjo. (Foto: Ars Viva)

15. uri na carinskem pomolu v Izoli in
se prepustili morju, kapitanu in ladji, ki
nas je ponesla ob slovenski obali, ki
smo jo občudovali.
Zasidrali smo se v bližini sečoveljskih
solin ob školjčišču, ob šibkem bučanju
morja, v prijetnem pogovoru in ob
pristni dalmatinski glasbi uživali v
slastnosti školjk, ki smo jih
harmonizirali z odličnim primorskim

vinom. Školjke so se odpirale v
velikem loncu, med nami pa so se
odpirale še zaprte zgodbe, ki si jih
podelimo samo mi.
Kar prehitro smo opazili, da je sonce
že v večernih barvah in zopet so
zabrneli ladijski motorji in sklenili smo
naš krog v Izoli. Polnejši za čudovite
trenutke smo lahkotnejše pripluli in
dobili energijo za nove dni.
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Izobraževanje uporabnikov in asistentov
razumemo popolnoma. Po koncu
glavnega dela izobraževanja je
potekala odprta diskusija, kjer je lahko
vsak udeleženec zastavil vprašanja, ki
ga zanimajo, ali pa podal predlog za
izboljšanje odnosov.
Pomembna vsebina nadaljevalnega
usposabljanja je bila neposredna,
odkrita in odprta komunikacija, ki je
veščina, ki nam pride prav v vseh
odnosih, saj lažje postavljamo jasne
meje in poskrbimo zase ter ne kršimo
mej drugih. Posvečamo se še
samozavesti,
samospoštovanju,
stilom navezanosti ter sedanji aktualni
situaciji.

Predavatelj je izpostavil aktivnost in neodvisnost uporabnika. (Foto: Ars Viva)

P

otreba
po
srečevanju,
pogovoru, izmenjavi izkušenj in
izobraževanju je narekovala
srečanje, ki smo ga za naše
uporabnike pripravili 12. avgusta 2022
na Notranjskem Društvo paraplegikov
Istre in Krasa in Zavod Ars Viva kot
izvajalec osebne asistence.
Srečanje je potekalo v Zavodu Ars
Viva, kjer je v dvorani zavoda potekalo
predavanje in okrogla miza na temo
»Kaj nam je osebna asistenca
prinesla?«.
Predavatelj
Sašo
Kronegger je izpostavil kar nekaj
vidikov, ki spremljajo izvajanje osebne
asistence. Glavna in najpomembnejša
sta
aktivnost
in
neodvisnost
uporabnika. Če sprejmeš invalidnost
in želiš živeti neodvisno, delaš stvari,
kot jih delajo vsi, se izobražuješ in
delaš v običajnem okolju, imaš
družino, si aktiven tudi v družbenem
okolju, imaš prostočasne aktivnosti. V
praksi je tovrstne vključenosti
invalidov v običajno življenje še zelo
malo. Med vsemi deležniki v krogu
izvajanja osebne asistence je
pomembna komunikacija, ki lahko
med uporabnikom in asistentom
poteka gladko, lahko pa prihaja do
konstantnih konfliktov, ki večkrat
vodijo v stresno delovno okolje in
slabe odnose. Eden od glavnih ciljev
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izobraževanja je bila izboljšava
komunikacije med uporabnikom in
asistentom.
Na odprti diskusiji smo se pogovarjali
o tematikah, ki jih bežno že vsi
poznamo, a jih v veliki meri ne

Mmmm, morske so … (Foto: Ars Viva)

Sanja Ivić in Matjaž Tomažič sta na
koncu še izpostavila probleme, ki se
pojavljajo pri izvajanju osebne
asistence.
Na dvorišču Zavoda Ars Viva je kuhar
Mladen Orejaš - Miško postregel s
celo paleto ribjih jedi, ki smo jih
degustirali ob druženju in izmenjavi
izkušenj.
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

Celjski grofi
Od prejšnje številke je minilo že kar nekaj časa in ozreti se moramo kar
daleč nazaj, vse do konca maja, ko smo se udeležili dobrodelnega
dogodka Tečem, da pomagam. Tudi junija se je marsikaj dogajalo.
Organizirali smo predavanje o spalni apneji, se udeležili
tradicionalnega Bazarja v Štorah in uspešno tekmovali na domačih in
mednarodnih športnih tekmovanjih. Sledila je predstavitev našega
društva v Občini Prebold, organizirali smo izlet v Šaleško dolino in se
ob koncu avgusta zbrali na letnem srečanju članov.

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

Tečem, da pomagam

T

udi letos ga je organizirala
Zveza Lions klubov Slovenije, ki
povezuje sedem Lions klubov:
LK Celje, LK Celje Keleja, LK Celje
Mozaik, LK Trbovlje, LK Trbovlje Brin,
LK Savinjska dolina, LK Velenje ter dva
kluba mladih Lionsov, Leo klub Celjski
vitezi in Leo klub Mavrice Celje.
Letošnji dogodek je potekal pod
delovnim naslovom »Pomagam z
gibanjem in drugače«.
Z Lionsi sicer sodelujemo že kar precej
časa in so nam že velikokrat pomagali,
npr. ob požaru v našem društvu, pri
zbiranju sredstev za kombinirano
vozilo, na pomoč pa priskočijo tudi, ko
jo potrebuje kateri od članov.
V prvi vrsti je bil tudi tokratni dogodek
namenjen predvsem invalidskim
društvom s širšega celjskega območja,
ki lahko udeležencem in mimoidočim
predstavijo svoje dejavnosti. Tudi
Društvo paraplegikov jugozahodne
Štajerske je dogodek izkoristilo
predvsem
za
predstavitev

Predstavitev športnih dejavnosti našega društva (Foto: arhiv društva)

prostočasnih športnih dejavnosti, kot
so košarka na vozičkih, ročno
kolesarjenje, smučanje po snegu ali
vodi.
Potekali so naslednji dogodki: bogat
srečelov, dobrodelni pohod in
otvoritev učne poti za slepe,
slabovidne in videče, kjer je preko 40

rastlin označenih z novimi tablicami z
Braillovo pisavo za slepe in pisavo za
videče. Ob koncu pa je sledilo
presenečenje za naše društvo, saj so
nam podarili prenosni koš, ki ga bomo
lahko uporabljali ob podobnih
predstavitvah ali za rekreacijo pred
društvom. Se vidimo prihodnje leto.

Prisluhnili predavanju o spalni apneji

V

petek, 10. junija, nas je obiskal
Marko Bombek, dr. med.,
specialist interne medicine –
pulmolog iz zasebne koncesijske
internistične pulmološke ambulante
in nam predstavil, kaj spalna apneja
sploh je, kakšne težave povzroča in
kako jo zdraviti.

Gre za prekinitve dihanja med
spanjem, ki jih sami ne moremo
opaziti in trajajo več kot 10 sekund.
Posledice so utrujenost, nenaspanost,
glavoboli in s tem slabša kakovost
življenja.
Obstajata
centralna
apneja, ki je redka in bolj nevarna ter
je vzrok posledica centralne motnje
dihanja ali srčno popuščanje, ter

precej bolj verjetna obstruktivna
apneja, ki nastane zaradi zapore v
zgornjih dihalih, in sicer, ko se med
spanjem mišice mehkega neba in
žrela
sprostijo
in
povzročajo
prekinitve dihanja. Težave ima vsak
sedmi prebivalec, ampak se večina
tega ne zaveda.
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Načini zdravljenja so različni. Včasih je
dovolj že zmanjšanje telesne teže ali
spanje na boku ter izogibanje pitju
alkohola pred spanjem. Največkrat pa
se uporabi poseben dihalni aparat, ki
z vdihavanjem zraka v zgornja dihala
poskrbi, da ostanejo dihalne poti
odprte. Včasih pa je potrebna tudi
operacija.
Poseben dihalni aparat uporablja tudi
Vinko Hren, ki pravi, da se sedaj
precej boljše naspi, čez dan ima več
energije, tudi počutje je boljše.

O spalni apneji nam je predaval Marko Bombek, dr. med, spec. inter. med., pulmolog (Foto:
arhiv društva)

Obiskali občinski Bazar v Štorah

L

etos je potekal pod sloganom
»Podjetno na koš«, in sicer 17.
junija v Športnem parku Lipa.

Kot je že običajno, smo se tudi tokrat
predstavili s svojimi športnimi vozički,
s plakati, ki predstavljajo naše
dejavnosti, s publikacijami in z deli
članic, ki jih izdelujejo na delavnicah
ročnih spretnosti. Največ zanimanja
za našo stojnico so tudi letos pokazali
otroci, ki jih je zanimalo vse, predvsem
pa vozički za košarko ter ročno kolo.
Na Bazarju so se predstavila tudi
številna druga društva. Gasilci so
pokazali novo gasilsko vozilo,
predstavniki Srednje zdravstvene šole
Celje so izvajali meritve krvnega tlaka
in sladkorja v krvi ter prikazali
postopke oživljanja. Na voljo je bil tudi

Knjižni bazar, ki je omogočal
izmenjavo knjig in še marsikaj.
Dogodek je popestril tudi nastop
plesne skupne »Malo levo, malo

desno«, popoldne pa so se mimo
prizorišča zapeljali tudi najboljši
kolesarji na že 28. izvedbi Dirke po
Sloveniji in mi smo jih pri tem glasno
spodbujali.

Nenad in otroci na Bazarju v Štorah (Foto: arhiv društva)

Predstavitev v Občini Prebold

N

adaljuje se dobro sodelovanje
z Občino Prebold. Med 5.
julijem in 2. avgustom so bili v
Knjižnici Prebold na ogled postavljeni
plakati z dejavnostmi Društva
paraplegikov jugozahodne Štajerske,
kopije medalj naših športnikov z
največjih tekmovanj ter naše
publikacije. Razstava je potekala v
sklopu projekta »Občina Prebold po
meri invalidov« in je imela naslov
»Kar me ovira, me motivira.«.
Nekaj besed je ob otvoritvi razstave
povedal tudi Janez Hudej, medtem
ko je razstavo pripravila Ina Mastnak.
34

Janez pri ogledu razstave naših dejavnosti (Foto: arhiv društva)
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OBISKALI ŠALEŠKO DOLINO

T

udi letošnji izlet smo opravili kar
na območju našega društva.
Tokrat smo namreč obiskali
Velenje in Šoštanj. Velikokrat se niti ne
zavedamo, da so tudi čisto blizu nas
številne zanimivosti, ki jih še ne
poznamo in so vsekakor vredne
ogleda.
Obisk smo pričeli v Velenju, kjer nas je
pred Vilo Bianco, protokolarnim
objektom občine, sprejel župan
Mestne občine Velenje Peter
Dermol, nam na kratko povedal nekaj
o Velenju nekoč in danes ter se nam
zahvalil za dosedanje sodelovanje z
občino in ponudil sodelovanje in
pomoč tudi v prihodnje.
Tokrat smo si ogledali popolnoma
prenovljeni Stari trg (Staro Velenje) in
tam obiskali tudi muzej mineralov.
Skozi muzej nas je popeljal Jože
Rihtar, ki je večino mineralov tudi
sam nabral. Razstavljenih jih je preko
12700 s celega sveta. Gre res za veliko,
raznoliko in dragoceno zbirko, ki je
prava paša za oči.
Sledila je pot v Šoštanj, kjer smo
obiskali še muzej usnjarstva. Tovarna
usnja v Šoštanju je bila nekoč največja

Tovarna usnja v Šoštanju je bila nekoč največja v državi. Muzej usnjarstva pa nas je navdušil.
(Foto: arhiv društva)

v državi in v lasti družine Vošnjak. V
muzeju smo spoznali zgodovino
tovarne in mesta in s tem tudi
zgodovino družine, ki je bila do 2.
svetovne vojne lastnica tovarne in
skrbela praktično za vse v mestu.
Razstavljeni so številni stroji iz
preteklega časa, predstavljeno je
stanovanje
takratnega
delavca,
čevljarska delavnica in še marsikaj,
ampak tukaj ni dovolj prostora, da vse
zapišem, zato vam priporočam obisk
muzeja.

Nato smo se vrnili v Velenje, in sicer
smo obiskali nov prireditveni prostor
ob Velenjskem jezeru. Čas je bil za
kosilo, pogovor in druženje, po njem
pa za raziskovanje okolice jezera, ki je
prepredeno s številnimi stezami, ki so
urejene tudi za premikanje z
invalidskim vozičkom. Najpogumnejši
so se povzpeli še na razgledno
ploščad in potem je sledila samo še
pot domov.

Najpogumnejši na razgledni ploščadi Velenjskega jezera (Foto: arhiv društva)
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Letno srečanje članov
Organizirali smo ga v soboto, 27.
avgusta, na letališču v Levcu. Zbralo se
nas je preko 70 članov in naših svojcev
ter spremljevalcev, kar pomeni, da
udeležba sploh ni bila slaba. Tudi čas
ob koncu poletja se je izkazal kar pravi
za takšen dogodek.
Glavna atrakcija tokratnega srečanja
naj bi bile panoramske vožnje z
letalom, ampak je bilo žal preveč
nevihtno in mnogi med nami smo bili
malo razočarani, ker so poleti odpadli.
Smo si pa zato lahko letala čisto od
blizu ogledali v hangarju, ki je bil ves
čas odprt. Na letališču imajo številne
različne modele motornih in jadralnih
letal, ki so zanimivi vsak po svoje. Kljub
temu nam ni bilo dolgčas, pa tudi
vreme je brez dežja zdržalo skoraj do
konca, kljub slabi napovedi. Kot vedno
sta glavna druženje in pogovor.
Večina se nas ni videla že kar nekaj
časa, za nami so tudi bolj ali manj
zanimiva dopustovanja in tako smo si
imeli veliko za povedati.

Najboljši lokostrelci (Foto: arhiv društva)

Za brbončice je tokrat poskrbel g.
Slađan, ki nam je pripravil odlično
meso z žara, prebranec, slastne lepinje
in seveda še vse, kar gre zraven. Za
tekoče zadeve je poskrbelo društvo.

Dneva je bilo kar prehitro konec. Z
upanjem, da mogoče poletimo
naslednjič, smo se počasi razšli.

Kljub temu je bilo treba nekaj početi
in tokrat smo streljali z lokom.
Potrebno opremo, torej tarčo in nekaj
lokov, sta priskrbela lokostrelska
učitelja iz Turistične kmetije Izgoršek.
Enim je šlo odlično, drugim malo
slabše. Na koncu pa smo se pomerili
še na čisto pravi tekmi. Najboljši je bil
Srečko, drugi naš predsednik Matej
in tretja Jerneja, ki je ubranila žensko
čast.
Veliko smo si imeli za povedati in čas je hitro zdrvel mimo. (Foto: arhiv društva)

ŠPORTNA TEKMOVANJA

M

imo naših športnikov tudi
tokrat
ne
moremo.
Predstavniki našega društva
so tekmovali tako na mednarodnih
kot domačih tekmovanjih. Rudi
Centrih se je boril na svetovnem
prvenstvu v ribolovu na Madžarskem,
Franček Gorazd Tiršek je osvajal
kolajne na svetovnem pokalu, Simon
Gračnar, Enis Musič, David
Škorjanc in Aleš Povše so bil člani
košarkarske
reprezentance
na
vozičkih, ki je v Sarajevu osvojila 7.
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mesto na evropskem prvenstvu
skupine B in C in se s tem ponovno
uvrstila v skupino B.
Seveda so v tem času potekala tudi
številna ligaška tekmovanja. Najbolj so
se izkazali atleti in ribiči, ki so ubranili
ekipna naslova. Za nami je tudi zelo
uspešen nastop na Hrovatinovem
memorialu v Kopru, kjer je celjsko
društvo pobralo največ medalj. Na
tem mestu bi še omenil, da smo v
avgustu pričeli tudi sodelovanje z
Zapori Celje, in sicer smo jih zaprosili

za prostovoljno pomoč in na
treningih atletike nam že kar nekaj
časa pomaga zapornik prostovoljec
Željko, ki skupaj s Sergejem in
Davorinom poskrbijo, da imamo vso
potrebno asistenco in so s tem
treningi še bolj kvalitetni. Upajmo, da
bomo sodelovanje lahko razširili še na
druge dejavnosti.
Skratka, zanimivo in pestro je bilo na
celjskem koncu, o jesenskem
dogajanju pa več v naslednji številki.

[ DELO DRUŠTEV ]

ZAHVALA
Spoštovane bralke in bralci Paraplegika!
Vsem, ki ste prispevali prostovoljne prispevke preko
položnice, ki 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 ZPS. Sporočam
Vam, da bomo z vašimi prostovoljnimi prispevki tudi v
prihodnje ravnali odgovorno.
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
priloženega
obrazca
za
odstop
1 % dohodnine, ki se nahaja v tej številki glasila
Paraplegik »NIČ VAS NE STANE, ČE STE
DOBRODELNI« ali pa ga izpolnite na povezavi;
www.zveza-paraplegikov.si/sl/dohodnina
Iskrena HVALA in vse dobro.
Dane KASTELIC, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije

RAZSTAVA SLOVENSKEGA DRUŠTVA TRŠĆE

V

Galeriji Štala smo v petek, 5.
avgusta 2022, odprli razstavo
Slovenskega društva iz Tršča,
Hrvaška. Predsednica Silvana
Lautar
je
pred
mesecem
organizirala likovno kolonijo, na
kateri so nastala razstavljena likovna
dela. Zveza slovenskih društev na
Hrvaškem je krovna organizacija
vseh slovenskih društev na
Hrvaškem. V njenem okviru deluje
tudi Slovensko kulturno društvo
Gorski Kotar, Tršće. Osnovna naloga
društva je organizacija, združevanje
in povezovanje vseh slovenskih
društev
na
Hrvaškem
ter
oblikovanje skupnih stališč do
Republike Slovenije in Republike
Hrvaške.
Na omenjeni razstavi, ki je bila
odprta do 15. septembra, so

razstavljali: Veljko Toman, Miro
Švigelj, Dora Černe, Andrej
Černe, Sonja Butina, Janez
Dragolič, Valerija Gačnik, Igor
Vidrih, Ludvik Šraj, Vladimir

Korak, Željko Vertelj, Benjamin
Žnidaršič, Robert Mijalić, Denis
Mihelčić, Zlatko Pohobradsky,
Marjan Leš, Silvana Lautar.

Razstava v galeriji Štala (Foto: Ars Viva)
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Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Korošci se oglasimo, ko res imamo kaj za povedati in to kaj
konkretnega. Pa na kratko, brez rožic za saditi.
Da so koroški pobi fajn športniki, je znano – to radi potrdijo na tekmah.
Atleti so tako skupno drugi in ribiči tretji, le kegljači si niso ravno roke
»nacentrirali«. Ker v košarki nimamo ekipe, naš član pomaga
sosednjemu moštvu do zmag. Smo pa bili tudi kot skupina na
obnovitveni rehabilitaciji v Pacugu. Pridno smo vadili in čofotali, šli na
izlet v Trst, obiskovali koncerte in slaščičarne ob morju.

Ronkova 6, p. p. 70
2380 Slovenj Gradec
Spletna stran:
www.dpkoroske.si
E-pošta:
dpkoroske@gmail.com

Letos smo gostili prireditev Klobasarjenje – drugič z akcijo kolesarimo.SKUPAJ

L

etošnje
srečanje
ročnih
kolesarjev Zveze paraplegikov
Slovenije se je izvedlo na
Koroškem. Pripravilo ga je Društvo
paraplegikov Koroške ob pomoči ZPS
in ponovno v sodelovanju s Fundacijo
Neurotrust, ki je temu športnorekreativnemu
in
družabnemu
dogodku dodalo dobrodelno noto.
Zbranim – vseh nas je bilo 37 (od tega
dvajset para, tetraplegikov, štirje člani
Društva diabetikov Dravograd Polžki,
eden iz Društva invalidov Slovenj
Gradec, družinski člani in prijatelji,
podporniki) – v industrijski coni v
Pamečah pri Slovenj Gradcu so na
sončno praznično soboto, 25. junija,
spregovorili predsednik Društva
paraplegikov
Koroške,
Damjan
Hovnik, podžupan Mestne občine
Slovenj
Gradec,
dr.
Peter
Pungartnik, župan občine Ravne na
Koroškem, dr. Tomaž Rožen,
organizator športa na ZPS, Gregor
Gračner in član uprave Fundacije
Neurotrust, Iztok Kremser. V vabilu
na to akcijo so slednji stopili v kontakt
tudi z družbo SIJ Metal Ravne. V
njenem imenu je Katja Cvilak
Društvu paraplegikov Koroške predala
ček za 1.000 €, ki se ga bo porabilo za
nabavo novega kombiniranega vozila.
Prav tako se je v sklopu povabila in
predstavitve dogodka in organizatorjev
na Koroškem radiu izvedla nagradna
igra ter se predala nagrada
zmagovalcu.
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Zbrali in startali smo iz industrijske cone v Pamečah. (Foto: arhiv društva)

Trasa Klobasarjenja bila primerna tako
za odrasle kolesarje, otroke in
voznike električnih priklopov. Pot nas
je vodila po delu kolesarske poti,
imenovane »Štrekna« – bivša
železniška proga, iz Pameč mimo
Dravograda, čez mejni prehod Vič v
Avstrijo, skozi Lavamünd in v smeri
proti Pliberku, vse do visečega mostu
v vasi St. Luzia, nato do mosta v kraju
Jauntal in nazaj. Prekolesarili smo 63
km po trasi, ki je izredno lepa,

Pot nas je vodila tudi čez viseči most čez
Bistrico v vasi St. Luzia v Avstriji. (Foto: arhiv
društva)

razgibana,
zgodovine,
kulture,
znamenitosti in doživetij polna, ki ni
pustila nikogar ravnodušnega. V
spremstvu so bila kombinirana vozila,
tako za varovanje, ali če bi slučajno
kdo omagal, ali bi se mu izpraznila
baterija na priklopu. No, dvakrat je bilo
treba popraviti oz. zamenjati počeno
zračnico. Ob vrnitvi je vse udeležence
v baru Monte Carlo čakala dobra
hrana, da so si povrnili moči in v
sproščenem vzdušju uživali.
Fundacija Neurotrust že tretje leto
organizira akcijo kolesarimo.SKUPAJ, s
katero ustvarjajo splošno zavedanje o
enakopravnosti
in
sprejemanju
ranljivih skupin. Zavedajo se, kako
pomembno
je,
da
SKUPAJ
ozaveščamo o pomenu varnosti v
prometu in življenju oseb z
nevrološkimi boleznimi in poškodbami.
Prijavite se s prevoženimi kilometri na
www.kolesarimoskupaj.si
in
skupaj pomagajmo sebi in drugim.

[ DELO DRUŠTEV ]
FESTIVAL DRUGAČNOSTI

O

d začetka septembra do
sredine oktobra se odvija
Festival drugačnosti.
V četrtek, 1. 9. 2022, smo z odprtjem
razstave z naslovom Podobe narave
in volje duha otvorili 15. Festival
drugačnosti. Otvoritev smo že kar
tradicionalno priredili v prijaznem
okolju Knjižnice K. Meška. Ne gre za

običajno likovno razstavo, ampak za
predstavitev del ustvarjalca Franca
Avberška iz Velenja, naslikanih z usti,
in njegove zgodbe s posebno
sporočilnostjo.
Celotni festival ima poudarek na
izobraževalno-osveščevalni
noti.
Izvajajo se predavanja, delavnice in
predstave v šolah, »udarni« Bazar je bil

16. septembra, družabno-rekreativni
ter medgeneracijski sta Inkluzijski
pohod 13. 9. in Kolo povezuje 18. 9.,
letošnji literarni večer 23. 9. pa je bil
tudi glasbeni, saj smo gostili Mirjano
Šernek. Zaključimo 17. oktobra z
razstavo fotografij Nastije Fijolić.

POLETNI POPOLDAN POEZIJE

Z

a zaključek poletja smo v sredo,
7. septembra, v Črni na
Koroškem priredili Poletni
popoldan poezije s sestrama Urh.
Katarina je predstavila svoje haikuje,
uganke, pesmi, Helena pa čar šaha in
skupna ročna dela … in preprosto sta
navdušili občinstvo ter ga okužili z
dobro voljo. Predstavitev sta
popestrili z nagradnimi ugankami in
za nagrado podarili knjige in svoje
izdelke. Med temami nam je zaigrala
in zapela domačinka, kantavtorica
Boža Potočnik. Županja občine
Črna na Koroškem, ga. Romana
Lesjak, je vsem sodelujočim podarila
priložnostna darila, rože in se jim
prisrčno zahvalila za izjemen
dogodek.

UKANKA
Dva se stiskata,
ostali več prostora imajo,

Poletni popoldan poezije v Črni na Koroškem (Foto: arhiv društva)

Haiku
Moje zavetje
in največja opora:
ljudje ob meni.

čeprav so
spola
moškega,
imena
ženska vsi
imajo.

Rešitev: kontinenti
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Letošnje poletje je zaznamovala huda vročina z nevihtami, požari in
sušo. Globalno segrevanje se nam že maščuje. Čeprav je društvena
dejavnost v poletnih mesecih precej zamrla, se je kljub temu nabralo
nekaj zanimivih prispevkov. Preberite.

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

Irena Žibert

DELOVNI SESTANEK V RIBNICI

V

Domu
starejših
občanov
Ribnica je 7. junija 2022 potekal
delovni sestanek, ki so se ga
udeležili: župan Ribnice Samo
Pogorelec, župan Sodražice Blaž
Milavec, predstavnik Geodetskega
inštituta Jani Demšar, predstavnica
občine Kočevje Laura Horvat,
predstavnica občine Dobrepolje
Andreja Babič, predstavnica CSD
Ribnica
Bernarda
Drobnič,
predstavnika
policijske
postaje
Ribnica Simona Knez in Marjan
Cimprič, predstavnica ZZZS Ribnica
Renata Mihelič, predstavnik Zveze
paraplegikov
Slovenije
arhitekt
Marko Tul, predstavniki Društva
paraplegikov ljubljanske pokrajine –
predsednica Mirjam Kanalec, Slavko
Ivančič, Alojz Lesar, Željko Vertelj in
drugi. Prisotni so bili tudi naši člani in
članice iz teh občin z novo
poverjenico Majdo Ambrožič ter
njihovi svojci.
Na sestanku smo najprej predstavili
društvo in posebne socialne

Udeleženci delovnega sestanka v Ribnici (Foto: arhiv društva)

programe, nato so predstavniki
institucij predstavili svoje poglede na
potrebe paraplegikov, na koncu pa so
sledila vprašanja in pobude. Srečanje
je bilo namenjeno članom, njihovim
potrebam in morebitnim težavam ter
lokalnim službam, ki naj bi spoznale
delovanje društva in težave, s katerimi
se srečujejo osebe z okvaro
hrbtenjače. Na sestanku smo govorili
o izzivih, s katerimi se naši člani
srečujejo pri bivanju in vključevanju v
družbo, s poudarkom na dostopnosti
grajenega okolja za funkcionalno
ovirane osebe. Spraševali smo se,

kakšen je položaj invalidov v teh
občinah, ali je grajeno okolje
primerno za gibalno ovirane osebe in
ali bo občina v prihodnosti
zagotavljala kvalitetnejše življenje
invalidov. Svojo pobudo glede
arhitektonskih ovir in parkirnih mest v
Ribnici iz leta 2021 sta predstavila tudi
člana Slavko Ivančič in Alojz Lesar.
Po sestanku je sledilo še druženje
poverjenice s člani. Menimo, da je bil
sestanek uspešen in upamo, da se bo
sodelovanje prisotnih z društvom tudi
v prihodnje nadaljevalo in okrepilo.

SPOMLADANSKO SREČANJE V OBČINAH LUKOVICA IN MORAVČE

P

ravijo, da bi brez čebel življenje
na Zemlji kmalu izumrlo, ker ne
bi bilo glavnih opraševalcev. V
Sloveniji imamo zelo veliko čebelarjev
in na slovensko pobudo je
Organizacija združenih narodov
razglasila 20. maj za svetovni dan
čebel. Nenazadnje pa imamo
paraplegiki in tetraplegiki tudi
Čebelarsko sekcijo in prvi učni
čebelnjak na svetu. In tako ni
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naključje, da smo se najprej zapeljali
do Čebelarskega centra na Brdu pri
Lukovici.
Center, kjer ima sedež tudi Čebelarska
zveza Slovenije, stoji na izredno lepem
in mirnem kraju. Center in čebelarstvo
na Slovenskem nam je predstavila
Barbara Dimc in že na začetku
omenila dva slovenska moža, ki sta
pomembno vplivala na razvoj
čebelarstva pri nas in v svetu. To sta

bila Anton Janša in Pavel Peter
Glavar. Nekateri so si ogledali
medovito učno pot, vsi pa zanimivo
slovensko avtohtono kranjsko čebelo
v 3D prikazu in velikosti 170 cm. Ob
degustaciji smo se tudi posladkali z
avtohtonimi vrstami medu.
Po ogledu centra smo se zapeljali do
»Piknik placa« v mirni in neokrnjeni
naravi v Zgornji Javoršici, kjer se je leta
1929 rodil pesnik Dane Zajc. Tam so
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nas že čakale dobrote na žaru, nato pa
nam je dobrodošlico in dobro počutje
zaželela predsednica društva Mirjam
Kanalec. Sledilo je družabno
balinčkanje in druženje v prijetni
senci. V dokaj vročem nedeljskem
dnevu so se prilegli osvežilni napitki
ali pa hladno točeno pivo.
Tokratno spomladansko srečanje je v
lepem vremenu ob prehodu v poletje
s sodelavci pripravila Eva Pahovnik,
glasbo za vsak okus je vrtel DJ Slavko
Krajnc, pri prevozu s kombiji pa so
tudi tokrat sodelovale sorodne
organizacije. Darko, Milanko, Ciril in
Milan – velika hvala.

Pred Čebelarskim centrom na Brdu pri
Lukovici (Foto: arhiv društva)

V prijetni senci smo se pomerili v
prstometu. (Foto: arhiv društva)

posebej poudarjamo, da bi lahko tudi
sami nekoliko več storili za zdravje na
tem področju, saj sta zdravo srce in
ožilje temelj trdnega zdravja in
dobrega počutja. Seveda so potrebna
tudi odrekanja. Ne moremo se kar v
nedogled razvajati s prekomernim
uživanjem kave, sladkarij, alkohola,
cigaret, sedenjem in drugimi, na izgled
prijetnimi razvadami.
Tisti, ki so ob pregledu imeli slabše
rezultate, so dobili navodila in
priporočilo, na kaj morajo paziti, da bi
se stanje izboljšalo.

Marijana Žen Jurančič, dr. med. (Foto:
arhiv društva)

VSAKOLETNI PREVENTIVNI PREGLED

N

aše društvo že vrsto let
pripravlja preventivni pregled z
merjenjem
sladkorja
in
holesterola v krvi ter merjenje krvnega
tlaka. Tokrat smo ga pripravili 21. junija
2022 v društvenih prostorih. Več kot
40 naših članov sta pregledali
Marijana Žen Jurančič, dr. med.,in
VMS Branka Vipavec iz URI-Soča.
In kakšni so rezultati tokratnega
merjenja? Glede na to, da smo člani
društva po poškodbi hrbtenjače bolj
nagnjeni tudi k pridruženim boleznim,
so še kar zadovoljivi. Vendar vsako leto

NA KOLESARSKEM
FESTIVALU VELO-CITY

V

okviru največjega mednarodnega
kolesarskega kongresa Velo-city
2022, ki je v Ljubljani potekal od
14. do 17. junija, je Mestna občina
Ljubljana 15. junija 2022 pripravila
celodnevni
kolesarski
festival
»Kolesari – spremembo ustvari«. K
aktivnemu
sodelovanju
in
soustvarjanju programa festivala je
občina povabila različne slovenske
organizacije, društva, zavode, inštitute,
skupine in posameznike, ki delujejo na
področjih kolesarjenja in drugih oblik
trajnostne mobilnosti, varnosti v
prometu, urejanja mest, varstva okolja,
športa, zdravja, kulture idr. Okoli 30
različnih organizacij je na Kongresnem
trgu predstavilo ukrepe, projekte in
dejavnosti s svojega področja dela – na

Predstavitev dejavnosti društva (Foto: arhiv društva)

stojnicah in ob njih, v obliki dogodkov
in iger za otroke, spretnostnih
poligonov, razprav z udeleženci,
ustvarjalnih
in
uprizoritvenih
dejavnosti, kulturnega programa.
Na stojnici se je z različnimi
publikacijami
in
medicinskimi
pripomočki predstavilo tudi naše
društvo. Na poligonu, ki ga sestavljajo
različno strme klančine in neprimerna
rešetka z vhodom v manjši prostor, so

se obiskovalci z vožnjo z invalidskimi
vozički
lahko prepričali, kakšne
preglavice
nam
povzročajo
arhitekturne ovire in kako jih
premagujemo. Seznanili smo jih tudi z
drugimi ovirami, člani pa so jih ob
stojnici seznanili s svojimi in
društvenimi različnimi aktivnostmi.
Člani z vozički z električnimi priklopi pa
so se ob zaključku festivala udeležili
tudi kolesarske parade.
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SREČANJE ČLANOV S POVERJENIKI

N

a Vrhniki v Gostilni pri Kranjcu
smo 23. junija pripravili
srečanje
članov
s
poverjenikom Romanom Jesenškom,
v Ivančni Gorici 22. avgusta s
socialnimi poverjeniki Štefanom
Glavanom, Antonom Zakrajškom
in Veselko Pevec, v Kisovcu v
restavraciji in piceriji Naš hram pa 5.
septembra s poverjenikom Marjanom
Zupancem. V Ivančni Gorici smo imeli
tudi voden ogled podjetja Akrapovič,
ki je svetovno znani proizvajalec
izpušnih sistemov za motocikle in
športne avtomobile. Videli smo, kako
izdelujejo izpušne sisteme in kakšno
tehnologijo pri tem uporabljajo.
Dolenjsko srečanje smo zaključili v
Gostilni pri Obrščaku na Muljavi,
rojstnem kraju pisatelja Josipa
Jurčiča.

Ta srečanja so namenjena druženju
članov s poverjeniki, ki živijo bližje
drug drugemu, da se med seboj bolje
spoznajo, poklepetajo ter delijo svoje

izkušnje in morebitne težave. Vedno
pa se člani lahko obrnejo tudi na
zaposlene v društvu.

Srečanje s poverjenikom Romanom Jesenškom (Foto: arhiv društva)

Rok Bratovž

Mednarodni tabor para in tetraplegikov v Semiču

T

okrat se je v Semiču zbrala
pisana druščina članov z vseh
koncev
naše
podalpske
državice. In prav je tako. Tabor je
namenjen vsem članom Zveze
paraplegikov Slovenije, ki ga finančno
podpira, vsa organizacija in izvedba
pa je na strani Društva paraplegikov
ljubljanske pokrajine.
Poleg prijetnega meddruštvenega
druženja, ki ga v zadnjih časih
doživljamo
samo
še
preko
obnovitvene rehabilitacije, tabor
ponuja
aktivne
počitnice
in
edinstveno možnost piljenja znanja
angleškega jezika, saj pogovori s
prostovoljci potekajo v angleščini.
Tokrat smo žal imeli le dve, Danielo iz
Mehike in Evo, Španko, ki trenutno
živi v Belfastu. So pa na Zavodu
Voluntariat, ki je del prostovoljne
mreže SCI (Service Civil International,
spinal cord injury) in nam priskrbi
prostovoljce, povedali, da so imeli
letos povsod probleme s prijavami.
Ob tem bi rad dodal, da je Eva
povratnica na taboru, prvič je bila z
nami leta 2017. Z veseljem se je
odzvala povabilu, ki smo ga poslali na
skupine, ki jih ustvarimo vsako leto na
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Tabor Semič (Foto: arhiv društva)

FB. Je že moralo biti tako, saj je
pripomogla preseči jezikovno bariero,
ki je nastala med nami in Mehičanko
ob njenem zelo skromnem znanju
angleščine. Imeli pa smo tudi
slovenskega prostovoljca Slavca,
prijatelja našega Denisa iz Trbovelj.
Pripravljen je pomagati, mi pa smo ga
z veseljem sprejeli. Izkazalo se je, da je
pravi žar mojster, kar v Semiču vedno
prav pride, sploh, če je potrebno
nahraniti 16 ust. Za nego in pomoč
tistim brez osebnega asistenta je

skrbela Zdenka, ena naših bivših
asistentk, sedaj že nekaj let upokojena,
a se vedno z največjim veseljem
odzove našemu povabilu.
Kaj vse smo počeli med 25. in 30.
avgustom? Plavanje v Kolpi, ogled
partizanskega letališča Otok, od koder
so zavezniki leta 1944 začeli odvažati
ranjence in ubežnike v italijanski Bari,
obisk Otočca in Društva paraplegikov
Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
sodelovanje na lokalnem semiškem
festivalu, ogled predstave in različnih
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koncertov, sprehodi in kolesarjenje po
okolici, večeri ob žaru, spremljanje
reprezentančnih tekem košarke in
odbojke, igranje družabnih iger,
balinčkanje, namizni tenis in prijetno
druženje. Vse to bi lahko doživel tudi
ti, ki se sedaj sprašuješ, zakaj se nisi
prijavil. Mogoče pa naslednjič.
Tabor je v osnovi delovni tabor,
naloga prostovoljcev je, da pomagajo
pri čistoči, pripravi hrane, pripravi
mize, čiščenju posode, pripravijo nam
katero od svojih tradicionalnih jedi in
predstavijo svojo državo in kulturo. Mi
pa jim predstavimo življenje ljudi s

poškodbo
hrbtenjače,
precej
podrobno razložimo nastanke, vzroke
in posledice teh poškodb. V času
tabora očistimo vsa okna, zavese,
pobrišemo prah, ometemo pajčevine
znotraj in zunaj, posesamo in
pomijemo tla. Posvetimo se tudi
okolici. Hiša je kar zanemarjena, veliko
je pajčevine, pajkov in prahu, vso
posodo za 16 ljudi so prostovoljci
pomivali na roke, ker pomivalni stroj
že nekaj let ne dela, prenovljene
kopalnice so sicer lepe na pogled,
dokler ne gre prvi pod tuš, potem

voda teče v kuhinjo. Zato so vsi za
tuširanje uporabljali le eno kopalnico.
Čas teče hitro, ko se imaš luštno in
tako je bilo tudi tokrat. No ja, saj
drugače pri nas že ne gre, v 19 letih,
odkar pripravljamo ta tabor, je bil ČAS
vedno tisti problem, s katerim smo se
ukvarjali, prehitro je namreč tekel.
Tabora seveda ne bi mogli izpeljati
brez naših podpornikov: UNIJA
SMART ACCOUNTING d. o. o., CMC
GROUP d. o. o., BOROK d. o. o.,
LESPATEX d. o. o., STN d. o. o., INEA
RBT d. o. o. in TRINET d. o. o.

Irena Žibert

DELAVNICA NISI SAM - DRUGI DEL

V

društvenih prostorih je 30.
avgusta 2022 potekal drugi del
delavnice NISI SAM, ki smo jo
izvedli v okviru projekta »NISI SAM:
Projekt opolnomočenja oseb, ki so se
poškodovale v prometnih nesrečah in
podpora njihovim svojcem«. Namen
delavnice je bil opolnomočiti
paraplegike, tetraplegike in njihove
svojce, da bodo lažje premagovali
telesne ovire in psihosocialne stiske, v
katerih so se znašli zaradi svoje
invalidnosti oz. zaradi invalidnosti
bližnje osebe po prometni nesreči ali
zaradi kakšne druge nezgode ali
bolezni.
Tokrat smo imeli drugi del delavnice z
dr. Vesno Radonjić Miholič,
specialistko klinične psihologije, ki je

Udeleženci delavnice (Foto: arhiv društva)

predavala o sprejemanju samega
sebe, o odnosih med osebo s
poškodbo hrbtenjače in njenimi
svojci ter o drugih pomembnih
temah, povezanih z duševnim
zdravjem. Nato je sledil pogovorni del
delavnice o omenjenih tematikah, kjer

smo praktično iskali odgovore na
dileme in težave, s katerimi se člani
srečujejo v povezavi z invalidnostjo.
Vsak je imel priložnost naglasiti svoje
stiske in težave.
Projekt sofinancira Agencija za
varnost prometa.

Irena Žibert

PRELEP IZLET PO POSOČJU

V

ponedeljek, 29. avgusta 2022,
smo organizirali celodnevni
izlet po Posočju. Iz Ljubljane
smo se odpravili že v zgodnjih urah in
naš prvi postanek je bil Trentarski
muzej, kjer smo se seznanili z
naravnimi posebnostmi Triglavskega
narodnega parka, njegovo živo
naravo in kulturno krajino. Pot nas je
nato vodila do Muzeja sirarstva v
Kobaridu, kjer so nam predstavili
planinsko pašništvo in sirarstvo v
Posočju, pripravili pa so nam tudi

Izlet z ladjico po smaragdni Soči (Foto: arhiv društva)

degustacijo fermentiranih izdelkov.
Ker predsednica društva izhaja iz teh
krajev, smo se ustavili tudi pri njej na
tradicionalni malici – krompir v
oblicah s skuto. Zatem smo se z
ladjico Lucija v Mostu na Soči zapeljali

po smaragdni reki Soči, kjer smo
uživali v čudovitih razgledih in prijetni
klimi. Za zaključek smo se okrepčali s
poznim kosilom v Okrepčevalnici
Tolminska korita. V Ljubljano smo se
vrnili polni lepih vtisov in izkušenj.
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S PRIKLOPNIKI PO ČUDOVITEM MARIBORU

K

ar nekaj članov ljubljanskega
društva se je 24. avgusta 2022 s
kombijem odpeljalo na izlet v
Maribor, dva člana pa sta celo
preizkusila dostopnost vlaka in se
proti štajerski prestolnici zapeljala po
tirih. Za ogled in sprehod po drugem
največjem slovenskem mestu so
udeleženci
uporabili
električne
priklope. Naši skupini se je pridružilo
še nekaj mariborskih paraplegikov,
nato pa so se pod vodstvom
predsednika Društva paraplegikov
Podravja Borisa Klepa družno
odpravili
na
ogled
različnih
mariborskih znamenitosti, kot so Titov
most, različni trgi, Trije ribniki, Ljudski
vrt, Slomškova cerkev, Sodni stolp …
Na Lentu ob Dravi so si ogledali tudi
najstarejšo vinsko trto na svetu, ki ima
več kot 400 let. Je edina rastlina, ki ima

Pred najstarejšo vinsko trto na svetu (Foto: arhiv društva)

lasten muzej, vpisana je tudi v
Guinnessovo knjigo rekordov. Boris je
bil super turistični vodič, ki jim je
pričaral lepote in zanimivosti
Maribora.

Zadnji del poti je potekal ob
prečudoviti Dravi, mimo Mariborskega
otoka, do gostišča, ki poleg dobre
hrane nudi tudi dostopne sanitarije.
Pozno popoldne so se polni lepih
vtisov odpravili nazaj proti Ljubljani.

SLIKARSKA DELAVNICA V SPOMIN SILVU MEHLETU

N

aše društvo je 7. septembra
2022 na terasi Gostišča Livada
v Ljubljani pripravilo drugo
slikarsko delavnico slovenskih slikarjev
tetraplegikov
in
paraplegikov.
Tokratno delavnico smo posvetili
spominu na našega odličnega slikarja
in
prijatelja
Silva
Mehleta.
Po prometni nesreči v letu 1993 je
Silvo postal izredno težko gibalno
oviran tetraplegik, tako da je svoja
dela ustvarjal v postelji ali pa napol
leže v invalidskem vozičku, ki ga je
upravljal z usti. V letu 2002 se je
udeležil prve slikarske delavnice v
Semiču, nato pa, očitno z velikim
slikarskim talentom, izredno hitro
napredoval. Že v letu 2003 je namreč
postal štipendist, s 1. marcem 2011 pa
pridruženi
član
elitnega
Mednarodnega združenja slikarjev, ki
slikajo z usti ali nogami (VDMFK). V
Mehletovi kratki ustvarjalni poti so
nastala številna čudovita dela.
Silvo se je velikokrat pridružil ekipi pri
predstavitvi projekta »Različnost je
zakon« in učencem po osnovnih
šolah s svojim slikanjem z usti
dokazoval, da je življenje samo eno in
da se kljub težki poškodbi ne konča.
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Na slikarski delavnici so pod
mentorskim
vodstvom
Rassa
Causeviga slikarske tehnike olje in
akril na platno, risba, DIP, rezbarjenje
in oglje nadgrajevali: naš slikar Željko
Vertelj, ki je član Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami, Franc in Irena Ekart,
Klavdij Leban, Miran Jernejšek,
Ivan Regoršek in vodja kulturnih
dejavnost pri Zvezi paraplegikov
Slovenije
Metod
Zakotnik.
Slikarje je k umetniškemu ustvarjanju
spodbujal pano z napisom TVOJA
OVIRANOST NE SME OMEJEVATI
TVOJIH ZMOŽNOSTI!

Ob zaključku se je slikarjem zahvalila
predsednica
Mirjam
Kanalec,
poudarila je pomen kulturne
dejavnosti v društvu in ženi
pokojnega slikarja Heleni Mehle
izročila šopek s sliko mentorja naših
slikarjev Rassa Causeviga. Helena je ob
tem vidno ganjena dodala, da je
slikanje lepa umetnost in še posebej
primerna tudi za naše najtežje gibalno
ovirane člane. Organizatorju se je
zahvalil
tudi
vodja
kulturnih
dejavnosti pri Zvezi paraplegikov
Slovenije Metod Zakotnik.
Lep kulturni dogodek je podprl JSKD.

Na drugi slikarski delavnici na Livadi v Ljubljani (Foto: arhiv društva)

[ DELO DRUŠTEV ]
LITERARNI UTRINKI O LJUBEZNI

Č

lanice recitatorske skupine
ONA&ONE so se 2. avgusta
2022 odzvale vabilu Društva
NORMA7 in skupaj s članicami njihove
dramske skupine z recitalom
»Literarni utrinki o ljubezni«
nastopile na Kulturnici – Ljubezen
na obisku.
Lep kulturni dogodek je potekal v
prostorih
Ljudske
univerze
v
Ajdovščini, ki ga je spremljala misel
malega princa: »Kdor hoče videti,
mora gledati s srcem. Bistvo je
očem nevidno.«
Da so za temo letošnjih literarnih
utrinkov izbrali ljubezen, jih je
napeljala misel Ferija Lainščka:
»Bistven je bil zame vsekakor trenutek,
ko me je kratko malo obšlo, da je
največja možna angažiranost v
današnjem času pravzaprav v
tem, da govoriš o ljubezni.«

Zato so izbrali ljubezni posvečene
pesmi in prozne odlomke nekaj
najbolj znanih slovenskih avtorjev, in
sicer: Josipa Jurčiča, Franceta
Prešerna, Cirila Zlobca, Mile Kačič
in Neže Maurer ter jih strnili v recital
z naslovom Ljubezen na obisku.

V skupini ONA&ONE so nastopile:
Mirjam Kanalec, Alenka Tratnjek,
Marjana Lavrin, Ana Feržan in
Darinka Slanovec.
Projekt je podprl tudi JSKD.

Recitatorke na Kulturnici v Ajdovščini (Foto: arhiv Norma7)

Edo Ješe

Z ROČNIM E-MTB NA KRVAVEC

Ž

e lansko leto sem bil z gorskim
kolesom (z ročnim pogonom
spredaj in dvema manjšima
motorjema na zadnjih kolesih) na
Krvavcu, a sem zaradi nevihte moral
hitro obrniti domov. Zato sem imel ta
izlet v načrtu za letos.
Nanj sem se odpravil 3. avgusta
zgodaj zjutraj. Napovedano je bilo kar
vroče vreme, a vse do vrha
temperatura ni šla kaj dosti čez 20 °C.
Ker je pot dolga in strma, sem hotel
prihraniti kar največ baterije za
krvavške strmine, zato mi je bilo
vseeno kar toplo. Eno uro sem
potreboval do Grada, kjer pa se začne
pravi vzpon preko Ambroža. Do
Jezerc, do koder je asfalt, sem za 11,7
km potreboval še 1 uro in 45 minut.
Nato se cesta položi in spremeni v lep
makadam do vrhnje postaje gondole
(1.477 mnv). Do Hotela Krvavec in
Plaže (na višini 1.600 m) pa so v
lanskem letu celo položili asfalt. Na
Plaži sem se seveda moral obvezno
ustaviti (naj bo na smučanju ali
kolesarjenju), spiti pivo in pojesti nekaj
sladkega. Plan je bil izpolnjen, a ob

počitku in ogledu poti proti vrhu
(grob, kamnit makadam), sem vprašal
natakarico, do kam lahko pridem.
Odgovorila je, da verjetno do vrha
Krvavca, da gre pa tudi na Zvoh, kamor
pa še »navadni« kolesarji ne pridejo.
Če sem prišel že do tja, imel pa sem še
skoraj pol energije v bateriji, sem se po
okrepčilu odpravil pogledat, do kam
res lahko prilezem.
Pot do Doma na Krvavcu (1.684 mnv)
je bila kar lepa in ne prestrma, nato pa
do vrha Krvavca (1.853 mnv) postane
težja (večji kamni) in strmejša. Nekaj
deset metrov so jo celo zabetonirali,
da do oddajnika lahko pridejo z
avtom. Po vrhu Krvavca sem se spustil
in si ogledal še pot na Zvoh, stanje
baterije in pa seveda svoje stanje
duha. Pot je na najstrmejšem delu
tlakovana, baterija je imela še nekaj
energije, jaz pa volje. Torej sem se
odločil, da poskusim. V teh dobrih 500
metrih sem se dvakrat ustavil (Garmin
je kazal 32-odstotni naklon), se nadihal
in potipal, koliko se motorji grejejo
(uporabljal sem cca. 350 W moči), a
vseeno prišel do vrha vlečnice Zvoh

na višini 1.950 m. Tu imajo
akumulacijsko jezero, ki pa je ob tej
suši tudi precej prazno. Že od Doma
na Krvavcu, na vrhu Krvavca,
predvsem pa na Zvohu se odpirajo
krasni razgledi na Ljubljansko kotlino
skupaj s Šmarno goro ter na drugo
stran proti Veliki planini. Ob teh
razgledih z vrha se zaveš, kako visoko
si in si rečeš – splačalo se je.
Samo za spust sem porabil eno uro.
No, od Cerkelj do doma pa je bilo res
že vroče, kot so napovedali. Še nekaj
podatkov, ki so za kolesarje nujni:
skupaj sem v 8 urah vozil 6 ur (štiri do
vrha in dve nazaj do doma) ter naredil
čez 77 kilometrov in 1.750 višinskih
metrov.

Kamor še kolesarji težko pridejo (Foto: Edo
Ješe)
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[ DELO DRUŠTEV ]
ŠPORT
LIGA MESTA LJUBLJANE V KEGLJANJU – BORBENE TEKME

O

d 29. maja do 16. junija 2022
so potekale borbene tekme
(četvorke) v kegljanju. Dve
tekmi na kegljišču na Staničevi
Ljubljana Bežigrad v maju in dve v
juniju na kegljišču DI vojnih invalidov
Malenškova.
Naše društvo je sodelovalo v ekipni
sestavi: Adam Dmitrovič, Štefan
Glavan, Esad Hušić in Viktor Rupnik.
Borili smo se z naslednjimi društvi: na
kegljišču na Staničevi smo v maju
tekmovali proti DI Moste - Polje in DI
Šiška moški, nato v juniju na kegljišču

na Malenškovi z DI Šiška ženske DI Vič
- Rudnik. Ker se pa tekmovanje
nadaljuje jeseni v oktobru, še nimamo

končnih rezultatov. Zaenkrat (na
žalost) še nismo premagali nobene
ekipe.

Naša kegljaška ekipa (Foto: arhiv društva)

Eva Pahovnik

DRUŠTVENI PREIZKUS V ŠAHU, KEGLJANJU, STRELJANJU IN PIKADU

V

prostorih na Malenškovi v
Ljubljani smo 22. junija 2022
pripravili društveni preizkus v
namiznem tenisu, kegljanju, streljanju,
pikadu in šahu. Vsak šport je imel tudi
svojega vodjo, ki je novincem
pomagal pri pravilni izvedbi. Zbrala se
je prav prijetna druščina, ki se je
razporedila med različnimi postajami.
Bilo je dovolj časa, da je lahko vsakdo
preizkusil vse športe. Kot kaže, je na
društvu še veliko nadobudnih

športnikov. Če je vsaj eden izmed njih

našel nov hobi, je naš cilj dosežen.

V namiznem tenisu se je preizkusil tudi naš najmlajši član. (Foto: arhiv društva)

DRUŠTVENI UTRINKI
Ribolov: Naš ribič Boštjan Ceglar je
na državnem prvenstvu ob Škalskem
jezeru osvojil naslov državnega prvaka
v športnem ribolovu med ribiči
paraplegiki.
Namizni tenis: Legenda med igralci
namiznega tenisa naš Bojan Lukežič
je v paru s Primožem Kanclerjem iz
DP Podravja na mednarodnem
turnirju v Podgorici prišel do
četrtfinala.
Paraples: Na odprtem prvenstvu
Poljske sta si paraplesalka Lara
Nedeljkovič iz našega društva in
soplesalec Klemen Dremelj v
kategoriji combi latin class 2 priplesala
prvo, v kategoriji combi latin pa drugo
mesto. V nadaljevanju plesnega
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tekmovanja sta Lara in Klemen v
kategoriji combi freestyle class 2
osvojila drugo mesto, prav tako pa
tudi v standardnih plesih.
Parastrelstvo:
Na
tekmovanju
svetovnega pokala v Nemčiji sta
nastopila tudi dva naša strelca. Ekipa,
kjer je nastopil tudi debitant Aleš
Vrhovc, je svojila četrto mesto. V
posamični konkurenci je Toni Bavec
v streljanju z zračno pištolo osvojil 13.
mesto, Aleš Vrhovc pa 27. mesto.
Osmo klobasarjenje: Parakolesarji
našega društva so kolesarili tudi na
osmem klobasarjenju po Koroški in
Avstriji, ki ga je pripravilo Društvo
paraplegikov Koroške.

Pot jih je vodila po delu kolesarske
poti, imenovane »Štrekna«, iz Pameč
mimo Dravograda, čez mejni prehod
Vič v Avstrijo. Nadaljevali so skozi
Lavamünd in v smeri proti Pliberku,
vse do visečega mostu v vasi St. Luzia,
do mosta v kraju Jauntal in nazaj. Pot
je dolga okoli 63 km, izredno lepa in
razgibana trasa ni pustila nobenega
ravnodušnega.
Mirjam Kanalec podpredsednica
ESCIF
Upravni odbor ESCIF je za
podpredsednico soglasno potrdil
predsednico našega društva
Mirjam Kanalec, za kar ji iskreno
čestitamo!

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

S PANONSKIH RAVNIC
Vroče poletne dni smo izkoristili za številne športne in interesne
dejavnosti ter različna druženja. Pred dopustniškimi dnevi smo se
športno rekreirali in družili z invalidi iz sosednjih držav, podali smo se na
potep po Ljubljani in v času, ko se poletje počasi poslavlja, naše misli
že drvijo proti novim športnim uspehom in drugim dejavnostim, kjer se
bomo spet pogosteje srečevali na različnih delavnicah ter uporabljali
zanimive ideje, ki so se nam porodile čez poletje.

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

Poletno mednarodno športno druženje

V

sredo, 3. avgusta 2022, se je na
sedežu Društva paraplegikov
Prekmurja in Prlekije odvijalo
mednarodno športno srečanje, ki so
se ga udeležili naši člani, člani društva
Sožitje, člani DP Podravja ter invalidi s
sosednje Hrvaške, iz Čakovca.
Pred samim začetkom tekmovanja sta
zbrane pozdravila predsednik društva
Stanko Novak in športni referent
društva Franc Borovnjak. Prijetno
dobrodošlico sta še posebej zaželela
tekmovalcem s sosednje Hrvaške,
natančneje iz Čakovca, ki se
tovrstnega
tekmovanja
redno
udeležujejo, kot tudi članom DP
Podravja, ki so prav tako redni
udeleženci. Franc Borovnjak je na
kratko
pojasnil
nekaj
pravil
tekmovanja, nato pa vse skupaj
povabil na tekmovalna mesta.
Tekmovalci so se pomerili v
lokostrelstvu, pikadu in vrtnem
kegljanju. Tekmovali so tudi v
posebnih igrah, ki jih je pripravil
strokovni sodelavec Janko Rožman.
Najboljša lokostrelka je bila Marija
Kerec iz DP Podravja, drugouvrščena
je bila naša članica Marta Janežič, na
tretjem mestu pa Liljana Mihinjač iz
Čakovca. V moški konkurenci je prvo
mesto zasedel naš član Franc Jožef,
drugouvrščeni je bil Zdenko Lilek iz
DP Podravja, tretjeuvrščeni pa
Dragan Mustak iz
Čakovca.
Tekmovalci so se pomerili še v vrtnem

Poletno mednarodno druženje (Foto: M. Balažič)

kegljanju, kjer je v ženski konkurenci
slavila naša članica Irena Babič,
drugo in tretje mesto sta zasedli
Lidija Perčić in Melanija Krčmar,
obe iz Čakovca. V moški konkurenci je
prvo mesto zasedel naš član Franc
Borovnjak, drugo mesto Alfred
Lasetzky iz DP Podravja in tretje
mesto Zdenko Lilek, prav tako iz DP
Podravja.
V pikadu je prvo mesto osvojila naša
Irena Babič, na drugem je pristala
Lidija Perčić iz Čakovca in na tretjem
Marija Kerec iz DP Podravja. V moški
konkurenci so v metu pikada največ
točk dosegli člani našega društva, in
sicer prvo mesto Franc Jožef, drugo

mesto Franc Borovnjak in tretje
Dušan Slana.
Posebna kategorija tekmovalcev so
bili tudi spremljevalci, kjer je prvo
mesto osvojil Branko Barič, drugo
mesto Janko Rožman in tretje mesto
Katica Šikec iz Čakovca. Tekmovalci
so se pomerili tudi v kmečkih igrah, v
streljanju s fračo in metanjem valjarja.
Medalje sta podeljevala Tadeja
Šinkovec
in
Branko
Barič,
razglasitev pa je vodil športni novinar
Murskega vala Tonček Gider. Po
tekmovanju je sledilo še prijetno
druženje.
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Julijana Kralj

Srečanje članic Aktiva žena s članicami in člani društva Vizija

D

ruštvo VIZIJA ima v članstvu
večinoma starejše osebe, ki
imajo poleg drugih posledic
invalidnosti tudi gibalne omejitve,
zaradi katerih se poleg teh in staranja
hkrati v življenjskem okolju ne morejo
več vključevati v druge programe
tako, kot bi želeli. Zato izvajamo
poseben,
njihovim
potrebam
prilagojen program »Zmanjšanje
socialne izključenosti in aktivno
staranje invalidov«, v katerega
vključujemo različne aktivnosti za
uresničevanje interesov in potreb
tega dela članstva.
Dobili smo prijazno povabilo Društva
paraplegikov Prekmurja in Prlekije na
meddruštveno srečanje za ogled
učnega čebelnjaka in za skupen izlet s
popoldanskim druženjem. Srečanja
smo se z veseljem udeležili, saj so
medsebojno sodelovanje zadnji dve
leti onemogočale razmere in ukrepi v
povezavi s prisotnostjo koronavirusa.
Najprej smo si ogledali njihov učni
čebelnjak, ki je edini v Sloveniji, in je
namenjen temu, da lahko tudi ljudje
na invalidskih vozičkih uresničujejo
svoje želje in potrebe po čebelarjenju.
Postavljen je v neposredni bližini
poslovnih prostorov društva. Celoten
projekt je skrbno in natančno
načrtovan, od ideje do vpisa v

Register čebelnjakov in predaje v
namensko uporabo.
Okolica čebelnjaka je tlakovana in ima
urejeno klančino za vstop v notranjost
ter v prostor za apiterapijo. Panji so
nameščeni v eni vrsti v dosegu s
položaja invalidskega vozička. Panjske
končnice so poslikale članice Aktiva
žensk.
Pri
čebelarjenju
s
položaja
invalidskega vozička je pomembna
tudi izbira vrste panjev, prilagoditev
višine panja in nakladalnega
panjskega sistema (dvigalo za
nakladanje panja), prikolica za prevoz
satov ali čebelarskega orodja, škatle za
paketne roje in delo s čebelarskimi
družinami, stojalo za odlaganje
okvirjev ter vrsto drugih pripomočkov,
ki ljudem na vozičkih omogočajo
pravilno čebelarjenje.
Lepo urejeno zelenico so posadili z
medovitimi rastlinami (več vrst lip,
sadno drevje, grede z zelišči in
cvetočimi
cvetlicami),
da
v
posameznih letnih časih nudijo
čebelam pašo.
Brez ovir za gibalno ovirane imajo tudi
delavnico z vsemi potrebnimi
pripomočki za pripravo čebeljih
produktov. V okviru programa
ustvarjalnih delavnic s pomočjo
različnih modelov iz voska izdelujejo

Srečanje članic Aktiva žena s članicami in člani društva Vizija (Foto: B. Barič)
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sveče, cvetne motive, obeske za
božično drevo in druge predmete
uporabnih vrednosti.
Poleg
uporabnikov
vozičkov
sodelujejo tudi družinski člani in drugi,
ki pomagajo kot strokovnjaki in nudijo
prostovoljno pomoč, da lahko
čebelarjenje poteka tako kot pri
ljudeh brez gibalnih ovir.
V več kot enournem strokovnem
predavanju smo slišali vse, kar nas je
že dolgo zanimalo o tem učnem
čebelnjaku. Učna ura je bila izjemna in
nas je navdušila.
Potem smo se odpeljali v živalski vrt
»Sikalo« v Radence, ki ponuja ogled
več vrst živali in izkustveno učenje o
njih. Ne glede na to, da je živalski vrt v
zasebni lasti, ima za ljudi na vozičkih
izpolnjene vse pogoje za neoviran
ogled. Pred vhodom so označena štiri
parkirna mesta za invalide. Poti so
primerne širine, med seboj povezane
in utrjene. Imajo posebne sanitarije za
invalide ter ustrezno prilagojen
prostor za vmesni počitek.
Na koncu smo se ustavili v bližnjem
gostišču, kjer smo se ob odlični
gostinski
ponudbi
družili
in
meddruštveno srečanje zaključili v
veselem razpoloženju.

[ DELO DRUŠTEV ]
Izlet članov v Ljubljano

T

ako kot vsako leto, smo tudi
letos organizirali društveni izlet
za člane. V sredo, 22. junija 2022,
nas je vožnja iz Murske Sobote vodila
proti Ljubljani, kjer smo si ogledali
njene znamenitosti. Najprej smo se
ustavili v gostišču Pod vrbo, kjer nas je
pričakala topla malica. Sledil je ogled
živalskega vrta, ki je del zaščitenega
krajinskega parka Tivoli, Rožnika in
Šišenskega hriba. Pred vhodom in tudi
v samem živalskem vrtu smo lahko

občudovali kovinske kipe kiparja
Janeza Boljke. V ljubljanskem
živalskem vrtu so zbrane živalske vrste
z vseh celin sveta, naše člane so
najbolj pritegnile živali, značilne za
afriški svet.
Po končanem ogledu smo se
odpravili v središče mesta, kjer smo si
ogledali mestno jedro Ljubljane. Za
zaključek izleta smo se povzpeli na
zeleni grič sredi mesta, s starodavnim
obzidjem, in sicer na znameniti

Ljubljanski grad. Člani in njihovi
spremljevalci smo si tako z gradu, ob
kavici in pijači, lahko ogledovali
Ljubljano. Sledila je večerja in kratko
druženje v gostišču Pod vrbo, ki je v
toplem popoldnevu dajala primerno
senco za prijetno druženje in
kramljanje. Polni doživetij smo se v
večernih urah vrnili v Mursko Soboto,
prej pa smo zavili še na Trojane po
krofe.

Potepanje članov po Ljubljani (Foto: M. Balažič)

Naši ribiči zlati in bronasti na državnem prvenstvu v lovu rib s plovcem

V

soboto, 2. julija 2022, so se naši
ribiči udeležili državnega
prvenstva v lovu rib s plovcem,
ki je potekalo ob Škalskem jezeru v
Velenju.
Organizator
državnega
prvenstva je bila Zveza za šport
invalidov – Paralimpijski komite,
izvajalec tekmovanja pa RD Velenje.
Tekmovanje je potekalo posamično,
ločeno na sedeče in stoječe
tekmovalce. Na tekmovanju so
sodelovali člani iz pokrajinskih društev
Zveze paraplegikov Slovenije – DP
ljubljanske
pokrajine,
DP
jugozahodne Štajerske, DP Prekmurja
in Prlekije, DP Podravja in DP
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Medalje je podeljevala podžupanja
Velenja Darinka Mravljak.
V sektorju A je Venčeslav Bezjak
zasedel 1. mesto, tudi Leon Jurkovič
je osvojil 1. mesto, in sicer v sektorju C.

Franc Borovnjak je v sektorju B
osvojil 3. mesto.
Naslov državnega prvaka je osvojil
Boštjan Ceglar (DP LJ), drugi je bil
naš član Leon Jurkovič, tretji Gašper

Peček (DP NM). Ostala člana sta
osvojila naslednja mesta: 5. mesto
Venčeslav Bezjak in 10. mesto Franc
Borovnjak.

Naši ribiči so na državnem prvenstvu osvojili zlato in bron. (Foto: B. Barič)
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Naši atleti sezono zaključili na 4. mestu

V

torek, 28. junija 2022, je na
atletskem stadionu na Ptuju
potekalo 4. kolo lige ZPS v
atletiki, ki ga je v soorganizaciji z
Medobčinskim društvom slepih in
slabovidnih Ptuj pripravilo Društvo
paraplegikov Podravja. Tekmovanja se
je udeležilo 34 tekmovalcev iz štirih
regijskih društev.
V disciplini metanja diska je Dušan
Slana osvojil 8. mesto, Marta Janežič
10. mesto, Venčeslav Bezjak 16. mesto,
Andrej Gorza 17. mesto, Franc
Baum 19. mesto, Jani Grof 21.
mesto, Janko Škrinjar 23. mesto,
Ludvig Škraban 24. mesto, Marjan
Petek 25. mesto in Franc Borovnjak 26.
mesto.
V metanju krogle so se naši člani
uvrstili takole: Marta Janežič 4. mesto,
Franc Baum 12. mesto, Janko Škrinjar

13. mesto, Dušan Slana 16. mesto,
Venčeslav Bezjak 19. mesto, Andrej
Gorza 20. mesto, Franc Borovnjak 21.
mesto, Ludvig Škraban 22. mesto, Jani
Grof 23. mesto in Marjan Petek 24. mesto.
Pri metanju kopja pa so dosegli
naslednje uvrstitve: Marta Janežič 5.
mesto, Franc Baum
14. mesto,
Venčeslav Bezjak 15. mesto, Andrej
Gorza 16. mesto, Dušan Slana 18.

mesto, Janko Škrinjar 19. mesto,
Ludvig Škraban 21. mesto, Franc
Borovnjak 22. mesto, Jani Grof 23.
mesto in Marjan Petek 24. mesto.
Pomerili so se še v vožnjah na 100 in
200 metrov. Andrej Gorza je na 100
metrov osvojil 4. mesto, Franc Baum
8. mesto, Janko Škrinjar 10. mesto in
Jani Grof 12. mesto. Andrej Gorza je
bil 4. v vožnji na 200 metrov.

Atleti društva so sezono zaključili na 4. mestu. (Foto: B. Barič)

Franc Borovnjak prvi v sektorju C

V

četrtek, 16. junija 2022, so se
naši ribiči odpravili proti ribniku
Pivola, kjer je potekalo 3. kolo
lige ZPS v lovu rib s plovcem.
Tekmovanja se je udeležilo 25 ribičev
iz sedmih regijskih društev ZPS.
Pripravilo ga je Društvo paraplegikov

Koroške, tekmovanje pa je potekalo
po pravilniku Ribiške zveze Slovenije.
Prvo mesto je v ekipnem tekmovanju
pripadlo
Društvu
paraplegikov
jugozahodne Štajerske, ki so skupaj
ulovili 60.010 g rib. Drugouvrščena je
bila ekipa DP Koroške (17.900 g), na

tretjem mestu pa je bila ekipa DP
Podravja (19.250 g). Naša ekipa DPPP
je z 14.830 grami težko mrežo pristala
na 5. mestu.
V sektorju C je naš član Franc
Borovnjak osvojil odlično 1. mesto.

V Ormožu potekal 11. Peršakov memorial in hkrati zadnje kolo lige ZPS v športnem ribolovu

V

ponedeljek, 27. junija 2022, se je
zbralo 23 ribičev iz sedmih
regijskih društev ob ribniku v
Ormožu, kjer je potekala tekma za 4.
kolo lige ZPS v športnem ribolovu.
Organiziralo ga je naše društvo v
soorganizaciji z Zvezo paraplegikov
Slovenije.
Hkrati s 4. kolom lige ZPS je potekala
letos že 11. memorialna tekma v
spomin na dolgoletnega člana in
ustanovitelja Zveze paraplegikov
Slovenije, Ivana Peršaka.
Po štiriurnem tekmovanju je sodnik
Miran Senčar stehtal ulov in ribe vrnil
v ribnik. Sledila je razglasitev rezultatov
in podelitev nagrad najboljšim ribičem.
Naslov najboljše ekipe tokratnega
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Ribiška ekipa društva je sezono zaključila na odličnem 2. mestu. (Foto: B. Barič)

memorialnega
tekmovanja
v
športnem ribolovu je prejela ekipa DP
jugozahodne Štajerske. Na drugem
mestu je bila ekipa DP Podravja,

tretjeuvrščena pa je bila ekipa DP
Koroške. Naša ekipa DP Prekmurja in
Prlekije je dosegla peto mesto.
Vsem ribičem čestitamo za dober ulov!

[ DELO DRUŠTEV ]
Na društvu je potekalo mednarodno športno srečanje

V

torek, 14. junija 2022, smo na
sedežu Društva paraplegikov
Prekmurja
in
Prlekije
organizirali mednarodno športno
srečanje, ki so se ga udeležili naši člani,
člani DP Podravja, člani jugozahodne
Štajerske, član društva Dolenjske, Bele
krajine in Posavja ter invalidi s
sosednje Madžarske in Hrvaške.
Takšna
srečanja
vedno
radi
organiziramo, saj na ta način hkrati
spodbujamo naše člane, da so čim
bolj aktivni. Za osebe, ki so gibalno
ovirane, je šport posebnega pomena,
saj
pripomore
k
boljšemu
psihofizičnemu počutju. Poleg tega
izboljša
posameznikovo
fizično
pripravljenost, dvigne samozavest,
pripomore k sprejemanju samega
sebe, pomaga pri spretnejšem
obvladanju invalidskega vozička in
navsezadnje pomaga tudi krepiti
socialne vezi. Tak življenjski slog
namreč
bistveno
prispeva
k
ohranjanju in izboljšanju zdravja ter
deluje preventivno proti različnim
zdravstvenim zapletom.
Po uvodnih pozdravih in izrečenih
dobrodošlicah predsednika društva
Stanka Novaka je športni referent
Franc Borovnjak podal kratka navodila
in tekmovanje se je pričelo.
Tekmovalci so se pomerili v
lokostrelstvu, pikadu in vrtnem
kegljanju.

Na društvu je potekalo mednarodno športno srečanje. (Foto: M. Balažič)

Najboljša lokostrelka je bila Magasc
Gyulane z Madžarske, drugouvrščena
je bila Bernarda Čavlek, na tretjem
mestu pa Ljuba Vurušič, obe iz
Čakovca. V moški konkurenci sta prvi
dve mesti zasedla naša člana
Venčeslav Bezjak (1. mesto) in Ernest
Pucko (2. mesto), tretje mesto pa
Vinko Hren iz DP jugozahodne
Štajerske.
Tekmovalci so se pomerili še v vrtnem
kegljanju, kjer so v ženski konkurenci
slavile članice društva iz Čakovca, in
sicer se je Ljuba Vurušič zavihtela na
prvo mesto, drugo mesto je zasedla
Bernarda Čavlek, tretje Jadranka
Oreški. V moški konkurenci sta prvi
dve mesti zasedla naša člana: 1. mesto
je osvojil Štefan Bukvič, 2. mesto
Janko Škrinjar, 3. mesto pa Vlado
Oreški iz Čakovca.

Tudi v pikadu so vsa prva tri mesta
zasedle tekmovalke iz Čakovca, in
sicer je 1. mesto osvojila Bernarda
Čavlek, na drugem je pristala Ljuba
Vurušič in na tretjem Jadranka Oreški.
V moški konkurenci je v metu pikada
največ točk dosegel naš član Janko
Škrinjar, drugouvrščeni je bil prav tako
naš član Silvo Križanič, na tretje
mesto se je uvrstil Franc Pinter iz DP
Podravja.
Posebna kategorija tekmovalcev so
bili tudi spremljevalci, kjer je prvo
mesto osvojila Darja Rajsar, drugo
mesto Sztokacs Csaba z Madžarske
in tretje mesto Branko Barič.
Medalje je podeljeval Branko Barič,
razglasitev pa je vodil športni novinar
Murskega vala Tonček Gider. Po
tekmovanju je sledilo še prijetno
druženje.

V Murski Soboti je potekalo 3. kolo lige ZPS v atletiki

V

juniju 2022 je na atletskem
stadionu pri Osnovni šoli I v
Murski Soboti potekal 3. krog
lige ZPS v atletiki, ki ga je v
soorganizaciji z Zvezo paraplegikov
Slovenije pripravilo naše društvo.
Tekmovanja se je udeležilo 26
tekmovalcev iz štirih regijskih društev.
Na tokratnem tekmovanju najboljši
rezultat ni bil dosežen zaradi
odsotnosti
nekaterih
najboljših
tekmovalcev in slabšega vremena.
Ekipno so naši atleti tekmovanje
zaključili na četrtem mestu in ga
ohranili tudi v skupnem seštevku. V
disciplini metanja diska je Leon

Jurkovič osvojil 6. mesto, Franc Baum
11. mesto, Andrej Gorza 13. mesto,
Ludvik Škraban 14. mesto, Anton
Vrbnjak 15. mesto, Jani Grof 16. mesto,
Ernest Pucko 17. mesto, Janko Škrinjar
19. mesto in Franc Borovnjak 21.
mesto. V metanju krogle so se naši
člani uvrstili takole: Franc Baum 7.
mesto, Janko Škrinjar 10. mesto,
Anton Vrbnjak 11. mesto, Ludvik
Škraban 13. mesto, Andrej Gorza 14.
mesto, Franc Borovnjak 15. mesto,
Ernest Pucko 16. mesto in Jani Grof 17.
mesto. Pri metanju kopja pa so
dosegli naslednje uvrstitve: Franc
Baum 9. mesto, Ludvik Škraban 10.

mesto, Andrej Gorza 11. mesto, Jani
Grof 13. mesto, Franc Borovnjak 14.
mesto, Ernest Pucko 15. mesto, Janko
Škrinjar 16. mesto in Anton Vrbnjak 17.
mesto. Leon Jurkovič je v metanju kija
osvojil 3. mesto. Pomerili so se še v
vožnjah na 100, 200, 400 in 800
metrov. Andrej Gorza je na 100
metrov osvojil odlično 2. mesto, Janko
Škrinjar 6. mesto, Franc Borovnjak 7.
mesto, Franc Baum 8. mesto in Jani
Grof 9. mesto. Andrej Gorza je bil tretji
v vožnji na 200 metrov, peti v vožnji
na 400 metrov in četrti v vožnji na 800
metrov.
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Vladimir Peterlin in Klavdij Leban | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Še v predpoletnih mesecih, ko nas je sonce izdatno grelo in smo iskali
senco, zavetje pred soncem, tisto malo hladu, je bila reka Soča naša
odrešiteljica.

V

soboto, 18. junija 2022, je društvo Paraplegikov severne Primorske
organiziralo predpoletni izlet z ladjico Lucijo, ki nas je popeljala po
čudovitem jezeru na Mostu na Soči. Vožnja z njo nas je prijetno ohladila,
kapitan pa pošteno nasmejal. Izleta se je skupno udeležilo 25 članov in
prijateljev. Kasneje smo se vsi odpeljali še na Tolminski Lom, kjer smo na
turistični kmetiji Široko uživali v prečudovitem razgledu in božanski hrani.

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

Med našim ljubim Novigradom in še ljubšo
Pineto (Foto: osebni arhiv KL)

Skupinska na Širokem (Foto: osebni arhiv VP)

Klavdij Leban

Kolesarjenje po Istri

P

o poletnem premoru smo
počasi začeli z društvenimi
aktivnostmi. Za zaključek toplih
dni smo organizirali kolesarjenje ob
istrski obali. V soboto, 24. septembra,
smo se z društvenim kombijem in s
svojimi vozili odpravili v Umag. Mesto
se nahaja na severozahodni obali
Istre, ob obalni cesti, ki povezuje
Savudrijo z Novigradom, samo 10 km
od državne meje s Slovenijo. Umag s
svojimi ozkimi uličicami in slikovitimi
majhnimi
trgi
kaže
tipično
srednjeveško urbano podobo. V
jugozahodnem predelu Umaga je
ohranjen del mestnega obzidja iz 10.
stoletja, z obrambnim stolpom iz 14.
stoletja. Ohranjenih je tudi nekaj hiš v
slogu beneške gotike. Mesto se je v
zadnjih letih zelo razvilo. Glavna
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gospodarska dejavnost v občini je
turizem. Poleg njega pa se prebivalci
zaradi rodovitne zemlje ukvarjajo tudi
s poljedelstvom in vinogradništvom.
Še vedno je pomembna dejavnost
ribolov, v mestu delujejo tovarna za
konzerviranje rib in sadja, pa tudi
obrat za izdelavo testenin in
cementarna.
S parkirišča, kjer smo se priklopili na
baterijske pogone, nas je pot najprej
vodila ob glavni cesti proti Novigradu
po zelo lepi kolesarski stezi. Po nekaj
kilometrih v kraju Đuba pot zavije čez
glavno cesto in se spusti do obale.
Kolesarjenje tik ob obali skozi kraj
Špina do Lovrečice in tisti vonj po
morju nas je navdihoval in nam
pričaral zelo lepe trenutke. Med potjo

smo se okrepčali z energijskimi
napitki, nekateri so celo pomalicali, saj
je bilo pred nami še kar nekaj
kilometrov. Ko smo prešli skozi kamp
Park Umag, se je pot še dobrih sto
metrov nadaljevala po novi kolesarski
stezi, nato pa po glavni cesti skozi
Karigador in Dajlo, kjer smo zavili na
makadamsko pot skozi kamp Mareda
in do naše preljube Pinete. Sledil je
obvezen postanek pri našem
počitniškem domu ZPS, ki pa je že
sameval. Krenili smo še naprej ob
obali do Novigrada, kjer smo se po
opravljenih šestnajstih kilometrih
ustavili v prijetnem gostišču na kosilu.
Po dobrem okrepčilu smo opravili še
skupno fotografiranje in se po isti poti
vrnili nazaj do svojih prevozov. Za
konec je padla tudi ideja, da naslednje
leto rezerviramo vikend paket v naši
Pineti in to pot ponovimo ali pa se
odpravimo proti Poreču.
Za pomoč in varno ter dobro počutje
se
zahvaljujemo
tudi
našim
spremljevalkam in šoferju kombija
Igorju.

[ DELO DRUŠTEV ]
Dopisniki | Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA
»En hribček bom kupil, bom trte sadil, prijat’le bom vabil, še sam ga
bom pil.« Jesen je tu. Tudi tokrat je obrodila najstarejša trta na Lentu,
ki smo jo pred nedavnim predstavili našim ljubljanskim kolegom. Lepo
je bilo. Kako zelo, pa preberite v nadaljevanju.

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

Izlet na Sočo

V

še prekrasnih nekoronskih
prvih septembrskih dneh je
društvo organiziralo izlet v
Posočje. Za prevoz vseh prijavljenih
članov smo tokrat najeli prilagojen
avtobus podjetja iz Kranja, kar se je
izkazalo za perfektno potezo, saj smo
ga napolnili do zadnjega kotička, naši
vozniki pa so si lahko tokrat oddahnili.
Na lep sončen dan smo se izpred
društva odpravili proti severni
Primorski, kjer smo si najprej ogledali
muzej sirarstva v Kobaridu. Za Posočje
sta značilni tisočletna tradicija in
dediščina planinskega pašništva in
sirarstva. Prve omembe planin
zasledimo že v pisnih virih iz 12. in 13.
stoletja. Današnja Mlekarna Planika je
nastala prav na osnovi te dediščine in
ohranjene tradicije, zato so se v
mlekarni odločili, da skupaj s
Tolminskim
muzejem
postavijo
zgodovinsko-etnološko zbirko OD
PLANINE DO PLANIKE, kjer to
dediščino predstavljajo različnim
skupinam obiskovalcev. To živo
tradicijo je v poletnem času mogoče
videti na planinah v Posočju, vendar
marsikomu ni dano, da bi se odpravil
tja ali pa za to nima časa, lahko pa
obišče muzej, po katerem vse
obiskovalce strokovno vodijo. Preko
njega želijo planinsko pašništvo in
sirarstvo v Posočju predstaviti širši
javnosti. Planine se večinoma
nahajajo v hribovitih predelih doline
Soče nad 1000 metrov nadmorske
višine. V muzeju si obiskovalci med
drugim lahko ogledajo staro sirarno z
ognjem pod kotlom in arhivsko klet,
kjer zorijo stare sire Tolmince. Na
ogled je tudi planinski stan z vso

Avtobus smo napolnili do zadnjega
kotička. (Foto: osebni arhiv IE)

potrebno opremo za predelavo mleka
v sir, ki so jo in jo še danes uporabljajo
na planinah Posočja. Muzej je bil zelo
zanimiv in res vreden ogleda. Od
vsega sira, o katerem je bilo govora,
smo hitro postali lačni, zato je bil naš
naslednji postanek na turistični kmetiji
Široko. Kmetija je velika 20 ha in se
nahaja na 755 m nadmorske višine.

Upravlja jo 4-članska družina, ki se
preživlja s kmetijstvom, od leta 2001
se ukvarjajo še z dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji. Skozi vse leto
molzejo krave in redijo tudi druge
vrste goveda, prašiče, kokoši, zajce in
koze. Tako si čimbolj prizadevajo za
samooskrbo z osnovnimi živili (jajca,
meso, mleko itd.). Pri njih smo pojedli
res izvrstno kosilo. Siti smo se odpravili
samo še na Most na Soči, na ladjico, ki
nas je popeljala po reki Soči kar je bila
hrana za dušo. Kaj tako lepega!
Gregorčič ne pravi zaman: »Krasna si,
bistra hči planin …«.
Dan je bil popoln. Imeli smo se res
krasno, lepo, enkratno, nepozabno …
in da ne pozabimo. Dan nikakor ne bi
bil tako pozitiven in fajn, če se nam ne
bi pridružila »muzikanta« Andrej
Šerkezi in Denis Horvat, ki sta nas
zabavala na prav vsakem koraku oz.
obratu koles.

Predavanje o sirarstvu smo poslušali z zanimanjem. (Foto: osebni arhiv IE)
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Boris Klep

Ljubljančani v Mariboru

K

aj se zgodi, ko Ljubljančan v
Maribor prihiti? In še to v lepem
vremenu in soncu, ki nas je tisti
dan spremljalo po vseh poteh in se
nam nasmihalo vse do Bresternice. To
je bil dan, ko so nas prišli obiskat
ljubljanski
prijatelji
s
svojimi
električnimi priklopi z željo, da
nekoliko bolje spoznajo naš prelepi
Maribor. Večina od njih ga pozna le po
najstarejši vinski trti na svetu in po
nogometnem klubu. Pa še to zgolj iz
medijev, saj jih pot nikoli ni zanesla v
drugo največje mesto v Sloveniji.
Verjamem, da imamo Mariborčani
zelo radi svoje mesto in se z njim radi
pohvalimo pred drugimi ljudmi. Res
je, da nismo velemesto in da naših
znamenitosti po tretjem, četrtem
obisku zmanjka, a to ne zmanjša
dejstva, da o svojem mestu in
njegovih znamenitostih govorimo s
srcem. Obisk naših prijateljev ni trajal
več dni, ampak le nekaj ur, zato jih je
bilo treba v kratkem času popeljati
skozi znamenitosti in povedati čim
več o mestu pod Pohorjem, obdanem
z žlahtno vinsko trto posejanimi griči.
Odločitev, kam jih popeljati in kaj vse
jim povedati, je bila izredno težka.
Skoraj vsak del Maribora ima burno in
zanimivo zgodovino ter nek svoj šarm
in kotiček, ko se ti zazdi, da lepšega ni.
Lepo je posedeti ob Vodnem stolpu z
deci rujnega in se zazreti v mogočno
reko Dravo, se sprehoditi oz. v našem
primeru prevoziti po čudovitem
mestnem parku, občutiti mladost in
živahnost
Poštne
ulice,
pa
domoljubnost
in
ponos
v

Kdo pravi, da Ljubljančani in Mariborčani ne zmoremo sobivati? (Foto: osebni arhiv BK)

Volkmerjevem prehodu, strast in
ognjevitost Ljudskega vrta ter
spoštljivost in žalost ob mariborskih
zaporih, kjer so nacisti na dvorišču
mariborskih sodnih zaporov v enem
dnevu usmrtili 143 talcev, slovenskih
domoljubov, kar predstavlja le eno od
težkih zgodb Maribora, ki med drugim
potrjuje ime in geslo za naše mesto –
Mar mi je in borim se za to mesto.
Potepu po Mariboru so se priključili
tudi nekateri člani našega društva in
Mariborčanka, ki je sicer članica
prekmurskega društva, Anita Trebše,
tako da je druženje postalo
multidruštveno. Zbrali smo se v
največjem mariborskem nakupovalnem
centru Europarku, kjer so gostje
parkirali svoja prevozna sredstva ter se
priklopili na električne "konjičke". Po
pozdravu in krajšem »kafetkanju« nas
je pot preko Titovega mostu vodila do
Grajskega trga, kjer nas je pričakala
novinarska ekipa BK TV-ja, ki je
opravila nekoliko krajših intervjujev z
udeleženci potepa. Šele za tem se je
pravo raziskovanje Maribora lahko

pričelo. Po slabih štirih urah in
številnih
ogledih
znamenitosti,
vključno s staro vinsko trto na Lentu,
nas je pot vodila ob obrežju reke
Drave, mimo Koblarjevega zaliva in
Mariborskega otoka, do priljubljenega
gostišča Mariborčanov, Sidra. Izredno
prijetno druženje se je v čudovitem
ambientu dravskega nabrežja, ob
dobri hrani in pijači zaključilo že v
skoraj večernih urah. Ob tem bi se še
enkrat najlepše zahvalil vsem
prisotnim članom ljubljanskega
društva, ki so nas počastili s hrano in
pijačo.
In kaj se zgodi, ko Ljubljančan v
Maribor prihiti? Predvsem izjemno
prijateljsko vzdušje, ki je vladalo od
začetka pa vse do konca. Bilo je super
fajn in lepo je videti, kako malo je
potrebno, da smo ljudje srečni in
zadovoljni in da vsaj za trenutek
pozabimo na vsakodnevne tegobe ter
sebi in drugim pokažemo, da je
potrebno živeti v tem trenutku in ga
zaužiti s polno paro.

Simon Šerbinek

Košarka na vozičkih ob dnevu slovenskega športa

Š

tirje člani košarkarske ekipe na
vozičkih Društva paraplegikov
Podravja (Urban Iršič, Tadej
Klinc, Danijel Milošič, Simon
Šerbinek) smo se udeležili dneva
slovenskega športa na Osnovni šoli
Gustava Šiliha, ki se je odvil v petek,
23. septembra 2022. V ta namen smo
predstavili šport invalidov – košarko
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na vozičkih, ki je zelo atraktiven in
adrenalinski, hkrati pa povezovalni in
ekipni duh krepita ljudi s posebnimi
potrebami. Učenci so še sami
preizkusili tehniko vodenja žoge na
vozičku in meta na koš.
Na športnem dnevu smo lahko videli
tudi druge športe in se prepričali, da

Naši člani so se predstavili s košarko na
vozičkih. (Foto: maribor24.si)

[ DELO DRUŠTEV ]
smo včasih sposobni več, kot se
zavedamo. Še naprej bomo aktivno
sodelovali v družbi in se vključevali v
akcije, ki ozaveščajo vse ljudi o
drugačnosti,
a
hkrati
o
enakopravnosti.

smemo prepustiti malodušju in
brezvoljnosti. Kljub vsem oviram je
treba še dalje »metati na koš« in
čeprav ni vsaka poteza zadetek,
moramo vztrajati na naši poti.

Šport združuje, zato smo po
aktivnostih tudi poklepetali z učenci,
gosti na prireditvi in našimi
spremljevalci. Strinjali smo se, da se ne
glede na posladkane besede ne

Parabasket 2022

V

času od 24. 06. 2022 do 26. 06.
2022 je v Miklavžu na
Dravskem polju potekal že 23.
mednarodni turnir v košarki na
vozičkih, ki so se ga udeležile tri
prijateljske ekipe iz regije. Čeprav smo
v društvu na začetku bili nekoliko
skeptični in previdni, predvsem kar se
tiče financ, ter ob razmerah in
omejitvah, ki so zadnja leta doletele
naš svet, smo se zato odločili, da
povabimo le tri ekipe. Strah je bil
popolnoma odveč in lahko rečem, da
so se mariborska podjetja izredno
dobro odzvala in podprla ta naš
tradicionalen turnir. Le ta je tudi tokrat
potekal v izredno športnem in
prijateljskem vzdušju. Kot da bi težave
prejšnjih let, povezane s corona
virusom, ljudi naredile veliko bolj
željne druženja. Tako ni manjkalo
prijateljskih objemov, smeha in dobre
volje,
pristnih
trenutkov
in
hvaležnosti, kar je vsekakor lepa
popotnica za vse naslednje turnirje.
Za turnirjem stojijo ljudje, ki več
mesecev zbirajo in sestavljajo
kamenčke v košarkarski mozaik,
imenovan Parabasket. Že zdavnaj so
se ti ljudje odločili, da jih pri
organizaciji turnirjev ne bo nič
zaustavilo. S karakterjem, trmo,
zagnanostjo in predvsem veliko
ljubeznijo do košarke, so tudi letos
uspeli organizirati še en nadvse
uspešen turnir.
Skozi ves turnir so prostovoljke in
prostovoljci skrbeli za dobro počutje
tekmovalcev in obiskovalcev. Barbara,

Po končanih nedeljskih tekmah in
memorialnem metanju trojk je sledila
zaključna ceremonija, podelitev
izredno ličnih pokalov, ki so jih
posebej za ta tradicionalni turnir
izdelali v podjetju Palfinger iz
Maribora. Pokal v metanju trojk je
osvojil in prejel iz rok Zdenke Kaiser,
mlad igralec Rosuljaš Strahinja iz ekipe
KIK Zmaj, pokal za najboljšega strelca
je osvojil Vahid Alihođić iz ekipe KIK
Sana, za najbolj koristnega igralca
turnirja pa je bil s strani kapetanov
vseh ekip proglašen domač igralec
Danilo Kamenik.

Bernarda, Anja, Mira in Slavko so
nesebično in srčno kuhali kavo, delili
različno pecivo, sladoled, ki ga je
donirala sladolednica BUM iz Tezna,
vodo, sokove, ter z marsikaterim
tekmovalcem na večernem druženju
tudi zaplesali. Zapisniško mizo je s
svojimi sodelavci vodil izkušen maček
tega posla Ivan Bubnjar Buba, Boštjan
Anđelković za moderiranje in glasbo,
za pravilen in pošten potek igre pa sta
skrbela sodnika Andraž Šerbinek in
Aljaž Visinski.
Poseben čar turnirju je dalo prelepo in
srčno večerno druženje vseh
tekmovalcev, prostovoljcev, članov
društva in njihovih partnerjev in
številnih povabljencev na terasi
gostišča Oriental Grill, ki so uživali ob
dobri hrani in zvokih enkratne
ciganske glasbene skupine Gitano iz
Prekmurja.

Organizatorji turnirja se v imenu
Društva paraplegikov Podravja in v
svojem imenu prisrčno zahvaljujejo
vsem
donatorjem,
sponzorjem,
dobrotnikom, prostovoljcem, brez
katerih turnirja ne bi bilo mogoče
izpeljati - Občini Miklavž na Dravskem
polju, ki je donatorsko odstopila
športno dvorano, zlatemu donatorju,
mariborskemu podjetju DEM, Zvezi
paraplegikov Slovenije, ki prav tako
vsako leto finančno podpre ta
mednarodni turnir in je bila letos
srebrni
donator,
bronastemu
donatorju, ljubljanskemu podjetju s
tehničnimi pripomočki, Ormega MM
in vsem ostalim podjetjem, ki so prav
tako
finančno
ali
materialno
pripomogla k izvedbi turnirja. In
seveda še enkrat velika hvala vsem
zgoraj naštetim prostovoljkam in
prostovoljcem, ki dva dni dobesedno
dihajo turnir. HVALA in se vidimo
naslednje leto!
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Jože Globokar I Sodelovalo je sedem držav

53. HROVATINOV MEMORIAL Z REKORDNO
MEDNARODNO UDELEŽBO
Zveza paraplegikov Slovenije je v soorganizaciji Društva paraplegikov Istre in Krasa ter Zveze za šport
invalidov Slovenije – Paralimpijski komite, pripravila že 53. Hrovatinov memorial z 32. državnim prvenstvom in 8.
mednarodnim tekmovanjem, kjer je sodelovalo rekordnih sedem držav.

P

rof. Bojan Hrovatin je pionir
športa invalidov, ki je v Sloveniji
pred več kot pol stoletja
postavil temelje, na katerih stoji
rekreacijski, tekmovalni in vrhunski
šport vseh invalidnih športnikov.
Letošnje tekmovanje je potekalo 10.
septembra 2022 na atletskem
stadionu Bonifika v Kopru, slovenskim
tekmovalcem pa so se pridružili še
atleti s Hrvaške, iz Srbije, Bosne in
Hercegovine, Črne gore, Severne
Makedonije in tokrat prvič tudi atleti s Češke.
Že po tradiciji je začetek odmevnega
športnega
dogodka
naznanila
Zdravljica, nato pa so športnike
pozdravili, nagovorili in zaželeli dobre
rezultate: podžupanja Mestne občine
Koper Jasna Softič, predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije Dane
Kastelic,
predsednik
Društva
paraplegikov Istre in Krasa Benjamin
Žnidaršič, vodja atletike Janez
Hudej, ki je predstavil potek
tekmovanja, in vodja športa Gregor
Gračner, ki je prisotne seznanil s
celostnim programom. Ob tej
priložnosti je Medico 3, medicinsko
estetski center, predstavil svoje
proizvode
z
inkontinenčnim
materialom in nizozemskimi urinskimi
katetri
QURAN.
Proizvode
je
predstavila direktorica Eva Bukovec.

Zbrane je v Kopru pozdravila podžupanja
Jasna Softič. (Foto: arhiv ZPS)

Tekmovanje je v ugodnem vremenu potekalo
hitro in brez zapletov. (Foto: arhiv ZPS)

Že po ustaljenem programu so se na
šestih tekmovališčih najprej začeli
troboji v metu diska, kopja ali kija in v
suvanju krogle. Tako kot na
dosedanjih tekmovanjih so atleti tudi
tokrat po ustaljeni praksi in na istem
tekmovališču menjavali le orodja,
sodniki pa so v tekmovalni list vpisali
najboljši rezultat. Zato je tekmovanje
v ugodnem vremenu potekalo hitro
in brez zapletov. Atleti paraplegiki ter
nekoliko lažje gibalno ovirani
tetraplegiki so za doseganje boljših
rezultatov
uporabljali
posebne
tekmovalne stole, ki so nekoliko višji
od vozičkov, težje gibalno ovirani
tetraplegiki pa so svoja orodja metali z
navadnih sobnih vozičkov.

»formule«, vožnji na 100 m s
standardnimi vozički v spomin na
prof. Bojana Hrovatina in memorialni
vožnji na 800 m s standardnimi in
specialnimi vozički v spomin na
novinarja Henrika Übeleisa, velikega
prijatelja športnikov paraplegikov in
tetraplegikov.
Glede na višino poškodbe atleti v
trobojih tehničnih disciplin tekmujejo
v skupinah od F51 do F57, v trobojih
vožnje pa v skupinah od T51 do T54.
Skupine, kjer je nastopalo manjše
število tekmovalcev, so organizatorji
združili v eno skupino. Rezultate so
vrednotili na osnovi svetovnih
rekordov
Mednarodnega
paralimpijskega komiteja. Starejši
tekmovalci so tekmovali v skupini
veterani.
Rezultati štirih najboljših atletinj in
atletov v četveroboju (krogla, disk,

Sledil je drugi sklop tekmovanja –
troboj voženj (100, 200, 400 m) na
posebnih
vozičkih,
imenovanih

Na stadionu Bonifika zbrani v rekordni mednarodni udeležbi (Foto: arhiv ZPS)
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Memorialna vožnja s standardnimi vozički
v spomin na novinarja Henrika Übeleisa
(Foto: arhiv ZPS)ZPS)

[ ŠPORT ]
kopje/kij, vožnja 100 m) so šteli za
uvrstitve
na
meddržavnem
tekmovanju. Pokal za prvo mesto je
osvojila ekipa Slovenije (7.285,39), za
drugo Hrvaška (6.138,41), za tretje pa
Črna gora (5.620,12). Četrta je bila
Češka (4.290,60), peta Srbija (2.409,51),
šesta Bosna in Hercegovina (2.252,01),
sedma pa Severna Makedonija
(1.030,26). Ob tem naj dodamo, da vse
ekipe niso imele po štiri tekmovalce.

Celotno tekmovanje so vodili sodniki
Atletskega kluba Koper. Računalniški
izračun rezultatov je bil v rokah vodje
tekmovanja Janeza Hudeja, za vnos
podatkov pa je skrbela Marina Hudej.
Ob razglasitvi rezultatov so pokale in
medalje podelili in nagovorili:
plavalec in olimpijec Matjaž Markič,
kajakašica in olimpijka Špela
Ponomarenko, predstavnik Zveze
ŠIS–SPK Žiga Kobaševič ter Dane
Kastelic.

Vodja športa pri Zvezi paraplegikov
Slovenije Gregor Gračner se je ob
zaključku tekmovanja soorganizatorjem
zahvalil za odlično sodelovanje, prav
tako tudi atletinjam in atletom s Češke
in iz držav nekdanje Jugoslavije. Hkrati
jih je povabil tudi na naslednje
spominsko tekmovanje prof. Bojana
Hrovatina.
Organizatorji in soorganizatorji so
tokratno spominsko in meddržavno
tekmovanje odlično pripravili.

REZULTATI 53. HROVATINOVEGA MEMORIALA
Skupina veterani
ŽENSKE – troboj meti
Skupina F51
1.
LJ – MIRJAM KANALEC
2.
LJ – KATARINA MILIČEVIČ
Skupina F53
1.
CE – METODA ŽNIDAREC
2.
LJ – NAMKA PARATUŠIČ
Skupina F54
1.
CZE – EVA KACANU
2.
CE – JERNEJA ŠTARKEL
3.
CE – DAMJANA MARION
Skupina F55
1.
HRV – JELENA VUKOVIĆ
2.
SRB – KRISTINA GRBOVIĆ

1.
2.
3.

CE – RADOSAV MATIĆ
KR – METOD ZAKOTNIK
MS – FRANC BAUM

Troboj vožnje – moški
Skupina T51–T54 – formule
1.
KR – JERNEJ SLIVNIK
2.
CE – JANEZ HUDEJ
3.
CE – ALEŠ POVŠE
Skupina T51–T54 standardni vozički
1.
KO – ELVIS MIHALIČ
2.
CE – SANJIN PERNIĆ
3.
NM – ŽIGA VINETIČ

MOŠKI – troboj meti

Ženske – 100 m memorialna

Skupina F51
1.
SRB – DRAGAN PETKOVIĆ
2.
LJ – ROK BRATOVŽ
3.
LJ – ŽAN KRANJC
Skupina F52 in F53
1.
CE – HENRIK PLANK
2.
CE – ALEŠ POVŠE
3.
HRV – IVETA MASSIMO
Skupina F54
1.
CE – JANEZ HUDEJ
2.
SG – SANDI REBERNIK
3.
LJ – EMIL MOČNIK
Skupina F55, F56 in F57
1.
CE – NEJC STAKNE
2.
LJ – UROŠ JUREČIČ
3.
HRV – EMILO ZONTA

Skupina T51–T54
1.
CE – METODA ŽNIDAREC
2.
SRB – KRISTINA GRBOVIĆ

Moški – 100 m memorialna
Skupina T51–T54
1.
KR – JERNEJ SLIVNIK
2.
LJ – GREGOR GRAČNER
3.
KO – ELVIS MIHALIČ

MOŠKI – 800 m v spomin
Henrika Übeleisa
1.
2.
3.

KR – JERNEJ SLIVNIK
CE – ALEŠ POVŠE
CE – JANEZ HUDEJ

MEDDRŽAVNO TEKMOVANJE V
ČETVEROBOJU (krogla, disk,
kopje, kij, 100 m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SLOVENIJA, 7.285,39 točk
HRVAŠKA, 6.138,41 točk
ČRNA GORA, 5.620,12 točk
ČEŠKA, 4.290,60 točk
SRBIJA, 2.409,51 točk
BOSNA IN HERCEGOVINA,
2.252,01 točk
MAKEDONIJA, 1.030,26 točk
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Lutfi Abdullahu I Atletsko ekipno ligaško tekmovanje

CELJANI OSVOJILI NASLOV NAJBOLJŠE EKIPE V ATLETIKI
Na mestnem atletskem stadionu na Ptuju je 28. junija 2022 potekal zadnji, četrti krog v ekipnem tekmovanju v
atletiki, ki ga je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo Društvo paraplegikov Podravja v
sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih.

V

osmih disciplinah – štirih
metalnih (disk, kopje, kij,
krogla) in štirih vožnjah (100,
200, 400 in 800 metrov) je nastopilo
34 tekmovalcev iz štirih pokrajinskih
društev ZPS.
Zmagovalec ekipnega tekmovanja v
atletiki za sezono 2022 je ekipa DP
Celje (17.331,30 točk), druga je bila DP
Koroške (14.608,27 točk), tretja DP
Ljubljana (14.206,81 točk), četrta pa
DP Murska Sobota (8.757,29 točk).
Po zaključenem tekmovanju je
sodelujoče športnike nagovoril vodja
športa pri Zvezi paraplegikov
Slovenije Gregor Gračner. Atletom
je čestital za dosežene rezultate, se
zahvalil vsem za sodelovanje in
najboljšim trem ekipam podelil
pokale.

Celjski atleti najboljši v ligi (Foto: arhiv DPJZŠ)
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Za nemoten potek tekmovanja je
skrbela sodniška služba Združenja
atletskih sodnikov Murska Sobota pod
vodstvom Staneta Kranjca.
Rezultati četrtega kroga:
1. DP jugozahodne Štajerske
(4.386,33)
2. DP ljubljanske pokrajine (3.814,12)
3. DP Koroške (3.614,18)
4. DP Prekmurja in Prlekije (2.397,70)
Končne uvrstitve v sezoni 2022:
1. DP jugozahodne Štajerske
(17.331,30)
2. DP Koroške (14.608,27) – razlika
(2.723,03)
3. DP ljubljanske pokrajine (14.206,81)
– razlika (3.124,49)
4. DP Prekmurja in Prlekije (8.757,29) –
razlika (8.574,01)

Prvi krog letošnje sezone je 20. maja
na atletskem stadionu Ravne na
Koroškem pripravilo DP Koroške, drugi
krog je 3. junija na atletskem stadionu
Kladivar izvedlo DP jugozahodne
Štajerske. Na atletskem stadionu OŠ 1
je 10. junija tretji krog pripravilo DP
Prekmurja in Prlekije, četrtega pa DP
Podravja.

[ ŠPORT ]
Jože Globokar I Svetovno prvenstvo v parakolesarstvu

PARAKOLESAR ANEJ DOPLIHAR DVAKRAT DESETI
NA SVETOVNEM PRVENSTVU
V kanadskem mestu Baie Comeau je potekalo svetovno prvenstvo v parakolesarstvu, ki se ga je s trenerjem
Luko Kovicem udeležil tudi edini slovenski parakolesar Anej Doplihar iz Društva paraplegikov severne Primorske.

D

oplihar je 11. avgusta najprej
nastopil v kronometru in
osvojil zelo dobro 10. mesto. V
cilj je pripeljal z najmanjšim
zaostankom do sedaj, razlike so bile
zares majhne, odločal je vsak
odpeljani ovinek. Svetovni prvak v
Anejevi kategoriji (MH3) je postal
Italijan Paolo Ceccheto (31:42,13),
drugi je bil Kanadčan Charles
Moreau (31:55,93), tretji pa ponovno
Italijan Mirko Testa (32:13,93).
Doplihar je za progo porabil 32 minut,
58 sekund in šest stotink.
Na cestni dirki, kjer naš parakolesar
dosega boljše rezultate, je 13. avgusta
osvojil prav tako 10. mesto. Svetovni
prvak v kategoriji MH3, v kateri Anej

tekmuje, je postal Francoz Riadh
Tarsim (2:01:59), drugi je bil Italijan
Paolo Cecchetto (2:02:00), tretji pa
domačin Joey Desjardins (2:02:02).
Doplihar je prišel v cilj s časom 2:02:32.
»Cestna dirka je bila dolga 66
kilometrov, potekala pa je dokaj
nervozno, s hitrim in napornim štartom.
Proga je bila sestavljena iz dolgega
klanca in hitrega spusta. Na klancu je
bilo vedno težko, treba je bilo dati vse od
sebe, da sem ostal z najhitrejšimi.
Celotno dirko sem vozil v ospredju,
včasih tudi na 1. mestu. Počutil sem se
močno, bil sem pripravljen na to tekmo.
V zadnjem krogu na klancu smo vsi
začeli „navijati“ tempo, tam sem izgubil
stik s prvimi štirimi, ki so pobegnili, do
cilja jih nisem več dohitel. Ostal sem v

drugi skupini, do konca pa so bili še trije
kilometri. Ni pa prišlo do sodelovanja
med menoj in ostalimi v tej skupini, da bi
z menjavami na čelu skupine skušali
izničiti zaostanek za vodilnimi. V ciljnem
šprintu sem potegnil najkrajšo. Priznati
moram, da so tekmovalci malenkost
močnejši od mene, zato sem bil na
koncu deseti. Do 7. mesta mi je
zmanjkala sekunda, odločal pa je ciljni
šprint. Sicer pa sem z dirko res
zadovoljen. Forma se mi je stopnjevala,
pokazal sem dobro predstavo, vse
skupaj pa je dobra motivacija za
naslednje leto. Pokazal sem, da se lahko
peljem z najhitrejšimi, drugo leto pa
napadem sam vrh!« je po tekmi
povedal Anej Doplihar.

Anej dvakrat deseti (Foto: siol.net)
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Jože Globokar I Evropsko prvenstvo v košarki na vozičkih B in C divizije v Sarajevu

SLOVENIJA NAPREDOVALA V SKUPINO B
V Sarajevu je od 15. do 21. junija 2022 potekalo evropsko prvenstvo v košarki na vozičkih. Mednarodna
košarkarska zveza je združila diviziji B in C, v katerih se je 14 ekip iz 25 držav borilo za vstop v divizijo A. Med
njimi tudi slovenska ekipa v sestavi: Haris Kuduzović, Milan Slapničar, Gregor Gračner, Enis Musić, Simon
Gračnar, Klemen Lokar, Robert Radić, Danilo Kamenik, Aleš Povše, Robi Bojanec in David Škorjanc.

S

lovenska ekipa je prvo tekmo
odigrala 15. junija z ekipo
Latvije in jo v zadnjih minutah
izgubila z rezultatom 53 : 56. V drugi
tekmi so varovanci Žige Kobaševiča
po izjemnem drugem polčasu s 57 :
46 premagali Srbijo. S 26 točkami in 14
skoki se je izkazal kapetan Milan
Slapničar. Tretjo tekmo je naša ekipa
odigrala z Irsko. Po prvem polčasu, ko
je zaostajala za točko, je v drugem

polčasu prikazala veliko boljšo igro in
zasluženo slavila s 54 : 43. Z zmago na
tej tekmi se je uvrstila v četrtfinale. V
naslednji tekmi so našo ekipo z 71 : 55
premagali igralci Litve, v nadaljevanju
pa z rezultatom 45 : 53 še Hrvati.
Z zmago proti Grčiji (51 : 42) je
Slovenija
sklenila
nastop
na
evropskem prvenstvu, kjer je v
Sarajevu na združenem prvenstvu

Slovenija se je uvrstila v skupino B. (Foto: arhiv Zveza ŠIS-SPK)
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kakovostnih skupin B in C zasedla
končno 7. mesto. Slovenski igralci so
bili na zadnji tekmi boljši od Grkov, ki
so sicer dobili prvi polčas (23 : 25).
Odločilna je bila zadnja četrtina, ki jo
je naša ekipa dobila s 15 : 6 in na
koncu slavila z 51 : 42. Haris
Kuduzovič in Danilo Kamenik sta
dosegla po 17 točk.

[ ŠPORT ]
Jože Globokar I Franček G. Tiršek peti, Toni Bavec dvanajsti

PRVI NASTOP NAŠEGA PARASTRELCA NA
SVETOVNEM POKALU
V francoskem Chateaurouxu so v juniju potekale tekme v svetovnem pokalu v parastrelstvu. V slovenski
reprezentanci sta nastopila tudi parastrelca Franček G. Tiršek iz DP jugozahodne Štajerske in Toni Bavec iz
DP ljubljanske pokrajine, za katerega je bil to krstni nastop.

T

iršek se je z MK puško 50 metrov
leže (SH2) v finale uvrstil s 7.
mestom (619,9), nato pa v
finalnem nastopu že na začetku rahlo
zaostal za najboljšimi. Zaostanek ga je
na koncu pripeljal na 5. mesto (187,0),
kar je izenačitev najboljše uvrstitve v
Tirškovi karieri v streljanju z MK puško
v svetovnem pokalu. Zadnji dan
tekmovanja se je Tiršku po odličnem

začetku, ko je zasedal mesta, ki peljejo
v finale osmih najboljših, pokvarila
puška. Zaradi popravila ni uspel
zaključiti tekmovanja.
Šesti dan svetovnega pokala je
nastopil še Toni Bavec, edini strelec s
pištolo v slovenski ekipi. Bavec je v
disciplini zračne pištole v svojem
krstnem nastopu na svetovnem

pokalu v prvi polovici tekmovanja
začel povprečno, kar ga je med 45
tekmovalci uvrščalo v sredino lestvice.
V drugi polovici tekmovanja je precej
izboljšal natančnost in na koncu s 557
krogi osvojil 12. mesto. Za finale
osmih najboljših je bilo treba zadeti
563 krogov.

Krstni nastop za Tonija Bavca (Foto: Sportida)
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[ ŠPORT ]
Jože Globokar I Krstni nastop za Sinišo Jeremiča in Aleša Vrhovca

NA SVETOVNEM POKALU franček G. TIRŠEK
OSVOJIL 3. MESTO
V Münchnu v Nemčiji se je 14. julija 2022 začel svetovni pokal v parastrelstvu, kjer je v postavi Franc Jožef
(SH1), Franček Gorazd Tiršek (SH2), Siniša Jeremič (SH2), Aleš Vrhovc (SH2) in Anton Bavec (SH1) nastopila
tudi slovenska ekipa. S puško malega kalibra je tekmoval Franček Gorazd Tiršek, z zračno pištolo pa Anton Bavec.

P

rvi dan tekmovanja je Franc
Jožef (DP MS) z zračno puško
stoje z osebnim rekordom na
svoji 2. mednarodni tekmi zasedel 21.
mesto. Po šestih letih so naši
parastrelci (Tiršek, Vrhovc, Jeremič)
nastopili tudi v ekipni konkurenci in
osvojili 4. mesto. Siniša Jeremič (DP
KP) in Aleš Vrhovc (DP LJ) sta na tej
tekmi doživela svoj ognjeni krst na
mednarodni sceni. Jeremič je bil 22.,
Vrhovc pa 27.
V nadaljevanju tekmovanja je Franček
G. Tiršek osvojil 3. mesto (231,5), drugi

je bil V. Plakuschyi (250,9) UKR, prvi
pa Ryan Cockbill (253,9) GBR.
Tretji dan tekmovanja je nastopil
Anton Bavec (DP LJ), edini slovenski
parastrelec z zračno pištolo v naši
reprezentanci. Na koncu je bil 13.
Z nastopom Frančka Gorazda Tirška s
puško malega kalibra leže in 5.
mestom so se sklenili nastopi
slovenske parastrelske reprezentance
na tekmi svetovnega pokala v Nemčiji.
Na svetovnem pokalu sta na
mednarodnem nivoju debitirala Siniša

Franček G. Tiršek je osvojil tretje mesto. (Foto: arhiv Zveza ŠIS-POK)
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Jeremič in Aleš Vrhovc, ki sta
tekmovanje izkoristila predvsem za
nabiranje izkušenj na najvišjem
tekmovalnem nivoju. Za Franca Jožefa
in Antona Bavca je bilo to drugo
tekmovanje v svetovnem pokalu,
medtem ko je Tiršek nastopil že
večkrat.
Ekipo tekmovalcev so vodili Polonca
Sladič, Andreja Gorjup in Renato
Šterman.

[ ŠPORT ]
Jože Globokar

USPEŠEN NASTOP NA NAMIZNOTENIŠKEM TURNIRJU V PODGORICI

V

Podgorici v Črni Gori je v
juniju na mednarodnem
namiznoteniškem turnirju
uspešno
nastopila
slovenska
reprezentanca
v
kateri
sta
tekmovala tudi Bojan Lukežič član
Društva
paraplegikov
ljubljanske pokrajine in Primož
Kancler iz Društva paraplegikov
Podravja. V posamični konkurenci
in dvojicah sta prišla do četrtfinala,
Luka Trtnik pa je v paru z
Belgijcem Despineuxom osvojil
bronasto medaljo.
»To je že tretji letošnji močan
mednarodni ITTF turnir, na katerem
je eden od slovenskih igralcev
osvojil medaljo,« je ponosno
povedal selektor Ožbej Poročnik.

Primož Kancler in Bojan Lukežič sta prišla do četrtfinala (Foto: arhiv Zveza ŠIS-SPK)

Jože Globokar

NAŠI PARAPLESALCI ZELO USPEŠNI V FRANKFURTU

V

Frankfurtu se je 21. avgusta
2022 končalo paraplesno
tekmovanje – 2022 Para
Dance Sport Mainhatten Cup, na
katerem so slovenski paraplesalci
dosegli zelo dobre rezultate.
Med njimi je nastopil tudi plesni par
Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine – paraplesalka
Lara
Nedeljkovič in plesalec Klemen
Dremelj. Prvi dan tekmovanja sta v
kategoriji C combi standard class 2
v močni konkurenci osvojila osmo,
drugi dan v kategoriji combi latin
class 2 pa tretje mesto.
Zelo uspešni so bili tudi drugi
slovenski
paraplesalci:
Amir
Alibabić,
Nastija
Fijolič,
Martina Smodiš in Roman
Maček.

Tretje mesto za naš plesni par (Foto: arhiv Zveza-ŠIS)
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[ ŠPORT ]
Lutfi Abdullahu I Plesno tekmovanje

PARAPLESALCI NASTOPILI NA ODPRTEM PRVENSTVU
POLJSKE
V mestu Lomanki je 18. - 19. junija 2022 potekalo odprto prvenstvo Poljske v paraplesu – Para Dance Sport
Polish Open. Prvenstva so se udeležili tudi slovenski paraplesalci - Lara Nedeljkovič, Ines Golobič, Nastija
Fijolič, Martina Smodiš, Amir Alibabič, Roman Maček in Klemen Dremelj, ki so pod vodstvom trenerja Andreja
Novotnya dosegli odlične rezultate.
Prvi dan tekmovanja sta nastopila
paraplesalka
Lara
Nedeljkovič
(Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine) in soplesalec Klemen
Dremelj, ki sta si v kategoriji combi
latin class 2 priplesala prvo v kategoriji
combi latin pa drugo mesto. Lara je
nastopila še v posamični konkurenci
in je v kategoriji single women class 2
v finalu končala na tretjem mestu.
V nadaljevanju plesnega tekmovanja
sta Lara in Klemen v kategoriji combi
freestyle class 2 osvojila drugo mesto,
v standardnih plesih pa sta prav tako
končala na drugem mestu. Dobre
uvrstitve pa so dosegli tudi ostali
paraplesalci.

Slovenski paraplesalci dobro konkurirajo drugim državam. (Foto: Zveza ŠIS-SPK)

Peter Robnik I Tenis

PRVI TENIŠKI TURNIR ZA POKAL ZPS
Na teniških igriščih Triglava Kranj je maja 2022 potekal prvi turnir v tenisu na vozičkih za pokal Zveze paraplegikov
Slovenije. Turnir sta skupaj organizirala Zveza paraplegikov Slovenije in Društvo paraplegikov Gorenjske.

U

deležili so se ga štirje
tekmovalci
iz
Društva
paraplegikov Gorenjske in
Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine. Igrali so na dveh igriščih in
se pomerili vsak z vsakim. Gledali smo
zanimive, napete in zelo dobre
dvoboje (omenjena četverica trenira
tenis vsaj enkrat tedensko). Največ
sreče oz. znanja je pokazal Sašo
Rink iz Društva paraplegikov
ljubljanske pokrajine, ki je zmagal vse
tri dvoboje, na drugo mesto se je
zavihtel Zdravko Eržen, tretje mesto
66

je pripadlo Mojci Tomažin, zadnje,
četrto pa Gašperju Črnilcu, vsi trije iz
Društva paraplegikov Gorenjske.
Po zaključku turnirja sta tekmovalce
nagovorila Gregor Gračner, vodja
športa pri Zvezi paraplegikov
Slovenije,
in
Peter
Robnik,
predsednik DP Gorenjske. Gregor
Gračner je nato najboljšim podelil
medalje, zmagovalcu pa prehodni pokal.
Upamo in želimo, da bo ta turnir
postal tradicionalen ter da se nam v
prihodnjem letu pridruži še kakšen
tekmovalec.

Na prvem turnirju štirje tekmovalci
(Foto: arhiv ZPS)

[ ŠPORT ]
Lutfi Abdullahu I Športni robolov

CELJANI NAJBOLJŠI V RIBIŠKI LIGI
S četrtim krogom, ki ga je ob ribniku v Ormožu 30. junija 2022 pripravilo Društvo paraplegikov Prekmurja in
Prlekije, so ribiči paraplegiki in tetraplegiki zaključili tekmovanje v ribiški ligi. Hkrati pa je potekal tudi memorial
Ivana Peršaka.

V

letošnji sezoni je prvi krog 12.
maja pripravilo DP Podravja,
drugi krog je 26. maja pripravilo
DP jugozahodne Štajerske, ob ribniku
Pivola je 16. junija tretji krog izpeljalo
DP Koroške. Celotna liga pa je
potekala v organizaciji Zveze
paraplegikov Slovenije.
V štiriurnem tekmovanju je tekmovalo
28 ribičev iz sedmih pokrajinskih
društev ZPS, za pravilen potek
tekmovanja pa je skrbel sodnik Miran
Senčar.
Rezultati četrtega kroga:
V posamični konkurenci je zmagal
Rudi Centrih DP CE (47.310 g), ki je
prejel tudi prehodni pokal, drugi je bil
Gašper Peček DP NM (16.980 g),
tretji pa Zoran Štruclin (15.860 g).

V ekipni konkurenci je bila najboljša
ekipa DP Celje (7 točk, 70.190 g),
druga je bila DP Maribor (10 točk,
32.960 g), tretja DP Koroške (10 točk,
32.040 g), četrta DP Novo mesto (12
točk, 32.055 g), peta DP Murska
Sobota (14 točk, 32.054 g), šesta DP
Ljubljana (15 točk, 21.475 g), sedma
pa DP Koper (17 točk, 22.325 g).
Rezultati lige 2022
V posamični konkurenci je prvo mesto
osvojil Rudi Centrih (113.677 g), na
drugo mesto se je zavihtel Gašper
Peček (85.730 g), tretji pa je bil Zoran
Štruclin (49.327 g).
V ekipni konkurenci pa je slavila ekipa
iz DP Celje (27 točk, 209.774 g), druga
je bila DP Murska Sobota (46,50 točk,
119.154 g), tretja DP Koroške (48 točk,

83.131 g), četrta DP Novo mesto (49
točk, 138.595 g), peta DP Maribor (53
točk, 82.570 g), šesta DP Ljubljana (62
točk, 73.795 g), sedma pa DP Koper
(69,50 točk, 51.657 g).

Celjski ribiči najboljši v sezoni (Foto: arhiv
DP MS)

BOŠTJAN CEGLAR DRŽAVNI PRVAK V ŠPORTNEM RIBOLOVU
Ob Škalskem jezeru v Velenju je
2. julija 2022 potekalo državno
prvenstvo v športnem ribolovu,
ki ga je organizirala Zveza za
šport invalidov Slovenije –
Slovenski paralimpijski komite.

Leon Jurkovič (438 g), tretji pa
Gašper Peček (309 g).

Za nemoteno tekmovanje so
skrbeli sodniki Niko Vivod,
Zdenko Mikac in Stane Špegel.

T

ekmovanja se je udeležilo 43
tekmovalcev, med njimi tudi
11 ribičev iz pokrajinskih
društev
Zveze
paraplegikov
Slovenije: Venčeslav Bezjak DP
MS, Franc Simonič DP MB, Rudi
Centrih DP CE, Boštjan Ceglar DP
LJ, Miran Jernejšek DP MB, Franc
Borovnjak DP MS, Tone Urbanc
DP CE, Leon Jurkovič DP MS,
Gašper Peček DP NM, Zdenko
Lilek DP MB, Peter Kralj DP LJ.
Naslov državnega prvaka je osvojil
Boštjan Ceglar (680 g), drugi je bil

Državnega prvenstva so se udeležili tudi ribiči lokalnih društev Zveze paraplegikov
Slovenije. (Foto: Zveza ŠIS-SPK)
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[ KULTURA ]
Metod Zakotnik I Tradicionalna poletna likovna kolonija v Pineti

»ISTRSKO POLETJE 2022«
Slikarji Likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije so od 8. do 17. junija 2022 v domu paraplegikov v
Pineti pri Novigradu pripravili tradicionalno poletno likovno kolonijo »Istrsko poletje 2022«. Naši likovni
ustvarjalci so se pod mentorskim vodstvom Rassa Causeviga izpopolnjevali v različnih tehnikah: akrilu in olju
na platno, akvarelu, risbi s svinčnikom in ogljem ter lesorezu.

P

od obnovljeno senčno streho,
katere trdnost so že naslednji
dan preizkusile debele kaplje
dežja in padajoči borovi češarki, so na
terasi doma nastale značilne
upodobitve
obalne
pokrajine,
tihožitja, portretov in tudi barvnih
nanosov, ki spominjajo na abstrakcijo
ter izdelkov iz lesa.
Povabilu so se odzvali tudi učenci OŠ
Simona Jenka iz Kranja in njenih
podružničnih šol. Vodja likovne
kolonije jih je seznanil s paraplegijo in
tetraplegijo,
z
njunimi
najpogostejšimi
vzroki
in
z
dejavnostmi članov. Učenci so
poskusili risati in pisati s svinčnikom v
ustih.
Mimoidoči so si z zanimanjem
ogledovali delo naših umetnikov,
najbolj pa so jih navdušili slikarji, ki
slikajo s čopičem v ustih, in so tudi
člani
Mednarodnega
združenja
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.
Vsako jutro pa jih je prebujala nežna
glasba akustične kitare izpod prstov
Ljudmile Turk.
Na
koloniji
so
nova
dela
ustvarjali: Jožica Ameršek, Anka
Vesel, Lučka Vučko, Ljudmila Turk,
Nina Petrovčič, Klavdij Leban,
Miran Jernejšek, Ivan Regoršek,
vodja
likovne
sekcije
Zveze
paraplegikov
Slovenije
Metod
Zakotnik in slikarji, ki slikajo z usti –
Dragica
Sušanj,
Benjamin
Žnidaršič ter Vojko Gašperut.
Za dobro počutje slikarjev so
poskrbeli Darja, Ivanka, Igor, Albin in
Roko, še posebej pa Marvin, ki je s
svojo kulinarično spretnostjo pripravil
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Dragica in Anka med ustvarjanjem (Foto: arhiv ZPS)

Likovno ustvarjanje na koloniji v Pineti (Foto: arhiv ZPS)

okusne obroke.
Likovno kolonijo je organizirala Zveza
paraplegikov
Slovenije
s

sofinanciranjem Javnega sklada za
kulturne dejavnosti Republike
Slovenije in donacijo CČN Domžale –
Kamnik.

[ KULTURA ]
Benjamin Žnidaršič I 57. Mednarodni slikarski EX-TEMPORE Piran

LETOŠNJO EDICIJO ZAZNAMOVALA UDELEŽBA MLADIH
Ex-tempore Piran je eden najpomembnejših likovnih dogodkov v slovenski Istri, prepoznaven po svojem
tekmovalnem značaju in dolgi tradiciji. Udeležujejo se ga akademsko formirani ustvarjalci, mladi likovniki in
ljubitelji slikarstva, ki prihajajo iz Slovenije in različnih, predvsem sosednjih držav.

V

Obalnih galerijah Piran želijo,
da bi tudi letošnjo edicijo
zaznamovala udeležba mladih;
njim je že vrsto let namenjena tudi
posebna nagrada v obliki osebne
razstave v piranski Galeriji Herman
Pečarič.
Mednarodna strokovna žirija v sestavi
Riccardo
Caldura,
direktor
Akademije lepih umetnosti v
Benetkah (Italija), Vadim Fiškin,
umetnik in profesor na Akademiji v
Lienzu v Avstriji (Slovenija), in Jerica
Ziherl, umetnostna zgodovinarka in
ravnateljica/ kustosinja v Muzeju
Lapidarium v Novigradu (Hrvaška), je
opravila izbor slik za razstavo v Mestni
galeriji.
Slavnostna podelitev nagrad je bila v
soboto, 3. septembra zvečer, na
Tartinijevem trgu. S tem se je v Piranu
sklenil slikarski ekstempore, na
katerega se je prijavilo 227
udeležencev, oddanih je bilo 194
likovnih del. Nagrado grand prix, ki jo
podeljujejo Obalne galerije Piran, je
dobil Matic Moškon iz Slovenije, za
sliko z naslovom Zgolj opazovalec.
Odkupno nagrado za najboljše delo
avtorja, starega do 35 let, ki jo
podeljujejo Obalne galerije Piran, v
obliki samostojne razstave v piranski
Galeriji Herman Pečarič, je prejela
Blažka Križan iz Slovenije, za sliko z
naslovom Tokovi. Posebno nagrado
Cesare Dell’Acqua je prejel Mladen
Stropnik iz Slovenije, za delo z
naslovom Beu oblak (Beli oblak). Žirija
je v utemeljitvi zapisala: “Natančnost
in
površnost,
središčnost
in
decentralizacija, površina in volumen.
Delo, ki stoji pred gledalcem na steni,
bi se lahko razvilo tudi v prostorsko

Zmagovalna slika z naslovom Zgolj opazovalec Matica Moškona (Foto: Ars Viva)

instalacijo. S svojim minimalizmom in
konceptualnim pristopom se umešča
v sfero sodobnega eksperimentiranja,
ki ne razlikuje med žanri in spretno
prepleta formalne rešitve. Gre za zelo
posodobljeno interpretacijo razmerja
med formo in konceptom, med
dvodimenzionalnim
in
tridimenzionalnim.”
Kot je še zapisala, je ravno zaradi
razgibanosti kompozicijskih vidikov, ki
jih razkriva tudi v svoji skrajni redukciji,
umetnika prepoznala kot najbolj
zanimivega ustvarjalca, ki mu bo v
programskem letu 2023 zaupana
osebna razstava v Obalnih galerijah
Piran. Posebno nagrado Cesare
Dell’Acqua
podeljujejo
Obalne

galerije Piran, podprla jo je Mestna
občina Koper. Nagrada je v obliki
samostojne razstave v Obalnih
galerijah Piran.
Nagrado Tartini 330, ki jo podeljuje
združenje
Skupnost
Italijanov
Giuseppe Tartini Piran, je v obliki
samostojne razstave v Hiši Tartini v
Piranu prejela Metka Pepelnak iz
Slovenije, za delo z naslovom Amulet.
Na Ex-temporu so sodelovali tudi trije
slikarji z usti: Vojko Gašperut,
Benjamin Žnidaršič in Željko
Vertelj, ki jim je bil Mladen Stropnik
pred leti celo mentor.
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[ KULTURA ]
Stojan Rozman

15. Festival drugačnosti
V četrtek, 1. 9. 2022, smo z odprtjem razstave z naslovom Podobe narave in volje duha otvorili 15. Festival
drugačnosti. Otvoritev smo že kar tradicionalno priredili v prijaznem okolju Knjižnice K. Meška.

N

e gre za običajno likovno
razstavo,
ampak
za
predstavitev del ustvarjalca
Franca Avberška iz Velenja,
naslikanih z usti, in njegove zgodbe s
posebno sporočilnostjo. Avtor slik je
bil uspešen gospodarstvenik, politik,
predan planinec, lovec, humanitarec,
ljubiteljski kipar in ljubeč družinski
mož, oče in dedi. Zaradi na videz
nedolžnega padca z domače češnje je
postal tetraplegik, ki je bil paraliziran
od vratu navzdol, a z jasnimi mislimi in
neverjetno voljo do življenja. A je že v
prvem letu težke rehabilitacije odkril,
da se z umetnostjo lahko ukvarja tudi
v tako težkem stanju. S pomočjo
ženine asistence je začel slikati z usti in
že v prvem letu postal član združenja
UNSU ter štipendist in član VDMFK,
svetovnega združenja slikarjev, ki
slikajo z usti ali nogami. V omejenem
obsegu, ki ga je dopuščalo obdobje
korone, je delal tudi pod usmeritvami
in motivi priznanega akademskega
slikarja Gregorja Pratnekerja.
Odprl se mu je nov svet, dobil je nov
motiv, da je lahko v krogu vseh živel
kar se da ustvarjalno in polno življenje.
Če so v njegovih delih pred nesrečo
prevladovali rudarski motivi kiparjenja
v lesu, so bila pri risanju z usti njegov
pogosti motiv drevesa. Rad je rekel, da
tako kot on sam živijo povsem na
mestu, a kljub temu neprestano
rastejo. Vsemu navkljub je še vedno
znal in zmogel naslikati sončne
motive življenja in narave okoli sebe,
tudi kritično, kjer je bilo treba. Franci je
bil vesel, da je svoja dela že v času
korone lahko pokazal someščanom, s
katerimi je tako rad živel. Ne na
klasičen način, ampak opremljena s
poezijo, ki ga je navduševala.
Razstavljal ni zaradi sebe, ampak da bi
vse okoli sebe, zdrave in manj zdrave,
spodbudil, da ne obupajo. Nikoli. Ker
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Zbrane je ob otvoritvi razstave nagovoril idejni vodja festivala Stojan Rozman. (Foto: arhiv DPK)

je tudi v tako težkem stanju, kot je bilo
njegovo, mogoče vztrajati in se
življenja veseliti in prebiti meje
nemogočega. Žal ga je kruta usoda
zopet zaustavila, in to za vedno.
Slednje je z izbranimi besedami
podala soavtorica postavitve razstave
Mojca Ževart. Povezovalni del
dogodka je imel Stojan Rozman iz
Društva
paraplegikov
Koroške,
pozdravni nagovor in slovesno
otvoritveno povabilo podžupanja
Slovenj Gradca Martina Šisernik, za
kulturni del je z igranjem na citre in
petjem poskrbela avtorjeva vnukinja
Eva Avberšek. V sklepnem delu
programa nas je nagovorila avtorjeva
žena Alenka. Izrazila je zadovoljstvo,

da je bilo mogoče tokrat razstavo po
štirih predstavitvah v času korone
končno tudi primerno otvoriti. Žena
želi s Francijevimi deli in njuno
zgodbo pomagati ljudem, ki jih usoda
hudo preizkuša. Jim pokazati, da se da
zaživeti drugače in lepo tudi takrat, ko
bi najraje obupali. Vesela bo za
slehernega med njimi ali vami, ki mu
bo težka pot navzgor zaradi tega vsaj
kanček lažja.
Otvoritev se je zaključila s šopki cvetja,
ki jih je gospa Alenka podarila
nastopajočim, s »šopkom narave«, ki
ga je njej podarilo društvo, ter s
prijaznim klepetom vseh sodelujočih.
Upamo, da razstava nagovori tudi vas.
Razstava je bila na ogled do 19.
septembra 2022.

Z igranjem na citre je dogodek popestrila
avtorjeva vnukinja Eva Avberšek. (Foto:
arhiv DPK)

Lep šopek cvetja tudi za avtorjevo ženo
Alenko Avberšek (Foto: arhiv DPK)

[ KULTURA ]
Benjamin Žnidaršič I Zavod Ars Viva

USTVARJALNI DNEVI V ŽAGI
Že deveto leto smo se 15., 16. in 17. julija 2022 zbrali slikarji Zavoda Ars Viva, drugi slovenski slikarji in nekateri
mednarodni slikarji. V slikarsko druženje smo vključili tudi otroke, z namenom spodbujanja aktivnosti, s katerimi v
njihova življenja vnesemo elan in življenjsko energijo. Običajno na naših delavnicah sodelujejo tudi invalidni
ustvarjalci. Obenem v življenja ustvarjalcev prinašamo občutek koristnosti, saj so dela razstavljena na
turističnem kraju kot zanimivost za obiskovalce izvira Obrh in pešpoti okoli Loške doline. Projekt je nadgradnja
prejšnjih likovnih in literarnih manifestacij.
V sodelovanju s partnerji skušamo
zagotavljati vrednote, ki jih želimo
utrjevati skozi projekt: sodelovanje,
odprtost, ustvarjalnost, optimizem,
inovativnost, samozavest in čezmejno
sodelovanje. Risbe ali slike smo
ustvarjali v različnih likovnih tehnikah:
svinčnik, voščenke, pastel, oglje,
flomastri, kemični svinčnik, tempera,
akvarel, akril in olje. Projekt spodbuja
udeležence k doživljanju prostora in
poglobljenemu doživetju umetnosti v
neokrnjeni naravi.
Izražanje v slikarskem jeziku je
povezano s kulturno dediščino in
oplemeniteno tudi s čustvenimi in/ali
duhovnimi sestavinami. Tako kot se
človek brez poznavanja jezika ne
more sporazumevati s sočlovekom,
tako brez poznavanja likovnega jezika
ne more užiti duhovnega sporočila, ki
ga vsebuje umetnina. Vse velike dobe
likovne umetnosti so znale in zmogle
uresničiti skladnost med čustvenimi in
razumskimi sestavinami. Če človek ne
pozna likovnega jezika, mu je odvzeta
možnost prilaščanja in uživanja
telesnih in duhovnih vrednosti, ki so
izražene v umetnini. Temeljni cilj
delavnice je, da sodelujoči z lastnim
likovnim izražanjem preverjajo in
razvijajo
razumevanje
prostora,
izražajo občutja, stališča in vrednote.
Ustvarjali smo v petek, soboto in
nedeljo. Približno 20 oseb je prespalo
v objektu, ki ima pomožna skupna
ležišča in dve sobi, drugi pa v našem
kulturnem centru v Podcerkvi. Že v
petek smo pripravili razstavo likovnih
del, ki so jih sodelujoči prinesli s seboj.
Hrano smo skupaj s prostovoljci in

Veliko prizadevanj smo usmerili, da bi mladina spoznala moč sodobne likovne umetnosti.
(Foto: Edo Šega, Gal Hribar in Anja Petrič)

vaščani pripravljali v kuhinji na stari
žagi v jurčku in nikomur ni nič
manjkalo.
Mednarodne izmenjave umetnikov so
zelo pomembne tako za umetniško
rast posameznih ustvarjalcev kot za
navezavo stikov in spoznavanje ter
kvalitetno
sodelovanje
v
mednarodnem umetniškem prostoru.
Veliko prizadevanj smo usmerili, da bi
mladina spoznala moč sodobne
likovne umetnosti.
Prireditev je velik organizacijski
projekt, ki zahteva veliko energije, da
ga lahko profesionalno in kvalitetno
izpeljemo. S tem ponudimo avtorjem,
da se izkažejo z osebnimi avtorskimi
nagovori. Srečanje omogoča, da naši
avtorji primerjajo dosežke z drugimi

udeleženci, ki prinašajo v naš kulturni
prostor svoj kreativni karakter.
Na slikarski delavnici so sodelovali:
Veljko Toman, Miro Švigelj,
Boštjan Močnik, Jože Potokar,
Damjan Rogelj, Silvana Lautar,
Jelka Jantol, Marjan Leš, Janez
Ovsec, Dušan Štrajhar, Jolanda
Keršič, Zoran Keršič, Miran
Čeperković,
Janez
Dragolič,
Valerija Gačnik, Frane Šajn, Edit
Kopač, Zdenka in Stanko,
Benjamin Žnidaršič, Mojca Gulič.
Poleg slikarjev pa je bilo prisotnih še
veliko
mladih
umetnikov
in
spremljevalcev. Vsem se toplo
zahvaljujemo za podarjene slike in
prijetno družbo.
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[ DOM PARAPLEGIKOV ]
Marko Ferluga I Dom paraplegikov Pacug

JESENSKO DOGAJANJE V DOMU PARAPLEGIKOV PACUG
Letošnje leto obnovitvene rehabilitacije počasi prehaja v svoj zaključni del in se izteka. Pravkar poteka še 9.
termin, ki se bo zaključil v oktobru, potem pridejo na vrsto posamezne zaključene skupine, ki smo jih pridobili z
lastnim delom in trudom.
To leto je bilo predvsem v znaku
nenehnih podražitev in kadrovske
problematike, ki nas je mučila čez celo
leto. Od meseca marca smo imeli na
Zavodu za zaposlovanje ter na
študentskem servisu oglase za
sobarice/čistilke, strežno in kuharsko
osebje, fizioterapijo in do danes se
nanje ni nihče odzval. Potrudili smo se
po najboljših močeh, da se to ni videlo
v poslovanju in stiku z gosti, a …
Ampak kar nas ne uniči, nas ojača
(parafrazirano
po
Nietzscheju).
Mnenja smo, da smo tudi to leto
uspešno, navkljub raznim preprekam,
prebrodili vse čeri, ki so bile
postavljene pred nas in celo nekaj
spet investirali, kupili, polepšali. Tudi

kar se tiče številk nočitev, bomo kot
kaže spet bolj uspešni, kar nas navdaja
z optimizmom, da delamo prav in
gremo v pravi smeri k našim ciljem.
Idej in vizije nam ne manjka, le
pozitivna energija se počasi troši in
izgublja ob dejstvu, da nekateri niti ne
vidijo vsega truda, ki je vložen v to
trdo delo, da bi bila večina gostov
zadovoljnih ob jasnem dejstvu, da
delamo sezonsko, z omejenimi viri,
tako materialnimi kot človeškimi.
S ponosom lahko povemo, da smo na
Ministrstvo za zdravje oddali vlogo za
pridobitev
Statusa
naravnega
zdravilišča, ki je sedaj v fazi reševanja
in je prvi kamenček v mozaiku našega

NOVOSTI V LETOŠNJEM LETU PA V FOTOGRAFIJI:
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skupnega
in
tako
težko
pričakovanega cilja – koncesije.
V zimskem času pa nas čaka obilica
vzdrževalnih del, ki jih nismo uspeli
narediti med sezono ter borba za
vsako skupino. Hvaležni bomo, če
boste kakšnemu pevskemu zboru,
pihalnemu orkestru, športni skupini
ipd. povedali, da smo pripravljeni
odpreti naša vrata navkljub draginji.
Pa zaključimo v bolj vedrem delu in s
fotografijami. Tu smo, delamo in
optimistično zremo v prihodnost.

[ oglasI, zahvale, v spomin ]

IŠČEM

KUPIM

Iščemo osebno vozilo za tetraparaplegika, po
možnosti kakšen povišan Fiat Dablio od
letnika 2015 naprej.

Kupim plastična blatnika za star voziček znamke
Kuschall. Če ima kateri od članov morda tudi kaj
podobnega bi prosila, da se mi javi na številko
041 504 826 – Draga.

Kontakt 041 840 457 Zdenka.

Če jesen ni topla, nas lahko ogrejejo;
čudovita srečanja s prijatelji,
topel čaj,
dober film ali
babičina jabolčna pita.
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[ v spomin ]

POSLOVILI SO SE
Smiljan GABROVEC, član DP Podravja, rojen 5. 8. 1950
Anton KOZMELJ, član DP jz Štajerske, rojen 26. 5. 1937
Dušan ŠAFRAN, DP jz Štajerske, rojen 10. 11. 1958
Jože ŽAKELJ, DP ljubljanske pokrajine, rojen 2. 4. 1941
Dušan JERKOVIČ, DP ljubljanske pokrajine, rojen 20. 6. 1946
Marjan POGAČAR, član DP Dolenjske, Bele Krajine in Posavja, rojen 29. 11. 1948
Jože SIMONČIČ, član DP Dolenjske, Bele Krajine in Posavja, rojen 1. 3. 1951
Janez VALENKO, član DP Podravja, rojen 20. 7. 1942
Franc OROZEL DP jz Štajerske, rojen 29. 11. 1940

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T.Pavček)
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Albin Rožman

KVIZ ZA RAZVEDRILO 59
Rešitev kviza iz 169. številke
STARA LJUBEZEN IN STAR LES SE RADA VNAMETA.

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

1. Kdo je skladatelj opere
Aida?
Š - Verdi
K - Puccini
Z - Bellini
2. Kaj so fuži?
A - vrsta gob
K - istrske testenine
M - vrtni polži
3. Katerega sklona ni v
slovenščini?
R - zvalnika
C - orodnika
V - dajalnika
4. Koliko predorov je na
avtocesti med Ljubljano in
Mariborom?
F -4
U -5
V -6
5. Koliko lukenj ima
najpogosteje krogla za
bowling?
H -2
M -3
Z -4

6. Koliko milijonov je en
bilijon?
Č - 1000
Ž - 10000
L - 1000 000
7. Kje je muzej dr. Branka
Božiča?
G - v Lendavi
D - v Metliki
R - na Vranskem
8. Zavetnica rudarjev je:
J - sv. Neža
S - sv. Cecilija
E - sv. Barbara
9. Kdo je dokončal Jurčičeve
Rokovnjače?
O - Janko Kersnik
H - Fran Levstik
P - Josip Stritar
10. Katero bolezen
povzročajo bakterije?
T - davico
I - rdečke
Š - gripo

11. Koliko je dolg Sueški
prekop?
N - 784 km
V - 462 km
C - 163 km
12. Katero kovino
pridobivamo iz ceruzita?
B - cink
E - baker
A - svinec
13. Supanje je šport, ki združuje:
S - deskanje in veslanje
J - jadranje in deskanje
O - jadranje in plavanje

14. Katere narodnosti sta
bila pravljičarja brata Grimm?
R - Danske
N - Nemške
Z - Nizozemske

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

75

•
•
•
•
•
•

AHR - reka v Nemčiji, levi pritok Rena iz gorovja Eifel.
ARRHIANOS - grški zgodovinar in filozof iz Nikomedije (95 - 175).
ESPARTO - španska trava bodalica, katere liste uporabljajo za
pletivo in papir.
MERANOVO - območje v okolici Peker in Limbuša.
RAGADA - kožna razpoka, npr. na ustnici ali prsni bradavici.
SOARES - portugalski politik, nekdanji predsednik države - Mario.

Nagrajenci križanke iz 169. številke Paraplegika.
1. Henrik Razpotnik, Kresnice 1 a, 1281 Kresnice
2. Darinka Špelič, Heroja Starihe 18, 8340 Črnomelj
3. Branko Vimpolšek, Čolnarska pot 9, 8250 Brežice
Rešitev križanke iz 169. številke: OSKRBA RAN, IZZIVI
PARAPLEGIJE

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

