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[ VSEBINA]

Osebna asistenca je dejavnost, ki najtežje gibalno oviranim posameznikom omogoča bolj kakovostno in
neodvisno življenje. Osebni asistent uporabniku nudi pomoč pri vseh tistih opravilih, ki jih sam zaradi svoje
oviranosti ne zmore opravljati. Gre za laično pomoč, ki se je zaposleni priuči in ki je odvisna od potreb
uporabnika. Osebni asistent lahko pomaga pri osebni higieni in gospodinjskih opravilih, uporabnika
spremlja po opravkih ter mu pomaga pri delu, izobraževanju, komunikaciji in drugih opravilih.

05 ZAKAJ IZBRATI OSEBNO ASISTENCO PRI ZVEZI PARAPLEGIKOV SLOVENIJE?
Ekipa osebne asistence ZPS

Bojan Hajdin, predsednik hrvaške zveze paraplegikov in tetraplegikov, je v petek, 2. decembra 2022, obiskal
Zvezo paraplegikov Slovenije. Z Danetom Kastelicem, predsednikom ZPS, in Mirjam Kanalec, predsednico
Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, je primerjal slovensko in hrvaško stanje na področju
invalidskega varstva ter iskal možnosti za skupne aktivnosti.

07 HRVAŠKI PARAPLEGIKI OBISKALI ZVEZO PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Tanja Kovačič

V hotelu Habakuk vMariboru so 22. in 23. septembra 2022 potekali XXVIII. dnevi Socialne zbornice Slovenije,
na katerih je v delovnem kotičku na temo Zakona o osebni asistenci glede odprtih vprašanj in različnih
načinov implementacije v praksi skupaj z mag. Andrejko Znoj iz MDDSZ, Matejo De Reya iz Zveze Sožitje in
Spomenko Valušnik iz Društva Vesele nogice sodeloval tudi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in
državni svetnik Dane Kastelic.

08 DANE KASTELIC – PREJEMNIK ČASTNEGA PRIZNANJA SOCIALNE ZBORNICE
SLOVENIJE
Špela Šušteršič

Za to leto smo imeli v načrtu še: 22. septembra – vseslovenski inkluzivni pohod na Toško čelo; 24.
septembra – Bohor in 29. septembra – Završki stolp. Izvedli smo samo pohod na Bohor, ostala dva je
odneslo slabo vreme. Ah, ko bi prej vedeli, da bo oktobra in v začetku novembra tako lepo in toplo vreme.

11 GOGOV JESENI
Stojan Rozman

V zadnjih mesecih smo bili ponovno precej aktivni tudi na področju spreminjanja zakonodaje v korist
paraplegikom, tetraplegikom in drugim invalidom. Kljub temu da se vse ni izšlo po prvotnih načrtih, delamo
še naprej s polno paro. Tokrat pa preberite o zavrnitvi dodatka za pomoč in postrežbo za otroke, o zavrnitvi
pravičnejše odmere dohodnine za zaposlene invalide, o pobudi za podelitev pristojnosti občinskim
redarjem za nadzor nad uporabo parkirnegamesta za invalide na zasebnemparkirišču, o pobudi za odpravo
diskriminacije voznikov vozil kategorij C in D in nenazadnje da je Ustavno sodišče razveljavilo pravno
podlago za obnovitveno rehabilitacijo.

13 ZAKONODAJNE NOVIČKE NA PODROČJU INVALIDSKEGAVARSTVA
Matej Verbajs

Predsednik republike Borut Pahor, premier dr. Robert Golob in predsednica državnega zbora mag. Urška
Klakočar Zupančič so 1. decembra na Brdu pri Kranju pred mednarodnim dnevom invalidov (obeležujemo
ga 3. decembra) gostili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij. Vabilu se je odzval NSIOS z vsemi
članicami in invalidskimi organizacijami, ki jih povezuje.

15 PREDSEDNIKI SPREJELI PREDSTAVNIKE INVALIDOV
Povzeto po RTV SLO in nsios.si

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite je krovna slovenska organizacija za šport
invalidov. Letos praznuje 60 let organiziranega športa invalidov v Sloveniji in je tretja najstarejša invalidska
organizacija v Sloveniji.
Osrednji slavnostni dogodek tega jubileja je bil na Brdu pri Kranju 21. 10. 2022. Na dogodku so prvič
predstavili tudi obširen zbornik ob 60-letnici ZŠIS-SPK, v katerem je predstavljena bogata zgodovina športa
invalidov Slovenije in prikaz razvoja same organizacije.

52 NA OSREDNJI PRIREDITVI PREDSTAVLJEN TUDI ZBORNIK
Janez Hudej
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[ UVODNE BESEDE]
Dane Kastelic | Kolumna predsednika

INVALIDI IN OTROCI ZA LETO 2023 V »ZRAKU«?

Kako srečni smo, so lahko tisti, ki
se ob prebiranjumoje kolumne
najdejo v duhu prvega

odstavka. Samo ozremo se po ne tako
daljni okolici in prav lahko spremljamo
hudo trpljenje narodov, kjer divja
vojna, kjer ljudje zmrzujejo, ne tako
daleč proti jugu so vsakodnevne
žrtve, ki se utapljajo v Sredozemskem
morju z željo po boljšem jutri, ki ga
pregovorno obljublja evropska celina.
Kaj pa pri nas? Seveda ni tako kaotično
in za marsikoga je predhodni stavek
nesprejemljiv, morda nerazumljiv, saj
imamo veliko večja pričakovanja tudi
do teh dobrin, ki jih imamo in so nam
same po sebi umevne. Pa vendar je
med nami veliko članov, članic, morda
sosedov, občanov, ki trpijo zaradi
osamljenosti, nesprejetosti in si želijo
boljšega zdravstvenega stanja. Z lepo
gesto, obiskom, telefonskim klicem
ipd. se spomnimo tudi nanje.

Paraplegikom in tetraplegikom
sprejemljivo zdravstveno kondicijo že
skoraj trideset let zagotavlja
obnovitvena rehabilitacija. Od 1. 1.
2023 naj bi na podlagi zakona (23.
člen ZZVZZ) ta pravica veljala. Na
podlagi zakona, ki ga je sprejel državni
zbor, je bila njena izvedba
zamaknjena na 1. 1. 2024, do takrat pa
naj bi se pripravili tudi ustrezni
pravilniki za izvajanje. Leta 2023 bi po
prehodnih določbah potekala tako
kot do sedaj, na podlagi javnega
razpisa ZZZS. In sedaj pozor! Meseca
novembra je Ustavno sodišče
razveljavilo člene v Pravilih OZZ na
podlagi katerih je ZZZS vsako leto
razpisal obnovitveno rehabilitacijo in
zdravstveno letovanje otrok. Invalidi
in otroci smo za leto 2023 ostali v

»zraku«. Vodstvo ZPS, NSIOS in Svet za
invalide smo skupaj z Zvezo prijateljev
mladine Slovenije in Rdečim križem
Slovenije nemudoma stopili v kontakt
z vodstvom Ministrstva za zdravje in
kabinetom predsednika Vlade RS.
Pogovori o ustrezni rešitvi nastale
situacije tečejo in prepričan sem, da jo
bomo našli in da bosta obnovitvena
rehabilitacija in zdravstveno letovanje
otrok v letu 2023 izvedena.

Kar se tiče poslovnega vidika naše
organizacije, je bila oddana prijava za
program dela ZPS in društev za leto
2023 na FIHO, potekajo prijave na
projekte različnih javnih razpisov in
verifikacije posebnih socialnih
programov za prihodnje leto. S hitro
oceno enajstmesečnega poslovanja
lahko zagotavljam, da je bila uspešna,
čeprav je bilo veliko programskih in
investicijskih izzivov. Pri globalnih
pogledih na strategijo ZPS v
prihodnje smatram, da je vse izzive
mogoče rešiti, če premišljeno

načrtuješ in racionalno porabljaš
javna sredstva, pri delu pa si obdan s
sodelavci, ki so strokovnjaki na svojem
področju, predvsem pa vestni in
pošteni. In te imamo. Še posebej pa
sem ponosen na njihovo veliko
stopnjo lojalnosti do naše
organizacije. Podobno mnenje delim
tudi do sodelavcev na lokalnih
društvih. Zato spoštovane in spoštovani,
sem Vam za to hvaležen in ponosen.

Spoštovane bralke in bralci glasila
Paraplegik!
Ob koncu leta 2022 vsem izrekam
iskreno zahvalo za podporo in
sodelovanje. Posebno bi se ob tej
priliki rad zahvalil vsem zaposlenim
in sodelavcem na ZPS in društvih
paraplegikov, kajti brez vas ne bi
bilo uresničenih številnih akcij in
drobnih del v skupno dobro.
Ogromno Vas je, ki ste nas
spodbujali pri uresničevanju našega
poslanstva, se z nami veselili
uspehov in nas bodrili pri neuspehu,
podpirali s finančnimi prispevki
preko dohodninske napovedi,
donatorstva, sponzorstva ali kako
drugače, hvala vsem skupaj in
vsakemu posebej.

Vsem Vam želim, da bi v teh
zadnjih dneh letošnjega leta v
krogu svojih najdražjih doživeli
lep, miren in blagoslovljen božič.
Želim vam ponosno praznovanje
dneva samostojnosti in enotnosti,
v novem letu pa Vam želim veliko
zdravja, miru, osebne sreče in da
se vam izpolnijo vse tihe želje, ki
jih gojite.

S R E Č N O!!!

Spoštovane članice in člani ter ostali sopotniki našega glasila Paraplegik!
Začeli smo mesec, v katerem prevladujejo dobri možje, dobrota, dobrohotnost in dobri nameni. December je
tudi čas druženja, bleščic, žarjenja lučk in potrošniške evforije. Naj nas slednja ne premami, da zapademo v
hlastanje po materialnih dobrinah. Naj nas v zadnjem mesecu leta preveva duh božiča in medsebojnega
spoštovanja, razumevanja, predvsem pa podarjanje svojega časa družini, najbližjim in prijateljem.
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[ DELO ZVEZE]
Ekipa osebne asistence ZPS I Osebna asistenca

ZAKAJ IZBRATI OSEBNO ASISTENCO PRI ZVEZI
PARAPLEGIKOV SLOVENIJE?
Osebna asistenca je dejavnost, ki najtežje gibalno oviranim posameznikom omogoča bolj kakovostno in
neodvisno življenje. Osebni asistent uporabniku nudi pomoč pri vseh tistih opravilih, ki jih sam zaradi svoje
oviranosti ne zmore opravljati. Gre za laično pomoč, ki se je zaposleni priuči in ki je odvisna od potreb
uporabnika. Osebni asistent lahko pomaga pri osebni higieni in gospodinjskih opravilih, uporabnika spremlja
po opravkih ter mu pomaga pri delu, izobraževanju, komunikaciji in drugih opravilih.

Med našimi uporabniki ne
manjka primerov posameznikov,
ki so se s pomočjo osebne

asistence opolnomočili, se odselili iz
primarne družine in ob pomoči
asistentov samostojno zaživeli in svoj
čas sedaj aktivno preživljajo.
Pomemben aspekt osebne asistence
je tudi, da razbremeni tiste družinske
člane, ki največ pomagajo posamezniku.
V primerih, ko uporabnik v svoj dom
ne želi sprejeti njemu nepoznanih
oseb in se najboljše počuti v svojem
družinskem krogu, je v okviru osebne
asistence omogočena tudi zaposlitev
družinskih članov.
Številne izkušnje, ki smo jih zaposleni
na ZPS pridobili v dveh desetletjih
izvajanja osebne asistence,
zagotavljajo kakovostno izvajanje
dejavnosti po Zakonu o osebni
asistenci. Izvajamo jo na območju

celotne Slovenije za vse osebe z
veljavno odločbo o osebni asistenci.
Članstvo v Zvezi paraplegikov
Slovenije ni pogoj za koriščenje
pravice do osebne asistence pri naši
organizaciji. Pred vključitvijo v
izvajanje storitve uporabnika obiščemo
na domu ter se osebno pogovorimo o
njegovih potrebah in željah.
Pomagamomu pri iskanju ustreznega
asistenta, skrbimo za vodenje
administrativnih zadev in v primeru
odsotnosti stalnega asistenta
poskušamo priskrbeti nadomeščanje.
Za uporabnike skrbimo celostno, med
drugim jim svetujemo pri iskanju
dostopnih počitniških namestitev, pri
koriščenju pravic iz naslova
obveznega zdravstvenega zavarovanja
in pravic do medicinskih pripomočkov.
Pri urejanju bivalnega okolja se lahko
obrnejo na našega arhitekta,

specializiranega za gradnjo,
prilagojeno gibalno oviranim.
Osebnim asistentom, zaposlenim na
ZPS, omogočamo strokovno
izpopolnjevanje tako na letnih
usposabljanjih kot tudi individualno
glede na potrebe dela pri specifičnem
uporabniku. Skrbimo, da vedno
upoštevamo vse pravice zaposlenih,
ki izhajajo iz delovnopravne
zakonodaje, na voljo pa jim je tudi
brezplačna strokovna psihološka
pomoč. Pri svojem delu smo
strokovni, predvsem pa se trudimo
biti človeški.

Za dodatne informacije glede osebne
asistence pri Zvezi paraplegikov
Slovenije pišite na
info@zpsasistenca.si ali pokličite na
051/640-848.

“Ljubezen je igra,
ki jo lahko igrata dva,
ne da bi oba zmagala.”

Eva Gabor

Slika 1: (Foto: Pixabay)
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[ DELO ZVEZE]
Matej Verbajs in Tanja Kovačič | Volitve v Državni svet RS

PREDSEDNIK ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE DANE
KASTELIC PONOVNO IZVOLJEN V DRŽAVNI SVET
Poleg predsedniških in lokalnih volitev so letos potekale tudi volitve v državni svet. Ta ima sicer 40 članov, od
katerih je 22 predstavnikov lokalnih interesov (občin) in 18 predstavnikov drugih interesov, kot so delodajalci,
delavci, obrtniki in predstavniki negospodarskih dejavnosti. Prav predstavnik slednjih s področja socialnega
varstva je bil tudi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, Dane Kastelic. Glede na njegovo aktivno vlogo
v dosedanjem mandatu pri vlaganju pobud, zakonodajnih predlogov, iskanju rešitev na aktualne in siceršnje
dileme invalidov, je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, ki združuje 25 največjih invalidskih
organizacij v Sloveniji, podprl njegovo kandidaturo tudi v prihodnjem mandatu.

Volitve v državni svet potekajo
nekoliko drugače kot ostale
volitve v državi, in sicer so

dvostopenjske. V prvem koraku
društva, zveze in druga združenja
izvolijo t. i. elektorje, pri čemer je
njihovo število odvisno od števila
zaposlenih, elektorji pa se nato v
drugem koraku udeležijo volitev in
glasujejo za kandidate. Poleg Daneta
Kastelica je za isto mesto – področje
socialnega varstva – kandidiral tudi
Matjaž Juhart, ki ga je predlagala
Socialna zbornica Slovenije in ki je
tudi sekretar pri Zvezi društev gluhih
in naglušnih Slovenije.

Združenja s področja socialnega
varstva so skupaj izvolila 59 elektorjev,
od tega se jih je 56 udeležilo volitev.
Na volitvah v novembru, ki so
potekale tajno, je Dane Kastelic dobil
42 glasov (75 %), Matjaž Juhart pa 12
glasov (25 %). Državna volilna komisija
je volitve organizirala v veliki
konferenčni dvorani Upravne enote
Ljubljana, ki je dostopna vsem
volivcem.

Dane Kastelic je bil za državnega
svetnika prvič izvoljen leta 2019. Vse
od takrat je v državnem svetu
odgovoren za negospodarske
dejavnosti za področje socialnega
varstva in ohranjanje pravic invalidov
ter drugih pomoči potrebnih ranljivih
skupin. Z osredotočenostjo na
potrebe ljudi in z aktivnim ter

zavzetim delom pomaga življenjske
situacije ljudi spreminjati na bolje.
Ob ponovni izvolitvi je novoizvoljeni
državni svetnik povedal: »Iskreno se
zahvaljujem Nacionalnemu svetu
invalidskih organizacij Slovenije in
njegovim članicam, Združenju ŠENT,
Zavodu invalidskih podjetij Slovenije,
Društvu YHD, Združenju izvajalcev
zaposlitvene rehabilitacije Slovenije in
vsem ostalim za vašo podporo h
kandidaturi in izkazano zaupanje na
volitvah za predstavnika socialnega in
invalidskega varstva v državnem svetu
za naslednjih pet let. Prepričan sem, da
bomo z vsemi deležniki, vključno s
Socialno zbornico Slovenije in
Skupnostjo centrov za socialno delo

Slovenije, lahko veliko dobrega postorili
za zaščito najranljivejših skupin
državljanov in skupaj iskali najbolj
optimalne rešitve na področju
zakonodaje socialnega varstva. Hvala
tudi mojemu protikandidatu Matjažu
Juhartu za zelo korektno "volilno
obdobje". Skupaj bomo zmogli več!«
In dodal: »Ponovna izvolitev v Državni
svet RS je velika odgovornost do zelo
velikega števila predlagateljev, da
nadaljujem svoje delo, ki sem ga v
zadnjih štirih letih opravljal. Hkrati pami
je tudi potrditev, da je bilo moje delo
vidno in odmevno na področju
socialnega in invalidskega varstva.
Želim si še naprej širokega sodelovanja z
vsemi deležniki na tem področju, saj so
pred nami napovedane reforme na
področju zdravstvenega, invalidskega
in socialnega varstva. Prepričan sem, da
bo vsem nam skupaj uspelo zadržati
pridobljene pravice, hkrati pa še
izboljšati kvaliteto življenja
najranljivejših skupin v Sloveniji.«

Tudi na Zvezi paraplegikov
Slovenije toplo pozdravljamo
ponovno izvolitev našega
predsednika, saj je v kratkem
napovedanih več
zakonodajnih sprememb,
pri katerih računamo tudi na
podporo ali pomoč državnega
sveta, če bo to potrebno.

Državni svetnik Dane Kastelic je odgovoren
za negospodarske dejavnosti za področje
socialnega varstva in ohranjanje pravic
invalidov ter drugih pomoči potrebnih
ranljivih skupin. (Foto: arhiv ZPS)
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Tanja Kovačič | Mednarodno sodelovanje Zveze paraplegikov Slovenije

HRVAŠKI PARAPLEGIKI OBISKALI ZVEZO PARAPLEGIKOV
SLOVENIJE
Bojan Hajdin, predsednik hrvaške zveze paraplegikov in tetraplegikov, je v petek, 2. decembra 2022, obiskal
Zvezo paraplegikov Slovenije. Z Danetom Kastelicem, predsednikom ZPS, in Mirjam Kanalec, predsednico
Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, je primerjal slovensko in hrvaško stanje na področju invalidskega
varstva ter iskal možnosti za skupne aktivnosti.

Obisk hrvaških delegatov v
Sloveniji je bil namenjen
vzpostavljanju trdnejšega

sodelovanja med Zvezo paraplegikov
Slovenije in Hrvatsko udrugo
paraplegičara i tetraplegičara, katere
predsednik je od leta 2020 Bojan
Hajdin. Slednji je predstavil delovanje
hrvaške zveze, posameznih društev
paraplegikov ter programe, ki jih
izvajajo. Po uradnih podatkih na
Hrvaškem živi okoli 4.000
paraplegikov in tetraplegikov, od teh
pa jih je le okoli 720 včlanjenih v
društva paraplegikov. Največji del
poškodb je posledica prometnih
nesreč, kar okoli 20 odstotkov pa jih je
nastalo zaradi skoka ali padca v vodo.
Na Hrvaškem veliko dlje kot v Sloveniji
traja tudi obnovitvena rehabilitacija v
toplicah, in sicer kar 28 dni. Hajdin je
opisal aktivnosti na področju urejanja
standardov za dostopnost plaž, kjer so
eni vodilnih na svetu, ter projekt
mapiranja kolesarskih stez, ki so
primerne za uporabnike invalidskega
vozička s priklopnim pogonom.
Predstavil je tudi težave, s katerimi se
soočajo hrvaški paraplegiki in
tetraplegiki. Ena poglavitnih je
nezainteresiranost za vključitev v
združenja oseb s poškodbo
hrbtenjače ter neaktivnost članov v
teh društvih. Problem predstavlja tudi
neupoštevanje zakonodaje, ki zahteva
dostopnost javnih stavb ter popolna
odsotnost kazni za kršitelje tovrstnih
določb. Opisal je izzive, ki so posledica
pomanjkanja finančnih sredstev za
delovanje samih organizacij in
izvajanje socialnih programov.
Organizacijo slovenskih paraplegikov
in tetraplegikov je predstavil Dane

Kastelic, predsednik Zveze
paraplegikov Slovenije. Poudaril je, da
se kar 98 odstotkov oseb s poškodbo
hrbtenjače včlani v eno od
pokrajinskih društev paraplegikov.
Čeprav vsi člani ZPS niso dnevno
aktivni v delovanju organizacije, pa se
povprečno kar ena tretjina občasno
udeležuje številnih aktivnosti, ki jih
zanje in za njihove svojce prirejajo
krovna organizacija in pokrajinska
društva. Eden od uspehov, s katerimi
se lahko pohvalimo, je prav gotovo
uspešna preventivna akcija Zlomljena
vrtnica, katere rezultat je letošnja zelo
uspešna statistika poškodb
hrbtenjače zaradi padca ali skoka v
vodo – letos tovrstnih poškodb nismo
zabeležili! K oblikovanju in izvajanju
novih skupnih športnih aktivnosti je
hrvaško delegacijo povabil Gregor
Gračner, vodja športne dejavnosti pri
ZPS. Mirjam Kanalec, predsednica
Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine, pa je predstavila lokalno
delovanje in mednarodno

sodelovanje, ki že poteka med
slovenskimi in hrvaškimi paraplegiki.
Udeleženci srečanja so zaključili, da
obstajajo številna področja, na katerih
lahko izboljšamo delovanje tako
slovenskih kot hrvaških združenj oseb
s poškodbo hrbtenjače. Prav uspešno
in aktivno delovanje tovrstnih
organizacij je osnova za družbene in
zakonske spremembe, ki vodijo v bolj
enakopravno življenje oseb, ki živijo z
različnimi oblikami invalidnosti.
Sklenili so, da je eden od načinov
sodelovanja prav gotovo tudi
mednarodno sodelovanje s
prenosom dobrih praks iz ene države
v drugo. V tem kontekstu so se
zavezali, da bodo slovensko
preventivno akcijo Zlomljena vrtnica
prenesli v hrvaško okolje, da bi čim
bolj zmanjšali število poškodb, ki
nastanejo zaradi skoka v vodo. Z
namenom pridobivanja dodatnih
finančnih sredstev za tovrstno
sodelovanje bodo skupaj kandidirali
za mednarodna sredstva.

Dane Kastelic je toplo sprejel Bojana Hajdina. (Foto: Tanja Kovačič)

[ DELO ZVEZE ]
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Opozoril je na različne težave
pri izvajanju Zakona o osebni
asistenci. Uporabnikov

osebne asistence je v tem trenutku
več kot 3.800, zaposlenih je približno
8.500 osebnih asistentov, okrog 1.500
oseb pa prejema komunikacijski
dodatek. Danijel Kastelic je na tem
dogodku prejel tudi posebno častno
priznanje Socialne zbornice Slovenije.
Iskrene čestitke mu izreka kolektiv
Zveze paraplegikov Slovenije.
Danijel Kastelic je po poklicu inženir
metalurgije, vendar so ga življenjske
izkušnje usmerile v dejavno

udejstvovanje na področju
invalidskega in širšega socialnega
varstva. Danijel je državni svetnik in
predsednik Zveze paraplegikov
Slovenije, prav tako pa je bil dva
mandata podpredsednik NSIOS ter
predsednik Sveta za invalide
Republike Slovenije. Ob svojem delu
se tudi izobražuje in aktivno sodeluje
na področju invalidskega varstva ter
kot član različnih delovnih skupin
sodeluje pri pripravi področne
zakonodaje (ZIMI, Zakon o FIHO, FŠO,
Zakon o Svetu za invalide RS, ZOA…).
Sodeluje v organih upravljanja ZZZS,

kot sodnik porotnik na Delovnem in
socialnem sodišču v Ljubljani in tudi
kot verificiran notranji presojevalec
procesov SIQ za nevladne
organizacije ter verificiran nadzornik
Združenja nadzornikov v Sloveniji.
Pri svojem delu se zavzema za
ureditev specifičnih potreb različnih
socialno ogroženih in diskriminiranih
skupin prebivalstva, ki so iz teh ali onih
razlogov potisnjeni na družbeno
obrobje, ne le invalidov. Njegovo
osrednje vodilo vsa ta leta pa je
spoštovanje Kodeksa etičnih načel s
področja socialnega varstva.

Špela Šušteršič | XXVIII. dnevi Socialne zbornice Slovenije

DANIJEL KASTELIC – PREJEMNIK ČASTNEGA
PRIZNANJA SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE
V hotelu Habakuk v Mariboru so 22. in 23. septembra 2022 potekali XXVIII. dnevi Socialne zbornice Slovenije,
na katerih je v delovnem kotičku na temo Zakona o osebni asistenci glede odprtih vprašanj in različnih
načinov implementacije v praksi skupaj z mag. Andrejko Znoj iz MDDSZ, Matejo De Reya iz Zveze Sožitje
in Spomenko Valušnik iz Društva Vesele nogice sodeloval tudi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in
državni svetnik Danijel Kastelic.

Kastelic, prejemnik častnega priznanja Socialne zbornice Slovenije je opozoril na težave pri izvajanju Zakona o osebni asistenci. (Foto: arhiv ZPS)
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Jože Globokar I Delovni sestanek športnih referentov

PRIPRAVE NA ŠPORTNO SEZONO 2022/2023
V Gostilni Zajčja Dobrava so se 21. oktobra 2022 na delovnem sestanku sestali športni referenti vseh devetih
pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Delovni posvet je pred tekmovalno sezono 2022/2023
vodil vodja športa pri ZPS Gregor Gračner.

Vodje športnih panog so
obširno poročali o minuli
tekmovalni sezoni. Povedali so,

da je bila zelo uspešna in je potekala
po začrtanem urniku. Poudarili pa so,
da je v prihodnje treba določiti sistem,
kako potencialne vrhunske
parašportnike spraviti v ospredje.
V nadaljevanju sestanka je o udeležbi
športnikov paraplegikov in
tetraplegikov na državnih, mednarodnih
in svetovnih tekmovanjih poročal
strokovni sodelavec Zveze ŠIS-SPK
Žiga Kobaševič. Poudaril je, da so
športniki pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije krovno
športno organizacijo Zvezo ŠIS-SPK na
omenjenih tekmovanjih uspešno
zastopali.

Sledilo je poročilo o organizaciji in
izvedbi 53. Hrovatinovega memoriala.

Poročal je vodja atletike Janez Hudej
in omenil, da se je tekmovanja
udeležilo kar rekordnih sedem ekip,
vsega skupaj 68 športnikov, od tega
48 slovenskih. Dodal je še, da je v
prihodnje pomembno, da se
Hrovatinovega memoriala udeležuje
večje število domačih atletinj in
atletov.

S financiranjem ter določitvijo
izvedbe tekmovanj je športne
referente seznanil vodja športa
Gregor Gračner. Sledila je burna
razprava, v kateri se nekateri izvajalci
ligaških tekmovanj niso strinjali s
prenizkim zneskom, ki ga ZPS nameni
izvajalcu. Nato so udeleženci sestanka
usklajevali in pripravili tekmovalni
urnik za sezono 2022/2023, ki je zelo
obsežen, zato je bilo delo dokaj
zahtevno. Uskladiti je bilo treba vsa

ligaška tekmovanja s po tremi ali
štirimi krogi (atletika, košarka,
kegljanje, streljanje, športni ribolov,
šah), tekmovanje v dveh skupinah v
Regionalni NLB Wheel ligi,
mednarodna tekmovanja, svetovna in
državna prvenstva, ki jih organizira
Zveza za šport invalidov Slovenije in
različna društvena tekmovanja ter
športna srečanja. Določiti je bilo treba
še nosilce oz. soorganizatorje
posamičnih tekmovanj in izbrati
objekte, kjer bodo potekala. Večina
tekmovanj bo potekala ob vikendih,
kar povzroči še bolj zgoščen urnik.

V tem času so posamični športni
dogodki tudi že v Napovedniku
na spletni strani ZPS in lokalnih
društev.

Na delovnem sestanku v Zajčji Dobravi (Foto: Lutfi Abdullahu)
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Uredništvo I Posvet v državnem svetu

UREDITEV NEODVISNEGA TELESA V SKLADU S 33.
ČLENOM KONVENCIJE O PRAVICAH INVALIDOV
Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije so v petek, 2. 12. 2022, v dvorani državnega sveta pripravili
posvet z naslovom Ureditev neodvisnega telesa v skladu s 33. členom Konvencije o pravicah invalidov.

Zratifikacijo Konvencije OZN o
pravicah invalidov (v
nadaljevanju: Konvencija) se je

Slovenija med drugim zavezala tudi k
uresničitvi njenega 33. člena, ki nalaga
državam, ki so Konvencijo ratificirale,
da določijo ali vzpostavijo eno ali več
neodvisnih teles za spodbujanje,
varovanje in spremljanje njenega
izvajanja. Slovenija je s ciljem
uresničevanja te zaveze na podlagi 28.
člena Zakona o izenačevanju
možnosti invalidov ustanovila Svet za
invalide Republike Slovenije, ki pa ne
izpolnjuje vseh pogojev iz 33. člena
Konvencije, na kar je opozoril tudi
Odbor OZN za pravice invalidov v
svojih sklepnih ugotovitvah ob prvem
poročanju Slovenije o izvajanju
Konvencije. Posvet je bil namenjen
predstavitvi možnih rešitev, ki bi
doprinesle k ustrezni vzpostavitvi
neodvisnega telesa, ki ga Sloveniji
nalaga Konvencija.

Posvet je sklical predsednik Državnega
sveta RS Alojz Kovšca, ki je zbrane
tudi pozdravil in na koncu podal

sklepno besedo, povezoval pa ga je
državni svetnik Dane Kastelic.

V uvodu je zbrane nagovoril Simon
Maljevac, državni sekretar na
Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti. Nadalje je
Danijel Kastelic, državni svetnik,
predstavnik interesov socialnega
varstva in podpredsednik Komisije
državnega sveta za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide, predstavil
vsebino 33. člena Konvencije o
pravicah invalidov.

Nato je dr. Simona Drenik Bavdek,
pomočnica vodje Centra za človekove
pravice pod okriljem Varuha
človekovih pravic Republike Slovenije
podala njihov pogled na
uresničevanje 33. člena Konvencije o
pravicah invalidov. Magistra Mateja
Toman, predsednica Nacionalnega
sveta invalidskih organizacij Slovenije
in predsednica Sveta za invalide
Republike Slovenije pa je spregovorila
v imenu invalidov in o našem
pogledu na uresničevanje tega člena.

Sledila je krajša razprava, optimistično
zastavljena časovnica in zaveza za
ureditev sestave tega neodvisnega
telesa.

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
RS (Foto: Benjamin Beci/Fixmedia)

Dane Kastelic, državni svetnik, predstavnik
interesov socialnega varstva (Foto:
Benjamin Beci/Fixmedia)

dr. Simona Drenik Bavdek, pomočnica
vodje Centra za človekove pravice (Foto:
Benjamin Beci/Fixmedia)

mag. Mateja Toman, NSIOS (Foto:
Benjamin Beci/Fixmedia)
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Bohor

Vsoboto, 24. septembra, so se
člani društva Sonček Posavje,
paraplegiki, distrofiki, multipla

skleroza, torej gibalno ovirani iz akcije
GOGO (Gibalno ovirani gore osvajajo),
gluhi in naglušni ter iz akcije AMA
nevrorazlični udeležili inkluzijskega
pohoda na BOHOR. Ta skupina je
krenila od lovskega doma LD Senovo,
druga – slepi in slabovidni iz KPŠRD
»Karel Jeraj« pa iz Stare Žage po
planinski poti na Veliki Javornik in nato
proti planinskemu domu na Bohorju
(896 mnm).

Na lokacijo smo se pripeljali s kombiji
in s svojimi avtomobili, kjer smo se
zbrali še z drugimi pohodniki in skupaj
začeli pot proti Bohorju. Bilo je
čudovito sončno jesensko jutro, a se je
delno pooblačilo in hladno pihalo.
Vseskozi smo se držali v skupini in
skupaj premagovali ovire. Mimogrede
smo se ustavili še na različnih
razglednih točkah in si ogledali bližnje
in daljne kraje, kamor seže razgled –
Brežiško morje in tudi s pomočjo
aplikacije prepoznali vrhove. Dogodka
nam ne bi uspelo izpeljati brez
prostovoljcev, osebnih asistentov,
Planinskega društva Bohor Senovo,
Poklicne gasilske enote Krško,
zaposlenih v družbi VTS in drugih.
Hvala vsem za pomoč in dobro voljo,
ki ste jo delili z nami. Skupaj smo
doživeli čudovite jesenske barve, vonj
narave, povezali smo se z njo, slišali
smo ptičje petje, se razveselili
žafranov, mogočnih tis, občutili
svobodo, si pomagali in se počutili vsi
enaki ne glede na oviranost.
Pred domom se nas je zbralo okoli 140
pohodnikov, od tega 92 iz akcije
GOGO. Ob prihodu nas je pričakal
ansambel Občutek s čudovito glasbo,

ki nam je vsem pričaral nasmeh na
obraz kljub naporni prehojeni in
prevoženi poti. Pripravili smo kratko
otvoritev dogodka, na katerem smo
vse lepo pozdravili in povabili k besedi
predstavnike posameznih organizacij.
Upraviteljica koče Jožica Omerzu
nam je namenila nekaj iskrenih in
prekrasnih besed. Pričakala nas je
čudovita pogostitev, poleg malice še
orehovi buhteljni, palačinke, štrudelj in
domač kruh, pogača in topel čaj.
Pozdravil nas je tudi generalni sekretar
PZS Damjan Omerzu. Prebrali smo
tudi pismo generalnega sponzorja
NICEHASH. Ob veselih ritmih smo se
radostno družili.

Okrog 15. ure smo se vrnili nazaj na
izhodišče, nasmejanih obrazov in z
lepimi občutki na čudovito preživet
jesenski dan. Nov planinski žig v
pohodniškem Dnevniku inPlaninec pa
nas bo spominjal nanj. Gora je lahko
kot življenje, pretežka, če se vzpenjaš
sam, a prijazna, če imaš podporo
prijateljev. Naše dejavnosti puščajo
sledi in spomine. Če lahko s svojimi

dejanji in energijo osrečimo druge, je
srce polno topline in hvaležnosti.
Hvala še enkrat vsem, ki ste nam
pomagali, da smo izpeljali zastavljeni
cilj. Občutki, izkušnje in spomini so
neverjetni in težko jih je spraviti na
papir. Če želite doživeti te ganljive
občutke, se nam naslednjič pridružite.

Predstavitve akcij odbora
inPlaninec
Na povabilo Zavoda Odtiz, ki sodeluje
v mednarodnem projektu »Enable the
Cooperation for Inclusive Sport
Actions For All«, ki poteka pod okriljem
programa Erasmus+, smo Jurček
Nowakk, Marjeta Čič iz Planinske
zveze v Ljubljani v četrtek, 8.
septembra, ter v Slovenj Gradcu v
sredo, 28. septembra, na povabilo
Ozare, v okviru mednarodnega
projekta Bsport+ »Šport za vse« –
prepoznavanje in promoviranje
mehanizmov za večjo in boljšo
vključenost invalidnih in drugih
ranljivih skupin v športne aktivnosti in
aktiven ter zdrav življenjski slog,
predstavili akcije odbora inPlaninec in

Stojan Rozman I Gibalno ovirani gore osvajajo

GOGO V JESENI
Za to leto smo imeli v načrtu še: 22. septembra – vseslovenski inkluzivni pohod na Toško čelo; 24. septembra
– Bohor in 29. septembra – Završki stolp. Izvedli smo samo pohod na Bohor, ostala dva je odneslo slabo
vreme. Ah, ko bi prej vedeli, da bo oktobra in v začetku novembra tako lepo in toplo vreme.

Mnogoštevilčna druščina, tako ali drugače pisana, se je zbrala na Bohorju. (Foto: arhiv GOGO)
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Stojan Rozman akcijo GOGO. S
pripovedovanjem o raznih
pohodniških podvigih, ki so ga podprli
s fotografijami in videi, smo dokazali,
da reka »Samo nebo je meja.« in »Kjer
je volja, je pot.«, še kako držita.

Zaključni sestanek DS in
evalvacija akcij
V delovni skupini so iz ZPS: Stojan
Rozman, ki je vodja DS GOGO, Jože
Ponebšek in Gregor Gračner.
Zaključni sestanek DS je bil v
novembru, kjer so jih poleg določitve
novih ciljev pohodov GOGO čakale še
pomembne teme in iskanje rešitev
zadev, ki bi omogočile tekoče izvajanje
nalog.
V četrtek, 24. oktobra, smo imeli v
prostorih Planinske zveze Slovenije

tudi evalvacijo vseh akcij odbora
inPlaninec: Odločen korak, Gluhi
strežejo v planinskih kočah, Gibalno
ovirani gore osvajajo; Nevrorazlični
AMA; Paraplezanje in Spletna
aplikacija.

Skupna evalvacija celotnega odbora
ter delovnih skupin je že tretje takšno
srečanje. Slednje se je izkazalo za zelo
koristno in potrebno, da smo invalidi
med seboj izmenjali svoje vtise,
zagate, potrebe in doživljanje
pohodov. Izkristalizirale so se skupne
točke in smernice za nadaljevanje
dela. Izpostavili smo pomembnost
skupnega nastopanja invalidov/OPP,
poznavanja med seboj in vzajemno
pomoč, ko nevrorazlični AMA, gluhi in
slepi pomagajo osebam na invalidskih
vozičkih, slepi in gibalno ovirani so

opora nevrorazličnim AMA. Dodana
vrednost inkluzije je, ko osebe, ki
potrebujejo na nekaterih področjih
podporo, zmorejo pomagati drugim.
Na ta način je njihovo življenje
osvetljeno z radostjo, ki gradi osebnost
in vliva voljo.

V ospredju so gibanje kot osnova za
zdravje posameznika, inkluzija, zvišati
stopnjo vključenosti, povezovanje,
informiranje, šport, kultura, izboljšati
zdravstveno stanje, samopodobo,
psihofizično kondicijo, vzpodbujati
prostovoljstvo, sodelovanje ...
Nikakor ne smemo zanemariti, da
marsikdo potrebuje pomoč, čeprav
nima določenega "hendikepa/
potrebe", zato je ponujena možnost
pomoči pri programu za obe strani
zelo dobrodošla. Socialno vključenost
so potrebovali tudi neinvalidi. Vsak je
bil vesel povabila in družbe na
aktivnostih ter sproščenega vzdušja.
Na ta način smo povezovali gibanje,
druženje in naravo, ki pomirja. Tako
smo gradili zdrav duh v zdravem
telesu.
Naš cilj je nadaljevati zastavljene
programe/aktivnosti, jih tudi
nadgrajevati z delom, s povezovanjem,
spoštovanjem, predvsem pa z
razumevanjem različnosti/drugačnosti.

Gore so »zakon«, obišči jih, da
ti napolnijo dušo in ti dajo
nasmeh na lica.

Stojan Rozman na predstavitvi projekta GOGO (Foto: arhiv GOGO)

Kako lepo je, ko smo lahko drug drugemu človek in opora. (Foto: arhiv GOGO)
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Matej Verbajs I Aktualna zakonodaja

ZAKONODAJNE NOVIČKE NA PODROČJU INVALIDSKEGA
VARSTVA
V zadnjih mesecih smo bili ponovno precej aktivni tudi na področju spreminjanja zakonodaje v korist
paraplegikom, tetraplegikom in drugim invalidom. Kljub temu da se vse ni izšlo po prvotnih načrtih, delamo še
naprej s polno paro.

Državni zbor zavrnil dodatek za
pomoč in postrežbo za vse otroke,
ki potrebujejo nujno stalno
pomoč in postrežbo
V septembru je državni zbor odločal o
spremembi Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju v delu, ki
ureja dodatek za pomoč in postrežbo
za otroke. Zagovornik načela enakih
možnosti je namreč ugotovil, da je
trenutna ureditev diskriminatorna, saj
lahko dodatek dobijo slepi otroci, ki so
zavarovani po drugi osebi, ne pa tudi
drugi otroci, ki prav tako potrebujejo
nujno stalno pomoč in postrežbo
druge osebe. Državni svet je zato na
pobudo predsednika Zveze
paraplegikov Slovenije, Daneta
Kastelica, predlagal, da se dodatek
omogoči vsem otrokom s takšno
potrebo in se tako diskriminacija
odpravi.

Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti je predlogu
nasprotovalo iz razloga, da je rešitev
potrebno zagotoviti v predpisih s
področja družine in ne v pokojninski
oz. invalidski zakonodaji, čeprav je
sedaj urejena tam. Tudi poslanci, ki so
rešitev sicer pozdravili, so se hkrati
strinjali z ministrstvom in mu naložili,
da naj se to uredi z novelo Zakona o
starševskem varstvu in družinskih
prejemkih. Predlog zakona zato ni bil
sprejet.

Do nadaljnjega tako ostaja dosedanja
rešitev, na Zvezi paraplegikov
Slovenije bomo spremljali
napovedane spremembe družinske
zakonodaje.

Državni zbor zavrnil tudi
pravičnejše odmere pokojnin za
zaposlene invalide
V novembru je državni zbor odločal še
o eni spremembi Zakona o
pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki jo je prav tako
predlagal državni svet na pobudo
predsednika Zveze paraplegikov
Slovenije, Daneta Kastelica.
Sprememba naslavlja primere, ko je
invalid zaposlen za krajši delovni čas in
poleg plače prejema tudi delno
nadomestilo za invalidnost in se mu
zato ob upokojitvi pokojnina odmeri
tako od plače za krajši delovni čas kot
tudi od omenjenega nadomestila.
Težava nastane, ker se takšno
nadomestilo odmeri kot odstotek
preteklih plač (je torej nižji od
povprečne pretekle plače), pri odmeri
pokojnine pa se nadomestilo
obravnava enako kot plačo in se
pokojnina prav tako odmeri kot
odstotek od nadomestila. Pride torej
do dvakratnega znižanja preteklih plač
– prvič pri odmeri nadomestila in

drugič pri odmeri pokojnine. Situacija
lahko privede celo do tega, da dalj
časa kot invalid dela, nižjo pokojnino
bo imel, saj mu bo nadomestilo
zniževalo povprečje za odmero
pokojnine. Na problematičnost
ureditve sta opozorila tako varuh
človekovih pravic kot tudi zagovornik
enakih možnosti.

Ker Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti na
našo pobudo ni pristopilo k reševanju
problematike, smo dosegli, da je
državni svet sam vložil predlog
sprememb zakona. V državnem zboru
je ministrstvo reševanje te
problematike nato vendarle podprlo,
prav tako pa so bili rešitvi problema
naklonjeni tako koalicijski kot
opozicijski poslanci. Kljub temu da se
pripravlja večja reforma pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, so se vsi
strinjali, da je zadevo potrebno urediti
prej. A ne glede na to, do dogovora o
najboljši tehnični rešitvi na koncu ni
prišlo, tako da je državni zbor predlog
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zavrnil in hkrati naložil ministrstvu, da
do konca leta predlaga svojo rešitev, ki
bo naslovila to problematiko. Kakšna
naj bi ta bila, še ni jasno.
Tudi v tem primeru bomo na Zvezi
paraplegikov Slovenije dogajanje
skrbno spremljali. Od ministrstva
pričakujemo, da bo zavezo izpolnilo,
od koalicije pa, da jo nato podpre, kot
je napovedala.

Pobuda za podelitev pristojnosti
občinskim redarjem za nadzor nad
uporabo parkirnega mesta za
invalide na zasebnem parkirišču
Obravnavali smo dve vprašanji naših
članov o tem, kako lahko ukrepajo, če
jim sosedje v stanovanjskem bloku
zasedejo parkirno mesto za invalide.
Ugotovili smo, da gradbena
zakonodaja po eni strani od
investitorjev zahteva, da tudi pri
gradnji zasebnih parkirišč uredijo
zadostno število parkirnih mest za
invalide, da pa po drugi strani
prometna zakonodaja nato ne ureja
nadzora nad njihovo pravilno
uporabo. Policija in občinsko redarstvo
namreč nimata pristojnosti, da bi
nadzorovala ali kaznovala nepravilno
uporabo parkirnega mesta za invalide,
če se ta nahaja na zasebnem
parkirišču, to je parkirišču, ki ni
dostopno za javni promet (npr.
parkirišče pred blokom, ki je zaprto z
zapornico). Invalid v tem primeru nima
posebnih pravnih sredstev – lahko se
sicer obrne na upravnika, ki posebnih
pristojnosti nima, sodna pot pa bi bila
neživljenjska.
Predsednik Zveze paraplegikov
Slovenije Dane Kastelic je zato preko
državnega sveta v oktobru naslovil na
Ministrstvo za infrastrukturo pobudo,
da se ustrezno spremeni Zakon o
pravilih cestnega prometa, ki naj
občinskemu redarstvu omogoči

nadzor in kaznovanje tudi v tem
primeru. Veseli smo, da je pobudo
podprlo tudi ljubljansko mestno
redarstvo.
Ministrstvo za infrastrukturo se je na
pobudo odzvalo negativno in sicer
meni, da je predlagana rešitev
neustavna zaradi posega v zasebno
lastnino. Ker odgovor ministrstva ni
obrazložen, bomo zadevo preučili še iz
te perspektive in potem ukrepali dalje.

Pobuda za odpravo diskriminacije
voznikov vozil kategorij C in D
Naš član nas je opozoril na
problematičnost zdravstvenih
pogojev za voznike motornih vozil
kategorij C in D. Ob analizi predpisov
smo ugotovili, da je ureditev pogojev
za voznike precej različna, če gre za
voznike vozil kategorij A in B (avto,
motor) ali če gre za voznike vozil
kategorij C in D (tovornjak, avtobus).
Za prvo skupino namreč velja, da se
zdravniško spričevalo lahko izda tudi
invalidu, če je vozilo mogoče
prilagoditi oziroma če med vožnjo
uporablja ustrezen ortopedski
pripomoček. V nasprotju s tem pa za
drugo skupino velja, da se jim
zdravniško spričevalo ne izda, če bi
zaradi invalidnosti potrebovali
prilagojeno vozilo. To pomeni, da
invalid z določenimi okvarami zdravja
zdravniškega spričevala ne more
pridobiti, čeprav bi lahko ustrezno
prilagojeno vozilo povsem varno
upravljal. Takšno razlikovanje neposredno
omejuje tudi zaposlitvene možnosti
invalidov, ki bi bili poklicni vozniki.
Zveza paraplegikov Slovenije je zato
poslala Ministrstvu za zdravje pobudo
za spremembo teh pogojev, saj smo
ocenili, da gre za diskriminacijo.
Ministrstvo nam je odgovorilo, da je
pobudo sprejelo in že izvedlo
koordinacijo s Kličnim inštitutom za

medicino dela, prometa in športa in da
bodo opravili še dodatna strokovna
posvetovanja z medicinsko stroko ter
nas o tem obvestili.

Ustavno sodišče razveljavilo
pravno podlago za obnovitveno
rehabilitacijo
Ustavno sodišče je na pobudo
Računskega sodišča, ki je revidiralo
poslovanje Zavoda za zdravstveno
zavarovanje, presojalo zakonitost
Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja v delu, kjer je urejena
obnovitvena rehabilitacija. Omenjena
pravila sicer vsako leto omogočajo
zavodu objavo javnega razpisa za
obnovitveno rehabilitacijo, ki jo nato
izvedejo invalidske organizacije za
svoje člane in druge.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da
Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju
obnovitvene rehabilitacije v obliki, kot
se že vsa leta izvaja, ne določa kot
pravice iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Urejajo jo zgolj omenjena
pravila, ki pa so podzakonski akt. Ker bi
morale biti pravice iz zavarovanja
urejene v zakonu, a temu ni tako, jih
zavod ne more samostojno urejati v
svojih pravilih. Ker torej za takšno
urejanje ni imel zakonske podlage, je
Ustavno sodišče določbe Pravil o
obnovitveni rehabilitaciji razveljavilo.
Skoraj istočasno je državni zbor sprejel
tudi novelo Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
ki je določil pravico do obnovitvene
rehabilitacije kot pravico iz obveznega
zavarovanja, a šele od 1. 1. 2024 dalje.
To pomeni, da trenutno od
razveljavitve dalje (oktober 2022) do
2024 zavod nima več dosedanje
podlage za izvedbo razpisa za
obnovitveno rehabilitacijo, kar pod
vprašaj postavlja predvsem izvedbo
obnovitvene rehabilitacije za leto
2023.

Na Zvezi paraplegikov Slovenije
zadevo urgentno rešujemo ter z
ministrstvom in Zavodom za
zdravstveno zavarovanje iščemo
ustrezne rešitve (npr. nujno ponovno
novelo zakona, poseben razpis
ministrstva itd.).
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RTV SLO in nsios.si I Mednarodni dan invalidov

PREDSEDNIKI SPREJELI PREDSTAVNIKE INVALIDOV
Predsednik republike Borut Pahor, premier dr. Robert Golob in predsednica državnega zbora mag. Urška
Klakočar Zupančič so 1. decembra na Brdu pri Kranju pred mednarodnim dnevom invalidov (obeležujemo
ga 3. decembra) gostili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij. Vabilu se je odzval NSIOS z vsemi
članicami in invalidskimi organizacijami, ki jih povezuje.

Zbrane so nagovorili predsednik
RS Borut Pahor, podpredsednica
Sveta za invalide Republike

Slovenije Lea Kovač in predsednica
Nacionalnega sveta invalidskih
organizacij Slovenije mag. Mateja
Toman. Sprejema pa so se udeležili še:
resorni minister Luka Mesec,
poslanka Eva Irgl, direktor FIHO
Borut Sever idr., kot predstavnika
Zveze paraplegikov Slovenije pa
predsednik Dane Kastelic in
predsednik Skupščine ZPS Peter
Robnik.

V uvodnem pozdravu je podpredsednica
Sveta za invalide Republike Slovenije
Lea Kovač poudarila pomen praznika
največje in najbolj raznolike manjšine
v družbi, ki obeležuje svoj dan 3.
decembra, mednarodni dan invalidov:
“Danes je mednarodni dan
invalidov, največje in najbolj
raznolike manjšine v družbi.Manjšine,
ki zna, zmore in hoče aktivno sodelovati
pri razvoju ustvarjalne, vključujoče in
pravične družbe oz. sveta.

Posameznikov, ki premorejo
ogromno znanja, izkušenj, idej in
razmišljanj, s katerimi lahko pomembno
prispevajo k dobrobiti vseh državljanov.
Posameznikov, ki so lahko s svojimi

življenjskimi zgodbami navdih in
inspiracija. Invalidi so podjetniki, delavci,
študentje, dijaki, umetniki, akademiki,
zavarovanci, davkoplačevalci, potrošniki,
pacienti, starši, prejemniki denarne
socialne pomoči… praktično ni vloge, v
kateri se ne bi znašli tudi invalidi.”
Predstavila je sestavo, poslanstvo in
namen sveta kot tudi nekatere
prioritete, s katerimi se bo v bližnji
prihodnosti ukvarjal.

Predsednica NSIOS mag. Mateja
Toman se je v svojem nagovoru
dotaknila ratifikacije Konvencije o

pravicah invalidov, od katere je minilo
že 15 let: “... položaj invalidov se je v tem
času na splošno izboljšal, a vrzel med
zapisanimi in dejansko zagotovljenimi
pravicami je še vedno velika. Še vedno ni
zagotovljena neovirana inkluzija in
enake možnosti v izobraževanju, ki je
bistveno izhodišče za uspešno
vključevanje v družbo in na trg dela v
nadaljnjem življenju posameznika. Prav
tako se prepočasi odpravljajo ovire v
grajenem okolju, pri dostopu do
dostopnih načinov komunikacije, do
informacij, avdiovizualnih in spletnih
medijskih vsebin, dostop do javnega
prevoza.”
Dejala je še, da se NSIOS zaveda, da je
razvoj vključujoče družbe dolgotrajen
proces, povezan tudi z vprašanji
ekonomskih posledic zagotavljanja
pravic. Da pa bi se morda morali
vprašati drugače: »Ali si lahko kot
država, ki se v ustavi deklarira kot
pravna in socialna, privoščimo, da
temeljnih človekovih pravic ne
uresničimo?«

Zbrani visoki predstavniki države in invalidov (Foto: Bor Slana/STA)

Podpredsednica Sveta za invalide RS Lea Kovač (Foto: Bor Slana/STA)
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In na koncu je povedala, da naj bo
današnji dogodek ob mednarodnem
dnevu invalidov hkrati priložnost, da
se zahvalimo vsem posameznikom in
institucijam, ki s svojim delovanjem
spodbujajo enakopravno, aktivno in
neodvisno življenje invalidov ter se
zavzemajo za oblikovanje vključujoče
in pravične družbe.
Predsednik RS Borut Pahor je v svojem
nagovoru poudaril na nedopustnost in
družbeno nesprejemljivost diskriminacije:
“Naša skupnost, naša domovinamorata

biti vključujoča skupnost za vsakogar.
Prav zaradi razlik med nami moramo
vzpostaviti pogoje, da smo vsi
enakovredni, enakopravni in enako
spoštovani. Predvsem pa, da imamo vsi
vsaj približno enake možnosti, da
uveljavimo naše človeško dostojanstvo
in naše talente.” Obenem je pozval k
odpravljanju nevidnosti oseb s
posebnimi potrebami. Predsednik
republike, ki zaključuje svoje delo na
tem položaju, se je za trud zahvalil
vsem, ki invalidom pomagajo doma ali

v posebnih ustanovah, društvom in
združenjem, tistim, ki zaposlujejo invalidne
osebe ter zagovorniku načela enakosti.
Poudaril je tudi prizadevanja varuha
človekovih pravic, ki s priporočili glede
položaja in pravic invalidov opozarja
vse državne organe in institucije na
napake in težave.

Zbrane je s svojim glasbenim vložkom
razvedril pihalni kvartet orkestra
slovenske policije.

Mateja Toman je vprašala, če si lahko država, ki se v ustavi deklarira
kot ustavna, privošči neuresničevanje temeljnih človekovih pravic.
(Foto: Bor Slana/STA)

V sproščenem klepetu s predsednikom (Foto: Bor Slana/STA)

[ V SREDIŠČU]
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Franci Slivšek I Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Jesenski topli dnevi so nam prinesli energijo in zagon. Imeli smo več
organiziranih dogodkov in nestrpno smo vstopili v veseli december.

Naše društvo veliko pozornosti
namenja preventivi in
ohranjanju zdravja članov.

Tako vsako leto organiziramo tudi
preventivno predavanje in pregled s
področja interne medicine –
predavanje o dejavnikih tveganja
za srčno in žilno ogroženost ter
preventivni zdravniški pregled
srca, krvnega tlaka, vsebnosti
holesterola v krvi in vsebnosti
sladkorja.

Povišan holesterol in krvni sladkor ter
previsok krvni tlak sodijo med zelo
pogoste bolezni. Paraplegiki in
tetraplegiki se zaradi specifičnosti
poškodb veliko manj gibajo, zato so
za te bolezni še nekoliko bolj dovzetni.
Že več let pa ugotavljamo, da je to
gotovo eden izmed najbolj obiskanih
dogodkov društva, kar pomeni, da so
preventivno delovanje, skrb za zdravje
in za zdrav življenjski slog članom še
kako pomembni.
Našemu vabilu sta se prijazno odzvali
prim. Marijana Žen Jurančič, dr.
med., spec. internistka, in dipl. višja
medicinska sestra Branka Vipavec,
obe iz URI-Soča. Opravili sta pregled in
meritve vsebnosti sladkorja in

holesterola v krvi in krvnega tlaka.
Vsakemu udeležencu sta podali tudi
navodila in priporočila, na katerem
področjumorajo še posebej poskrbeti
za svoje zdravje.

Občina Trebnje je med 16. in
22. septembrom 2022 izvajala
različne aktivnosti v sklopu

Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki
je v letošnjem letu potekal pod
sloganom »Trajnostno povezani«.
Podnebne spremembe so že nekaj
časa prepoznane kot ključni globalni
izziv naše generacije. Pobuda ETM si
prizadeva zmanjšati avtomobilski
promet na fosilna goriva in
spodbuditi prebivalce k uporabi
trajnostnemobilnosti – hoje, kolesa ali
javnega prevoza. Prav zato pobuda
letos opozarja na pomen dobro
povezanih skupnosti, saj je to pogoj
za uspešnost katerekoli občine in za
visoko raven kakovosti našega bivanja
v njej. O kakovosti življenja v neki
občini tako vse bolj odločajo dobra
dostopnost do dobrin in storitev,

zagotovljena mobilnost za vse
družbene skupine, dobre povezave
ter raznovrstnost alternativ
osebnemu motornemu prometu.
Poleg številnih drugih aktivnosti za
spodbujanje trajnostne mobilnosti so
v sklopu aktivnosti PARK(irni) dan oz.
teden zaprli parkirišče (P2) pred
občino in ga spremenili v park.

Preventivni pregled

Sodelovali pri projektu Evropski teden mobilnosti v občini
Trebnje

Šegova 119
8102 NOVOMESTO

Spletna stran:
dpdbp.zveza-paraplegikov.com

E-pošta:
drustvo_paraplegikov2@t-2.net

prim.MarijanaŽen Jurančič, dr.med., spec.
internistka, in dipl. višja medicinska sestra
Branka Vipavec (Foto: arhiv društva)

Naši člani predstavljajo društvo. (Foto:
arhiv društva)

V prostorih društva prisluhnili predavanju (Foto: arhiv društva)

[ DELO DRUŠTEV]
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Ob tem dogodku so različne
organizacije predstavile svoje delo in
izvedle dogodke ali programe s
področja skrbi za okolje, prometne
varnosti vseh udeležencev v prometu

ali splošnega izboljšanja kvalitete
življenja.
Pri projektu je sodelovalo tudi
naše društvo. Člani so na stojnici
osveščali udeležence in mimoidoče,

predvsem mlajšo populacijo, o
aktivnostih društva in življenju na
invalidskem vozičku.

Marko je v bolnišnici večkrat
pomislil, zakaj ga ni pred
nevarnim skokom v vodo

na neznanem predelu reke nihče
opozoril na možne posledice. A bilo
je prepozno. Zahvaljujoč
rehabilitaciji in Društvu
paraplegikov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja je Marko danes
zadovoljen najstnik in uspešen
športnik! »Marko« in tudi ostali člani
društva bodo vašim učencem in
učenkam z veseljem osebno
predstavili svoje zgodbe, jih v obliki
neformalnega pogovora opozorili
na nevarnosti, ki prežijo nanje v

vsakdanjem življenju, hkrati pa jih
seznanili z življenjem paraplegikov
in tetraplegikov oz. oseb s
poškodbo hrbtenjače. Kako polno
lahko živijo na invalidskem vozičku
in kakšne težave imajo lahko zaradi
arhitekturnih ovir. Člani društva
lahko na vaši šoli izvedejo različne
delavnice, ki jih bodo prilagodili
starostni skupini in vašim željam.
Poleg preventive (vzroki
invalidnosti) in ozaveščanja
(življenje na invalidskem vozičku)
jih bodo popestrili s športom
(učenci bi se preizkusili v različnih
športih invalidov, kot so košarka na

vozičkih, namizni tenis, pikado,
throwling ipd.) in/ali kulturnim
ustvarjanjem (npr. slikanje z usti,
različna ročna dela). Izvajalci
delavnic so para ali tetraplegiki,
zato potrebujejo dostopne
prostore (pozimi npr. v telovadnici,
poleti zunaj na šolskem igrišču).
Mladim omogočite koristne in
izkustvene informacije ter
navdihujoče zgodbe iz prve roke,
saj imajo med člani slovenske
reprezentante, državne prvakinje
ipd.
Vir: Delavnice navdiha 2022/23 –
nevladniški katalog za osnovne šole

Učenci 3. razredov OŠ Center iz Novega mesta obiskali naše društvo

Naša ciljna skupina je, poleg
članov in njihovih svojcev, tudi
širša javnost, predvsem

osnovnošolci in srednješolci, ki jih
želimo na preventivni ravni poučiti o
življenju paraplegikov in tetraplegikov
ter predstaviti delovanje društva v
sklopu programa osveščanja in
preventive. S tem programom
sodelujemo tudi z regijskim NVO
centrom Novo mesto, ki je letos izdal
že drugi nevladniški katalog za
osnovne šole – Delavnice navdiha
2022/23. S tem projektom lokalna
društva in zavodi učencem in
učenkam dolenjskih šol nudijo svoje
bogate izkušnje in znanja z različnih
področij delovanja.

S programom preventive in
osveščanja smo se predstavili
učencem 3. a, 3. b in 3. c razreda
Osnovne šole Center iz Novega
mesta. Učenci so nas skupaj z
učiteljicami oktobra obiskali v
prostorih društva.

Članice in člani so jim predstavili
društvo, njegovo delovanje in
aktivnosti, ki jih izvaja ter jih opozorili

na vzroke nastanka invalidnosti.
Učenci so z zanimanjem prisluhnili
tudi osebnim zgodbam
posameznih članov, ki so jim
odgovorili tudi na mnogo vprašanj, ki
so jih učenci zastavili po predstavitvi.
Po prvem delu je sledil za učence
zagotovo najbolj zanimiv del
predstavitve, izkustvene delavnice.
Člani so jim na zunanjih površinah
društva predstavili in demonstrirali
nekaj športnih panog, s katerimi se
ukvarjajo paraplegiki in tetraplegiki –
igranje košarke na vozičkih in
namiznega tenisa, igro throwling, šah.
Učenci in učiteljici so se preizkusili v

vožnji z invalidskim vozičkom in
metanju žoge na koš iz invalidskega
vozička, igranju namiznega tenisa. S
tem so dobili občutek, kako je bivati in
se premikati na invalidskem vozičku.
Ugotovili so, da ni tako preprosto. Po
odzivu sodeč so bili predvsem nad
praktičnim delom zelo navdušeni.

Takšne predstavitve s preventivno
vsebino so zelo pomembne, saj lahko
mladim in ostali javnosti predstavimo
društvo, svoje osebne zgodbe in
življenje na invalidskem vozičku,
opozarjamo na vse težave in
probleme, s katerimi se srečujemo, od

Predstavitev društva na zunanjih površinah društva (Foto: arhiv društva)
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Otroci so preizkusili športe na vozičkih. (Foto:
arhiv društva)

Prikaz, kako paraplegik pride v avto. (Foto:
arhiv društva)

arhitekturnih ovir do vključevanja
invalida v aktivno družbeno življenje.
Poudarek je predvsem na
preventivnem delovanju, saj nesreča
nikoli ne počiva in te lahko pripelje do
življenja na invalidskem vozičku.
Hkrati pa želimo širši javnosti pokazati,
da življenje na invalidskem vozičku ni
tabu in da so paraplegiki enakovredni
člani družbe, ki lahko, kljub
invalidnosti, živijo polno življenje.

Srečanje članov po regijah

Vizija srečanja članov po regijah
je, da se društvo približa tudi
tistim, ki se društvenih

dogodkov v Novem mestu zaradi
oddaljenosti, prevoza in drugih
razlogov ne morejo udeleževati.
Želimo si, da je to priložnost za
medsebojno spoznavanje in
izmenjavo izkušenj, da se člani, ki
bivajo na bližnjem območju, srečajo
in bolje spoznajo.

Najprej smo organizirali srečanje
članov, ki prihajajo iz Posavja, iz občin
Brežice, Krško in Sevnica. Udeležili
so se ga v zelo velikem številu,
potekalo je v Gostilni Štirica v Krškem.

Srečanje je s pomočjo koordinacije
društva organizirala socialna
poverjenica za to območje, Sandra
Košar. Socialni poverjeniki so za
društvo zelo pomembni, saj skrbijo za
člane na svojem območju, jih
obiskujejo ali so z njimi kako drugače
v stalnem kontaktu, ugotavljajo
njihove želje in potrebe ter o tem
poročajo. Ob skupnem kosilu se je
druženje nadaljevalo v prijetnem in
sproščenem vzdušju.
Po uspešno izpeljanem in množično
obiskanem srečanju v Posavju smo
organizirali tudi srečanje članov, ki
prihajajo iz Bele krajine, iz občin
Črnomelj, Metlika in Semič.
Potekalo je v Gostišču Kapušin v
Krasincu. Za organizacijo srečanja je
poskrbela Irena Matkovič, socialna
poverjenica za Belo krajino, ki svoje

delo zelo dobro opravlja, s člani je v
stalnem kontaktu.
Takšna srečanja so tako v Posavju kot
v Beli krajini še posebej pomembna za
tiste člane, ki se aktivnosti društva
zaradi različnih razlogov ne morejo
udeleževati. Na ta način se ohranja in
približa stik z društvom.

Na obeh srečanjih so bili prisotni tudi
predstavniki društva. Prisotne je v
imenu društva na obeh srečanjih
pozdravila in nagovorila
podpredsednica društva Martina
Glavič. Poseben pozdrav in zahvala
sta bila namenjena tudi svojcem in
osebnim asistentom članov, ki
opravljajo zelo plemenito in
pomembno delo, saj jim pomagajo
pri osnovnih življenjskih opravilih in
jim omogočajo bolj samostojno in
kakovostnejše življenje. V
nadaljevanju je Polonca Povše,
koordinatorka programov društva na
obeh srečanjih predstavila programe,

različne aktivnosti in pomembne
informacije. Udeležence je povabila,
da se jih udeležujejo. Za člane pa je
društvo vsak dan na voljo za vse
dodatne informacije, reševanje stisk in
težav.

Veseli smo, da so člani pokazali
navdušenje nad tovrstnimi srečanji, s
katerimi bomo zagotovo nadaljevali
tudi v prihodnje, tudi po drugih
območjih, ki jih društvo pokriva.

Srečanje članov iz Posavja (Foto: arhiv društva)

Srečanje članov iz Bele krajine (Foto: arhiv
društva)
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Predstavitev medicinskih pripomočkov podjetja TIK d. o. o.

Paraplegike in tetraplegike po
poškodbi hrbtenjače pestijo
razne zdravstvene težave. Ena

izmed teh je tudi inkontinenca, s
katero se vsakodnevno srečuje veliko
članov. V zadnjih letih je na tem
področju prišlo do velikega napredka,
izboljšav in enostavnejše uporabe
medicinskih pripomočkov. Pomembno
je, da so člani seznanjeni z medicinskimi
pripomočki, ki so na tržišču in
omogočajo samokateterizacijo, načine
in prednosti. V ta namen smo
novembra na društvu organizirali
predstavitev medicinskih pripomočkov
podjetja TIK d. o. o.
Podjetje TIK d. o. o. s sedežem v
Kobaridu se ukvarja s proizvodnjo
medicinskih pripomočkov za enkratno
uporabo (med drugim tudi urinskih
katetrov). S svojo 60-letno tradicijo
proizvodnje medicinskih pripomočkov
predstavlja največjega tovrstnega
proizvajalca v Sloveniji. Predstavnik

podjetjaAlen Jazbec je udeležencem
predstavil podjetje, proizvodni proces,
njihove izdelke, posebej pa je
izpostavil inovativne hidrofilne urinske
katetre za enkratno uporabo blagovne
znamke greencath®. Mičo Ostojič je
predstavil svojo izkušnjo z uporabo
katetrov.
Svojo osebno izkušnjo z uporabo
njihovih katetrov je podrobno
predstavila tudi Vida Kocjan,
upokojena medicinska sestra, žena

pokojnega člana društva. Po končani
predstavitvi je Alen Jazbec prisotnim s
prve roke odgovoril na številna
vprašanja. Razdelil je tudi vzorce
katetrov in praktične nagrade. Sledilo
je še člansko družabno srečanje,
priložnost za izmenjavo izkušenj in
druženje. Zahvaljujemo se Društvu
paraplegikov jugozahodne Štajerske
za pomoč pri prevozu naših članov na
dogodek.

Predstavitev podjetja TIK d. o. o. na društvu (Foto: arhiv društva)

Vsklopu ženske dejavnosti
smo v oktobru na društvu
organizirali kuharsko

delavnico. Članice so pod
vodstvom Irene Matkovič
pripravile različne jedi. Za predjed
so skuhale bučno juho, za glavno
jed pa slivove cmoke z drobtinami.
Niso pozabile niti na sladico iz sliv.
Vse udeleženke delavnice so
sodelovale pri pripravi, kuhanju in
dekoraciji. Zagotovo je bila ta
delavnica zanje zelo poučna, saj so
se naučile tudi različnih kuharskih
spretnosti.

Kuharska delavnica

Vse prisotne članice v akciji (Foto: arhiv
društva)

Zdruštvom sem stopila v stik
pred dobrima dvema letoma,
ko smo iskali alternativo

prevozu z vozičku neprilagojenim
reševalnim vozilom na neki pregled.
Pa vas ni zanimalo samo kdaj, od kje
in do kod.

Po letih izredno slabih, celo
travmatičnih izkušnjah z
institucijami, ki naj bi skrbele za
socialno varstvo najranljivejših, a v
praksi prevečkrat delujejo prav
nasprotno, sem prvič zaznala
iskreno skrb in empatijo. "Kako ste?
A to je urejeno? Zakaj ni? Kako to
mislite, da nočejo? To je
nesprejemljivo!"
Poklical me je gospod Okoren, mi
prisluhnil in večkrat ponovil besede,
ki še vedno odzvanjajo: "Računajte
na nas!" Tako nasprotno temu, česar
smo bili vajeni. Bila sem globoko
pretresena in kar malo zmedena, ne
navajena komuniciranja s prijaznimi,

naklonjenimi ljudmi, ki so iskreno
voljni pomagati.

Seveda ni ostalo pri besedah.
Društvo je opravilo klice s
pristojnimi "nagajivimi" službami,
organiziralo sestanke in nas
argumentirano podprlo. Ne vem, če
bi se zadeve uredile brez vas – za
vedno smo vam globoko hvaležni.
Vpliv izkazane človeškosti na lastno
počutje, mentalno in duševno
zdravje pa je sploh neprecenljiv!
Narava invalidnosti, s katero se
soočamo v naši družini, žal
onemogoča, da bi redno in aktivno
sodelovali pri vaših dejavnostih. A
smo z vami v mislih in radi
prebiramo o vaših aktivnostih –
društvenih in osebnih. Tudi za to še
enkrat hvala!

Vsem članom in njihovim družinam
želimo blagoslovljene praznike in
veliko zdravja v prihajajočem letu!

Kaj nam pomeni društvo
Tina Strgar
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Vsredo, 23. novembra 2022, nas
je obiskal župan Kranja Matjaž
Rakovec. Z obiskom je

presenetil udeležence likovne
delavnice, na kateri so izdelovali
novoletne voščilnice. Pohvalil je naše
delo in se z nami pogovoril o težavah,
ki jih opažamo pri delu društva in
ovirah, ki nas spremljajo v Kranju.
Ob tej priložnosti se županu
zahvaljujemo za vse, kar se je v zadnjih
štirih letih izboljšalo v dostopnosti

mesta Kranj. Takoj po nastopu
mandata je namreč povabil invalidske
organizacije in društva, ki delujejo na
območju kranjske občine k aktivnemu
sodelovanju. Tako se je organizirala
Komisija za osebe s posebnimi
potrebami, kjer se zbirajo predlogi
izboljšav, ki so nato posredovani
županu. Mnogi so bili že uresničeni,
med njimi vgradnja dvigala in
klančine v prostorih Mestne občine
Kranj.
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Razni dopisniki I Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Ul. Lojzeta Hrovata 4/c

4000 Kranj
Spletna stran:

dpgkr.si
E-pošta:

dp.gorenjska@gmail.com

Leto je naokoli in prihaja čas za druženje na tradicionalnem novoletnem
srečanju, kjer se bomo poveselili in nazdravili, obudili kakšen lep spomin
na pretekla druženja in si zaželeli najboljše leto, ki prihaja.
V jesensko-zimskih mesecih se je tudi na našem društvu veliko dogajalo.
Naši športniki pridno trenirajo in se udeležujejo različnih tekmovanj. Na
društvu organiziramo tedenska likovna srečanja, družili smo se v Domu
paraplegikov v Semiču in študentom delovne terapije Zdravstvene
fakultete v Ljubljani predstavili naše aktivnosti.

ŽUPAN NA OBISKU
Andraž Muljavec

Likovno ustvarjanje v
novembru in decembru

Anka Vesel

Obisk župana Matjaža Rakovca (Foto:
arhiv društva)

V mesecu novembru in decembru
enkrat na teden organiziramo
ustvarjalno druženje za naše članice in
člane ter prijatelje društva, ki jih veseli
likovno ustvarjanje. V novembru smo
izdelovali novoletne voščilnice. S
kombiniranjem različnih likovno
ustvarjalnih tehnik smo ustvarili lepe
zimske in božično-novoletne motive.
V decembru smo izdelovali novoletne
okraske in ustvarjali v mešanih
tehnikah na platnu.

Ustvarjanje novoletnih voščilnic (Foto: arhiv društva)

Likovno ustvarjanje v novembru (Foto: arhiv društva)
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Na Društvu paraplegikov
Gorenjske smo 19. oktobra
2022 organizirali preventivni

zdravstveni pregled za naše člane in
njihove svojce, ki sta ga opravili dr.
med. Marijana Žen Jurančič in
diplomirana medicinska sestra

Branka Vipavec. Vsem prisotnim sta
izmerili pritisk, krvni sladkor in
holesterol. Vsak je imel tudi možnost
osebnega pogovora o zdravstvenih
težavah in o nasvetih za izboljšanje.
Na preventivni pregled, ki smo ga
izvedli v okviru programa

ohranjevanje zdravja, smo prejeli
pozitivne odzive udeležencev, zato
smo se dogovorili, da bomo s
preventivnimi pregledi nadaljevali
tudi v prihodnje.
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Preventivni zdravstveni pregled
Peter Robnik

Vpetek, 14. oktobra, smo se
odpravili na srečanje in
druženje v domparaplegikov v

Semič. Mnogi smo ga težko
pričakovali, saj druženje vedno
prinese kaj novega. Tudi tokrat je bilo
tako. Prostovoljci so nas razvajali na
vsakem koraku. Poskrbeli so za naše
želodčke, didžeja, ki je poskrbel za
glasbo po naših željah, in za vso – za
nas nujno potrebno pomoč.

Izmenjali smo mnoge izkušnje, s
katerimi se srečujemo. Zgodbe pišejo
vsaka svojo pot in le malokrat so
posute z rožicami. To je moja prva
večdnevna izkušnja s člani društva in

prvi obisk Semiča nasploh. Priznam.
Prijetno presenečena. Dom res nima
petih zvezdic in se mu že pozna
starost, ki jo nosi. Toda v njem ni ovir
za invalide. In ima svojo dušo. Sobe so
prostorne. Zunanje dvorišče je
odmaknjeno od ceste. Žar je tisto, kar
še dodatno popestri dogajanje v
večernem času. Ni lepšega, kot sedeti
ob ognju in ustvariti prijetno vzdušje,
ki te greje cel dan. Tudi okolica je
nadpovprečno urejena. Nekateri smo
si delček tega ogledali. Izvedela sem,
da se imenuje Učni vrt dr. Viktorja
Derganca. Prav družina Derganc je
ZPS pred mnogimi leti podarila hišo, v
kateri lahko uživamo. Vikend je

prehitro minil, sonce je pokukalo izza
oblakov, kot bi nas še zadnjič želelo
objeti. Hvala vsem, ki ste nas razvajali
in omogočili, da smo si lahko risali
nove spomine v naši knjigi življenja.

Srečanje članov, prostovoljcev in prijateljev društva
Mojca Debeljak

Tudi letos smo se družili s študenti
delovne terapije.

Vtorek, 15. novembra, so se naši
člani odzvali povabilu delovne
terapevtke in predavateljice na

oddelku delovne terapije Zdravstvene
fakultete v Ljubljani Alenke Plemelj.
Študentom 3. letnika so skupaj s člani
Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine predstavili naše prostočasne
aktivnosti. Študentom so predstavili
različne športe, s katerimi se ukvarjamo,
in pripomočke, ki jih pri tem
uporabljamo.
Študentje v okviru predmeta delovna
terapija na področju prostega časa
izvajajo tudi prostovoljstvo. V desetih
urah naj bi z opazovanjem, nudenjem
pomoči in udeležbo pri raznih
aktivnostih spoznali, kako jih izvajamo

na prilagojen način (ples na vozičkih,
slikanje z usti). Študentje nam v okviru
teh ur lahko ponudijo tudi pomoč,
npr. pri premagovanju ovir v
grajenem okolju, mobilnosti,

komunikaciji ipd. Namen predmeta je
osveščenost, znanje in pridobivanje
spretnosti pri prilagojenih oblikah
prostočasnih aktivnosti.

Na obisku pri študentih delovne terapije Zdravstvene fakultete v Ljubljani
Anka Vesel

Druženje s študenti delovne terapije (Foto: Eva Pahovnik)

Srečanje v Semiču je vedno prijetno. (Foto:
arhiv društva)
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Ustvarjalna likovna delavnica
Anka Vesel

Vsredo, 14. septembra, smo v
prostorih društva organizirali
ustvarjalno likovno delavnico v

rdeče zlatih odtenkih. Z navdušenjem
za ustvarjanje, ki si ga delimo članice
ženske sekcije, smo tokrat ustvarjale s
pomočjo lepila in akrilnih barv.
Prijetne ustvarjalne urice ob klepetu,
kavici in sladkih presenečenjih
udeleženk so prehitro minile. Nastale
so čudovite 3D vrtnice v zlati in rdeči
barvi ter mnogo idej za naša
prihodnja likovno ustvarjalna
raziskovanja. Rdeče zlati odtenki (Foto: arhiv društva)

Spoštovani člani, svojci, spremljevalci, prijatelji,
sponzorji in donatorji,

želimo Vam mirne božično-novoletne praznike
ter zdravo, srečno, uspešno, pogumno, ljubeznivo, prijateljsko leto 2023.

Peter Robnik,
predsednik Društva paraplegikov Gorenjske
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

Celjski grofi
Za nami je precej umirjeno jesensko obdobje. Dejavni smo bili
predvsem na športnem področju, kjer moram poudariti uspeh
rokometašev, izvedbo prvega spominskega šahovskega turnirja in
novo medaljo našega Gorazda Tirška na svetovnem prvenstvu v
streljanju. Sodelovali smo tudi na Evropskem tednu mobilnosti in še kaj
bi se našlo.

Opekarniška 15/a
3000 Celje

Spletna stran:
drustvo-para-ce.si

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

Bronasta medalja je eden
največjih uspehov ekipnega
športa invalidov v Sloveniji.

Svetovno prvenstvo je potekalo med
19. in 25. septembrom v Egiptu, naši
pa so za Brazilijo in Egiptom osvojili 3.
mesto. Na rokometaše smo še
posebej ponosni, ker so se prvi
treningi rokometa na vozičkih opravili
prav na pobudo našega društva, ko so
se v rokometu preizkusili košarkarji.
Kasneje so se nam pridružili tudi člani
ostalih društev. O samem turnirju
boste več našli na športnih straneh
revije Paraplegik.

Ker se medalja na svetovnem
prvenstvu ne osvoji vsako leto, smo
rokometaše in strokovno vodstvo
reprezentance presenetili s
sprejemom pred Dvorano Zlatorog v
Celju. Tako smo svojci, prijatelji in
navijači kljub pozni uri bronaste
junake pričakali s transparenti,
zastavami, rožicami in torto. Uspelo
nam je popolno presenečenje, ki so
ga bili bronasti junaki zelo veseli.
Skupaj smo podoživeli njihov uspeh,
jim čestitali in nazdravili medalji z
upanjem po še več uspehih v
prihodnje.

Bronasta medalja in sprejem rokometašev

Poteka že več kot 20 let in nič
drugače ni bilo niti letos, ko smo
vsaj za teden dni poskušali

preživeti čim manj odvisni od svojega
avtomobila. V Mestni občini Celje je bil
letošnji dogodek organiziran 22.
septembra in je potekal pod sloganom
»Trajnostno povezani«. Na povabilo
Zavoda VOZIM, ki je koordiniral
prireditev, smo svoje dejavnosti
predstavili tudi člani Društva
paraplegikov jugozahodne Štajerske.
Tokrat smo z mimoidočimi, predvsem
šolarji, igrali košarko na vozičkih. Poleg
našega društva so se povabilu odzvali
tudi predstavniki Zdravstvenega doma
Celje, Tehnopolisa Celje in Policije; za
dobro vzdušje in povezovalni program
pa je poskrbel Radio Celje. Ob lepem
sončnem vremenu je bilo druženje še
toliko bolj prijetno, zato se veselimo
dogodka tudi v prihodnjem letu.

Evropski teden mobilnosti

Sprejem rokometašev pred Dvorano
Zlatorog v Celju. (Foto: arhiv društva)

V centru Celja je bilo zelo zanimivo. (Foto: arhiv društva)
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Franci Ivenčnik je bil dolga leta
eden najbolj aktivnih in
požrtvovalnih članov društva.

Med drugim je vodil tudi našo ekipo
šahistov. Člani šahovske ekipe in
njegovi soigralci so se ob njegovi
letošnji nenadni smrti odločili, da
organizirajo turnir v šahu v njegov
spomin.
Turnirja, ki smo ga organizirali 29.
septembra v Celju, se je udeležilo 18
tekmovalcev iz petih pokrajinskih

društev. In prav udeležba je pokazala,
kako spoštovan je bil Franci med sebi
enakimi, saj je bila udeležba boljša, kot
je običajno na rednih ligaških tekmah.
Rezultat sicer tokrat ni bil v ospredju,
ampak zmagali so šahisti DP Ljubljana,
drugo mesto je osvojila ekipa DP
Novo mesto, tretje pa DP Maribor.
Šahiste sta ob koncu pozdravili še
žena Milica in hčerka Vesna, ki se je v
govoru tudi zahvalila vsem
udeležencem.

1. turnir v spomin na Franca Ivenčnika

Tradicionalno druženje z zaposlenimi
je za dve leti prekinila epidemija
koronavirusa, ampak letos smo
tradicijo ponovno obudili. Kot
običajno smo se dobili v športni
dvorani Tri lilije v Laškem, in sicer 22.
novembra. Pomerili smo se seveda v
košarki na vozičkih, s tem, da smo
tokrat glavno besedo na igrišču
prepustili zaposlenim Thermane, sami
pa smo jim samo asistirali na igrišču.
Tisti, ki so bili z nami že ob prejšnjih
priložnostih, so hitro dokazali, da so
na vozičku še vedno spretni, ostali pa
niso veliko zaostajali. Kljub kakšnemu
žulju smeha ni manjkalo, z aplavzom
pa smo nagradili vsako dobro potezo.

Za konec smo se še fotografirali, druženje pa smo zaključili v jedilnici zdravilišča
ob dobri hrani in pijači.

Druženje z zaposlenimi
Thermane

Spomnili smo se Francija. (Foto: arhiv
društva)

V sklopu regijskih dogodkov projekta
»Omogočanje multimodalne mobilnosti
oseb z različnimi oviranostmi« je
podžupanja Mestne občine Celje
Breda Arnšek v Osrednji knjižnici
Celje predstavila dosežke občine pri
odpravljanju ovir za invalide in druge
ranljive osebe v zadnjem obdobju. Ker
je pri pripravi materiala za potrebe
sprememb sodelovalo tudi naše
društvo, se je dogodka udeležil
predsednik Matej Lednik. Med
drugim imamo v Celju nova javna
invalidska stranišča, pred knjižnico
smo dobili nova invalidska parkirna

mesta, zgrajena so bila nova
stanovanja prilagojena osebam na
invalidskem vozičku. Seveda so bile
narejene številne izboljšave tudi za
slepe in slabovidne, gluhe in naglušne
ter starejše osebe. Še posebej je
poudarila pomen Sveta za invalide v
Mestni občini Celje, katerega člana sta
tudi Matej Lednik in Nataša Lotrič.
Poudarila je, da se na Mestni občini
Celje tudi v prihodnje veselijo
sodelovanja z društvi in da si bodo še
naprej prizadevali, da Celje postane
čimbolj prijazno osebam z
invalidnostjo.

Celje postaja mesto, prijazno invalidom

Predsednik Matej Lednik v družbi
podžupanje Celja Brede Arnšek (Foto: arhiv
društva)

V Laškem smo igrali košarko. (Foto: arhiv društva)
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Potekalo je v Al Ainu v Združenih
arabskih emiratih v mesecu
novembru. Novo bronasto

kolajno je osvojil Franček Gorazd
Tiršek v streljanju z zračno puško leže.
Žal pa je za las zgrešil olimpijsko kvoto
(za samo 0,1 kroga). Zelo dobro je
nastopil tudi v disciplinah zračna
puška stoje in malokalibrska puška
leže na 50metrov, kjer je s 4. mestoma
za las ostal brez kolajne. V prihodnjem

letu želimo Gorazdu številne uspehe
in predvsem izpolnitev olimpijske
kvote za paralimpijske igre v Parizu,
kjer, ne dvomimo, se bo zopet
potegoval za medaljo.

Toplo vreme nam je letos omogočalo
izvedbo atletskih treningov vse do
novembra in prav na njih smo še
naprej sodelovali z Zavodom za
prestajanje mladostniškega zapora in

kazni zapora Celje. Njihov
prostovoljec-zapornik nam je
nesebično pomagal pri izvedbi
treningov (priprava rekvizitov, pomoč
pri presedanju …). V tem času so
stekle že tudi vse dvoranske športne
aktivnosti in s tem tudi številna ligaška
tekmovanja pod okriljem ZPS.
Naj bo tokrat dovolj, o veselem
decembru pa v naslednji številki.

Letos smo po dveh letih, ko nam je
epidemija preprečila druženje v večjih
skupinah, zopet organizirali
prednovoletno srečanje članov
društva. Več kot 80 se nas je zbralo v
gostilni Rimljan v Šempetru v Savinjski
dolini v soboto 3. decembra. Po
pozdravnem nagovoru našega
predsednika Mateja Lednika, smo
najprej izkoristili priližnost, da čim več
članom predstavimo uporabne
izdelke. Spoznali smo obutev Billy
Footwear za otroke in odrasle, ki s
sistemom posebne zadrge
omogočajo zelo enostavno obuvanje
in sezuvanje. Čevlje je predstavilo
podjetje Flis Special iz Celja.
Tik Kobarid je podjetje, ki ga poznajo
vsi uporabniki katetrov. Tokrat so nam

predstavili svojo linijo izdelkov. Mičo
Ostojić pa je predstavil njihovo
najnovejšo linijo katetrov s hidrofilnim
nanosom, ki prinašajo še udobnejšo in
enostavnejšo uporabo.
Vsakdo od nas je že kdaj uporabil
kakšen čebeljarski izdelek, prav tako
pa se s to dejavnostjo ukvarja vse več
paraplegikov. Med njimi je tudi Vinko
Hren, sicer član našega društva, ki
nam je tokrat predstavil svoje
čebeljarske pridelke in proizvode, ki
smo jih lahko tudi poizkusili.
Seveda ne smemo pozabiti tudi na
zabavnejši del dogodka zaradi
katerega smo se tokrat zbrali in to je
druženje in zabava. Kot že velikokrat
doslej je za glasbo poskrbel Duo Žur
pod vodstvom našega člana Srečka

Vodeba, prav tako nam je zapela tudi
Alja Kroflič, ki jo je na kitari spremljal
Danej Pukl. Odlična hrana in pijača,
ki jo je kot vedno pripravila gostilna
Rimljan, je poskrbela za naše
brbončice.

Najbolj važno je seveda, da smo se
ponovno videli. Žal se srečujemo vse
preredko, si pa lahko zato takrat več
povemo. Upajmo, de se srečamo
zopet čim prej, če ne prej, pa na zboru
članov društva marca prihodnje leto.

Kako smo preživeli božično noveletni
čas in o zimskih dogodkih in
dejavnostih pa v naslednji številki.

Svetovno prvenstvo v parastreljanju

PREDNOVOLETNO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA
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Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Ronkova 6, p. p. 70
2380 Slovenj Gradec

Spletna stran:
www.dpkoroske.si

E-pošta:
dpkoroske@gmail.com

Društvo paraplegikov Koroške
je v sredo, 30. novembra, ob
mednarodnem dnevu invalidov

(obeležujemo ga 3. decembra)
pripravilo proslavo. V kulturnem
domu v Slovenj Gradcu sta zbrane
nagovorila predsednik Društva
paraplegikov Koroške Damjan
Hovnik in župan Mestne občine
Slovenj Gradec Tilen Klugler.
Pozdravni nagovor pa je ob tej
priložnosti na Koroško poslal tudi
poslanec državnega zbora Dušan
Stojanovič.
»Invalidi včasih potrebujemo več
podpore s strani skupnosti, da
dosežemo enake življenjske pogoje
kot ostali državljani. Na takšno
podporo ne smemo nikoli gledati kot
na privilegij. To je človekova pravica.
Odprava arhitektonskih ovir ne olajša
vsakdana le invalidom, pač pa tudi
starejšim občanom, mamicam z
otroškimi vozički ter drugim,« je izjavil
predsednik Društva paraplegikov
Koroške.
Župan Mestne občine Slovenj
Gradec Tilen Klugler je spomnil, da je
lokalna skupnost sprejela več
strateških dokumentov, ki so vodilo za
izboljšanje bivanjskih pogojev, za
odpravo arhitektonskih in drugih ovir,
vse za omogočanje neodvisnega
življenja invalidov. Usmeritve in

zaveze ne ostajajo le na papirju, saj jih
mestna občina tudi udejanja, na
primer pri gradnji bazenskega
kompleksa Aqualatio, ki je dostopen
tudi gibalno oviranim osebam, pri
prenovi ulic, ki so po novem
opremljene s taktilnimi oznakami, pri
urejanju klančin, gradnji dvigal,
urejanju namenskih parkirnih mest in
še bi lahko naštevali.
Dušan Stojanovič, poslanec državnega
zbora, je v nagovoru opozoril, da je
vključenost invalidov v družbo
bistveni pogoj za dejansko uveljavitev
spoštovanja človekovih pravic,
trajnostni razvoj ter mir in varnost.
»Zavzemanje za uresničevanje pravic
invalidov ni zgolj stvar pravičnosti,
temveč je tudi naložba v skupno
prihodnost.« Tudi zato izbira teme
letošnjega svetovnega dne invalidov
ni naključna.
V kulturnem programu so nam najprej
pevci pevskega zbora Tretje osnovne
šole Slovenj Gradec opisali jesensko
razpoloženje v naravi: v gozdu,
sadovnjaku, na polju in pri živalih.
Zborček Društva Sožitje pa je ganljivo
in igrivo prepeval ter nam namenil še
recital.
Zavod Risa, pionirji lahkega branja v
Sloveniji, so nas popeljali v svet
slovenskih ljudskih pravljic v
lahkotnem branju.

Vrhunec je bil nastop igralke Metke
Pavšič, ki se nam je predstavila s
kolažem odlomkov predstav, recitacij
in petja, imenovanim Živim po svoje.
V zelo domišljeno izbranem kolažu
nas je nagovarjala in motivirala k
razmišljanju ter našim dejanjem v
odnosu do drugačnosti. Le malokdo
je sploh dojel, da je igralka dejansko
slepa in tako jih je bila večina zelo
osuplih, ko se jim je to nakazalo ali
povedalo.
Program je vodila Janja Gašper,
tolmačica v znakovni jezik je
bila Darja Fišer. Obiskovalci in
izvajalci so se v prijetnem vzdušju
družili še po proslavi.

PODPORA INVALIDOM NI PRIVILEGIJ. TO JE ČLOVEKOVA PRAVICA!

Predsednik društva Damjan Hovnik je
poudaril, da invalidi potrebujemo včasih
več podpore s strani družbe. (Foto: arhiv
društva)

Igralka Metka Pavšič (Foto: arhiv društva)

Zborček Društva Sožitje (Foto: arhiv društva)
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
V tokratni številki Paraplegika opisujemo in predstavljamo le nekaj
dogodkov iz pestre društvene dejavnosti. Naša predsednica ima
namreč toliko idej, da vseh nikakor ne more uresničiti in to kljub pomoči
Nine, Eve in Irene, ki so prav tako polno angažirane. V društvu se vsak
dan – od ponedeljka do petka – nekaj dogaja. Voznik Andrej pa tudi
komaj vse razvozi. Pa še v norem decembru smo! No, in da ne pozabim.
Vsem, ki prebirate te vrstice, želim v letu, ki prihaja, obilo zdravja in sreče
in da se vam izpolnijo tudi najbolj skrite želje.

Dunajska 188
1000 Ljubljana

Spletna stran:
drustvo-para-lj.si

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

Jesensko srečanje v občinah Brezovica in Log - Dragomer

Zadnja leta naše tradicionalno
spomladansko in jesensko
srečanje pripravimo v dveh

občinah. In tako je naneslo tudi 17.
septembra 2022, ko si je ena skupina v
Domu krajanov v Notranjih Goricah
ogledala komedijo Svetniki, druga
pa znamenite freske v cerkvi Sv. Vida v
Kamniku pod Krimom.
Komedija Svetniki govori o sumljivih
poslih oseb, od katerih se to ne bi
pričakovalo, saj naj bi bilo njihovo
življenje in početje svetel zgled za vse
ostale navadne smrtnike. Kako
priročna tema in početje, ki je še kako
aktualno tudi v današnjem času. Ekipa
Teatra Janez Jalen nas je popeljala v
dobro voljo.
Člani v drugi skupini so pot nadaljevali
proti cerkvi Sv. Vida v Kamniku pod
Krimom, kjer so po sveti maši imeli

voden ogled fresk, ki veljajo za eno
najlepših tovrstnih umetnin v
slovenskem prostoru. V obdobju
2005–2006 so bila opravljena
sondiranja, ki so pokazala, da se pod
beleži skriva kvalitetna baročna
poslikava s podpisom slikarja Janeza
Mihaela Rainwoldta, ki je živel in
ustvarjal v letih 1660–1740. Bil je
izredno ustvarjalen slikar, saj je
poslikal številne cerkve na
Slovenskem in v Evropi.
Po ogledu komedije in fresk smo se
zapeljali do PGD Dragomer - Lukovica,
osrednjega prostora našega srečanja.
Tam so se nam že prilegle dobrote z
žara, napitki in pa kozarček rujnega, ki
nam je v hladnem vremenu pognal kri
po žilah.
V pozdravnem nagovoru nam je
dobrodošlico zaželela organizatorka

Eva Pahovnik, dobrodošlico v
svojem kraju pa nam je zaželel tudi
podžupan Občine Log - Dragomer
Simon Strgar.
V nadaljevanju popoldneva smo
prisluhnili še pevcem KUD Kosec, ki
so nam zapeli nekaj narodnih pesmi,
nato pa našemu DJ Slavku, ki je vrtel
pestro glasbo za vsak okus.
Žal pa je udeležbo okrnila nenadna
ohladitev z zelo nizko temperaturo.
Toda poskrbeli smo, da udeležencev
srečanja ni zeblo. V cerkvi z
mogočnimi zidovi ni bilo pretirano
hladno, dvorana s predstavo je bila
ogrevana, prav tako pa tudi prostori
PGD Dragomer - Lukovica.
Organizacijske niti so bile v rokah Eve
Pahovnik, pri prevozu pa so
pomagale sorodne organizacije –
hvala.

Srečanje so popestrili pevci KUD Kosec. (Foto: arhiv društva)
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Usposabljanje poverjenikov, izlet s
priklopniki in srečanje članov s
člani poverjenika Adolfa Košmrla

Vpetek, 23. septembra, smo se v
Youth hostlu Ars Viva v
Podcerkvi v Loški dolini srečali

socialni poverjeniki, predstavniki
upravnega in nadzornega odbora ter
zaposleni društva. Srečanje smo
pričeli s predavanjem dr. Vesne
Radonjić Miholič, specialistke
klinične psihologije, ki je predavala o
različnih načinih soočanja s poškodbo
hrbtenjače in o bolj in manj primernih
pristopih do novih članov. Predavanje
se je razvilo v iskreno debato, polno
zanimivih življenjskih izkušenj.
Popoldne se je prevesilo v večer
neformalnega druženja, petja, plesa,
pogovora in igranja družabnih iger.

Naslednji dan so se nam pridružili tudi
člani poverjenika Adolfa Košmrla in
se z nami podali na pot. »Motoristi« so
vpregli svoje priklopnike in spoznavali
Loško dolino, obiskali grad Snežnik in
grofico Greto ter bili toplo sprejeti pri
številnih domačinih. Preostali del
ekipe se je pustil zapeljati Janezu
Kandaretu, ki nas je z lojtrnikom
popeljal prek bližnjega polja,

posejanega z vrtačami in požiralniki,
pot pa pospremil s premnogimi
zanimivimi zgodovinskimi podatki in
zgodbami.
Polni vtisov sta se skupini ponovno
združili na kosilu, čas je bil še za zadnje
pogovore, slovo in obljubo, da
srečanje v Loški dolini ponovimo.
Hvala vsem sodelujočim in na
snidenje!

Veseli trenutki v prijetni družbi (Foto: arhiv društva)

Srečanje z ovirami na poligonu (Foto: arhiv društva)

Vikend v Loški dolini

Društvene aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti

Letošnji, že 21. Evropski teden
mobilnosti (ETM), je tako kot
vsako leto potekal med 16. in 22.

septembrom. Po podatkih Ministrstva
za infrastrukturo je tokrat sodelovalo
kar 96 slovenskih občin, ki so pod
sloganom Trajnostno povezani
spodbujale posameznike k odločitvi
za trajnostno mobilnost, torej k hoji ali
uporabi kolesa in javnega prevoza.
Na Kongresnem trgu je 19. septembra
2022 Svet za odpravljanje
arhitekturnih in komunikacijskih ovir
pri MOL, ki ga vodi član našega
društva Sašo Rink, skupaj z Zvezo
društev slepih in slabovidnih
Slovenije, Zvezo društev gluhih in
naglušnih Slovenije in našim
društvom pripravil poligon s tremi
sklopi ovir – preprekami, s katerimi se
srečujejo gibalno ovirani, z ovirami, s
katerimi se srečujejo slepi in
slabovidni ter s tistimi, s katerimi se
srečujejo gluhi in naglušni. Mimoidoči
pa so si lahko ogledali tudi
dostopnost avtobusa LPP, ki ga z
brezplačno urbano uporabljajo
potniki na vozičkih in drugi invalidi.
Na stojnici našega društva na
Kongresnem trgu smo s publikacijami

in drobnimi medicinskimi pripomočki
ter osebnimi zgodbami predstavili
celostno društveno dejavnost, na
poligonu, ki ga sestavljajo različno
strme klančine in neprimerna rešetka
z vhodom v manjši prostor, pa so se
obiskovalci z vožnjo z invalidskimi
vozički lahko prepričali, kakšne
preglavice nam povzročajo
arhitekturne ovire in kako jih
premagujemo. Na umetni travi pa so
videli, kako težka je vožnja na takem
terenu. Našo stojnico so med drugimi

obiskali šolarji in tudi ljubljanski župan
Zoran Janković.
Društveno dejavnost ter delo in
življenje naših članov so ob stojnici na
Kongresnem trgu predstavljali:
predsednica Mirjam Kanalec, Eva
Pahovnik, Jasna Vugrinec, Andor
Palkovič, Rok Bratovž in Slavko
Krajnc.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti
smo 22. septembra 2022 sodelovali z
občinama Logatec in Kočevje. Na dan
brez avtomobila smo mimoidoče

Eva Pahovnik
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SPREJEM NOVIH ČLANOV

V prostorih društva smo 30. avgusta
2022 in 25. oktobra 2022 pripravili
sprejem za nove člane. Prvega so se
udeležili trije novi člani (prisotni pa so
bili tudi nekateri drugi člani), drugega
pa štirje.
Na prvem srečanju jeRok Bratovž po
predstavitvi na kratko predstavil
društvo, Eva Pahovnik je predstavila
šport in rekreacijo ter prevoze, Irena
Žibert pa interesne dejavnosti in
program kompenziranje invalidnosti.
Med sprejemom novih članov smo
podali še različne informacije, ki so jih
zanimale: od pravic s področja
socialnega in zdravstvenega varstva
do seznama medicinsko tehničnih
pripomočkov.

Na drugem sprejemu sta (ob
prisotnosti svojcev in dveh socialnih
poverjenikov – Slavka Krajnca in
Petra Kralja) predsednica društva
Mirjam Kanalec in Eva Pahovnik
predstavili enak program.
Sprejem novih članov je za društvo
izredno pomemben, saj je to

priložnost, da se z njimi spoznamo in
vidimo, kakšne vrste pomoči
potrebujejo in kako jih lahko društvo
podpre. Poleg tega pa je to tudi
priložnost, da se člani spoznajo med
seboj in si ustvarijo novo mrežo
poznanstev.

SREČANJE S POVERJENIKOMAŠPORTNI UTRINKI

V Ljubljani smo se 27. oktobra srečali s
socialnima poverjenikoma Alenko
Tratnjek in Slavkom Krajncem.
Druženje je potekalo v Okrepčevalnici
Žibert, kjer smo se zbrali v velikem
številu in na prijetnem soncu uživali
ob druženju. Namen druženja je bil,

da se člani poverjenikov, ki živijo bližje
drug drugemu, med seboj srečajo,
poklepetajo, delijo svoje morebitne
težave, predvsem pa dragocene
izkušnje. Vedno pa se člani lahko
obrnejo tudi na poverjenika ali
zaposlene na društvu.

Paraples – evropsko prvenstvo:
Naša paraplesalka Lara Nedeljkovič
in soplesalec Klemen Dremelj sta v
kategoriji Combi freestyle class 2
osvojila srebrno medaljo. Uspešno
tekmovanje sta dopolnila še s tretjim
mestom v kategoriji Combi latin class
2.
Namizni tenis: Naš igralec
namiznega tenisa Peter Jereb je v
kategoriji NT1-NT3 osvojil naslov
državnega prvaka.
Boccia: V konkurenci parov sta Jakob
Škantelj in Tatjana Strmčnik
osvojila tretje mesto.
Parastrelstvo – svetovno
prvenstvo: Naš parastrelec Toni
Bavec je na svetovnem prvenstvu v
Al Ainu v Združenih arabskih emiratih
tekmoval v streljanju z zračno pištolo
in osvojil 42. mesto.
Častna listina OKS: Ob zaključku
tekmovalne kariere jo je prejela naša
parastrelka Veselka Pevec.

Priložnost, da se člani spoznajomed seboj. (Foto: arhiv društva)

Prijetno druženje z izmenjavo bogatih izkušenj (Foto: arhiv društva)

osveščali o pomenu dostopnega
okolja ter varnosti v prometu. V
Logatcu jim je izkušeni predavatelj
Rok Bratovž predajal svoje znanje in
izkušnje, Andrej Vagaja pa jim je
pomagal pri premagovanju ovir na
poligonu z vozički.
V Kočevju so se udeleženci lahko
preizkusili v vožnji z invalidskim

vozičkom čez naravne arhitekturne
ovire, pri čemer jih je spremljala in
spodbujala Eva Pahovnik.
Mimoidoči pa so z navdušenjem
opazovali našega slikarja Željka
Vertlja, ki je slikal z usti, in razstavljal
svoje umetnine. Z Andorjem
Palkovičem so se pogovarjali o
nastanku njegove poškodbe in o tem,

kako se z njo sooča. Z veseljem smo
odgovorili na vsa vprašanja, otrokom
poklonili odsevna sredstva,
vedoželjnim pa ponudili dodatno
literaturo. Z obema občinama dobro
sodelujemo že vrsto let,
organizatorjem pa se zahvaljujemo za
vabilo in gostoljubje. Se vidimo
prihodnje leto!
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SREČANJE ČLANOV S POVERJENIKI

Mednarodni tabor para in
tetraplegikov v Semiču

Na 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

Tokrat 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 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
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.

Tabor Semič (Foto: arhiv društva)
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Maša Balažič | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Še zadnje tople in pisane jesenske dni smo na društvu izkoristili za
številne športne dejavnosti, druženja in srečanja, kjer ni manjkalo smeha,
dobre volje in domačih pesmi. Skupaj se že veselimo božično-
novoletnih praznikov in novih izzivov v letu, ki prihaja. Naj vas v novo
leto popeljemo z voščilom našega aktiva žena:
»Obilo lepih naj stvari v letu tem se vam zgodi, da zdravi, srečni bi bili
in skupaj še nazdravljali.«

Noršinska cesta 14
9000 Murska Sobota

Spletna stran:
dppp.si
E-pošta:

drustvo.p.i.p@siol.net

Obisk dr. Petra Svetine, varuha človekovih pravic, Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije
ter Zavoda osebne asistence Pomurja

Člani društva gostovali na
srečanju v Zalaegerszegu

Vsredo, 7. septembra 2022, nas
je na sedežu Društva
paraplegikov Prekmurja in

Prlekije obiskal varuh človekovih
pravic, dr. Peter Svetina.
Osnovni namen srečanja je bila
predstavitev našega društva, njegove
dejavnosti ter izvajanje osebne
asistence pri Zavodu osebna
asistenca Pomurja, Murska Sobota. Po
pozdravu in sprejemu predsednika
društva Stanka Novaka so odprli
razpravo o socialnih programih, ki jih
društvo izvaja za svoje člane. Beseda je
prav tako tekla o osebni asistenci in

spremembah, ki so nastale z novim
sprejetim zakonom. Na srečanju je
bila prisotna tudi nekdanja poslanka

in tesna sodelavka društva Marija
Bačič.

Obisk dr. Petra Svetine, varuha človekovih pravic (Foto: M. Balažič)

Društvo Mozgássérültek Zala
Megyei Egyesülete z
Madžarske je 8. septembra

2022 povabilo naše člane na druženje,
ki je potekalo v športnem in
pustolovskem parku Alsóerdei.
Po pozdravnih nagovorih se je pričel
tudi osrednji, športni del srečanja, kjer
so se tekmovalci pomerili v pikadu,
košarki ter metanju žogice v tarčo.
Člani društva so sodelovali pri vseh
omenjenih športnih disciplinah. V
posamezni konkurenci sta bila v
pikadu zelo uspešna Branko Zver in
Andrej Gorza, ki sta osvojila prvo in
tretje mesto. Franc Borovnjak se je
izkazal v košarki, kjer je osvojil drugo
mesto. Po končanem športnem

tekmovanju so za vse tekmovalce
pripravili majhno pogostitev ter

razglasili zmagovalce in jim podelili
medalje.

Druženje zmadžarskimi člani društvaMozgássérültek ZalaMegyei Egyesülete (Foto: B. Barič)
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Leon Jurkovič prvi na 18. memorialu Vlada Čurčija v ribolovu

Včetrtek, 8. septembra 2022, je
ob ribniku Brestanica potekal
že 18. memorial Vlada Čurčija,

ki ga je organiziralo Društvo
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in
Posavja v soorganizaciji z Zvezo
paraplegikov Slovenije. Memorialne
tekme se je udeležilo 17 ribičev iz
šestih regijskih društev ZPS.
Tekmovanje je potekalo v posamezni
konkurenci po pravilniku o ribolovu
Ribiške zveze Slovenije. Tekmovalo se
je samo z »MATCH palico« z rolo
(palico z »mašinco«, brez štek palice).
Vaba in hrana sta bili dovoljeni samo
na kostne črve in koruzo.

Na tokratnem memorialu je prvo
mesto osvojil naš član Leon Jurkovič.
Njegova mreža je tehtala 9.990 g,
prejel je še prehodni pokal. Ujel je tudi
najtežjo ribo, ki je tehtala 3.080 g.
Drugouvrščeni je bil naš član
Venčeslav Bezjak, njegov ulov je
tehtal 3.970 g, na tretjem mestu je
pristal Rudi Centrih iz DP
jugozahodne Štajerske s 3.890 g rib v
mreži. Iz našega društva je še
tekmoval Silvester Križanič, ki je
zasedel šestnajsto mesto. Pokale je
podelil tamkajšnji referent za šport
Mirko Sintič.

Vsoboto, 17. septembra, je v
Murski Soboti potekal
tradicionalni Avto moto Rally,

pod geslom Vse za varnost v prometu,
ki ga je pripravilo naše društvo v
soorganizaciji z Zvezo paraplegikov
Slovenije, Združenjem šoferjev in
avtomehanikov Murska Sobota ter
Občino Moravske Toplice.
Tekmovanja se je udeležilo 35
tekmovalcev, med katerimi so se
srečanja udeležili tudi paraplegiki in
tetraplegiki iz drugih regijskih društev
ZPS.

Pred začetkom tekmovanja sta zbrane
pozdravila podpredsednik društva
Andrej Gorza, ki se je vsem
tekmovalcem zahvalil za udeležbo, ter
vodja tekmovanja Franc Glažar, ki je
podal navodila tekmovanja in vsem
skupaj zaželel uspešno vožnjo. Po
opravljenih prijavah so se tekmovalci
najprej pomerili v spretnostni vožnji
čez pet ovir, ki je potekala na poligonu
Prometno varnostnega centra Murska
Sobota in se nato podali na vožnjo po
vnaprej začrtani trasi, ob koncu pa so

Srečanje s pomurskimi poslanci

V Murski Soboti je potekal tradicionalni 27. Avto moto Rally

Vponedeljek, 12. septembra
2022, smo na sedežu Društva
paraplegikov Prekmurja in

Prlekije gostili pomurske poslance.
Osnovni namen srečanja je bila
predstavitev društva ter dejavnosti
izvajanja osebne asistence pri Zavodu
osebna asistenca Pomurja, Murska
Sobota. Dotaknili so se predvsem
tematike glede sprememb
zakonodaje s področja osebne
asistence. Srečanja so se udeležili
Sara Žibrat, Vera Granfol, Damijan
Zrim, Darko Krajnc in Tine Novak.
Med povabljenimi gosti je bila
prisotna tudi nekdanja pomurska
poslanka Marija Bačič. Sprejel jih je
predsednik društva Stanko Novak.

Leon Jurkovič, dobitnik prehodnega
pokala (Foto: B. Barič)

Obisk pomurskih poslancev (Foto: M. Balažič)

Avto moto Rally v Murski Soboti (Foto: B.
Barič)
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32. festival športne rekreacije v Prelogu

Jesensko športno druženje

Bakoga 2022

Vsoboto, 24. septembra, so se na
sedežu društva srečala športna
društva iz Bakovec, Celja in

Kopra. Šlo je za tradicionalno
enodnevno druženje v klasičnih in
prirejenih športih, ki je bilo
namenjeno predvsem srečanju in
obujanju starih kmečkih iger. Srečanja
so se udeležili tudi člani društva.

Jutranja meglica po ravnicah
Prekmurja in pobrano grozdje v
prleških vinogradih naznanjata, da

je prišel čas pisane jeseni, ko na
različnih jesenskih srečanjih zadiši po
zlato rumenem kostanju in moštu.
Tako smo se tudi mi v sredo, 28.
septembra, zbrali na sedežu društva,
kjer smo se družili ob športnih igrah in
pečenem kostanju.
Po pozdravnem nagovoru
predsednika društva in kratkih
navodilih športnega referenta smo se
vsi skupaj športno ogreli z Branko iz
Centra za krepitev zdravja, nato pa so
se člani medsebojno pomerili v
lokostrelstvu, vrtnem kegljanju in
pikadu. Najboljša lokostrelka je bila
Anita Trebše, drugouvrščena je bila
Marija Balažic, na tretjem mestu pa
Irena Babič. V moški konkurenci so
prva tri mesta zasedli Venčeslav

Bezjak, Franc Jožef in Benjamin
Krč. V pikadu je prvo mesto pripadlo
Ireni Babič, drugo Mariji Balažic in
tretje Aniti Trebše. V moški konkurenci
pa je največ točk dosegel Benjamin
Krč, drugouvrščeni je bilAlojzVelner,
tretjeuvrščeni pa Franc Borovnjak.

Pomerili so se še v vrtnem kegljanju,
kjer so v ženski konkurenci slavile
Irena Babič, Marija Balažic in Jožica
Zadravec. V moški konkurenci so
slavili Franc Borovnjak, Venčeslav
Bezjak in Anton Vrbnjak.

Vpetek, 30. septembra 2022, so
se naši člani odpravili v Prelog
na Hrvaško, kjer je potekal 32.

festival »Jesen v Međimorju, sportski
susret osoba s invaliditetom«, ki ga je
organiziralo Društvo osoba s tjelesnim
invaliditetom Međimurske županije.
Na srečanju so se udeleženci pomerili
v vrtnem kegljanju, metanju obročev,
metanju žogice v koš, vožnji z vozički
in pikadu. Ekipa, ki je prejela največ
točk, je prejela pokal, najboljši
tekmovalci v posameznih disciplinah
pa medalje. Naša ekipa, ki so jo
sestavljali Franc Borovnjak, Dušan
Slana, Anita Trebše in Ernest

Pucko, je osvojila bronasto medaljo,
in sicer vmetanju obročev. Nagrade je

podeljevala predsednica domačega
društva, gospa Miljenka Radović.

Jesensko športno druženje članov društva (Foto: B. Barič)

Jesensko športno druženje članov društva (Foto: B. Barič)

se tekmovalci preizkusili še v testiranju
cestnoprometnih predpisov.
Najboljši voznik med paraplegiki je bil
Jože Ovčar iz DP jugozahodne
Štajerske, drugouvrščeni je bil Vinko
Hren prav tako iz DP jugozahodne
Štajerske in tretjeuvrščeni naš član
Franc Borovnjak. Med tetraplegiki
sta prva mesta osvojila naša člana
Benjamin Krč in Franc Baum. V
ženski konkurenci je tekmovala le

Anica Radej iz DP Dolenjske, Bele
krajine in Posavja.
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V paracentru Osek so kuhali golaž

Vsoboto, 1. oktobra 2022, sta
ekipi našega društva v
Paracentru v Oseku

tradicionalno kuhali golaž.
Tekmovanje je pripravilo Društvo
paraplegikov Podravja. Za najboljši
golaž se je potegovalo osem ekip iz
sedmih regijskih društev ZPS.
Po zboru ekip in razdelitvi sestavin se
je kuhanje pričelo. Tekmovalci so
izboljševali svoje jedi in dodajali
skrivnostne sestavine, dokler ni bil
golaž skuhan. Kot vsako leto pa je
komisija na koncu tekmovanja podala
svoje mnenje in razglasila uvrstitve.
Naši ekipi sta zasedli 3. in 4. mesto.
Po tekmovanju je sledilo še prijetno
druženje in draženje brbončic, saj so
tako tekmovalci kot tudi obiskovalci
tradicionalne golažijade lahko poskusili
golaže in še vrsto drugih dobrot.

Srečanje invalidskih organizacij MOMS

Vsredo, 5. oktobra 2022, smo se
invalidske organizacije, ki
delujemo v Mestni občini

Murska Sobota, zbrale na sedežu
našega društva. Srečanje sta
organizirala Mestna občina Murska
Sobota in Svet za invalide v Mestni
občini Murska Sobota. Prireditev je
povezovala Miroslava Nemec,
članica Sveta za invalide v MOMS.
V uvodu je zbrane nagovoril
predsednik društva Stanko Novak in
izkazal hvaležnost MOMS za vso
dosedanjo pomoč. Vsem navzočim je
zaželel prijetno dobrodošlico in jih
povabil k športnemu tekmovanju in
druženju. Kot je v nadaljevanju
povedala Miroslava Nemec, so se leta
2013 prvič srečali na sedežu društva in
se družili pri različnih športnih
disciplinah. Ugotavlja, da se število
udeležencev odtlej vsako leto
povečuje. Ker pa vsi invalidi aktivno ne
sodelujejo pri športnih panogah – od
140 prijavljenih namreč aktivno
sodeluje le 42 oseb – je to priložnost
izkoristila za poudarek, kako
pomemben dejavnik pri zaviranju in
preprečevanju bolezni so športne
aktivnosti in prostočasne dejavnosti.

Sledil je govor Branka Gornjeca,
predsednika Sveta za invalide v
Mestni občini Murska Sobota, ki je
izrazil veselje, da so se lahko po dveh
letih ponovno srečali. Navzoče je
seznanil, da so letos sprejeli nov
predlog Akcijskega programa za
invalide v Mestni občini Murska
Sobota 2022–2030, ki ga je Mestni
svet občine soglasno sprejel. G.
Gornjec je besedo predal podžupanji
Mestne občine Murska Sobota
Bernardki Ružič. Slednja je
predstavila projekte ureditve
mestnega središča in okolice s
prostori, ki so prijazni tako do gibalno
oviranih kot do slepih. Nadalje je

podžupanja zagotovila podporo
občine invalidskim organizacijam in
društvom tudi v prihodnje. Poudarila
je, da je pri vključevanju invalidov v
družbo zelo pomembna podpora
lokalne skupnosti, tudi na način, da
nudi primerne dejavnosti in uredi
dostopnost do športnih objektov
gibalno oviranim osebam. Kot zadnji
nas je s svojim nagovorom pozdravil
Damjan Anželj, koordinator Sveta za
invalide v MOMS, ki je izpostavil
predvsem dobro delovanje in razvoj
invalidskih organizacij ter društev.
Med pozdravnimi nagovori so se
predstavili tudi naši pevci, člani
Komornega pevskega zbora Društva

Kuhanje golaža (Foto: A. Petek)

Nastop pevskega zbora na srečanju invalidskih organizacij MOMS (Foto: M. Balažič)
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paraplegikov Prekmurja in Prlekije, ter
pevci zbora Medobčinskega društva
slepih in slabovidnih Murska Sobota
pod skupnim vodstvom mentorja
Matije Horvata.

Po kulturnem programu se je začelo
športno druženje. Tekmovalci so se
pomerili v vrtnem kegljanju, pikadu in
šahu. Srečanje se je zaključilo s
podelitvijo priznanj najboljšim

tekmovalcem v posameznih športnih
disciplinah ter najboljšim ekipam

Predstavitev projekta Čebelarjenje za invalidne osebe z namenom opolnomočenja žrtev min iz
BiH – faza 2

Vtorek, 25. oktobra 2022, je v
prostorih Društva paraplegikov
Prekmurja in Prlekije potekala

predstavitev projekta: Čebelarjenje za
invalidne osebe z namenom
opolnomočenja žrtevmin iz BiH – faza
2. Gre za projekt, ki ga izvaja ITF
Ustanova za krepitev človekove
varnosti skupaj s Slovensko
čebelarsko akademijo, KIS in lokalnim
partnerjem iz BiH – Organizacijo
amputiranca UDAS Republike Srbske.
Čebelarjenje za invalidne osebe z
namenom opolnomočenja žrtev min
iz BiH – faza 2 je uspešno nadaljevanje
projekta in sodelovanja humanitarne,
neprofitne organizacije ITF –
Ustanove za krepitev človekove
varnosti UDAS in Slovenske
čebelarske akademije. Osrednji
namen projekta je prenos
slovenskega čebelarskega znanja na
kakovost življenja ranljivih družbenih
skupin s pomočjo čebelarjenja.
Namen srečanja pa je bil tudi v
druženju z domačimi čebelarji in s

čebelarji žrtvami min iz BiH, ki so v
okviru projekta obiskali Slovenijo.
Projekt se je začel izvajati že v letu
2021, vsa nadaljnja izobraževanja
bodo izvedli čebelarski inštruktorji
Slovenske čebelarske akademije in
tudi svetovali čebelarjem iz BiH pri
nabavi opreme.

Po uvodnih pozdravih predsednika
društva Stanka Novaka je prisotne
slavnostno nagovorila ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Irena Šinko, ki je poudarila, da
Slovenija tradicionalno živi s
čebelarstvom. Posebej je bila vesela,
da na lokaciji našega društva stoji prvi
učni čebelnjak, namenjen za
izobraževanje invalidnih oseb. Prav
tako je poudarila pomen čebelarstva
za gibalno ovirane osebe in
predstavila tudi mednarodno
nagrado »zlata čebela«, namenjeno
posameznikom za izjemne dosežke
na področju ohranjanja in zaščite
čebel ter drugih opraševalcev.

Dogodka so se udeležili še dr. Boris
Pasalić, minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in upravljanje z vodami
Republike Srbske, mag. veleposlanik
Tomaž Lovrenčič, direktor ITF
Ustanove za krepitev človekove
varnosti, Matjaž Florjanc Lukan,
sekretar na Ministrstvu za zunanje
zadeve, Željko Volaš, predsednik
društva UDAS, Valentina
Cvjetkovič, predstojnica Slovenske
čebelarske akademije, ter Nataša
Uršič, projektna vodja iz ITF Ustanove
za krepitev človekove varnosti. Na
slavnostni prireditvi so bili prisotni
tudi člani našega društva Stanislav
Kapun, Štefan Šömen, Janko
Rožman, Andrej Sever, Marija
Bačič, Mitja Horvat in drugi. Po
uradnem programu je sledil ogled
učnega čebelnjaka, njegov nastanek
in razvoj je opisal član in hkrati
oskrbnik čebelnjaka Dušan Slana. Na
koncu srečanja je sledila še
degustacija medu in drugih medenih
dobrot.

Skupinska slika povabljenih na predstavitvi projekta Čebelarjenje za invalidne osebe z namenomopolnomočenja žrtevmin iz BiH – faza 2 (Foto: A. Gorza)
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Strokovna ekskurzija članov
Komornega pevskega zbora

Po dolgem času so se člani
društvenega Komornega
pevskega zbora spet odpravili

na potep po Sloveniji, tokrat po regiji,
ki nam je najbližje, jo pa razmeroma
slabo poznamo, in sicer na Goričko.
Prva postaja poti je bila na avstrijsko
stran, v Potrno/Laafeld, kjer smo v
Pavlovi hiši/Pavelhaus spoznali pevce
zbora te hiše, ki ga tudi vodim in imeli
skupno prepevanje. Imeli smo se
krasno ter si obljubili, da to ni zadnje
tovrstno druženje.
Po izmenjavi daril smo se napotili
proti vasici Grad na Goričkem, vrh
katere se na ugaslem vulkanu sredi
visokih dreves skriva ogromna stavba
gradu. Sledil je ogled Gradu Goričko,
znamenitega in obenem največjega
gradu na Slovenskem z bogato
zgodovino (star je okrog 900 let, prvi
graditelji pa naj bi bili vitezi), ki je v
polnem teku obnove. Grad je v svoji
zgodovini menjal kar nekaj lastnikov
(Sechyji, zadnji je bil Hartner, bogati
podjetnik iz Murske Sobote, katerega

last je bila tudi t. i. Hartnerjeva vila,
nekoč je bila v njej Študijska in
pokrajinska knjižnica.).
Na grajskem dvorišču smo se po
toplem pozdravu vodičke po potki
povzpeli na zgornje dvorišče in od
tam v notranje prostore, kjer smo
izvedeli vse o grajski zgodovini, si
ogledali obnovljene prostore ter
razstave. Našim pevcem je bila poleg
samega gradu najzanimivejša
razstava pirhov in razglednic.
Polni vtisov smo se napotili proti Sv.
Juriju na odlično kosilo v dom
starejših Elizabeta, sledila je pot v
Rogašovce na degustacijo marmelad
in pijač, vse pridelano na kmetiji Ficko,
kjer smo bili prav tako deležni toplega

sprejema Brigite in Martina ter
izmenjave izkušenj in znanj o
pridelavi/predelavi določenih
pridelkov in sadja, saj so tudi mnogi
naši pevci polni izkušenj s tega
področja. Razvilo se je prav toplo
vzdušje in obljubili smo si, da se še
srečamo!
Ekskurzija je torej več kot presegla
pričakovanja in spet se je dokazalo, da
so premnogi lepi biseri narave in
kulturne dediščine – in dobri ljudje –
takoj okrog nas! In da še premalo
poznamo najbližjo okolico, zato to
gotovo ni zadnji izlet po tem koncu
naše lepe domovine!

Matija Horvat

Izlet na Gorenjsko

SemMarjan Zadravec, stanujoč v
CSOOrmož. Pred 34 leti se mi je
življenje obrnilo na glavo, saj

sem zaradi prometne nesreče postal
tetraplegik. To zgodbo o izletu z
veseljem delim z vami, saj se mi je
uresničila ena izmed večjih želja.
Društvo paraplegikov Prekmurja in
Prlekije mi je s kombijem omogočilo
izlet na Gorenjsko, da sem lahko
obiskal strica oziroma, kot mu sam
pravim, »vujeca«. V petek, 7. oktobra
2022, me je zjutraj pred domom
starejših občanov v Ormožu pobral
šofer z društvenim kombijem. Da je bil
izlet še bolj poseben, sta z mano šli
mama in sestra Irena.
Tega navdušenja se ne da opisati.
Čeprav pot do Gorenjske traja kar
nekaj časa, se nismo dolgočasili.
Veliko smo se pogovarjali in smejali,
saj smo imeli tudi odličnega
šoferja. Med potjo, ko smo skoraj že

prispeli, smo se peljali skozi kraj Vrba
in videli Prešernovo domačijo. Videli
smo tudi krožišče, na katerem stoji
velika betonska klaviatura z napisom
Avsenik ter velika harmonika, česar
sem bil najbolj vesel. Ko smo prispeli
na Gorenjsko, so na plano izbruhnili
občutki navdušenja, objemi in solze
sreče. Od tam smo lahko videli še tudi
Vodostan, s katerega je tudi odlična
razgledna točka, cerkev Sv. Martina in
ostale različne zanimivosti. Popili smo
kavico in pozajtrkovali, se pogovarjali
in nato odšli na kratek sprehod.

In tako je prišel čas za odhod. Naredili
smo nekaj skupnih fotografij in se
odpravili proti domu. Navdušenja, da
sem lahko končno obiskal Gorenjsko z
mamo in sestro, tisti dan nisemmogel
skriti, še zdaj kar ne morem verjeti, da
se je res zgodilo. Velika zahvala za ta
dolgo pričakovani izlet gre seveda

Društvu paraplegikov Prekmurja in
Prlekije, njihovemu predsedniku
Stanku Novaku, šoferju in seveda
mojemu spremstvu, mami in sestri.

Marjan Zadravec (CSO Ormož)

Izlet po Gorenjski (Foto: osebni arhiv MZ)
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Razni dopisniki | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Rejčeva 5

5000 Nova Gorica
Spletna stran:

paraplegiki.primorske.si
E-pošta:

paraplegiki.primorske@gmail.com

“Biti globoko ljubljen ti daje
moč, medtem ko ljubiti globoko

nekoga daje pogum.”
Lao Tzu

Jesensko srečanje članov v Škocjanskem zatoku
Matej Gruden

Tokrat smo za naše jesensko
srečanje izbrali slovensko obalo,
natančneje Škocjanski zatok, raj

za številne živalske in rastlinske vrste,
za dobri dve uri pa tudi naš!

Kmalu po deveti uri smo se začeli
zbirati pred vhodom in po opravljenih
formalnostih se nam je pridružila
prijazna vodička, ki nas je popeljala po
dobra dva kilometra dolgi krožni učni
poti s šestimi opazovališči in osrednjo
opazovalnico. Opazovališča ob učni
poti so lesene zastiralne stene z linami
za opazovanje in fotografiranje
narave, opremljene z vsebinami, ki
obiskovalcu z opisi in fotografijami
približajo skrivnosti močvirnatega
sveta. Prelep razgled po celotnem
območju pa odpira osrednja
opazovalnica, kjer nam v spodnjem
delu predstavi zgodovino nastanka
tega naravnega parka, vse od
»smetišča do danes«, ko v njem
kraljujejo rastline in živali, v zgornjem
delu pa nudi pogled na celoten

kompleks. Vsi nivoji stolpa imajo
namesto stopnic krožno rampo, tako
da je vse dostopno. Površina tega raja
pa meri zajetnih 122 ha. Celoten park
je pred nekaj leti doživel prenovo in
ena izmed njihovih zahtev je bila tudi,
da bo v celoti prilagojen gibalno
oviranim osebam. Vodička nas je
prosila, naj ji po končanem ogledu
povemo, če bomo zasledili še kakšno
pomanjkljivost. Opozorili smo na
precej strmo klančino pri vhodu v
razgledni stolp, na previsoka
razgledna okna in na vstopno-
izstopno oviro, ki ne omogoča vstopa
z invalidskim skuterjem.

Naravni rezervat nudi začasni ali stalni
dom pticam selivkam, neštetim
vrstam žuželk, žabam, polžem in ne
nazadnje tudi avtohtonemu volu
boškarinu ter kamarškim konjem, ki si
svoje domovanje »odslužijo« s
prostovoljno košnjo travnatih površin.
Ves čas našega ogleda nas je
spremljalo prijetno oglašanje ptic in

Na začetni točki pred odhodom (Foto: arhiv društva)

drugih živalic, vodička pa nam je pri
vsakem od teh povedala, komu
pripada prijetni glasek, tudi ko so se iz
grmov nad potočki oglašale žabice, ki
so se pustile celo fotografirati. Prave
pozerke!

Ob koncu te ekskurzije nas je vodička
povabila, da bi jih po odpravljenih
pomanjkljivostih, ki smo jih omenili,
ponovno obiskali in bi skupaj ponovili
sprehod, saj je vedno kaj novega za
videti. Povabilo smo seveda z
veseljem sprejeli.

Naš dan smo nadaljevali v Kopru, kjer
smo se okrepčali na kosilu v znani
restavraciji. Tu pa se naše potepanje
še ni končalo. Ker so bili želodčki res
polni, smo se za zaključek odločili, da
se »sprehodimo« še do obale. Če smo
že pri morju, da vsaj pomočimo prst v
slano vodo. Naši spremljevalci so
prepeljali avtomobile na drugo stran
Kopra, kjer smo naredili še nekaj
fotografij in tako zaključili res prelep
sončen in topel dan. Tako topel, da so
nekateri najbolj pogumni še zaplavali
v morju.

Hvala vsem našim spremljevalcem in
voznikom, ki poskrbijo, da nam nič ne
manjka.
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Martinovanje po primorsko

Vsoboto, 12. novembra, smo po
dveh letih zatišja z društvom
praznovali praznik vina –

martinovo. Člani smo se dobili v
Dornberku, na turistični kmetiji Pr`
Prfesorjevih. Tam nas je poleg
dobrega vina čakala prava pojedina.
Lastnika kmetije – Tadej in Mojca
Pavlica – sta pripravila gostijo, vredno
tega praznika. Zbralo se nas je dvajset
članov z družinskimi člani. Pridružili so
se nam tudi predstavniki Tik d. o. o. iz
Kobarida in nam na kratko predstavili
svoje izdelke. Preostanek večera smo
preživeli v lepem ambientu ob dobri
hrani, izvrstni pijači in domačih

dobrotah. Vse je zaokrožila še lepa in
sproščena družba, tako da smo se

domov vračali veseli in nasmejani, kot
se za prave Primorce spodobi.

Vladimir Peterlin

Izdelava novoletnih voščilnic

Voktobru in novembru smo se
nekatere članice ženske sekcije
društva udeležile ustvarjalnih

delavnic pod vodstvom mentorice
Sonje Rojc. Delavnice so bile tokrat
namenjene izdelavi novoletnih
voščilnic z različnimi motivi. Zelo smo
se zabavale, kljub temu da nam
izrezovanje in lepljenje nista vedno
najbolje uspela. Kljub zabavnim
pripetljajem smo jih izdelale več kot
petdeset. Na zadnjem srečanju smo
izdelovale majhne okrasne nahrbtnike
in ponovno je bila zelo dragocena
pomoč naše mentorice Sonje. Ob
zaključku smo se ob prijetnem
klepetu dogovorile, da bomo

prihodnje leto ponovno ustvarjale
razne okraske in voščilnice, si s tem

popestrile kakšno popoldne in
razveselile tiste, ki jih bodo prejeli.

Milena Čubej

Nekaj izdelkov izpod rok naših članic (Foto: arhiv društva)

Vsredo, 26. oktobra 2022, smo v
okviru programa ohranjanja
zdravja na društvu organizirali

strokovno predavanje na temo
Dejavniki tveganja za srčno-žilne
bolezni, ki ga je izvedlo osebje Centra
za krepitev zdravja Zdravstvenega
doma Nova Gorica.
Vsem članom, ki so se udeležili
predavanja, so opravili meritve
krvnega tlaka, holesterola in sladkorja

v krvi ter na podlagi opravljenih
meritev podali rezultate in svetovali
morebiten obisk ali posvet z osebnim
zdravnikom.
Na splošno so bili rezultati meritev kar
dobri, kar pomeni, da se naši člani
zavedajo pomembnosti zdravja in
skrbijo zanj. Ob koncu smo se že
dogovarjali za ponoven obisk in
izvedbo kakšnega predavanja iz
njihovega programa.

Preventivni zdravstveni pregled članov
Matej Gruden

Individualno posvetovanje članice o
rezultatih meritev (Foto: arhiv društva)

Martinovanje, kot se spodobi. (Foto: arhiv društva)
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Narodni dom Maribor, ki letos
obeležuje 30 let obstoja, je za
svoj okrogli jubilej prejel

dvigalo, ki je po dolgih letih čakanja
povezalo vse etaže in invalidom ter
starejšim omogočilo lažji dostop do
prireditvenih prostorov. Dostop do
večine prireditvenih prostorov v
Narodnem domu Maribor je bil do
sedaj mogoč zgolj po stopnicah, saj je
bila 120 let stara neorenesančna
palača brez dvigala. Tako so bili
prireditveni prostori v veliki meri težko
dostopni invalidom in starejšim,
čeprav so uporabniki Narodnega
doma na to pomanjkljivost opozarjali
že več let. Z vgradnjo so sedaj z
dvigalom povezali prostore od kleti

do drugega nadstropja in s tem
omogočili lažji dostop funkcionalno
oviranim posameznikom, invalidom,
pa tudi starejšim.
Otvoritve so se med drugim udeležili
Saša Arsenovič, župan Mestne
občine Maribor, Martin Benko,

predsednik Medobčinskega društva
Sožitje Maribor, Milan Kotnik,
predsednik Sveta invalidov Mestne
občine Maribor, Alfred Lasetzky,
mariborski mestni svetnik in
podpredsednik društva ter Franci
Žiberna.
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Barbara Slaček | Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA
V pozno jesenskih dneh smo organizirali tradicionalno golažijado in
jesenski kostanjev piknik. Ker pa je zima že krepko potrkala na naša
vrata, smo seveda, kot vsako leto tudi tokrat, na društvo povabili
otroke naših članov, kjer jih je sprejel prvi dobri mož, Miklavž.

Lackova cesta 43
2000 Maribor
Spletna stran:

drustva-para-mb.si
E-pošta:

dp.podravja@gmail.com

Golažijada

Narodni dom je zdaj dostopen

Golažijado smo organizirali na
prelepo, sončno soboto prvi
dan v oktobru. Vesli, da se je

ponovno odzvalo lepo število društev
in njihovih ekip. To nam daje
potrditev, da se pri nas počutijo
prijetno in dobrodošle. In res je tako.
Ekip, ki so kuhale golaž je bilo tokrat
osem, kar dve iz našega največjega,
ljubljanskega društva. Osem kotličkov,
kjer so počasi brbotali golaži, kamor so
se vkuhavale skrivnostne sestavine in
iz katerih je celo dopoldne res zelo
lepo dišalo. Osem kotličkov in ena
sama tričlanska komisija, ki je na
koncu po, verjamemo, napornem
delu, ocenila, da je zmagovalni golaž,
golaž Društva paraplegikov
Jugozahodne Štajerske. Čestitamo.
Naslednje leto pa spet na snidenje. Vsi zbrani v veselem vzdušju (Foto: arhiv društva)

Alfred Lasetzky je zbrane tudi
nagovoril (Foto: arhiv društva)

Veseli, da se bomo lahko neovirano
udeleževali prireditev (Foto: arhiv društva)

Vir: maribor.info
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Nenad Stojaković I Svetovno prvenstvo v rokometu na vozičkih

PRVO PRVENSTVO, PRVA MEDALJA. ZGODOVINSKA
IN NEPOZABNA. BRONASTA.
Od 19. do 26. septembra 2022 je v Kairu v Egiptu potekalo prvo uradno svetovno prvenstvo v
pararokometu. In prav tam je slovenski pararokomet dobil svojo prvo (bronasto) medaljo na velikih
tekmovanjih. V kolikor hočemo zgodbo spoznati malo bolj podrobno, se bomo morali vrniti v leto 2018.

Zamisel o ustanovitvi
pararokometne reprezentance
se je porodila leta 2018

nekdanji celjski rokometašici in
državni reprezentantki Maji Užmah
Šon. V prvih pogovorih, ki jih je
opravila z nekdanjim rokometnim
reprezentantom Nenadom
Stojakovićem, sta naletela na prvi
oviri, in sicer kadrovanje igralcev, ki bi
bili interesenti za novo panogo, in
kako pridobiti osnovno sredstvo za
treniranje panoge – športni voziček.
Ob poslovilni tekmi dveh
reprezentantov, Uroša Zormana in
Luke Žvižeja, ki se je zgodila oktobra
2019, nam je vseeno uspelo izpeljati
prvo uradno tekmo v pararokometu
proti ekipi Hrvaške, ki je bila pred tem
že udeleženka evropskega prvenstva.
Zbrali smo se entuziasti športa na
vozičkih z vseh vetrov, resnici na ljubo
pa so ekipo sestavljali pretežno igralci
in igralke iz parakošarke. Maja nas je
povezala in v sistem vpletla
rokometnega navdušenca, trenerja

Toneta Bariča, ki je izziv vzel za svoje
poslanstvo in pridobil vso potrebno
trenersko znanje. Leta 2019 se nam je
ponudila prva priložnost za
sodelovanje na pokalu narodov v
Zagrebu, ki je veljalo za neuradno
evropsko prvenstvo. Na turnirju je bilo
poleg slovenske reprezentance še pet
reprezentanc, in sicer s Hrvaške,
Portugalske, Romunije, Nizozemske in
Madžarske. Kljub temu da smo osvojili
zadnje, 6. mesto, smo uspeli

premagati ekipo Romunije in si
nabrati izkušnje v za nas novi športni
panogi.
S pandemijo covida, ki se je razširil po
svetu, pa se je za nekaj časa vse
ustavilo. Vse do letošnjega poletja.

Predsednik Rokometne zveze
Slovenije Franjo Bobinac me je
poklical na morje in rekel, da smo
dobili povabilo s strani Svetovne
rokometne federacije (IHF), da se
lahko udeležimo prvega uradnega
svetovnega prvenstva v rokometu na
vozičkih. Takšno povabilo ne pride
prav vsak dan in potrebno se je bilo
hitro organizirati. V naravi nas
športnikov ni samo sodelovanje,
ampak je vedno tudi prisotna želja po
čim boljši uvrstitvi, zato smo si
prizadevali za prvenstvo angažirati
ekipo igralcev in igralk, ki bi bili to željo
pripravljeni uresničiti. Zeleno luč za
novačenje naših parakošarkarjev sem
dobil od selektorja parakošarkarske
reprezentance Slovenije Žige

Neverjetna, zgodovinska zmaga slovenske reprezentance (Foto: Saša Pahič Szabo)

Vse je lažje ob dobri podpori odlične
trenerske zasedbe. (Foto: Saša Pahič Szabo)
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Kobaševiča in podpredsednika ZŠIS
SPK Gregorja Gračnerja in to je bil
zadetek v polno.

Popolna angažiranost vseh igralcev in
strokovnega vodstva se je izkazovala v
napredovanju iz treninga v trening, saj
smo se morali seznaniti s povsem
novimi pravili rokometne igre in jih
tudi osvojiti. Po približno 20 do 25
treningih in treh pripravljalnih tekmah
proti Madžarski se je 13-članska
ekspedicija (sedem fantov, dve dekleti
in štirje člani spremljevalnega osebja)
odpravila na pot v Afriko.

Da bi bralcem lahko na hitro
predstavili novo panogo rokomet na
vozičkih, jih moramo res na kratko
seznaniti tudi s pravili, ki veljajo na
tekmovanju oziroma na igrišču med
tekmo.
Rokomet na vozičkih se igra na igrišču
običajnih mer. Nekoliko manjši je le
gol, kjer je zgornja prečka na višini 170
centimetrov. Na igrišču so lahko hkrati
štirje igralci posamezne ekipe, pri
čemer je vsakdo izmed njih lahko
vratar. Rokomet na vozičkih prinaša
enakopravnost spolov, vsaka ekipa pa
mora imeti ves igralni čas na igrišču
vsaj eno žensko igralko.
Pred začetkom tekmovanja morajo vsi
igralci opraviti klasifikacijo. Ta
ocenjuje težo njihovih poškodb, ki jim
onemogočajo gibanje in jih razvrsti v
točkovne razrede od ena do štiri.
Ekipo na igrišču lahko sestavljajo
igralci, ki imajo skupaj največ 12 točk,
na tekmi pa se odigrata dva polčasa v
dolžini 10 minut. Za zmago v
posameznem polčasu ekipa prejme
eno točko. Če je rezultat v
posameznem polčasu izenačen, ekipi
igrata do tako imenovanega zlatega
zadetka. V kolikor vsaka ekipa dobi po
en polčas, zmagovalca določi
petminutni podaljšek. Posebej se
nagrajuje tudi točkovanje rezultata ob
posebej atraktivnih zadetkih, kot so na
primer zadetek čez celotno igrišče,
gol po obratu za 360 stopinj ali
uspešen strel s sedmih metrov. Takšni
zadetki pri beleženju rezultata štejejo
dvojno.
Barve Slovenije so na prvem
svetovnem prvenstvu zastopali: Matej
Arh, Aljoša Škaper, Milan

Slapničar, Klemen Lokar, Jovita
Jeglič, David Škorjanc, Tanja
Cerkvenik, Anton Zakrajšek in
kapetan Nenad Stojaković.
Reprezentanco je odlično vodil
selektor Tone Barič, za nemoteno
delovanje ekipe pa so skrbeli še
tehnični vodja Jožef Jeraj,
fizioterapevtka Azra Imamović in
vodja ekipe Maja Užmah Šon.
V Kairo smo prispeli v ponedeljek in
takoj po prihodu v večernih urah
opravili prvi trening. V torek smo po
jutranji klasifikaciji opravili še
dopoldanski in popoldanski trening.
Sredo dopoldne smo izkoristili za
ogled piramid, popoldanski počitek in
večerni trening. Od četrtka naprej pa
je šlo zares. V skupinskem delu smo
odigrali tekme proti vsem
udeleženkam svetovnega prvenstva.
To so bile poleg nas še reprezentance
Brazilije, Egipta, Nizozemske, Čila in
Indije.
Na turnirju smo odigrali dve tekmi v
četrtek, dve v petek, eno v soboto in v
nedeljo še tekmo za končno
razvrstitev.

Rezultati tekem
Četrtek, 22. 9. 2022
Brazilija : Slovenija 2 : 0 (7 : 3, 7 : 2)
Slovenija : Egipt 0 : 2 (5 : 9, 5 : 6)
Petek, 23. 9. 2022
Nizozemska : SLO 1 : 2 (4 : 3, 1 : 5, 1 : 2)
Čile : Slovenija 2 : 0 (9 : 4, 6 : 5)
Sobota, 24. 9. 2022
Indija : Slovenija 1 : 2 (7 : 6, 3 : 7, 2 : 4)
Nedelja, 25. 9. 2022
Čile : Slovenija 0 : 2 (6 : 7, 2 : 6)

Res smo ponosni, da nam je v tako
kratkem času uspelo zbrati ekipo,
se naučiti pravil igre, osvojiti igro
v praksi, se povezati, začutiti,
odigrati in osvojiti bronasto
medaljo v svetovnem merilu!
Hvala vsem igralcem, trenerski in
spremljajoči ekipi, svojcem za
podporo, Rokometni zvezi
Slovenije, Zvezi za šport invalidov
– Paralimpijski komite, Zvezi
paraplegikov Slovenije, društvom
paraplegikov in drugim
posameznikom.

Nenad Stojaković:
»Ponosen sem, ker sem lahko bil dvakrat
v življenju reprezentant. Prvič smo
reprezentanti svojega priimka, ko se
rodimo. Ko pa oblečeš dres svoje države,
zastopaš dva milijona rojakov. Za
športnika ni večje časti. Športno je
izgubiti, zato ne razumem
reprezentantov, ki na igrišču ne dajo
vsega od sebe. Če se na igrišču vlečeš kot
nekakšna "rit", je to neopravičljivo.
Potem si ne zaslužiš niti svojega priimka
niti grba države. Vsak nasmešek, ki smo
ga izvabili, je darilo. Če smo s temdodali
kakšen kamenček v mozaiku in
pripomogli navdihniti nekoga, ki bo
pristal v vozičku in se odločil preizkusiti v
športu, smo naredili ogromno. Bili smo
ekipa. To so zgodbe, šale, avanture,
anekdote, spet smo oživeli, dobili
adrenalin po žilah in se počutili
»normalne«. To je več od vsake
medalje!«

Reprezentanco so sestavljali igralci (od leve): David Škorjanc, Matej Arh, Anton Zakrajšek,
Klemen Lokar, Jovita Jeglič, Tanja Cerkvenik, Milan Slapničar, Aljoša Škaper in
kapetan Nenad Stojaković. (Foto: Saša Pahič Szabo)
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Jože Globokar I Generalni pokrovitelj lige ostaja Nova ljubljanska banka, medijski pa kosarka.si

DELOVNO SREČANJE PREDSTAVNIKOV NLB WHEEL
LIGE NA DALJAVO
Zveza paraplegikov Slovenije je tudi v 15. jubilejni sezoni 2022/2023 organizirala tekmovanje v Regionalni
ligi NLB Wheel ligi v košarki na vozičkih. Priprave so se začele že v začetku septembra, ko se je v prostorih ZPS
sestal ožji krog sodelavcev lige.

Za srečanje preko sodobne
povezave na daljavo ZOOM, ki je
potekalo 27. septembra 2022, je

delovna skupina pripravila kar nekaj
izhodišč, ki so pripomogla k hitrejšemu
in učinkovitejšemu poteku srečanja.
Kar na začetku pa naj zapišemo, da
bomo morali na načrtovano
sodelovanje pod okriljem ABA lige
še nekoliko počakati.
V reorganizaciji znotraj vodstva lige so
govorili o višjem nivoju dela, nato pa
prisluhnili poročilom: delegata Mitje
Dečmana, delegatorja sodnikov Žarka
Tomšiča in vodje lige Gregorja
Gračnerja, ki je izvedbo lige z
organizacijo posamičnih kol v prejšnji
sezoni ocenil kot uspešno. V razpravo so
se vključili tudi nekateri udeleženci sestanka.

V najobsežnejši točki dnevnega reda so
določili sistem tekmovanja in sprejeli
okvirni urnik lige za novo sezono.
Zaenkrat je sodelovanje v ligi potrdilo
šest ekip, vodje posamičnih ekip pa
bodo v enem tednu organizatorju
poslali sezname igralcev. Polfinalno
tekmovanje bo v Banjaluki (BiH), finalno
pa na Vranskem (Slovenija).
Glede nove športne opreme so se
dogovorili, da drese dobi ekipa MEGA
Despot iz Beograda in novi igralci v
posamičnih ekipah. Dobitnike dveh
novih košarkarskih vozičkov
generalnega pokrovitelja Nove
ljubljanske banke bo določil žreb.
Za medijsko obveščanje posamičnih
krogov bo skrbel Drago Perko,
tekmovanje pa bo potekalo po pravilih

IWBF za ekipe s 14,5 igralnimi točkami in
po turnirskem Bergerjevem sistemu.

Generalni pokrovitelj lige ostaja Nova
ljubljanska banka, medijski pa
kosarka.si

Delovni posvet je vodil Gregor Gračner,
Darja Kos je potek sestanka skrbno
zabeležila. (Foto: arhiv ZPS)

VNovem Sadu (Srbija) je od
21. do 24. septembra 2022
potekalo veliko mednarodno

tekmovanje v parastreljanju –
Grand Prix Novi Sad. Tekmovanja se
je udeležilo 21 držav, med njimi
tudi Slovenija, ki sta jo zastopala
Franček Gorazd Tiršek iz Društva
paraplegikov jugozahodne Štajerske
in Anton Bavec iz Društva
paraplegikov ljubljanske pokrajine.
Prvi je nastopil Anton Bavec, ki je z
zračno pištolo v kvalifikacijah začel
odlično, v nadaljevanju pa je
nekoliko popustil, vendar je s
četrtim mestom prišel v finale
osmih najboljših parastrelcev. V
finalu pa semu jemalo zatresla roka

in tekmovanje je končal na petem
mestu.
Z zračno puško leže je Franček
Gorazd Tiršek kvalifikacije končal na
tretjem mestu, v finalnem streljanju
pa je napredoval in osvojil drugomesto.
Drugi dan tekmovanja je Franček
Gorazd Tiršek v disciplini streljanja z
zračno puško stoje kvalifikacije
zaključil z najboljšim rezultatom.
Tudi v finalu ni dovolil presenečenja
in drugouvrščenega Ryana
Cockbilla iz Velike Britanije
premagal za 1,5 točke. Tretji je bil
Šved Philip Jonsson. Zadnji dan
tekmovanj je Tiršek nastopil s puško
malega kalibra na 50-metrski
razdalji. V finale osmih najboljših se

je uvrstil kot sedmi iz kvalifikacij, v
finalu pa precej napredoval in na
koncu zasedel 3. mesto. Zmagal je
domačin Ristič pred Ukrajincem
Kovalchukom.
Slovensko ekipo sta vodila Renato
Šterman in Lea Kočevar.

ODLIČEN NASTOP NAŠIH PARASTRELCEV V NOVEM SADU
Lutfi Abdullahu I Parastrelstvo

Slovenska parastrelca sta uspešno
nastopila v močni konkurenci. (Foto:
Zveza ŠIS-SPK)
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Jože Globokar I Slovenska ekipa zabeležila eno zmago in en poraz

EKIPE NLB WHEEL LIGE PRVI KROG ODIGRALE V
ZAGREBU
V Domu košarke Cedevite so 5. novembra 2022 ekipe iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore
in Srbije odigrale prvi krog Regionalne NLB Wheel lige. V organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije bodo v
15. sezoni 2022/2023 tekmovale: Parasport Slovenia, KKI Zagreb, KKI Vrbas, KIK Zmaj, KK OSI Paramont in
KKK Singidunum-Crvena zvezda.

VZagrebu se je slovesno začela
15. sezona NLB Wheel lige. V
veliko čast in zadovoljstvo nam

je, ker smo lahko v svoji sredini
pozdravili eminentne goste, kar nam
daje novih moči in elana pred novo
sezono.
Slovesnosti so se udeležili: Dubravko
Kmetović, direktor Regionalne Lige
ABA, Saša Baždarić, vodja
marketinga Lige ABA, Josip Držajić,
podpredsednik Hrvaškega
paralimpijskega komiteja, Alaga
Pašić, predsednik Zveze v košarki na
vozičkih BiH, Dane Kastelic,
predsednik Zveze paraplegikov
Slovenije, ter Andrej Jakšič, direktor
podjetja Bauerfeind Slovenije, ki je
srebrni sponzor lige NLB Wheel.
Slovesnost je potekala med prvo in
drugo tekmo prvega turnirja 15.
tekmovalne sezone, zbrane pa so
nagovorili Dane Kastelic, Josip Držajić,
Dubravko Kmetović in Andrej Jakšič.
Ob koncu slovesnosti je potekal tudi
žreb za dva športna vozička, ki ju
podarja NLB d. d., ki je zlati sponzor
tekmovanja. Športna vozička bosta
prejela Negrin Halilović (Zmaj
Gradačac) in Jovan Jovanović (KKK
Singidunum-Crvena zvezda). Izžrebal
ju je vodja sodnikov Žarko Tomšič.
Najboljši strelci po prvem krogu:
Ramo Rekanović (41) – KIK Zmaj,
Danilo Kamenik (31) – Parasport
Slovenia, Željko Ćirković (31) – KKK
Singidunum-Crvena zvezda.
Tekmovanje sta spremljala delegat
Žarko Tomšič in vodja lige Gregor
Gračner, sodili pa: Saša Lakić (A),
Darko Juraga (HRV), Mia
Dujčinović (BiH) in Hrvoje
Pencinger (HRV).

Rezultati:
KKI Zagreb : KKK Singidunum-Crvena
zvezda – 41 : 49 (23 : 23)
KKI Vrbas : Parasport Slovenia – 74 : 58
(42 : 22)
KKK Singidunum-Crvena zvezda : KIK
Zmaj – 41 : 70 (22 : 42)
KKI Zagreb : Parasport Slovenia 25 : 76
(17 : 37)
V prvem krogu je bila prosta ekipa
Paramont.

Lestvica po prvem krogu:
1. Parasport Slovenia: 2 tekmi, 1
zmaga, 1 poraz, 3 točke, 136
doseženih košev, 99 prejetih košev,
koš razlika (+37);
2. KKK Singidunum-Crvena
zvezda: 2 tekmi, 1 zmaga, 1 poraz, 3
točke, 90 doseženih košev, 111
prejetih košev, koš razlika (–21);

3. KIK Zmaj: 1 tekma, 1 zmaga, 0
porazov, 2 točki, 70 doseženih košev,
41 prejetih košev, koš razlika (+29);
4. KKI Vrbas: 1 tekma, 1 zmaga, 0
porazov, 2 točki, 74 doseženih košev,
58 prejetih košev, koš razlika (+16);
5. KKI Zagreb: 2 tekmi, 0 zmag, 2
poraza, 2 točki, 66 doseženih košev,
127 prejetih košev, koš razlika (–61);
6. KK OSI Paramont: 0 tekem, 0
zmag, 0 porazov, 0 točk, 0 doseženih
košev, 0 prejetih košev, koš razlika (+0).

Tekmovanje tudi tokrat poteka po
pravilih IWBF za ekipe s 14,5 igralnimi
točkami in po turnirskem sistemu.
Generalni pokrovitelj lige ostaja Nova
ljubljanska banka, medijski
pa kosarka.si.
Ljubitelji košarke na vozičkih so si vse
tekme lahko direktno ogledali na
Youtube povezavah.

Slovenska ekipa Parasport (rdeči dresi) je iztržila eno zmago in en poraz. (Foto: Drago Perko)
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Jože Globokar I Z zračno pištolo je tekmoval Toni Bavec

BRONASTA MEDALJA IN DVE ČETRTI MESTI ZA
FRANČKA G. TIRŠKA
V Al Ainu v Združenih arabskih emiratih je od 3. do 18. novembra 2022 potekalo svetovno prvenstvo v
parastrelstvu, kjer so tekmovali strelci iz 53 držav. Slovenske barve sta branila Franček Gorazd Tiršek iz Društva
paraplegikov jugozahodne Štajerske in Toni Bavec iz Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine.

Za Slovenijo je tekmovanje 8.
novembra odprl Franček G.
Tiršek (SH2), zračna puška stoje,

ki je po fantastičnem streljanju v
kvalifikacijah (635,6) in še boljšem
rezultatu v finalu po razstreljevanju
bronasto medaljo zgrešil za 0,1 kroga.
Naslednji dan je z zračno pištolo
nastopil naš drugi parastrelec Toni
Bavec, ki je tekmovanje slabo začel in
tudi po polovici nastopa ni našel
pravih tekmovalnih občutkov. Šele
skoraj povsem pri koncu tekmovanja
se je z zadnjimi desetimi streli
pomaknil z zadnje uvrščenih in med
52 tekmovalci osvojil 43. mesto.
V nadaljevanju tekmovanja je Franček
G. Tiršek nastopil v streljanju z MK
puško na 50 metrov in se znašel v
podobnem položaju kot v prvem
nastopu. V finalni nastop se je uvrstil s
četrtim dosežkom, dobro začel,
vendar mu je na koncu le malo
manjkalo do zmagovalnega odra.
V zadnjem nastopu – SH2 zračna
puška leže – se je Tiršek v finalni
obračun uvrstil kot tretji. Tudi v finalu
je bil ves čas na mestih, ki prinašajo
medalje, na koncu je bil tretji in tako
dobil bronasto medaljo, prvo na
letošnjem tekmovanju. Je pa naš
najboljši parastrelec za las ostal brez
kvote za paralimpijske igre v Parizu
2024. Za tak dosežek mu je zmanjkalo
0,1 kroga. No, ob takih rezultatih tudi
to še pride.
Ekipo sta vodila trenerja Andreja
Gorjup in Renato Šterman.

*Bogata slovenska športna
zgodovina na dosedanjih
svetovnih prvenstvih
To je bilo že deveto svetovno
prvenstvo po vrsti. Prvo je potekalo

leta 1994 v avstrijskem Linzu, kjer se je
medalje veselil legendarni parastrelec
in šampion Franc Pinter - Ančo. Pred
28 leti je bil tretji v panogi zračna
puška stoje. Pinter je bil bronast tudi
štiri leta kasneje v Španiji, kjer je bron
osvojil z MK puško. Leta 2002 je v
Južni Koreji postal svetovni prvak
z zračno puško stoje, tretji je bil z
MK puško, Damjan Pavlin pa je
slovenski izkupiček dopolnil z bronom
(zračna puška stoje). Franc Pinter je
leta 2006 na SP v Švici osvojil dve
odličji (srebro padajoče tarče in bron
MK puška). Leta 2010 je na SP v
Zagrebu ekipa v postavi Franček
Tiršek, Srečko Majcenovič in
Damjan Pavlin prišla do brona z

zračno puško stoje. Štiri leta za tem je
v nemškem Suhlu ekipa v zasedbi
Veselka Pevec, Franček Gorazd
Tiršek, Damjan Pavlin postala svetovni
podprvak z zračno puško stoje. Sledili
sta še prvenstvi v Južni Koreji (2018 –
brez kolajn za Slovenijo) in v Sidneyju,
kjer je Franček Gorazd Tiršek osvojil
bron z zračno puško stoje. Veselka
Pevec, Franček G. Tiršek in Franc Pinter
so člani pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije.

*Vir STA – Zveza ŠIS-SPK

Franček Gorazd Tiršek je tekmoval v treh disciplinah. (Foto: STA)

[ ŠPORT]



48

Lutfi Abdullahu I Namizni tenis in okrnjena udeležba

DOLINARJEVA IN JEREB DRŽAVNA PRVAKA V
PARANAMIZNEM TENISU V SVOJIH KATEGORIJAH
Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite je v sodelovanju s Športnim društvom SU
Novo mesto 15. oktobra 2022 organizirala državno prvenstvo v paranamiznem tenisu.

VŠportnem centru Livada so se
tekmovanja udeležili tudi
nekateri člani pokrajinskih

društev Zveze paraplegikov Slovenije.
V ženski kategoriji NT5 je naslov
državne prvakinje osvojila Andreja
Dolinar (Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine), ki je nastopila

tudi v kategoriji open in zasedla drugo
mesto. V tej kategoriji je zmagala
Milana Krmelj, tretja pa je bila Karin
Praček.
V moški kategoriji NT1–NT3 je državni
prvak postal Peter Jereb (Društvo
paraplegikov ljubljanske pokrajine),
drugi je bil Gašper Mlakar.

Na otvoritveni slovesnosti sta vse
nastopajoče nagovorila podžupan
Novega mesta Boštjan Grabler in
strokovni sodelavec Zveze za šport
invalidov Slovenije – Paralimpijski
komite Žiga Kobaševič.

Zveza paraplegikov Slovenije in
obolelih za otroško paralizo
ter drugih telesnih invalidov

Republike Srbske, Banjaluka, je od 30.
septembra do 2. oktobra 2022 v
Banjaluki pripravila mednarodni
turnir v šahu. Udeležilo se ga je šest
ekip. Ekipa Slovenije v sestavi Igor
Jeranko, Radosav Matić in
Stjepan Vurušič je zasedla peto
mesto. Bolj kot rezultata pa so bili
šahisti Društva paraplegikov
jugozahodne Štajerske veseli novih
poznanstev.

NAŠI ŠAHISTI PETI NA MEDNARODNEM TURNIRJU V BANJALUKI
Radosav Matič

Radosav, Igor in Stjepanmed igro (Foto: arhiv ZPS)

Zveza ŠIS-SPK je v sodelovanju s
Sončkom ŠDCP v Puconcih 22.
oktobra 2022 organizirala
državno prvenstvo v dvoranskem
balinanju – boccia.Tekmovanje je
potekalo v posamični konkurenci
(BC1–BC5) in konkurenci parov.
V konkurenci parov (Levjesrčna) sta
nastopila Jakob Škantelj (Društvo
paraplegikov ljubljanske pokrajine) in Tatjana Strmčnik ter osvojila končno tretjemesto.

DRŽAVNO PRVENSTVO V DVORANSKEM BALINANJU
Lufti Abdullahu I Boccia

Dvoransko balinanje je med parašportniki zelo priljubljen šport. (Foto: Zveza ŠIS-SPK)

[ ŠPORT]



Po poteh Pohorja so se motoristi
podali že drugič v tem času, ker
je omenjena pokrajina tako

obširna, da v enem srečanju ni
mogoče vsega obvoziti. Po še ne
raziskanih poteh je tokratno karavano
vodil Janko Koren. Prihod
udeležencev na zbirno lokacijo je
nekoliko pokvaril dež, ki jih je
spremljal od Vojnika pa vse do cilja.
No, topli radiatorji so oblačila posušili,
tako da so naslednji dan lahko
nadaljevali pot. Petkov večer je bil po
kratkem sestanku namenjen pripravi
sobotne 140-kilometrske trase. Na
moto zborih mora karavana
motoristov potekati disciplinirano, saj
se kaj hitro lahko pripeti nesporazum
pri komunikaciji. Karavana se pretrga
in nekaj udeležencev se lahko v hipu
izgubi, zato mora biti veriga
motoristov nepretrgana od štarta do
cilja.

Sobotna pot je motoriste vodila od
Ruške koče po obronkih Pohorja, vse
do Osankarice ter naprej do Koče na
pesku na območju smučišča Rogla. Na
tej relaciji so izgubili enega motorista
– Damjana, saj so pri 35 let starem
ATV zatajile zavore in je moral
predčasno zaključiti moto zbor. Ravno
tako so izgubili Jordana, ki mu je
zatajil motor. Tudi to jih ni zmedlo,
motor so pustili pri osamljeni koči
sredi poraščenega gozda, Jordana pa
se je »usmilil« Borut in mu ponudil
prostor sopotnika.

Pot so nadaljevali v kraju Šmartno na
Pohorju, kjer jih je pričakal poveljnik
gasilskega društva. Prisrčno so jih
pogostili, nato pa jim je poveljnik na
kratko opisal zgodovino in dosežke
tako doma kot tudi kraja. Dom se
lahko pohvali, da je bil že šestkrat

udeleženec gasilskih olimpijad širom
Evrope.

Nato so se podali v dolino do Orehove
vasi, kjer so se okrepčali s toplim
obrokom. Ta jim je dal ponovni zalet,
da osvojijo nove poti. Tako so se
pognali na vrh Mariborskega Pohorja,
še prej pa so skozi lepo pokrajino na
velikem posestvu obiskali Jankovo
sestro.

Razgled z vrha vzpenjače na
Mariborskem Pohorju je bil veličasten,
saj so imeli Maribor tako na dosegu,
kot da bi ga lahko z rokami objeli. Čas
jih je preganjal, saj se je že mračilo in
ravno do noči so prišli nazaj na Ruško
kočo, kjer so se vsi zdelani lahko
stuširali in po Jordanovi zaslugi
okrepčali z žar večerjo. Dan je bil zelo
raznolik: od megle, oblakov, sonca in
šestih kapelj dežja, vročine in tudi
mraza, a z enkratnim doživetjem in z
lepimi spomini.

Nedelja je bila namenjena odhodu
udeležencev domov. Šest jih je od
doma prišlo po cesti s štirikolesniki,
zato je bila pred njimi še dolga pot. Da
je bila še daljša, jih je Matej popeljal
po ozkih poteh v neznano in kaj
kmalu bi izgubili kompas, saj niso
vedeli, kje je jug in kje sever. No, po
sedmih urah vožnje so le dočakali
domače okolje.

Moto zbor je uspel v celoti in tako so
že začrtali načrt za izpeljavo obeh
moto zborov v letu 2023. Na
spomladanskem srečanju konec maja
jih bo pot vodila v Bosno in
Hercegovino, ko bo vodja naš Ermin,
jesensko pa bo konec septembra, ko
jih bo Jordan popeljal po
severnoprimorski regiji.

V imenu ATV sekcije vsi skupaj lepo
pozdravljeni in vabljeni, da se jim
pridružite.
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Z ATVmotorji po prostranstvih Pohorja (Foto: arhiv ZPS)

Gregor Gračner I 13. ATV moto zbor

S ŠTIRIKOLESNIKI PO PROSTRANSTVIH POHORJA
Sekcija ATV motoristov Zveze paraplegikov Slovenije že šesto leto izvaja svoja srečanja. In tako so se ljubitelji
štirikolesnikov ponovno zbrali 30. septembra 2022 na trinajstem moto zboru. V vsem tem času so ga izpustili
samo leta 2020 zaradi omejitev v času epidemije.

[ ŠPORT]
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VPragi je od 28. do 30. oktobra
2022 potekalo evropsko
prvenstvo v paraplesu, kjer

so se zbrali najboljši paraplesalci.
Tekmovanja so se po mesecu dni
intenzivnih priprav udeležili tudi
slovenski plesalci Lara Nedeljkovič,
Ines Golobič, Nastija Fijolič, Martina
Smodiš, Amir Alibabić, Klemen
Dremelj in Roman Maček.
Prvi dan tekmovanja sta na
plesnem parketu blestela Lara
Nedeljkovič (Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine) in njen
soplesalec Klemen Dremelj, ki sta v
kategoriji Combi freestyle class 2
osvojila srebrno medaljo. Amir
Alibabić pa je v kategoriji Combi
freestyle class 2 zasedel drugo
mesto.
V kategoriji Single women freestyle
class 1 je Nastija Fijolič osvojila
osmo, Ines Golobič pa v isti
kategoriji dvanajsto mesto. V
kategoriji Combi freestyle class 1
sta Roman Maček in Martina
Smodiš osvojila šesto mesto.
Drugi tekmovalni dan sta Lara
Nedeljkovič in Klemen Dremelj v
kategoriji Combi standard class 2
priplesala v finale in osvojila končno

peto mesto. V polfinalu sta v isti
kategoriji nastopila tudi Martina
Smodiš in Roman Maček. Lara je
nastopila še v kategoriji Single
women class 2 in zasedla peto
mesto.
Ines Golobič je v kategoriji Single
women class 1 plesala v četrtfinalu,
Nastija Fijolič pa si je v isti kategoriji
priplesala polfinale.
Zadnji dan prvenstva je bil
ponovno uspešen za slovenske
tekmovalce. Amir Alibabić je postal

evropski podprvak v kategoriji
Single men class 1. Amir je s
soplesalko Nastijo Fijolič osvojil tudi
bron v kategoriji Duo latin class 1.
Roman Maček in Martina Smodiš
sta v kategoriji Combi latin class 1
zasedla peto mesto, Lara
Nedeljkovič in Klemen Dremelj pa
sta zasedla odlično tretje mesto v
kategoriji Combi latin class 2.
Slovensko ekipo je vodil trener
Andrej Novotny.

PET MEDALJ PARAPLESALCEM NA EVROPSKEM PRVENSTVU
Lutfi Abdullahu I Slovenski paraplesalci na mednarodnem plesišču

[ ŠPORT]

Uspešni nastopi slovenskih paraplesalcev vmednarodni konkurenci (Foto: Zveza ŠIS-SPK)

Praznični dnevi veselo hitijo,
skrite misli in želje budijo.
Naj prinesejo pričakovanja

in uresničijo sanje,
odkrijejo modrosti

in natrosijo radosti!

Vse dobro v novem letu vam želi
Zveza paraplegikov Slovenije.
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Lutfi Abdullahu I Paraalpsko smučanje

JERNEJ SLIVNIK SEZONO ZAČEL V AVSTRIJI
V Avstrijskem Mittersillu je od 25. do 27. novembra 2022 potekala prva tekma FIS pokala v paraalpskem
smučanju. Edini slovenski predstavnik Jernej Slivnik (Društvo paraplegikov Gorenjske) je nastopil v treh slalomih.

Prvi dan tekmovanja je Jernej
Slivnik z odlično vožnjo bil
najboljši in je tako osvojil prvo

mesto, drugi dan pa je z nekaj
napakami na strmini vožnjo končal na
drugem mestu. Na zadnji preizkušnji
je naredil napako in odstopil.

Jerneja Slivnika tudi v letošnji sezoni
spremlja trener Roman Podlipnik, za
fizično kondicijo pa skrbi dr. Mit
Bračič.

Pred začetkom tekmovalne sezone je
Podlipnik povedal „Vesel sem, ker smo
letos dobili tudi nekaj novih prizorišč.
Letos poleti so tudi tekmovanja v
paraalpskem smučanju prešle pod
okrilje Mednarodne smučarske zveze
(FIS), zato tudi nova prizorišča, kot so

Schladming, Kitzbühel in Cortina
d´Ampezzo,“ .

Smučarska karavana pa že v začetku
decembra nadaljuje s tekmovanji, kjer
bodo parasmučarji na ledeniku Pitzal
nastopili v dveh tekmah in sicer v
dveh superveleslalomih in dveh
veleslalomih.

Jerneja Slivnika na športni poti
podpira njegov osebni sponzor LIP
Bohinj. Tudi v novi tekmovalni sezoni
Jerneja podpira Združenje slovenskih
žičničarjev-GIZ (ZSŽ), ki združuje
upravljavce žičniških naprav in
smučišč.

VPunatu na otoku Krku je od
14. do 18. septembra 2022
potekal smučarski kamp na

vodi. Udeležili so se ga člani
pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije: Borut
Sever, Gašper Juvančič, Boštjan
Ceglar, Anej Doplihar, Gregor
Habe, Matej Lednik, Gregor
Gračner ter Zdravko Lakić s
Hrvaške.
Ob zaključku treningov je zadnji
dan potekalo tekmovanje, na
katerem je prvo mesto ponovno
osvojil Borut Sever, drugi je bil
Boštjan Ceglar, oba iz Društva
paraplegikov ljubljanske pokrajine,
tretji je bil Gašper Juvančič iz
Društva paraplegikov Prekmurja in
Prlekije.

Zaradi slabih vremenskih pogojev
in slabega počutja Matej Lednik,

Gregor Gračner in Zdravko Lakič
niso tekmovali.

V SMUČANJU NA VODI V PUNATU ZMAGAL BORUT SEVER
Jože Globokar

Tudi letos je zmagal Ljubljančan Borut Sever. (Foto: arhiv ZPS)

Jernej Slivnik si v letošnji sezoni želi dobre
nastope na januarskem svetovnem
prvenstvu v Španiji (Foto: Zveza ŠIS-SPK)
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Jože Globokar I Tenis nas povezuje že vrsto let

TURNIR MEŠANIH DVOJIC ZPS IN THERMANE
Na igriščih teniškega kluba Triglav v Kranju je 21. septembra 2022 potekal turnir mešanih dvojic v tenisu.
Pomerili so se tenisači Zveze paraplegikov Slovenije in zaposlenih v Thermani Laško (eden na vozičku,
drugi hodeč).

Pred začetkom turnirja je
nastopajoče nagovoril
predsednik skupščine ZPS in

predsednik Društva paraplegikov
Gorenjske Peter Robnik. V imenu
ZPS se je zahvalil za vztrajnost in
ohranjanje dobrih odnosov med ZPS
in Zdraviliščem Laško, kajti taka
izmenjava turnirjev (enkrat jo
organizira ZPS, enkrat Laško) traja že
vse od leta 1996.

Po žrebu parov se je tekmovanje
pričelo, in sicer je vsaka dvojica igrala
z vsako. Na koncu sta se pomerili še
prvouvrščeni dvojici za prvo mesto in
drugouvrščeni dvojici za tretje mesto.
Končni rezultati: prvo mesto je osvojil
par Peter Robnik in Gregor Sevnik,
drugo Sašo Rink in Kristan Konšek,
tretje Gašper Črnilec in Damjana
Damiš, četrto Zdravko Eržen in

Žiga Zdovc, peto paMojcaTomažin
in Boštjan Salobir. V finalu je Petru
Robniku (bolečine v križu) priskočila
na pomoč Mojca Tomažin.

Po končanem turnirju in
razglasitvi rezultatov je Sašo Rink

razdelil priložnostna darila, ki sta jih
prispevala Zveza paraplegikov
Slovenije in Lekarna Ljubljana.
Srečanje so zaključili z zakusko v
Gostišču Arvaj v Kranju in si zaželeli
ponovnega srečanja prihodnje leto v
Laškem.

Tenis nas povezuje že vrsto let. (Foto: arhiv ZPS)

Janez Hudej I 60 let naše krovne organizacije za šport invalidov

NA OSREDNJI PRIREDITVI PREDSTAVLJEN TUDI ZBORNIK
Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite je krovna slovenska organizacija za šport
invalidov. Letos praznuje 60 let organiziranega športa invalidov v Sloveniji in je tretja najstarejša invalidska
organizacija v Sloveniji.
Osrednji slavnostni dogodek tega jubileja je bil na Brdu pri Kranju 21. 10. 2022. Na dogodku so prvič
predstavili tudi obširen zbornik ob 60-letnici ZŠIS-SPK, v katerem je predstavljena bogata zgodovina športa
invalidov Slovenije in prikaz razvoja same organizacije.

Dogodek je povezovala

Bernarda Žarn, s svojim

nastopom pa so ga popestrili

glasbena gostja Lea Sirk in plesalca

Lara Nedeljković na vozičku ter

Klemen Dremelj.

Prireditev na Brdu je bila preplet
pregleda zgodovine in delovanja ZPS
ter obujanja spominov. S
predstavitvenimi filmi so prireditelji
spomnili na bogato zgodovino športa
invalidov v Sloveniji. Pogrešali smo
predstavitev posameznikov, ki so s

svojimi vrhunskimi rezultati opravičili
temeljne cilje ZŠIS-SPK in
posameznike, ki so s temi športniki
soustvarjali uspešno pot ZPS na
organizacijskem področju in na
področju urejanja statusa športnika
invalida.

[ ŠPORT]
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Slavnostna gosta prireditve sta bila
Minister za izobraževanje, znanost in
šport dr. Igor Papič in predsednik
Olimpijskega komiteja Slovenije
Bogdan Gabrovec, ki sta poleg
predsednika ZŠIS-SPK Damijana
Lazarja poudarila pomen delovanja
takšne organizacije, ki ima tudi splošni
vpliv na družbo, na vse boljšo
vključenost in sprejetost oseb z
invalidnostjo v družbi.

Enotni so si bili, da je šport invalidov
vrhunski šport, da športniki invalidi
sodijo med najpomembnejše
ambasadorje Slovenije, podirajo
stereotipe, kdo je lahko športnik in
dokazujejo, da ni nič nemogoče.
Predsednik Olimpijskega komiteja
Slovenije Bogdan Gabrovec je
predsedniku Lazarju in ZPS izročil
priznanje OKS, olimpijsko častno
listino in jim zaželel še nadaljnjih 60 let
uspešnega dela.

Prisotne pa je pozdravil tudi urednik
Zbornika Jože Okoren, ki je leta 1972
na paralimpijskih igrah v Heidelbergu
osvojil tudi prvo medaljo za takratno
Jugoslavijo. Jože je tudi edini športnik
med paraplegiki in tetraplegiki, ki je za
uspešno delo v športu invalidov prejel
Bloudkovo nagrado, najvišje
slovensko priznanje na področju
športa.
Okoren je bil pred 50 leti začetnik
uspehov slovenskih športnikov

invalidov, ki so se nato nadaljevali v
naslednjih desetletjih.

Jože je prireditev popestril s
pripovedovanjem nekaterih
spominov iz svojega bogatega
športnega življenja in poudaril, da so
pred nami še mnogi izzivi, dotaknil pa
se je tudi problematike osrednjega
namenskega prostora (večnamenske
dvorane) za priprave, ki ga slovenski
športniki invalidi še nimajo.

Zbornik ob 60-letnici ZŠIS-SPK
predstavlja zgodovino športa na
strnjen način tudi v svetovnem
pomenu. Poudarja pomen invalidskih
športnih društev in programov
rekreacije, iz katerih so se razvila
tekmovanja, v njih pa so se kalili
kasnejši vrhunski tekmovalci. Zbornik
navaja pomembne datume v razvoju
športa invalidov v Sloveniji: včlanitev v
Olimpijski komite Slovenije –
Združenje športnih zvez, včlanitev v
Mednarodni paralimpijski komite, prvi
samostojni nastop na paralimpijskih
igrah v Barceloni leta 1992 in pomen
prisotnosti v medijih. V tabelarnem
pregledu so zbrani dosežki na uradnih
mednarodnih tekmovanjih v
posamičnih ali ekipnih nastopih.

Za tako maloštevilen narod
so dosežki naravnost
presenetljivi.

Zbornik je doslej edina monografija, v
kateri so zbrani pomembni podatki in
dogodki o športu (vseh kategorij
invalidov in športnih panog) invalidov
v Sloveniji. Njegova vsebina je
primerna tudi za programe študija na
Fakulteti za šport, Pedagoški fakulteti,
Fakulteti za socialno delo in
Medicinski fakulteti. V vpogled pa naj
bi bil tudi (pacientom, oskrbovancem
… ) v rehabilitacijskih inštitucijah ter
drugih ustanovah, kjer se nahajajo
mlajši invalidi.

Za dosežke, prikazane v Zborniku, so
zaslužni številni amaterji, zlasti
družinski člani športnikov in ostali, ki
so leta in leta delovali na »etični
pogon«. Za pripravo in izdajo zasluži
posebno zahvalo Jože Okoren, ki je
dolge mesece dan za dnem bdel nad
zbiranjem gradiva, urejanjem
podatkov in oblikovanjem Zbornika.

Lahko smo ponosni na teh šestdeset
let delovanja in razvoja športa
invalidov, ki smo jih še posebej
močno zaznamovali tudi paraplegiki
in tetraplegiki, ki smo v letih od 1972
pa do danes osvojili kar 26
paralimpijskih medalj.

Predlagam, da Zbornik velja vsaj
prelistati, če že ne v celoti pogledati.
To možnost imamo v lokalnih
društvih paraplegikov, Zvezi
paraplegikov Slovenije ali na spletnih
straneh Zveze ŠIS-SPK.

Jože Okoren, prvi Slovenec s paralimpijskomedaljo, v družbi voditeljice (Foto: Nastija Fijolič)

Naslovnica Zbornika, ki je izšel ob 60-letnici
delovanja organizacije.
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Jože Globokar I Ob zaključku športne kariere

ČASTNI LISTINI OKS PARASTRELCEMA VESELKI
PEVEC IN FRANCU PINTERJU
Na večerni slovesnosti 17. oktobra 2022 so ob obletnici Slovenskega olimpijskega komiteja podelili nagrade
in častne listine. Posebno zahvalo pa so ob koncu mandata namenili predsedniku OKS, Bogdanu Gabrovcu.
Častni listini sta ob zaključku tekmovalne kariere med drugimi prejela tudi parastrelca Veselka Pevec in Franc
Pinter.

Pri obrazložitvi Veselke Pevec iz
Društva paraplegikov
ljubljanske pokrajine so zapisali:

Je izjemna strelka, ki je v letu 2014
osvojila naslov svetovne prvakinje. Njen
največji uspeh v panogi športno
strelstvo pa je zagotovo zlata medalja
na paralimpijskih igrah Rio 2016, ki jo je
osvojila z zračno puško stoje v disciplini
R4. Veselka zagotovo predstavlja
navdih, kako se lahko po hudi poškodbi
vrneš v aktivno življenje in kljub
gibalnim omejitvam dosežeš, zmoreš
izjemne dosežke. Za izjemne dosežke ji

podeljujemo Častno listino
Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez.

Pri legendi med strelci paraplegiki iz
Društva paraplegikov Podravja Francu
Pinterju pa: Nastopil je na osmih
paralimpijskih igrah, kar je izjemen
dosežek. Poleg tako dolgo trajajoče
uspešne tekmovalne kariere pa
moramo izpostaviti njegove največje
uspehe v parastrelstvu, in sicer: tri
osvojene srebrne medalje na
paralimpijskih igrah – Atlanta 1996,

Sydney 2000 in Atene 2004 ter bronasto
medaljo na paralimpijskih igrah v
Pekingu 2008. Osvojil pa je tudi zlate
medalje na svetovnih in evropskih
prvenstvih. Za izjemne dosežke mu
podeljujemo tudi najvišje priznanje
Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez.

Čestitke!
Zveza paraplegikov Slovenije

Častni listini ob zaključku kariere (Foto arhiv OKS)
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Metod Zakotnik I Končane likovne delavnice v Semiču

LIKOVNA KOLONIJA – »BELOKRANJSKA JESEN 2022«
V sklopu občinskega praznika Občine Semič je med 17. in 22. oktobrom 2022 v domu paraplegikov v Semiču
potekala tradicionalna jesenska likovna kolonija – »Belokranjska jesen 2022«

Slikarji Likovne sekcije Zveze
paraplegikov Slovenije so se
pod mentorskim vodstvom

Rassa Causeviga in Ljudmile Turk
izpopolnjevali v olju in akrilu na
platno, akvarelu ter risbi z ogljem.
Sončni in še vedno topli dnevi so kar
sami vabili slikarje na plano, kjer so s
čopiči in lopaticami nanašali jesenske
odtenke barv na platna in papir.
Nastale so čudovite slikarske
upodobitve belokranjske pokrajine in
tihožitij. Delavnice sta si ogledala tudi
županja Občine Semič Polona
Kambič ter priznani čebelar Andrej
Sever iz Metlike.

Kolonije so se udeležili člani
Mednarodnega združenja slikarjev, ki
slikajo z usti ali nogami: Dragica
Sušanj, Benjamin Žnidaršič in
Željko Vertelj ter slikarke in slikarji
pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije: Jožica
Ameršek, Ljudmila Turk, Dominik
Lozar, Miran Jernejšek, Ivan

Regoršek in vodja Likovne sekcije
Metod Zakotnik.
Za nemoten potek kolonije in dobro
razpoloženje so poskrbeli kuhar
Marvin Colja ter pomočniki Igor
Turk, Ivanka Jernejšek, Nada

Logar, Nina Petrovčič, Blaž
Hudelja in Mili Lozar.
Likovno kolonijo je v organizaciji
Zveze paraplegikov Slovenije podprl
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti.

Nadarjeni slikar tetraplegik Dominik Lozar (Foto: Zakotnik)

Razstava slikarskih del »Bela krajina« iz
semiške likovne zbirke

VKulturnem centru Semič je bilo
18. novembra 2022 odprtje
slikarske razstave »Bela krajina«.

Na razstavi so predstavljena izbrana
abstraktna dela domačih in tujih
likovnih ustvarjalcev, ki so nastala na
slikarskih srečanjih v Semiču med leti
1987 in 2010. Med izbranimi slikami je
tudi delo našega člana, akademskega
slikarja Aca Lebariča, iz leta 1989.
Celotna zbirka šteje preko tristo del.
Med njimi je tudi slika Vojka
Gašperuta, člana Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali

nogami, ter risba z ogljem, vodje
kulturnih dejavnosti na ZPS, Metoda
Zakotnika.
Izbor slikarskih del na razstavi je
opravila umetnostna zgodovinarka
Milena Zlatar. Na ogled so
abstraktne slikarske upodobitve, ki
izražajo dušo Bele krajine skozi oči
slikarjev. Razstavo je odprla magistra
Vlasta Henigsman, profesorica
likovne umetnosti. Celoten program z
glasbenimi vložki pa je povezovala
Tanja Prešeren Banovec. Abstraktno delo akademskega slikarja Aca

Lebariča (Foto: arhiv ZPS)
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Tanja Kovačič I Pogovor z Jano Babšek, direktorico Tržiškega muzeja

NOVA DEFINICIJA MUZEJA
Strokovna sodelavka Zveze paraplegikov Slovenije se je pogovarjala z Jano Babšek, direktorico Tržiškega
muzeja, ki je tudi članica Društva ICOM, ki dela na spodbujanju mednarodnega povezovanja slovenskih
muzealcev. Pogovor je tekel o nedavni novo sprejeti muzejski definiciji, ki opredeljuje tudi dostopnost muzejev
v širšem pomenu besede.

1. Prosim, povejte mi več o sebi in
vašem delu (strokovna izobrazba,
delo v muzeju, ICOM, drugo).
Na oddelku za zgodovino na Filozofski
fakulteti v Ljubljani sem diplomirala z
diplomskim delom Oris Ljubljane v
predmarčnem času, kasneje sem se
ukvarjala z zgodovinsko
antropologijo, z bralno kulturo v času
nastajanja slovenskega meščanstva.
Po študiju sem se zaposlila v
založništvu, pri založbi Didakta, kjer
sem vodila uredništvo in se ukvarjala s
pridobivanjem tujih pravic, pripravljali
smo raznolik program od slikanic do
znanstvenih knjig.

Od leta 2012 sem zaposlena v
Tržiškem muzeju, kjer smo v desetih
letih postavili precej novih stalnih
razstav: Bogastvo obrti, Slovenski
smučarski muzej, odprli novi muzej z
razstavo Koncentracijsko taborišče
Ljubelj/Mauthausen 1943–1945. Pri
pripravi razstav smo imeli dve vodili:
strokovnost in osredotočenost na
obiskovalce in njihove potrebe. Za
naše delo smo prejeli nekaj nagrad in
nominacij. Vsako leto pripravljamo
pester program občasnih razstav in
drugih kulturnih prireditev, v manjših
lokalnih muzejih je delo zelo
raznoliko, muzej je pomembno
kulturno središče našega kraja, kjer
poleg dediščinskih organiziramo tudi
druge prireditve, od glasbenih do
znanstvenih.

Društvo ICOM Slovenija je živahno
strokovno društvo, ki spodbuja
mednarodno povezovanje slovenskih
muzealcev, s tem se znanje in dobre
prakse iz tujine implementirajo pri nas
in obratno, naši strokovnjaki se
predstavljajo v tujini, pogosto so
slovenske muzejske prakse inovativne

in po odličnosti izstopajo na
mednarodni ravni. Takim projektom
ICOM podeljuje nagrade, letos sta jo
prejela dva projekta – Narodna
galerija, demenci prijazna točka in
mednarodna razstava Onkraj meja/
Beyond Borders v Koroški galeriji
likovne umetnosti. V društvo sem
včlanjena, odkar delam v muzeju, od
oktobra pa ga tudi vodim.

2. Avgusta letos je bila na
generalni konferenci ICOM v Pragi
sprejeta nova muzejska definicija,
ki se glasi: "Muzej je stalna
neprofitna ustanova, ki deluje v
korist družbe, raziskuje, zbira,
konservira, interpretira ter
razstavlja snovno in nesnovno
dediščino. Muzeji so odprti za
javnost, dostopni in vključujoči ter
spodbujajo raznovrstnost in
trajnostni razvoj. Delujejo in
komunicirajo etično, profesionalno,
v sodelovanju s skupnostmi, pri
čemer omogočajo raznovrstne
izkušnje za izobraževanje, uživanje,
premišljevanje in širjenje
znanja." Zakaj je do te spremembe
sploh prišlo in zakaj je
pomembna?

Muzeji se že od svojih začetkov
spreminjajo in prilagajajo razvoju
družbe, njenim vrednotam in
potrebam. Svetovna krovna
organizacija ICOM je po posvetovanju
s stotinami muzejskih strokovnjakov
in 126 nacionalnimi odbori ugotovila,
da so potrebne spremembemuzejske
definicije, ki bo zaobjela, kar je
relevantno v sedanjem času:
vključenost, trajnostni razvoj in
vključevanje različnih skupnosti v
svoje delo. Danes mora muzej
utelešati vse to in presegati zgolj
prostor, v katerem so razstavljeni
predmeti in umetniška dela.

3. Ali je ta definicija zavezujoča za
slovenske muzeje? Kako bo
vplivala na delo muzejev v praksi?
Nova ICOM-ova definicija muzeja je,
podobno kot ICOM-ov etični kodeks,
dokument, ki ni pravno zavezujoč, je
priporočilo, podprto z najširšim
strokovnim premislekom številnih
muzealcev širom sveta in zato
usmeritev, ki jo večinoma upoštevajo
tudi kulturne politike posameznih
držav pri snovanju strategij razvoja
kulturne dediščine. Večina naših
muzejev je ta načela uvajala v svoje
delovanje že doslej, z novo definicijo
pa so postala splošno sprejeti
standard. Društvo ICOM Slovenija si
bo prizadevalo, da bodo izvedbo teh
standardov podprli tudi odločevalci in
financerji.

4. Katere so dolgoročne
spremembe v smeri dostopnosti
in vključevanja, ki jih lahko
pričakujemo v prihodnosti
muzejev in muzealstva?
Ministrstvo za kulturo in muzeji kot
izhodišče za te spremembe
upoštevamo Nacionalne usmeritve za

Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja
in članica Društva ICOM (Foto: trziski-
muzej.si)

[ KULTURA]
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izboljšanje dostopnosti grajenega
okolja, informacij in komunikacij za
invalide. Z razpisi se spodbuja, da se
vsaj en razstavni projekt prilagodi
gibalno oviranim osebam, da se temu
prilagodijo tudi pedagoški in drugi
programi. Kar se tiče investicij, so za
objekte lokalnihmuzejev in za njihovo
prilagajanje pristojne občine in tu je
treba spodbujati spremembe. Skupna
pobuda muzealcev in uporabnikov,
torej gibalno oviranih oseb, bo lahko
pospešila zagotavljanje zakonsko
določenih standardov.

5. Kaj ta sprememba pomeni za
paraplegike in tetraplegike oz.
gibalno ovirane osebe, ki za
premikanje uporabljajo voziček
na ročni ali električni pogon?
ICOM-ova muzejska definicija, ki za
muzej šteje tiste institucije, ki
omogočajo vključevanje in
dostopnost, je lahko podpora pri
prizadevanjih in spodbuda za
dodelitev finančnih sredstev za
urejanje teh vprašanj.

6. Kako se muzeji že zdaj
približujejo gibalno oviranim?
Muzeji že sedaj vabimo na obisk vse
ranljive skupine, na mnoge načine
zagotavljamo vključevanje in
omogočamo dostopnost. Muzejska
stanovska združenja, Slovensko
muzejsko društvo, Skupnost muzejev
Slovenije in ICOM organiziramo
predavanja in delavnice, vsak bodoči

muzejski delavec opravlja izpit, kjer je
pomemben del vsebin namenjen
dostopnosti muzejev in vključevanju
ranljivih skupin. Ministrstvo za kulturo
z razpisi spodbuja vključevanje
ranljivih skupin.
Številni, predvsem večji muzeji so
prostorsko in kadrovsko poskrbeli za
dostopnost in vključevanje. Nudijo
primerna parkirna mesta, toaletne
prostore, dvigala in dostopne poti,
primerne za gibalno ovirane,
prilagajamo tudi postavitev razstav na
višino, ki omogoča ogled gibalno
oviranim, na voljo je usposobljeno
osebje.
V manjših muzejih, ki praviloma
domujemo v starih zgradbah,
pogosto dostop še ni urejen, saj je
ureditev odvisna od razpoložljivih
finančnih sredstev ustanovitelja.
Nekateri so uspešno rešili
problematiko dostopnosti, pred
obiskom je potrebno preveriti
razmere.

7. Določeni muzeji gibalno
oviranim omogočajo prost vstop,
drugi prek Evropske kartice
ugodnosti za invalide
upravičencem omogočajo
uveljavljanje različnih ugodnosti
in popustov. Pa vendar nekateri
invalidi nikoli ne obiščejo muzeja.
Kako bi nagovorili tiste invalide,
ki se bolj težko pustijo zvleči v
muzej?
Sodobni muzeji v ospredje postavljajo
obiskovalce, od otrok do starejših,
ranljivih skupin in drugih. Tudi krovni
ICOM deluje pod sloganom Muzeji za
vse! Kultura v muzejih je vključujoča,
vsi obiskovalci so več kot dobrodošli,
vsem želimo omogočiti zanimiv in
poučen obisk, zato po svojih
zmožnostih prilagajamo programe za
delo z različnimi skupinami. Sodobni
muzeji vsebine predstavljajo na
zanimiv, strokoven, a tudi interaktiven
in sproščen način, zato je obisk
muzeja lahko navdihujoč in tudi
zabaven.
Pokličite ali pišite v izbrani muzej in
službe za delo z obiskovalci vam bodo
povedale, kako je v muzeju urejena
dostopnost za gibalno ovirane in vam
dali vse potrebne napotke za obisk.

8. Kaj je po vašem mnenju vloga
samih invalidov v odnosu do
muzeja? Kaj lahko storijo sami
paraplegiki in tetraplegiki, da
bodo muzeji postali bolj
dostopni, vključujoči in bolj
zanimivi tudi zanje?
Pobude že obstajajo, so zelo koristne,
menim, da jih je treba nadgrajevati in
vztrajati. Lahko povem za naš muzej,
kjer so se v zadnjem času oglasili z
zavoda Brez ovir, obrnili so se tudi na
našega ustanovitelja in na Zavod za
varstvo kulturne dediščine, z željo, da
spodbudimo ureditev dvigala in poti
v muzeju, ki bodo primerna za gibalno
ovirane. Poleg tega so se obrnili na
nas z Urbanističnega inštituta, kjer so
ocenili dostopnost našega muzeja za
potrebe invalidnih oseb. Vse to
pripomore k hitrejšemu urejanju
problematike, odločevalci bolj
prioritetno namenijo sredstva za ta
namen.

Množično obiskana konferenca v Pragi (Foto: icom.museum.en)

V manjših muzejih, ki praviloma
domujemo v starih zgradbah, pogosto
dostop še ni urejen. (Foto:
spintheglobe.net)

[ KULTURA]
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Vsako leto prinaša nove izzive in tudi
to ni bilo drugačno. Veseli smo, da
smo preživeli z več ali manj znano
ekipo v fizioterapiji, strežbi, kuhinji.
Vsak je doprinesel kanček
pozitivnega, dobrega vzdušja, ki ga vsi
potrebujemo. Seveda so bili z nami
tudi tisti, ki jim kdaj tudi kaj ne »paše«,
a se vedno znova vračajo.
Hvala vsem vam za zaupanje.
Resnično se trudimo, da bi vam bilo
prijetno in lepo pri nas, da bi se
počutili kot doma. Včasih nam uspe
bolj, včasih manj in upam, da lahko to
vzamete v zakup, saj delamo po
najboljših močeh in glede na
kadrovske in finančne zmožnosti.

Vsi ste toplo vabljeni, da nas
promovirate in pomagate, da naš
dom zaživi tudi pozimi, mi pa bomo
poskrbeli, da se boste/bodo gostje
dobro počutili, čeprav nimamo
zimskega bazena.

Ob tej priložnosti bi se vsi
zaposleni v domu paraplegikov
radi od srca zahvalili za izkazano
zaupanje in vam zaželeli lepe
praznike ter na snidenje
naslednje leto.

Pa še nekaj slik kot preglednica našega
dela čez celo leto. No, nekaj pa je bilo
narejenega, kajne?

Marko Ferluga I Dom paraplegikov Pacug

ZAKLJUČEK LETA V PACUGU
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.

[ DOM PARAPLEGIKOV]

Dve dodatni novi masažni mizi, pridobljeni
s sredstvi FIHO. (Foto: arhiv doma)

Namestili smo novo varnostno ograjo, ki je
donacija Zavarovalnice Triglav. (Foto:
arhiv doma)

Obiskal nas je Radio SLO – prvi program.
(Foto: arhiv doma)

Nova vrtna garnitura in vaze v gostinskem
delu (Foto: arhiv doma)
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Dane Kastelic | Zveza paraplegikov Slovenije

ZAHVALA

mag. Mateja Toman, predsednica NSIOS

Poslanica ob mednarodnem dnevu invalidov

Spoštovane bralke in bralci
Paraplegika, vsem, ki ste preko različnih
donacij naši organizaciji v letu 2022
namenili materialne ali finančne
prispevke se Vam najlepše
zahvaljujem. Hvala tudi vsem stalnim
in občasnim darovalcem, ki ste
prispevali prostovoljne prispevke
preko položnice, katera spremlja vsako
izdajo glasila, ostanite še naprej
povezani z nami. Zagotavljam Vam, da
smo vse donacije zbrane na ta način
smotrno porabili za izboljšanje
kvalitete življenja naših članic in članov
skozi različne programe, ki jih izvajamo
na Zvezi paraplegikov Slovenije.
Sporočam Vam, da bomo tudi v
prihodnje odgovorno ravnali z vašimi
prostovoljnimi prispevki in donacijami,
ki jih lahko tudi v prihodnje donirate na

naš TRR številka; 03170-1001146571,
sklic 1969.

V tej izdaji glasila Paraplegik vas
spremlja tudi priložen obrazec z že
plačano poštnino za 1% dohodnine,
katera bo porabljena za spodaj
navedene projekte!
Vsak državljan Republike Slovenije
lahko do 1 % svoje dohodnine nameni
tudi Zvezi paraplegikov Slovenije. To
lahko storite do 31. decembra. Zato vas
naprošam, če imate namen postati
nevidni darovalec, pohitite.
Plemenito dejanje ne vpliva na višino
plačila vaše dohodnine. Če se za
donacijo dohodnine ne odločite, se
vaša dohodnina vrne v Proračun RS.
Vašo dohodnino, ki jo boste namenili
Zvezi paraplegikov Slovenije, bomo

porabili izključno za akcijo Gibalno
ovirani gore osvajajo (GOGO),
Čebelarsko sekcijo invalidov na
vozičkih ter za sozaložništvo slikanic in
knjig, ki jih napišejo naši člani.
Če ste nam že namenili del dohodnine,
vam ni treba ponovno izpolnjevati
obrazca. Za to vašo gesto se vam ob tej
priložnosti še posebej zahvaljujemo.

Vsem Vam, ki se odločate, da
nesebično postanete nevidni
spremljevalec Zveze paraplegikov
Slovenije, želimo miren in doživet
Božič, ponosno praznovanje Dneva
samostojnosti in enotnosti v Novem
letu pa 2023 veliko zdravja in osebne
sreče.

[ OGLASI, ZAHVALE, V SPOMIN]

Že tradicionalno praznovanje
mednarodnega dneva invalidov, 3.
decembra, je bilo prvič razglašeno leta
1992 z resolucijo Generalne skupščine
Združenih narodov. Obeleževanje je
namenjeno osveščanju o tem, da smo
del družbe tudi invalidi, ki se še vedno
pogosto soočamo z diskriminacijo,
socialno izključenostjo in različnimi
ovirami, ki nam otežujejo enakopravno
sodelovanje na številnih področjih
življenja. Hkrati je ta dan priložnost, da
se zavemo koristi, ki jih celotni družbi
prinaša aktivno sodelovanje invalidov v
vse vidike političnega, družbenega,
gospodarskega in kulturnega življenja.

Slovenski invalidi se povezujemo v
invalidskih organizacijah, ki niso le
prostor izmenjave izkušenj, ampak z
izvajanjem številnih programov in
dejavnosti pomembno prispevajo k
izboljšanju položaja invalidov. Velika
večina reprezentativnih in drugih
invalidskih organizacij, v okviru katerih
deluje tudi 220 lokalnih društev,

sodeluje v Nacionalnem svetu
invalidskih organizacij Slovenije. NSIOS
si prizadeva za zagotavljanje temeljnih
človekovih pravic invalidov, spremlja
uresničevanje zavez, ki jih ima naša
država na podlagi Konvencije ZN o
pravicah invalidov ter drugih
mednarodnih in nacionalnih pravnih
aktov, opozarja na diskriminacijo,
družbeno-ekonomski položaj invalidov
in pomen zagotavljanja enakih
možnosti ter prispeva k oblikovanju
enakopravne, pravične in vključujoče
družbe. Skladno z načelom »Nič o
invalidih brez invalidov.« ter ob
strokovnem znanju in izkušnjah, ki so se
v večdesetletnem delovanju
akumulirala v invalidskih organizacijah,
utemeljeno pričakujemo, da so
predstavniki NSIOS tvorno vključeni v
procese oblikovanja sistemskih rešitev
in drugih ukrepov, na vseh področjih, ki
so relevantna za invalide.

Letošnji mednarodni dan invalidov
bomo obarvali z vijolično barvo –

mednarodno barvo invalidov, ki jo
poznamo iz globalne kampanje
#WeThe15, s katero opozarjamo na
dejstvo, da invalidi predstavljamo 15%
svetovne populacije, kar je približno 1,2
milijarde ljudi. Kot največja družbena
manjšina ne moremo in ne smemo biti
spregledan del družbe. K sodelovanju s
prižigom vijolične svetlobe smo tokrat
povabili slovenske občine, saj ima tudi
lokalno okolje ključno vlogo pri
zagotavljanju vključujočega okolja za
vse prebivalce.

NSIOS se vsem občinam, ki bodo s
prižigom vijolične luči ali z drugimi
aktivnostmi obeležile mednarodni dan
invalidov, iskreno zahvaljuje. Ob tej
priložnosti pa gre iskrena zahvala prav
tako vsem posameznikom in
institucijam, ki s svojim delovanjem
prispevajo spodbujajo enakopravno,
aktivno in neodvisno življenje
invalidov.
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[ oglasI, zahvale, v spomin]

Martin ARZENŠEK, član DP jz Štajerske, rojen 21. 9. 1953

Zofija PUNGARTNIK, članica DP jz Štajerske, rojena 22. 8. 1947

Franc ZUPANČIČ, član DP ljubljanske pokrajine, rojen 9. 4. 1942

Franc POLANEC, član DP Podravja, rojen 23. 11. 1941

Milica MATELJAN, članica DP Podravja, rojena 11. 9. 1941

Stane ERŽEN, član DP ljubljanske pokrajine, rojen 22. 4. 1928

Prazen dom je in dvorišče
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina

te zbudila ni,
ostala je le praznina, ki hudo boli.

POSLOVILI SO SE
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Albin Rožman

KVIZ ZA RAZVEDRILO 60

1. Kakšen je naslov
Stendhalovega romana?

B - Modro in belo
U - Rdeče in črno
A - Rumeno in zeleno

2. V katerem obdobju je
deloval France Prešeren?

A - v modernizmu
K - v romantiki
Z - v renesansi

3. V kakšnem sorodstvenem
razmerju sta režiserja France
in Tugo Štiglic?

M - oče in sin
C - bratranca
V - brata

4. Koprivnica je bolezen
F - srca
R - jeter
D - kože

5. Kdo je obiskoval enajsto
šolo pod mostom?

Č - Fran Levstik
S - Ivan Cankar
T - Miško kranjec

6. Kdo je grški bog vojne?
Š - Ares
E - Pozejdon
P - Dioniz

7. Najgosteje naseljena
država je:

Z - Monako
O - Malta
U - Singapur

8. Kdo je avtor skladbe
Silvestrski poljub?

Č - Bojan Adamič
F - Jure Robežnik
J - Jože Privšek

9. Kdo pri svojem delu
uporablja metronom?

E - glasbenik
M - alpinist
D - pilot

10. Kaj pomeni konta v
gorskem svetu?

O - vrtača
N - melišče
G - previs

Zveza paraplegikov Slovenije ima
vzpostavljen in ustrezno vzdrževan

sistem, ki izpolnjuje zahteve
dokumenta.

NVO - standard kakovosti
2008.

11. Katera ptica sodi med
ujede?

J - škurn
N - postovka
L - pribovka

12. Kaj je tamar?
B - staja
I - pašnik
O - senožet

13. Kateri športnik je najstarejši?
I - Peter Vilfan
V - Srečko Katanec
A - Rajmond Debevec

14. V katerem mesecu se
prične jesen?

T - v listopadu
R - v kimovcu
U - v grudnu

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

Rešitev kviza iz 169. številke
KAKRŠNO VREME NA MALO MAŠO NASTANE RADO ŠE DVA MESECA OSTANE.

[ RAZVEDRILO]



• AKARA - akvarijska ribica.
• ATAR - glavno mesto province Adrar v Mavretaniji.
• JAZINE - del Zadra s športno dvorano.
• LONG - Dallas, ameriški atlet, suvalec krogle, olimpijski

zmagovalec leta 1964.
• MIRBEAU - Octave (1848 - 1917), francoski pisatelj in dramatik.
• OZARA - travnat svet na koncu njive, kjer se pri oranju obrača plug.

Nagrajenci križanke iz 170. številke Paraplegika.

1. Tomaž Puc, Mlaka pri Kočevju 7, 1332 Stara Cerkev
2. Cvetka Pozderec, Ul. dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000
Murska Sobota
3. Janez Hudej, Vinska gora 27 d, 3320 Velenje
Rešitev križanke iz 170. številke: MEDNARODNI DAN

Pravilno geslo pošljite do 15. februarja 2023 po pošti na naslov:
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.


