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Reklama, ki se širi od ust do ust
Damjan Hovnik
Od lani imamo v domu paraplegikov v
Pacugu skupinsko obnovitveno rehabilitacijo. Gostje so bili nad storitvami
navdušeni, zato letos beležimo veliko
število prijav.
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»Rada počvekam, dam
kakšen nasvet in včasih koga
potolažim«
Barbara Slaček
Pogovarjali smo se s Tatjano Podlogar,
ki pri Zvezi vodi in ureja vse, kar za
uspešno poslovanje sodi v plačilni promet. In še kaj!
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ParaWing
Jani Trdina
Člani združenja Gold Wing Slovenija
so na sončno junijsko soboto popeljali
para in tetraplegike na krožno vožnjo
po primorskih cestah. Adrenalin in dobrodelnost ...
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Šest uspešnih desetletij
Jože Globokar
Osrednja in najstarejša rehabilitacijska
ustanova v Sloveniji, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, je praznovala 60 let nadvse
uspešnega delovanja. Častitljivo obletnico so z gosti družbeno-političnega
življenja sodelavci, prijatelji in nekdanjimi pacienti praznovali 16. maja v
prostorih hotela Austria v Ljubljani.
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Obeležili 45 let delovanja
Zveze
Jože Globokar
Zveza paraplegikov je uspešno kljubovala času in danim razmeram skozi celotno zgodovino in dočakala častitljivih
45 let. 16. aprila je v Pacugu potekala
slavnostna prireditev, katere so se udeležili številni člani in eminentni gosti.
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Izzivi paraplegije -dostopnost grajenega okolja
Matjaž Planinc
Cilj okrogle mize je bil predstaviti mnenja in strokovna stališča pomembnih
udeležencev v procesu graditve objektov v javni rabi v zvezi z enakimi možnostmi za vse uporabnike v javnem
prostoru.

Delo društev
Dopisniki društev
Pomlad so društva izkoristila za številne aktivnosti. Preberite, kaj so delali
karantanski knezi, ljubljanski zmaji,
celjski grofi, kaj se je dogajalo na Obali
in Krasu, na totem eku, v deželi cvička,
na panonskih ravnicah in kaj je teklo
po gorenjskih kapljicah.
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Panoga, ki se v Sloveniji
naglo razvija
Drago Perko
Ročno kolesarstvo je športna panoga,
ki se v Sloveniji naglo razvija, ekipa
zbrana okoli KK Tuš Mobil pa že žanje
prve rezultate trdega in načrtnega dela.
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Razširimo obzorja kulturnega
Anka Vesel
Tudi sprejemanje drugačnosti je del
kulture in bi moralo kot tako postati
kulturna dediščina.
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Kolumna predsednika

NOVELIRAN STATUT
ZVEZE PARAPLEGIKOV

S

poštovane bralke in bralci! Za
nami je Dan paraplegikov, ki je
imel letos še posebej slavnostni
pridih, saj smo praznovali 45. letnico
našega organiziranega delovanja. Na
slavnostno Skupščino, ki je potekala na
dan ustanovitve 16. aprila, se je priplazila senca žalosti, saj nas je dva dni pred
dogodkom po hudi bolezni zapustil
prim. Rajko Turk. Skozi vso svojo poklicno kariero je živel za slovenske parain tetraplegike. V svojem prostem času
je našo organizacijo aktivno spremljal
od ustanovitve leta 1969. Lani je bil kot
slavnostni govornik prisoten na Skupščini v Pacugu, glede letošnje udeležbe
je usoda žal hotela drugače.
Na splošno smo letos praznovanje
pripravili bolj skromno, saj glede na
stanje v državi kakor občutno manjše
prihodke s strani FIHO (-15 %) nimamo
zadostnih sredstev, bilo pa bi tudi neprimerno organizirati kakšno pompozno
prireditev. Kot obliž nam je prijala prisotnost ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje
Kopač Mrak, ki nas je nagovorila na
slavnostni akademiji. Izrazila je vso podporo našemu delu kakor tudi dokonča-
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nju Doma paraplegikov v Pacugu, hkrati
pa je Zvezo paraplegikov Slovenije izpostavila kot zelo uspešno reprezentativno
invalidsko organizacijo v slovenskem in
evropskem merilu. Ob tem se nam je
zahvalila za učinkovito delo.
Od aprila do junija se nam je poleg
obletnice zgodilo kar nekaj pomembnih dogodkov. Med prvimi smo pridobili potrditev standarda kakovosti
SIQ za NVO, saj smo obetavno prestali
zunanjo presojo s strani Slovenskega
inštituta za kakovost. Zaključila se je temeljita revizija poslovanja in delovanja
Zveze s strani pooblaščenih revizorjev
za leto 2013. Slednji so v zaključnem
poročilu zapisali, da so naši računovodski izkazi resnična in poštena predstavitev finančnega stanja ter poslovnega izida Zveze za leto 2013, usklajeni s
slovenskimi računovodskimi standardi.
Skupščina je letno poročilo za leto 2013
potrdila na redni seji v mesecu maju,
tako da je tudi v formalnem smislu
poslovno najbolj negotovo leto, odkar
vodim Zvezo, za nami. Zelo dobra novica je, da smo s strani Upravne enote
prejeli potrjen temeljito noveliran Statut Zveze, ki je nadomestil prejšnjega iz
leta 2005. Ta odločba nam daje podlago, da bomo tekom enega leta temeljito prenovili in uskladili s trenutno zakonodajo tudi vse akte Zveze.
Ob katastrofalnih poplavah na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini se je
v humanitarno pomoč aktivno vključila
tudi Zveza. Nacionalnim zvezam paraplegikov v omenjenih državah smo 19.
maja ponudili pomoč v materialu, ki je
pomemben za para- in tetraplegike. Z

olajšanjem smo sprejeli vest, da na Hrvaškem in v Srbiji obvladujejo stvari, da
nihče od njihovih članov ni življenjsko
ogrožen. Večje težave so imeli v Bosni,
zato smo v dogovoru z vodstvom zveze
paraplegikov Bosne pričeli z zbiranjem
potrebnega inkontinenčnega materiala. Obrnili smo se na oba domača proizvajalca in veledrogerista kakor tudi
ostale zastopnike na slovenskem trgu.
Precejšnjo pomoč so našemu humanitarnemu delu nudili slovenski mediji s
svojim obveščanjem in nagovarjanjem.
Več o tem vam sporočimo v jesenski izdaji Paraplegika, saj bo akcija do zaključka redakcije še potekala.
Za nami so volitve v Evropski parlament. Izreden pogum je zbrala Ivana Gornik iz koroškega društva in se
s svojo vizijo podala v borbo za boljši
jutri slovenskih invalidov. Za njeno odločitev ji iskreno čestitam. Ker je letos
volilno leto, je to odlična vzpodbuda
članicam in članom, naj se odločijo
pogumno stopiti na politični parket
v svojih občinah ali v okviru strank na
bližajočih se državnozborskih volitvah. Z aktivno vlogo v družbeno-političnem okolju boste lahko ogromno
storili k boljšemu razumevanju ostalih
državljanov, predvsem pa politikov in
uradnikov o potrebah in posebnostih
slovenskih invalidov. Zato, dragi sočlani, le pogumno v volilno kampanjo in
na volitve, ki bodo po zadnjih informacijah 13. julija 2014! Še prej pa primerno obeležite dan državnosti, ki ga
praznujemo 25. junija. Na ta dan je bila
sprejeta Deklaracija o neodvisnosti, ki
predstavlja temelj slovenske državnosti
in posledično samostojno Slovenijo.
Spoštovane članice in člani, želim
vam lepe in doživete počitnice, izkoristite paleto ponudbe, ki vam jo za
počitnikovanje nudi Zveza paraplegikov Slovenije, tudi za svoje zdravje
poskrbite z udeležbo na obnovitveni
rehabilitaciji, skratka – aktivno preživite
poletje.
Dane Kastelic
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Jože Globokar | 5. seja Skupščine Zveze

NOVI PRAVILNIKI O LETOVANJIH
V Domu paraplegikov v Pacugu je 28. maja potekala 5. redna seja Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije. Vodila jo je predsednica Mirjam Kanalec.
Po sprejemu zapisnikov ter poročilih Nadzornega odbora in Disciplinske
komisije je delegatom Poročilo za leto
2013 razčlenil in podrobno obrazložil
predsednik Zveze Dane Kastelic. Obsežno poročilo dopolnjujejo ustrezne
fotografije, sestavlja ga tudi Poročilo neodvisnega revizorja. V poročilu so med
drugim zajeti: osnovni podatki Zveze,
poslanstvo organizacije, razvojna vizija
s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji,
področje delovanja, vodenje in upravljanje z organiziranostjo, viri strukture

Za dokončno izgradnjo Doma iščemo morebitne vlagatelje.
financiranja, poslovno poročilo s posebnimi socialnimi programi in porabo
sredstev po programih ter naložbami,
računovodskimi izkazi z bilanco in pojasnili. Poročilo je detajlno razčlenjeno
z utemeljenimi obrazložitvami, zato so
delegati dobili realno podobo poslovanja Zveze v letu 2013. Tudi po mnenju
neodvisnega revizorja so računovodski
izkazi v vseh pomembnih pogledih resnično in pošteno predstavljeni. Po razpravi so delegati vsa poročila sprejeli.
Prav tako zajeten je bil finančni načrt
dela Zveze in društev paraplegikov Slovenije za leto 2014, ki sta ga v nadaljevanju seje predstavila predsednik in strokovna delavka Zveze. Plan je natančno
diferenciran in opredeljuje, kako bodo
za posamezne programe porabljena

finančna sredstva tako na državni kot
lokalni ravni. Najbolj občutljiva je realna
ocenitev in razporeditev financiranja
lokalnih društev. Ob tem naj pripomnimo, da bo v letu 2014 po predvidevanjih prihod sredstev od glavnega
investitorja FIHO kar za 15 % nižji od načrtovanega rebalansa. Zanimiv je podatek, da sredstva FIHO predstavljajo le
še 34 % denarnega priliva, ki ga Zveza
porabi za izvedbo programov.
V točki Dom paraplegikov
so delegati prisluhnili poročilu Nadzornega sveta za leto 2013 in za
mandatno obdobje 2009–2013, poslovnemu poročilu za leto 2013 in
poslovnemu načrtu za leto 2014.
Družbo Doma paraplegikov v Pacugu spremlja tričlanski Nadzorni svet
(NS), o svojem delu pa na vseh sejah
redno poroča Upravnemu odboru
Zveze. V tem obdobju je NS imel 20
rednih, dve izredni in dve korespondenčni seji. Sprejel je kar 168 sklepov.

FIHO sredstva predstavljajo
le še 34 % denarnega priliva, ki ga Zveza porabi za
izvedbo programov.
V poslovnem poročilu je direktor Doma
Damjan Hovnik uvodoma povedal,
da ni osnovni cilj ustvarjanje dobička,
temveč z umnim gospodarjenjem vlagati pridobljena sredstva v izboljšanje
pogojev na področju življenja in dela
invalidov. V letu 2013 smo investirali v
novo opremo, ki je bila potrebna za izvajanje obnovitvene rehabilitacije. Prav
ta program je bistven za doseganje
uspešnejšega poslovanja družbe. Žal
pa dokončna izgradnja doma ni obetajoča, saj ni virov, ki nam bi zagotovili
tri in pol milijone evrov vredno naložbo za končanje gradnje. Dom brez
nastanitvenega dela ne more prinašati
želenih ciljev in rezultatov. Kljub temu

Delegatke in delegati pokrajinskih društev na 5. redni seji Skupščine ZPS (foto: Damjan Zajc)
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v letošnjem letu načrtujemo izgradnjo
bivalnega objekta do tretje podaljšane
faze. Za dokončno izgradnjo iščemo
morebitne vlagatelje iz Italije, Skandinavije in Katarja.
Na seji Skupščine so delegati usklajevali, dopolnjevali in sprejeli Pravilnik
o socialni rehabilitaciji in počitnikovanju – Dom paraplegikov Semič, Dom
paraplegikov Pineta, apartmajske hišice
Terme Čatež.V zadnji točki dnevnega
reda »Pobude in vprašanja« so udeleženci Skupščine razpravljali predvsem
o tekoči problematiki doma v Pacugu in
drugih aktualnih dogodkih.

Skupščino je vodila predsednica Mirjam Kanalec. (foto: Damjan Zajc)

Damjan Hovnik | Središče zdravja in počitnic 2014

REKLAMA, KI SE ŠIRI OD UST DO UST
Od lani imamo v Domu paraplegikov v Pacugu skupinsko obnovitveno rehabilitacijo,
ki jo letos nadaljujemo. Gostje so bili navdušeni nad našimi storitvami, posledično sledi,
da je letos veliko število prijav za naš biser na morju.

D

om paraplegikov je postavljen
na parceli, velikosti 6.150 m2,
v čudovitem severnem delu
Jadrana s sredozemskim podnebjem.
Celoten objekt je arhitekturno prilagojen za bivanje oseb na invalidskih
vozičkih. Razpolagamo s podzemno
garažo s parkirišči za 20 vozil. Povezave
so urejene z dvigali. Gostje so nastanjeni v osmih dvoposteljnih klimatiziranih
sobah, prilagojenih za invalide. V sobah
so hladilniki, tv-sprejemniki in internetna povezava. V petih sobah so tudi
električne postelje za najtežje prizadete
člane. Poleg tega razpolagamo z dvema
dvigaloma za tetraplegike za transfer iz
postelje in v posteljo (ambu lift). Za individualne potrebe imamo povišice za
wc školjke ter posebne nepremočljive
podloge, ki se dobijo pri sobarici.
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Ponosni smo na prilagojen bazen
za kopanje v morski vodi. Ob njem sta
dva invalidska dvigala za lažji vstop in
izstop, v času obratovanja je prisoten
reševalec. Za najtežje člane imamo 12
povišanih ležalnikov za počivanje ob

bazenu. Ker je prenos z vozička na ležalnik bistveno lažji, jih uporabljajo tudi
najtežji tetraplegiki. Za preprečevanje
preležanin smo na ležalnike položili visoke blazine, poleg tega je ležanje na
njih zelo udobno.

[
Pri terapijah naj povemo, da traja
masaža v našem domu celih 40 minut
na posameznika, fizioterapijo pa lahko
v skladu z dogovorom s fizioterapevtko
zainteresirani uporabljajo vse dopoldne.
Dejansko imajo udeleženci predpisane
terapije, od želje posameznikov pa je
odvisno, koliko terapij se bo udeleževal.
Kot primer naj navedem, da lahko neomejeno koristijo tilt, motomed, elektro
in magnetne terapije, laser, ultra zvok
… Med najbolj zaželenimi terapijami
so masaže, storitve fizioterapije in kopanje v bazenu z morsko vodo.
Za izpeljavo programa bomo tako
ali drugače zaposlili dvanajst oseb. Zaposleni bodo isti kot lani, dodali smo še
eno sobarico, pomočnika v fizioterapiji

in pri masažah, ob točilnem pultu pa
so zaposlene tri brhke študentke.
Na razpolago bo kombi Zveze paraplegikov Slovenije, s
katerim se bodo člani
lahko odpeljali v bližnja mesta na ogled
lokalnih turističnih
znamenitosti. Vsako
soboto bo na terasi
igral lokalni muzikant
za veselo razpoloženje gostov.
V našem domu
imamo tudi servis
za invalidske vozičke
preko projekta IZI.

Udeležencem obnovitvene rehabilitacije
opravimo manjše
servise, kot je menjava zračnic, plaščev in
podobno.
Zabeležili smo
144 prijav na skupinsko obnovitveno
rehabilitacijo,
pričakujemo še nekaj
zamudnikov. Posledično smo morali vse skupine časovno
zmanjšati na 14 dni, da bomo lahko
ustregli vsem prijavljenim. Skupine so
razporejene v času od 19. maja do 25.
septembra, skupaj devet skupin. Le zadnja skupina bo trajala 17 dni. Prosim
vas, da sprejmete razpored
skupin z razumevanjem; sredi julija in v začetku avgusta
je bilo prijavljenih kar 40 za
isti termin. Sprejem udeležencev bo opravila receptorka, ki bo udeležence razporedila po sobah in jih seznanila
z osnovnimi informacijami
glede bivanja v domu. Med
obnovitveno rehabilitacijo je
možno dati oprati svoje perilo sobarici. Gostje potrebujejo le svoje brisače, ki jih ravno
tako lahko operemo.
Za individualno letovanje bo možnost »last minute«, na internetni strani
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pa bomo objavljali proste termine.
Smatramo, da je povezava vseh
elementov, terapije, odlične hrane, kopanja v bazenu z morsko vodo in prijaznega osebja, doprinesla k letošnjemu
zanimanju za takšno povpraševanje
po obnovitveni rehabilitaciji ob morju.
Lani so bili gostje navdušeni nad terapijami, izvajalci, hrano, bazenom, vse
to je najboljša reklama, ki se širi od ust
do ust. Zadovoljen gost je naš cilj tudi
v prihodnje.
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Hana Ermenc | Delovno srečanje zaposlenih

ETIČNA NAČELA IN VARNO
DELOVNO OKOLJE
26. maja smo pri Zvezi v okviru projekta »Skrb za zdravje
osebnih asistentov«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa
za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, organizirali srečanje zaposlenih v programu Osebna asistenca.

Srečanje osebnih asistentk in asistentov (foto: arhiv ZPS)

P

rogram je bil pester. Na začetku jih je nekaj opravljalo izpit iz
varstva pri delu, nato je vse zaposlene – na Zvezi jih je v programu
Osebna asistenca skupaj s strokovnima
delavkama krepko čez 40 – pozdravil
predsednik Dane Kastelic. Zaposleni
v programu smo nato razmišljali o Kodeksu etičnih načel socialnega varstva,
varovanju osebnih podatkov ter ohranjanju psihičnega in fizičnega zdravja
na delovnem mestu. Izpostavili smo
nekaj praktičnih primerov, kako čim
bolj poskrbeti za varno delovno okolje tako v pravnem kot zdravstvenem
smislu, ter si razdelili za delo nepogrešljiva zaščitna sredstva – rokavice in
razkužila.
Skupina zaposlenih je srečanje zaključila z vajami za pozitivno samopodobo in samozavest, druga skupina pa
se je udeležila dvourne vodene praktične delavnice na temo pravilnega in
varnega dela ter ohranjanja zdravja na
delovnem mestu.

DODATEK ZA POMOČ
IN POSTREŽBO
S 1. januarjem 2014 se izplačuje
DPP upravičencu, ki mu je stalna
pomoč in postrežba nujna za
opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb v višini 292,11
EUR, DPP pri opravljanju večine
osnovnih življenjskih potreb v
višini 146,06 EUR. DPP, ki ga
prejema uživalec pokojnine, ki
potrebuje 24-urni nadzor svojcev (laična pomoč) in obvezno
strokovno pomoč (najmanj
zdravstveni tehnik) za stalno izvajanje zdravstvene nege, pa se
izplačuje v višini 418,88 EUR.
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Blanka Markovič | Predstavitev projekta IZI na URI - Soča

NAJVEČ VPRAŠANJ GLEDE
TEŽE VOZIČKOV
10. aprila smo imeli kolegi projekta IZI v sodelovanju s
predstavnikom podjetja za sedežne blazine Corpo d.o.o.
prikaz ponudbe predstavnikom Inštituta za rehabilitacijo
URI-Soča. Pobudo je dala služba za rehabilitacijo bolnikov z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, saj je pri
njih ustaljena praksa, da se jim novi dobavitelji predstavijo s svojimi pripomočki.

P

risotni so bili prof. dr. Anton
Zupan, vodja službe, Valentin Rihar, ki je odgovoren za
testiranje pripomočkov, ter delovni terapevti in študenti fiziatrije, ki se usposabljajo pri dr. Zupanu.
Zbrali smo se v sejni sobi URI-Soča.
Prva se je predstavila Blanka Markovič. V bistvenih točkah je obrazložila
vse o projektu IZI (Invalid za invalida)
ter pridobitvi sredstev preko javnega
razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Spregovorila je o poteku projekta, zaposli-

tvi 4-ih oseb iz ranljivih ciljnih skupin,
usposabljanju le-teh in zagonu projekta preko pridobitve koncesije za izvajanje dejavnosti na ZZZS ter odprtju servisnih delavnic v Pacugu in Ljubljani.
Zatem je sodelavec projekta IZI
Žiga Bajde predstavil vozičke italijanskega proizvajalca Progeo. Izpostavil je
voziček Basic Light, ki sodi v standard,
in voziček Joker z novim »Air« naslonom. Na kratko je povedal tudi nekaj o
ostalih invalidskih vozičkih istega proizvajalca. Prav tako je pojasnil, kakšni so
hrbtni nasloni »Physio«, ki so mišljeni za
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uporabnike s težjo poškodbo hrbtenice, ker so trdi in jim nudijo dobro oporo
pri sedenju.
Aleksander Čerče iz podjetja
Corpo d.o.o je predstavil sedežne blazine nemškega proizvajalca Amoena.
Posebej je izpostavil najzahtevnejše
blazine s silikonskim gelom in možnostjo uravnavanja telesne temperature. Precejšnje zanimanje pa je bilo za
osnovne blazine s spominsko peno za
manj zahtevne uporabnike.
Sledila so vprašanja prisotnih. Veliko jih je bilo glede blazin, predvsem so
spraševali o najzahtevnejših in najmanj
zahtevnih blazinah. Dogovorili smo se,
da jih bodo pri URI-Soča dobili nekaj v
testiranje.
Vprašanja fiziatrov, fizioterapevtov
in delovnih terapevtov v zvezi z vozički so se nanašala predvsem na nove
naslone in njihovo težo. Zanimal jih je
tudi zložljiv nagibni voziček Tekna tilt
zaradi zložljivosti, saj je zato transport
z avtomobilom lažji.
Inštitutu se najlepše zahvaljujemo,
ker so nam omogočili predstavitev.

Strah nas ovira, pogum pa rešuje.

V sejni sobi testirnice URI-Soča (foto: arhiv ZPS)
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Blanka Markovič | REHA Sejem EXPOSANITA

NOVI NASLONI VOZIČKOV Z »LUKNJAMI«
Sodelavci projektnega tima IZI smo obiskali REHA sejem v Bologni.

K

ot del projekta IZI smo trije sodelavci Orjana Kučinič, Blanka Markovič in Žiga Bajde
obiskali sejem z medicinsko-tehničnimi
pripomočki v italijanski Bologni. Namen
obiska je bil izobraževanje na omenjenem področju in pridobivanje novih
kontaktov za dejavnost projekta IZI.
Na sejmu so bili pretežno razstavljavci iz Italije. Največ razstavljenih
tehničnih pripomočkov je bilo namenjenih bolnišnicam, in to od pisarniške opreme do operacijskih miz. Reha
pripomočki so bili vsi v eni hali. Videli
smo predvsem vozičke nam znanih
proizvajalcev, Progeo in še nekateri
druge. Zvedeli smo, da je Progeo razvil nov zložljivi voziček New Ego, ki je v
celoti varjen in s tem veliko lažji od prej
popolnoma nastavljivega Ego vozička.
Zelo je podoben vozičkom iz linije Joker, le da je zložljiv.

Zanimivost so bili vozički za otroke
italijanskega proizvajalca, ki so namenjeni že zelo majhnim otrokom, in pa
električni vozički ameriškega proizvajalca. Ponudba hodulj in bergel je bila
majhna, prav tako ni bilo najti sanitarnega materiala, ki smo se ga nadejali,
saj smo želeli našo ponudbo popestriti
prav s to dejavnostjo.
Opazili smo veliko ponudnikov različnih proizvajalcev dvigal in platform
za v avtomobile. Nekaj posebnega so
novi nasloni za hrbet, ki imajo »luknje«,
so bolj anatomsko oblikovani in močno nastavljivi, kar je njihova prednost.
Imajo pa pomanjkljivost, saj lahko skozi
te odprtine v naslonu piha, da uporabnika zebe.
Razne novitete, ki smo si jih ogledali, so: gosenice, na katere se lahko
zapelješ z vozičkom in so namenjene
vožnji po grobem terenu, kot je pe-

Zvedeli smo, da je Progeo razvil nov zložljivi voziček z imenom New Ego.
(foto: arhiv ZPS)
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sek, gramoz ali kamenje. Posebna so
bila tudi pomožna kolesa na cestnih
motorjih. Invalidom in drugim obiskovalcem so bili na voljo različni preizkusi:
od masaže stopal, navadnih masaž in
limfnih drenaž do drugih interesantnih
poskušenj opreme.
Večina obiskovalcev je bila vidno
navdušena nad razstavnimi prostori
3D tiskalnikov. Razstavljavcev je bilo
kar nekaj. 3D tiskalniki so delali s polno paro in iz plastike ustvarjali take in
drugačne skulpture, a najbolj so se prišleki ustavljali pri razstavnem prostoru
proizvajalca, ki je predstavljal izdelavo
protez s pomočjo tiskalnika.
Vsi trije smo na sejmu našli kar nekaj
drugačnih stvari. Ne vsega, česar smo
se nadejali, vendar dovolj, da bomo v
prihodnosti popestrili ponudbo uporabnikom.

Voziček na dveh kolesih (foto: arhiv DPLJ)
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Žiga Bajde | Dom v Pineti

NOVA »METLA«
Ko postanejo dnevi toplejši, začnemo razmišljati o krajih ob morju. Veliko naših članov
misel na morje poveže s Pineto, na katero imajo mnogo prijetnih spominov.

Žiga Bajde, vodja počitnikovanja na Zvezi
(foto: MK)

D

om Pineta je že dolga leta
kraj, kamor se naši člani radi
vračajo, saj je vzdušje v njem
zelo sproščeno in uživaško. Vsako leto
pošlje Zveza paraplegikov Slovenije
dopis, na katerem so termini letovanja
in prijavnica, ki jo morate izpolniti. ZPS
skuša vsako leto poskrbeti za kaj novega, tako smo letos na novo prebelili vse

spodnje prostore in preuredili nekdanjo gostilno v prijeten prostor z dvema
posteljama: eno kovinsko in drugo električno posteljo za tetraplegike. V preteklosti so bile težave z električno napeljavo, tako da smo poskrbeli tudi za
to. Ena izmed večjih sprememb je nov
objekt na nekdanji terasi oz. v zadnjih
letih je le-ta postala parkirno mesto za
jeklene konjičke, kar je velika škoda glede na prijetno lokacijo. Zdaj bo na terasi prodajalna svežega sladoleda in hitre
prehrane, po zagotovilu najemnika
tudi hladne pijače. Tako bo namenjena
spet druženju ljudi ob dobri hrani in
pijači. Avtomobile z invalidsko parkirno
kartico lahko brezplačno parkirate na
zaenkrat še makadamskem parkirnem
mestu poleg Doma Pineta. Kot vsako
leto smo na plažo odnesli dobre stare
lesene ležalnike, ki si jih mnogokrat lastijo ljudje, ki jih ne potrebujejo. Letos
smo jih opremili z invalidskimi znaki in
upajmo, da jih bodo ljudje upoštevali.

V prihodnosti bomo skušali še kakšno
staro stvar zamenjati in dodati kaj novega, kar bi pripomoglo boljšemu počutju na letovanju. Vsem, ki ste si letos
že rezervirali počitnikovanje, želim čim
lepše vreme in prijetne trenutke v dobri družbi. Ostali pa ste vljudno vabljeni, da drugo leto sami preizkusite in se
prepričate, da je na morju v Domu Pineta res lepo.
Sončen pozdrav!

Po dolgih letih vodenja počitnikovanja je Slavko Bračič zaključil
svoje delo na Zvezi, njegovo delo
pa prevzel Žiga Bajde. Slavku se
zahvaljujemo za potrpežljivost
in trud pri vijuganju med željami
uporabnikov in dejanskim stanjem, Žigi pa želimo uspešno delo
in čim manj sivih las.

Novosti v Pineti (foto: arhiv ZPS)
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Barbara Slaček | Pogovor s Tatjano Podlogar

»RADA POČVEKAM, DAM KAKŠEN
NASVET IN VČASIH KOGA POTOLAŽIM«
Tatjana pri Zvezi vodi in ureja vse, kar za uspešno
poslovanje sodi v plačilni promet. In še kaj!

pusta, zato sem opravljala predvsem
tajniška oz. administrativna dela. Med
tem časom so na Zvezi resnično iskali
knjigovodjo, saj kader v računovodstvu
ni bil ravno stabilen. Ko se je Darja vrnila, je odšla gospa Kotnik, ki je bila do
takrat računovodja, in tako sem pristala
v računovodstvu. Od takrat pri Zvezi
opravljam knjigovodske posle in imam
sklenjeno pogodbo za nedoločen čas.
Po kakšnem naključju si prišla
delat na Zvezo paraplegikov oz. kaj
si pred tem počela?
Pri ZPS sem od leta 1993, pred tem
sem 15 let delala kot bančna uslužbenka. Tistega leta so zaradi reorganizacije banke naš oddelek ukinili in
takrat bi se morala prijaviti na Zavod
za zaposlovanje RS. Tako sem šla v Trbovlje, od koder prihajam, na Zavod,
da bi se prijavila, in nato ugotovila, da
pri Zvezi paraplegikov Slovenije iščejo
knjigovodjo. Oddala sem vlogo in poklicali so me na razgovor. Sprejel me
je tedanji predsednik Ivan Peršak in
me tudi preizkusil. Najprej sem morala
skuhati kavico, bistven poudarek pa je
bil na desetprstnem slepem tipkanju.
Z opravljenim je bil očitno zadovoljen,
zato sem pri Zvezi ostala za določen
delovni čas.
Vendar nisi takoj postala knjigovodja?
Ne, ravno takrat je bila sodelavka
Darja odsotna zaradi porodniškega do-
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Ko si se prijavila za to delovno
mesto, si vedela, kaj je paraplegija,
kdo smo paraplegiki?
Imela sem izkušnje s slepimi, z
drugimi vrstami invalidnosti pa ne.
Paraplegikov kot takih nisem poznala.
Vendar sem bila brez zadržkov, se hitro
znašla, vklopila in vse tudi sprejela. Celo
tako zelo, da po dvajsetih letih dela že v
privatnem življenju, kadar kam gremo,
recimo na kosilo, podzavestno gledam
na stopnice, z očmi merim širino straniščnih vrat in podobno.
Ko sem sama prišla delat na Zvezo, sem bila predvsem na področju
razpisov vržena v vodo in sem se
postopoma naučila plavati. Je bilo
pri tebi kaj drugače?
Niti ne. Ko sem bila premeščena v
računovodstvo, sem se v glavnem morala sama znajti. Spomnim se, da sem
se za en teden zaprla v pisarno in vse
uredila po svojem sistemu, ki se ga
skušam držati še danes, zato očitno de-

luje. Moje delo je ostalo izključno knjigovodsko in se v bilance, ki jih pokriva
računovodstvo, nisem podala.
Kaj zajema tvoje delo?
Vpisovanje faktur, skrb za njihovo likvidacijo in izpeljevanje plačil, kontrola
skladnosti dobavnic in računov, pisanje
napotnic in položnic za letovanje v Čatežu, Semiču in Pineti. Koordiniram prevoze, pomagam pri izvedbi inventure,
sodelujem z računovodskim servisom,
skrbim za izdajanje zahtevkov in refundacije ter likvidacijo faktur in plačil za
Dom paraplegikov Pacug.
Še vedno velja, da če je pisarniška referentka na dopustu, prevzameš njeno delo in obratno. Ti
je morda moteče, da se je potrebno
kljub delu s številkami oglašati tudi
na telefon?
Ja, lahko je moteče. Pri številkah in
plačilih je treba biti zbran. Vendar če
pokliče član, s katerim se dolgo nisem
slišala, ali nekdo, ki ga poznam, se znam
zaklepetati. Takrat številke malo počakajo. Rada počvekam, dam kakšen nasvet in mogoče tudi koga potolažim.
Ravno letos smo pri Zvezi posodabljali računalniško opremo in
programe. Kolikšne težave ti predstavljajo računalniki in predvsem
novosti, ki so potrebne vsake toliko?
Ko sem prišla nadomeščat Darjo,

[
sem pisala še na pisalni stroj. Ivan me je
vprašal po mojem znanju z računalniki.
Ker sem prišla iz banke, kjer smo že pisali nanje, sem zadevo obvladala in bila
prva na Zvezi, ki sem za poročila pričela uporabljati računalnik. Sama sem takrat znala delati z njim, Ivan pa prav nič.
Spomnim se, da mi je nekoč na nekaj
pritisnil in je iz tridesetih pisanih listov
nastalo tristo. Ne spomnim se točno,
kako je bilo, sva pa spravila skupaj, kar
je bilo za narediti.
Pred nekaj leti si začela koordinirati tudi program prevozov.
Takoj po odhodu našega voznika
sem sprejela to zadolžitev. Moram reči,
da sem »čisto not padla«. Trudim se po
najboljših močeh, da je kombi najbolj
racionalno izkoriščen, da so vsi zadovoljni in prevozi izpeljani do konca.
Odkrito se »zasekiram«, če mi kakšnega
prevoza ne uspe izpeljati. Kadar posoja-

mo vozila za avtošolo, vedno pazim, da
imajo naši člani prioriteto, šele nato zunanji. Zgodilo se je že, da mi je uspelo,
da sta dva člana naenkrat delala izpit. S
tistimi, ki delijo to izkušnjo z mano, se
odkrito veselim.
V tvojih, kot praviš, dvajsetih letih pri Zvezi se je zgodilo marsikaj.
Ali lahko izpostaviš kakšen dogodek, anekdoto, ki se ti je posebej
vtisnila v spomin?
Žal je dogodek, ki se mi je najbolj
vtisnil v spomin, negativen, zato ga raje
ne bi omenila. Zgodilo pa se je ogromno lepih stvari, na katere imam čudovite spomine. Vedno poudarjam, da
mora biti človek zadovoljen s službo,
ker v njej preživimo pol življenja.
Ali lahko izpostaviš katere paraplegike in tetraplegike, s katerimi ti
je bilo posebej v veselje delati?
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Veliko se jih je zamenjalo, nekateri
so nas zapustili, drugi so se upokojili,
spet tretjim časovno ni več zneslo, a
smo še vedno na vezi. So pa osebe, ki
jih je vredno omeniti, predvsem tisto
staro generacijo: Pavlico, Zlatka, Plejnška, Bevca, Ivana in še bi lahko naštevala. Do Ivana sem imela poseben odnos,
saj je bil pošten delodajalec in dober
prijatelj. Če pomislim, sem se imela z
vsemi vedno prijetno. Rada pomagam
in če je le možno, sem vedno na razpolago.
Kaj je tisto nekaj, pa pustiva
službo, zaradi česar se ti zdi vredno
opravljati to delo?
Verjetno moj karakter. Sem zelo
pozitiven človek. Tudi če je kdaj kakšna
kriza, si rečem, da že mora biti tako, gremo naprej. Res pozitivno razmišljam,
saj bi se lahko kdaj človek tudi zjokal in
pregorel, vendar le kje ni tako?!

»Odkrito se »zasekiram«, če mi kakšnega prevoza ne uspe izpeljati.« (foto: arhiv ZPS)
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Barbara Slaček | Strokovna ekskurzija delavcev Zveze paraplegikov

POUČNO IN ZABAVNO
Beograd. Zadnja leta znano predvsem kot mesto zabave in nepozabnih silvestrovanj.
Za večino, ki smo se tega strokovnega posveta udeležili, pa pozitivna izkušnja izmenjave dobrih praks med srbskimi in slovenskimi paraplegiki. Kar ne pomeni, da se nismo
zabavali.

V

času od našega obiska Srbije
do danes, ko lahko tele vrstice
berete, so naše južne sosede
prizadele hude stoletne poplave. O
škodi, ki je nastala, ne bomo zgubljali
besed, saj smo v medijih lahko spremljali grozljivost dogajanja. Ne morem
niti napisati v kakšnih razmerah živijo
paraplegiki in tetraplegiki v Srbiji, saj so
poplave naredile svoje, in v tem trenutku še ni znano, kakšno je stanje.
Zato sem se odločila, da članek namenim znamenitostim, ki so nam jih
pokazali in o njihovi dostopnosti za invalidski voziček.
Obiskali smo Kalemegdan, trdnjavo, ki se nahaja nad Beogradom,
na križišču, kjer se srečata reka Sava in
Donava. Beseda izvira iz turških besed
kale (polje) in megdan (borba), kar nam
da vedeti, da je bila trdnjava namenjena zaščiti in bojevanju. Po tistem, ko
je bila leta 1867 predana Srbom, so jo
začeli preurejati v park, ki je razdeljen
na Mali Kalemegdanski in Veliki Kale-

Kjer se srečata Sava in Donava
(foto: arhiv ZPS)
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megdanski park. Na
poti skozi oba lahko
vidite z drugega
brega križišča Save
in Donave Beograd
z višine 125 metrov, vojaški muzej,
muzej gozdarstva
in lova, umetniški
paviljon,
živalski
vrt, mnoga športna
igrišča, kulturne in
zgodovinske spomenike ter seveda
mogočno obzidje.
V ozadju spomenik, posvečen neznanemu junaku, nedostopen
za invalidske vozičke (foto: arhiv ZPS)
Za invalidske vozičke je park dostopen
z zahodne strani mimo živalskega vrta, dviga nad prostrano pokrajino Šumadikjer vodi cesta do vrha. S pomočjo jo, je za invalidske vozičke nedostopen,
spremljevalcev je na samem začetku predvsem zaradi številnih stopnic, ki
potrebno premostiti nekaj tlakovanih vodijo do njega. Na drugi strani je poklancev, nakar je vožnja po parku teko- stavljen spomenik strmoglavljenemu
ča. Za nezahtevne so pogojno dosto- sovjetskemu letalu. Ta je dostopen z
pne tudi javne sanitarije. Ogled parka malo pomoči spremljevalcev. Do obeh
se zaključi na vzhodnem delu, kjer vas se lahko pripeljete z avtomobilom, ki ga
mimo otroškega zabaviščnega parka parkirate pred zgradbo hotela Avala, ki
pot pripelje do glavne beograjske kor- je bila postavljena leta 1928 po naročilu
kralja Aleksandra l. Karađorđevića.
ze – ulice Kneza Mihaila.
Povsem na drugem koncu Avale se
Naslednja znamenitost, vredna
ogleda, je nedvomno Avala, gora, ki nahaja razgledni stolp, ki je dostose dviga približno dvesto metrov viso- pen z avtomobilom. Pripeljete se lahko
ko in je nekje petnajst kilometrov zaho- do samega vznožja, ki slavi po tem, da
dno od Beograda. Je nacionalni park in je edino trinogo vznožje stolpa v Evrozaščiteno območje minerala avalita, ki pi. S strani NATO sil je bil zbombardiran
so ga tu našli, zato nosi po njem tudi v vojni leta 1999. Nov televizijski stolp
ime. Edini spomenik – mavzolej na sve- je bil zgrajen leta 2009, v višino meri
tu, posvečen neznanemu junaku, ki se 204,8 metra. Razgledna ploščad je na
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višini 123,6 metra. Dvigalo in razgledna
ploščad sta dovolj velika tudi za električne vozičke. S sanitarijami smo imeli
malo težav, saj so pri blagajni, ki je nadstropje nižje, kamor vodijo le stopnice.
Vendar so nam prijazni zaposleni dovolili, da obiščemo njihove sanitarije, ki so
tik ob vhodu.
Obisk hiše cvetja, mavzoleja jugoslovanskega voditelja Tita, je bil svojevrsten podvig. Na prvi pogled nedolžen
klanec, smo trije zagrizeni vozičkarji
premagali ob pomoči še bolj zagrizenih spremljevalcev, saj nam drugače nikakor ne bi uspelo. Hiša cvetja stoji na
Dedinjah v Beogradu, poleg pa sta Stari muzej in Muzej 25. maj, ki sta odprta
v sklopu Muzeja zgodovine Jugoslavi-

je. Ko smo uspeli premagati klanec, je
do mavzoleja je vstop lepo dostopen.
Sama grobnica je odprta za javnost,
z vozičkom se je možno zapeljati tudi
okoli nje. Poleg Tita od lanskega leta
leži na njegovi desni še grobnica žene
Jovanke Broz.
Neobhoden je bil ogled ene izmed
mestnih tržnic, ki je s svojo ponudbo malo razočarala, smo si pa zato na
poti, ki smo jo brez težav premagovali
peš, ogledali »Hram« Svetega Save,
ki je največja pravoslavna cerkev v Jugovzhodni Evropi. Višina hrama od tal
do vrha glavne kupole je 65 metrov,
v notranjosti se lahko zbere do deset
tisoč vernikov. Cerkev je še vedno v
gradnji: pričela se je leta 1935, a so jo

Omladinci (foto: arhiv ZPS)
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prekinile vojne, ki so sledile. Kasneje je
cerkev morala premostiti obdobje komunizma in tako so se dela nadaljevala
pred dvajsetimi leti. Del cerkve je zaprt
za javnost in v gradnji. Ogledali smo si
tudi druge znamenite stavbe: Narodno
skupščino, Stari dvor, Hotel Moskva ter
številne spomenike in muzeje.
Ob krasnem vremenu smo preživeli
poučen in novosti poln vikend. Ja, tudi
zabavali smo se, kot se za to prestolnico spodobi … Beograd je za uporabnike invalidskega vozička lepo dostopen, zato priporočamo, da avtomobil
parkirate v garažni hiši in se odpravite
peš. Za premagovanje daljših razdalj so
nonstop na voljo dovolj veliki taksiji.

Narodna skupščina (foto: Orijana Kučinič)

Jani Trdina | Zgodba Gold Wing se nadaljuje

PARAWING
V veselje in zadovoljstvo nam je, da lahko poročamo o
uspešnem dogodku ParaWing 2014. S prijateljem Samom
Glavanom sva tretjič pripravila srečanje pod glavnim
pokroviteljstvom članov združenja Gold Wing Slovenija.

Z

ačelo se je z navadnim izletom,
na katerem se nama je porodila
ideja o organizaciji širšega dobrodelnega dogodka, ki vključuje izlet z
motorji Honda Gold Wing za slovenske
paraplegike in tetraplegike. Lansko leto
je bilo zbirališče pri Domu paraplegikov
Pacug. K sodelovanju smo pritegnili tudi
inštruktorja varne vožnje ter slovensko
vojaško policijo. Popeljali smo se v Lipico, ob koncu so nam poklonili denarna
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sredstva, ki so jih zbrali za nakup invalidskega vozička za košarko. Košarkarski
voziček je bil namenjen naši edini ženski predstavnici, ki je v reprezentanci z
moškimi kolegi.
Zgodba se nadaljuje letos. Peljali smo se od Pacuga do Branika in po
drugi poti nazaj, glavni poudarek pa je
ostal na dobrodelnosti, saj je dogodek
vključeval zbiranje denarnih sredstev, ki
smo jih namenili za nakup negovalne
postelje za tetraplegike v domu Pacug. Tako bomo lahko v letošnjem letu
ponudili rehabilitacijo večjemu številu
najtežjih invalidov.
Za paraplegike je po poškodbi življenje precej drugačno: kot bi se na
novo rodili. Telo se ne odziva, kot se je
včasih, in postavljeni smo v svet, ki ni
oblikovan po meri ljudi na invalidskih
vozičkih. Tako nismo pomislili, da bi se
vozili na enoslednih vozilih (motorjih),
saj nam ravnotežje tega ne dopušča.
Pa smo se motili, saj na motorjih Honda Gold Wing sedimo varno kot doma
v naslonjaču.
V Pacugu smo se zbrali na čudovito
junijsko soboto. Ob pogledu na toliko
motorjev je marsikateremu opazovalcu zastal dih. Nestrpno smo čakali, da
se potepanje začne. Vsak si je poiskal
svojega voznika in že se je začelo »nalaganje« na motorje. Okoli 11. ure smo
se odpeljali izpred našega Doma in jo

ubrali proti Braniku. Pot nas je vodila
skozi Portorož po obvoznici mimo Kopra in nato po stari cesti proti Sežani.
Nadaljevali smo po vinskih poteh mimo
Komna do Branika. Slabi dve uri vožnje
in ustavili smo se v gostišču Furlan,
kjer nas je na mizi čakalo okrepčilo. Ker
je bilo kar nekaj naših članov, ki so se
prvič vozili z motorji, so se v času postanka bolje spoznali s svojim voznikom. Po urici počitka smo se odpeljali
nazaj proti Domu paraplegikov, ki nas
je tokrat vodila do Ajdovščine, od tam

Na motorjih Honda Goldwing sedimo varno kot
doma v naslanjačih.
pa po avtocesti. V Domu nas je čakalo kosilo, po njem so člani Gold Wing
združenja donirali denarna sredstva za
nakup negovalne postelje. Poleg donacijskih sredstev je združenje poskrbelo
tudi za plačilo vseh ostalih stroškov
(gorivo, okrepčilo v gostišču Furlan,
kosilo v Domu, brezalkoholne pijače).
Iskreno se zahvaljujemo združenju
Gold Wing Slovenija (GWS), ki je tudi
enakopravni član Evropske Goldwing
zveze (GWEF). Ob predstavitvi naše akcije veljakom iz GWEF-a so člani zveze
GWS naleteli na polno odobravanje in

Ob pogledu na toliko motorjev je marsikateremu opazovalcu
zastal dih. (foto: arhiv ZPS)
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podporo, kar morda pomeni, da bo naslednje leto prireditev mednarodnega
značaja. Obenem se zahvaljujemo tudi
Slovenski vojski, vojaški policiji. Na poti
sta dva policista na motorjih poskrbela
za dodatno varnost. Če citiramo začetni nagovor policista, ki je dejal, upamo,
da se bomo čez 27 let dobili skupaj na
30. ponovitvi dogodka. Zahvaljujemo
se tudi našemu članu Metodu Zakotniku, ki je daroval svojo grafiko, ter
gostišču Pepino, ki je podarilo bone
za hrano motoristom Združenja.
V pogovoru s predsednikom Združenja Gold Wing Slovenija Jožetom
Planincem smo izvedeli, da so potovanja z njihovimi motorji postala njihov
način življenja. Vsem nam, ki smo se
vozili z njimi, je izredno všeč tak način
življenja. Razšli smo se v poznih popoldanski urah z obljubo, da se ob letu
osorej zopet srečamo.
Čeprav se tale prispevek končuje
optimistično in veselo, je morda prav,
da omenim še en dogodek, ki se ni
zgodil v okviru naše prireditve: približno v času našega odhoda iz Branika,
ob 14. uri se je na odseku, kjer smo se
vozili dve uri prej, med Črnim kalom in
Rižano, ponesrečil motorist. Na žalost
ga tudi invalidi ne bomo mogli več
sprejeti v svojo družbo .... To naj bo poduk za nas in naše otroke.

Iskreno se zahvaljujemo združenju Gold Wing Slovenija (GWS)
za nepozabno vožnjo in njihovo dobrodelnost. (foto: arhiv ZPS)
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Jože Globokar | Slovesna akademija ob 60-letnici URI - SOČA

ŠEST USPEŠNIH DESETLETIJ
Osrednja in najstarejša rehabilitacijska ustanova v Sloveniji, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, je praznovala 60 let nadvse uspešnega delovanja. Častitljivo obletnico so z gosti družbeno-političnega življenja (med njimi je bil tudi
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor), sodelavci, prijatelji in nekdanjimi pacienti
praznovali 16. maja v prostorih hotela Austria v Ljubljani.

S

lovesno akademijo sta ob projekciji pomembnih dogodkov
skozi šestdesetletno zgodovino
povezovala Bernarda Žarn in Igor
E. Bergant, z nastopi pa popestrili in
obogatili nekdanji pacienti ali njihovi
sorodniki: Neja Zrimšek, Lado Bizovičar, Saša Pavšek ter svetovno
uveljavljena plesalca Barbara Šamperl (na invalidskem vozičku) in soplesalec Klemen Pirman. Poseben
pečat je celotnemu slovesnemu dogodku dal mešani pevski zbor Inštituta (vodi ga Nada Naglič), ki je zapel nekaj najlepših slovenskih pesmi.
Razvoj zavoda (z odločbo Izvršnega
sveta Ljudske skupščine LR Slovenije
je bil kot republiški center za rehabilitacijo invalidov v Sloveniji ustanovljen
januarja 1954) je v nagovoru predstavil
generalni direktor mag. Robert Cugelj. Povedal je: »Brez dvoma je imela
Soča v tej zgodovini dobre učitelje in
zelo predane delavce. Glede na današnjo prepoznavnost institucije v Evropi
in širše predpostavljam, da so znali naši
predhodniki, predvsem pa vodstvo v
posameznih obdobjih sprejemati prave odločitve. Takšne, ki so bile koristne
predvsem za paciente, pa tudi za druge, ki so Sočo ocenjevali, ji priznavali
vrhunskost, se od nje učili in v njej iskali
rešitve za svoje življenjske načrte.
Nesporno je, da sodimo med dobre rehabilitacijske ustanove in da se
brez sramu primerjamo s katerokoli

tovrstno institucijo. Svetu smo ponudili
veliko strokovnih in drugih rešitev. To
ne velja samo za današnji čas, temveč
za celotno obdobje od ustanovitve
naprej. Mogoče bi temu kdo oporekal,
vendar zapisane misli, ocene, podatki in dejstva ne dopuščajo drugačne
ugotovitve in pretirane skromnosti.
Zato se moramo zahvaliti vsem, ki so
gradili temelje te inštitucije, na katero
smo vsi ponosni. Še posebej pa tistim,
ki v njej delajo in izvršujejo poslanstvo,
ki so ga začrtali njihovi predhodniki, in
seveda pacientom, ki vsak na svoj način prispevajo k razvoju in napredku.
Ker živimo v času hitrih sprememb, v
prihodnosti ne bo časa za spanje na
lovorikah preteklosti. Treba se bo posvetiti izgradnji novih idej, ki bodo v

še večji meri omogočale kakovost ter
samostojnost življenja. URI-SOČA bo
tudi v prihodnje ostala pomemben
sestavni del evropskega in svetovnega
rehabilitacijskega prostora.«
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v slovesnem nagovoru
omenil vlogo in pomen, ki ga ima Univerzitetni rehabilitacijski inštitut
Republike Slovenije – Soča tako
doma kot v svetu. Pojasnil je, da je Soča
dobila ime že leta 1948, ko je jugoslovanska vlada Ortopedsko podjetje preimenovala v Ortopedsko podjetje Soča.
Imena po rekah so povzela tudi druga
podobna podjetja po republikah Jugoslavije. Zato je predsednik omenil prispodobo med primorsko smaragdno
lepotico Sočo in institucijo Soča. »Tako

Med gosti je bil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. (foto: Marjan Jerina)
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zavoda predstavljala po desetletnih obdobjih ter omenila najbolj pomembne
in odmevne dogodke tistega časa.
V prvem obdobju so bili postavljeni temelji,
ki veljajo še
danes.
Prineslo je tudi
združenje zavoda s samostojnim podjetjem Soča.
V
drugem obdobju se je začelo znanstveno
raziskovanje
in vključitev v
mednarodne
Navdušil je mešani pevski zbor URI-SOČA. (foto: Marjan Jerina)
tokove. Rodila
se je zamisel
nenehnem vzponu in razvoju. Že ob o razširitvi zavoda, zgrajena pa je bila
ustanovitvi je bilo določeno njeno po- tako imenovana »plava« hala. V velislanstvo, zapisana ji je bila prihodnost, ki telovadnici zavoda je bila 16. aprila
v kateri naj razvije vse elemente kom- 1969 ustanovljena Sekcija paraplegikov
pleksne rehabilitacije – profesionalne in tetraplegikov.
V tretjem obdobju se je začela
in poklicne, medicinske in tehnične pa
tudi psiho-socialne. Ta kompleksnost reorganizacija, utrjevale so se mednaje ena najbolj prepoznavnih in cenje- rodne povezave in navezovali stiki z
nih značilnosti Soče doma in širom deželami v razvoju. Še posebej veliko
sveta. ZRI je od samega začetka razvi- izmenjav znanja in strokovnih izkušenj
jal in postavljal temelje za znanstveno je bilo s Kuvajtom, deželami bližnjega
raziskovalno delo. Že pred desetletji vzhoda in Kubo. Zgrajena je bila tudi
so nastale povezave z drugimi izobra- »zelena« hala, v letu 1979 še sodoben
ževalnimi ustanovami in institucijami. bazen s hidroterapijo.
V četrtem obdobju je bilo veliko
Povezanost s Fakulteto za elektroniko,
Inštitutom Jožef Štefan, Medicinsko fa- pretresov in sprememb s prehodom
kulteto in Kličnim centrom v Ljubljani tozd-ov in združenega dela v sodobno
je rodila najbolj odmevne in svetovno organizacijo. Zavod je uspešno prebprimerljive projekte, kot je uporaba rodil ekonomsko krizo. V zadnjem letu
nizkofrekvenčnih tokov v rehabilitaciji tega obdobja je bila končana gradnja
za spodbujanje gibov, celjenje ran in razvojno-aplikacijskega centra. 6. fedrugo. V tej instituciji so bile postavlje- bruarja 1984 je bil za glavnega direktorne osnove za uvajanje robotike in dru- ja imenovan mag. Franc Hočevar, ki je
gih eksperimentalnih programov, ki so zavod uspešno vodil 20 let. Decembra
dvignili rehabilitacijo na visoko raven in 1987 se je začela gradnja novega bolnipostavili zavod ob bok podobnim naj- šničnega objekta.
V petem obdobju (1995) je bil
bolj referenčnim institucijam v svetu.«
Voditelja sta razvoj in poslanstvo dokončno zgrajen nov sodoben bolkot Soča nikoli ne zbledi in vedno preseneti z odtenki svojih barv, tudi Soča
ne zaostaja za časom in slavi po dosežkih. Soča je od samega začetka v
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nišnični objekt, kjer so bili zagotovljeni
temeljni prostorski pogoji za oblikovanje sodobne rehabilitacijske ustanove,
primerljive z vsemi rehabilitacijskimi
centri v Evropi. Maja 1998 je bil ustanovljen Center za rehabilitacijo žrtev min.
Michael Schumacher je zavodu doniral
50.000 evrov za izpeljavo programa rehabilitacije otrok, žrtev min.
V šestem obdobju je zavod pridobil in utemeljil kakovost na najvišji
ravni. Pridobil je vse certifikate odličnosti in izpolnil zahteve za mednarodno
akreditacijo. URI-SOČA je ena prvih
ustanov s tovrstnimi referencami. Vsi
elementi kakovosti so povezani s poslanstvom zavoda, ki v ospredje postavlja paciente, njihova pričakovanja in
stiske, s katerimi se srečujejo v življenju.
1. marca 2004 je postal generalni direktor zavoda mag. Robert Cugelj, ki institucijo uspešno vodi še danes.
Zavod je dobil številna priznanja
in odlikovanja. Med njimi tudi visoko
mednarodno priznanje, ki ga svetovna
veteranska organizacija podeljuje na tri
leta za izredno humana dejanja in delo
mednarodnega pomena. V teh letih
so ga obiskale tudi številne eminentne
osebnosti sveta.
Inštitut je ob tej priložnosti izdal izredno obsežno in bogato monografijo,
v kateri na 438 straneh v besedi in sliki
predstavlja kronološki razvoj inštitucije
ter njeno celostno poslanstvo.

Inštitut vodi generalni direktor mag.
Robert Cugelj. (foto: Marjan Jerina)
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Dušan Ambrož | Dostopna barka

KONČNO SMO JO DOČAKALI!
Že v letošnji turistični sezoni bo slovensko morje dostopno težje in težko gibalno oviranim osebam.

B

rata Robert in Sandi Radolovič, sicer ribiča v jesensko-zimskem času, sta drugače dolgoletna turistična prevoznika turistov in
izletnikov z nekaterim že dobro poznano ribiško ladjo – Rdečeperko. To je
ena izmed starih lesenih ribiških bark za
ulov plave ribe, ki je še pred dobrimi 20
leti sestavljala veliko severno in srednje
jadransko ribiško floto. Prav z delom na
tej in njej podobnim ladjam si je njun
oče prislužil starostno pokojnino.
S spremembo pogojev za izlov plave in bele ribe v severnem Jadranu sta
se brata Radolovič že pred leti skozi poletni čas spremenila v prevoznika ljudi
in obenem gostinca. Verjamem, da se
bo kdo od bralcev Paraplegika s slinami v ustih spomnil odličnih kalamarov
in sardel, katerih je bil deležen na njuni
barki med vožnjo po našem morju.
Lani, pozno jeseni sta brata Robert
in Sandi ob Veliki pomol privezala po-

polnoma novo ladjo z imenom NOVA. do te palube je mogoč preko klančine
Ta pridobitev, kupljena tudi s pomočjo na desnem boku ladje ali preko klančisredstev evropskih davkoplačevalcev, ne na krmi. Katero klančino bodo člani
je že v osnovi prilagojena in prijazna do posadke uporabili ob vašem prihodu
gibalno oviranih oseb. Na spodnjo po- na ladijski krov, je odvisno od kapitana
tniško palubo lahko hkrati sprejme od in višine gladine morja v času vstopa10 do 14 oseb in približno toliko spre- nja ali izstopanja. Za vsa morebitna domljevalcev. Na tej palubi je z vozičkom datna vprašanja obiščite spletno stran
dostopno stranišče, ki je opremljeno za http://www.zlatoperka.com.
varno in samostojno uporabo.
V njem je dovolj
prostora tudi za
pomočnika. Spodnja paluba, ki je
opremljena z odstranljivimi mizami in klopmi,
je po potrebi
dobro zavarovana proti vetru ali
Dostop do palube je mogoč preko klančine na desnem boku ladje
morebitnim paali preko klančine na krmi. (foto: Dušan Ambrož)
davinam. Dostop

Jože Globokar | Wings for Life

SVET JE TEKEL ZA TISTE,
KI TEGA NE MOREJO
4. maja je ob istem času po celem svetu potekalo eno največjih globalnih tekaških tekmovanj pod imenom Wings
for Life World Run - 32 držav, 6 kontinentov, 4 letni časi in
47 tisoč tekačev.

T

ek »Krila za življenje« je
namenjen podpori fundacije
Wings for Life, ki financira
raziskave za ozdravitev poškodbe
hrbtenjače. Ocenjujejo, da na svetu
živi 3.000.000 ljudi s tovrstnimi diagnozami. Vsako leto je približno 130.000
novih para- ali tetraplegikov. Glavni
vzrok so prometne nesreče, padci in
različna obolenja hrbtenjače. Napredki v raziskavah so v veliki meri odvisni
od zasebnih pobud. Fundacija Wings
for Life je neprofitna, zato odvisna od
podpore in donacij za financiranje raz-
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iskav. Ustanovljena je bila z namenom
zbiranja donacij, ki so v celoti namenjene izključno obetavnim raziskovalnim
projektom, ki iščejo zdravilo za poškodbe hrbtenjače.
Tekmovanje »Wings for Life World
Run« je nekaj popolnoma novega: nanj
se lahko prijavi celoten spekter športnih navdušencev, celo netekačev, občasnih tekačev do poklicnih športnikov.
Namen je teči po svojih zmožnostih,
dokler te ne ulovi zasledovalno vozilo.
Tovrstni tek je novost in se od klasičnih
tekov razlikuje v tem, da ni ciljne črte,
ampak cilj tekača določi zasledovalno
vozilo, ki se na pot poda pol ure po
startu tekmovalcev. Vozilo pospešuje v
intervalih, ko tekača prehiti, se zanj tek
zaključi. Le-ta tako ve, kje starta, ne ve

Globalnega teka se je udeležilo 1400 Slovencev. (foto vir: http://www.siol.net/sportal/rekreacija/novice/2014/05/wings_for_live_v_zivo.aspx; [dostopno; 16.6.2014])

ter direktorica
Zavoda za turizem in šport
Urška Kolar,
ki sta spodbujala prihod
vseh tekačic
in tekačev dob ro d e ln e g a
teka. Dogodek
je popestrila
skupina Calypso. Premiernega gloZasledovalno vozilo (foto vir: http://www.siol.net/sportal/rekreacija/
novice/2014/05/wings_for_live_v_zivo.aspx; [dostopno; 16.6.2014])
balnega teka
se je udelepa, kje bo zaključil, saj ciljna črta lovi žilo 47 tisoč tekačev, od tega 1400
njega in ne obratno. Zasledovalno vo- Slovencev. Slovenija je med 32 drzilo s prehitevanjem izloča tekmovalce, žavami zasedla odlično 7. mesto.
dokler ne ostaneta zadnji moški in za- Zmagal je Etiopijec Lemawork Ketema – Donautal Avstrija. Pretekel je
dnja ženska tekmovalka.
Letos so tekači startali iz 34-ih raz- 78,58 kilometra. Med tekačicami je bila
ličnih lokacij po vsem svetu. Slovenski najhitrejša Selvikvag Molvik – Statekači so pričeli ob 12. uri s Kongresne- vanger Norveška, ki je pretekla 54,79
ga trga v Ljubljani, trasa proge pa je km. Na slovenski trasi je bil najboljši triapotekala skozi Domžale, Kamnik, Kranj tlonec David Pleše, ki je pretekel 59,74
in Škofjo Loko. Prihod prvega tekača kilometra, v ženski konkurenci Francona Glavni trg v Kamniku sta pozdravila zinja Sylvie Tramoy s 33,82 kilometra.
župan Občina Kamnik Marjan Šarec Tekmovanja so se udeležile številne
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ikone iz sveta športa, med slovenskimi
Dušan Mravlje, Roman Kejžar, Jure
Košir, kajakaš Peter Kauzer, železna
tekaška dama Helena Žigon, gorska
kolesarka Tanja Žakelj, stand-up komik Tešky, raper Zlatko, akrobatski pilot Peter Podlunšek in številni drugi.
Med invalidi na invalidskih vozičkih je
tekmoval Aljoša Škaper, Nino Batagelj pa je bil v vlogi komentatorja.

Med tekači tudi Aljoša Škaper (foto vir:
http://www.siol.net/sportal/rekreacija/
novice/2014/05/wings_for_live_v_zivo.
aspx; [dostopno; 16.6.2014])
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Asist. dr. Tomaž Velnar, dr. med., specialist nevrokirurg | Oddelek za nevrokirurgijo,
Klinika za kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

MEDVRETENČNA PLOŠČICA IN
PATOFIZIOLOGIJA DEGENERACIJE – II. DEL
Degenerativna bolezen medvretenčne ploščice in bolečina v hrbtenici sta pomemben
vzrok invalidnosti. Številni dejavniki vplivajo predvsem na spreminjanje jedra medvretenčne ploščice, kar sčasoma vodi do rušenja biomehanike vretenc in nastanka kliničnih težav. Na kratko so opisani mehanizmi degeneracije in dejavniki, ki nanjo vplivajo.

V

zroki bolečine pri degeneraciji medvretenčne ploščice
so kompleksni in pogosto
kombinacija mehanske in strukturne
deformacije ter delovanja vnetnih dejavnikov. Najpogosteje so v proces bolečine zajete živčne korenine, saj pritisk
nanje povzroča kronične težave, deloma pa tudi vraščanje drobnih živčnih
končičev v degenerirano medvretenčno ploščico in njihovo draženje zaradi
sproščanja vnetnih mediatorjev. Med
najpogostejšimi razlogi za obisk pri ortopedih ali nevrokirurgih sta herniacija
in zdrs (lat. prolapsus) medvretenčne
ploščice. Pri herniaciji se medvretenčna ploščica močno izboči zaradi delnega ali popolnega raztrganja vezivnega
obroča, izbočenji navzad ali vstran
povzročita pritisk na živčne korenine in
tkivo v hrbteničnem kanalu. Občasno
lahko pride do spontane absorpcije
tkiva medvretenčne ploščice in s tem
do izboljšanja – zmanjšanja bolečine.
Herniacija je največkrat posledica mehanične poškodbe in razpoka medvretenčne ploščice. Vedno je potrebna
določena stopnja predhodne degeneracije, zaradi katere pulpozno jedro ob
pritisku zleze skozi razpoke v vezivnem
obroču, povzroči njegovo izbočenje ali
ga celo prebije in se izboči v hrbtenični kanal. Za razpok zdravega diska je

potrebna izredno močna sila; večkrat
najprej popusti terminalna plošča vretenca kot vezivni obroč.
Eden od pomembnih vzrokov degeneracije medvretenčne ploščice so
motnje v prehrani medvretenčne ploščice, kadar celice dobijo premalo hranil – glukoze in kisika. K okvari medvretenčne ploščice prispeva tudi kajenje,
saj pospešuje aterosklerotične procese
drobnih žil, ki prehranjujejo terminalne plošče. Nenormalne mehanske
obremenitve in poškodbe so vzrok

Prolaps medvretenčne ploščice v prsnem
delu hrbtenice (puščici) brez utesnitve
hrbtenjače na posnetku z magnetnoresonančnim slikanjem (faza T2) (Inštitut za
radiologijo, UKC Ljubljana)

degeneracije medvretenčne ploščice,
saj prispevajo k hitrejši obrabi njenih
neceličnih sestavin in propadanju celic
z vsemi zgoraj opisanimi mehanizmi,
kar vodi do kronične bolečine. Najpomembnejši dejavniki tveganja so težko
fizično delo, debelost, dvigovanje težkih bremen ter prisiljena in nepravilna
drža. Degeneracija medvretenčne ploščice ima tudi genetsko podlago, saj je
znano, da je herniacija lahko družinsko
pogojena. Geni, ki zapisujejo matriksne molekule, določajo značilnosti
in integriteto zunajceličnega matriksa.
Mutacije v njih vodijo do sprememb
v sestavi matriksa, funkciji in biokemiji
ploščice ter vplivajo na različne vrste
degeneracije. To je bilo potrjeno z raziskavami, ki so vključevale enojajčne
dvojčke.
Ledvena bolečina je močno povezana z degeneracijo medvretenčne
ploščice. Pri tem procesu se zmanjša
višina medvretenčne ploščice in zato
se spremeni mehanika v prizadetem
segmentu hrbtenice, kar vpliva na degeneracijo ostalih hrbteničnih struktur,
kot so vezi in mišice. To dolgoročno
vodi v zožitev hrbteničnega kanala z
utesnitvijo živčnih tkiv, kar je glavni
vzrok bolečine predvsem pri starejših.
Meja med obročem medvretenčne
ploščice in jedrom postaja z rastjo or-
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Magnetnoresonančni posnetek (faza T2)
prolapsa medvretenčne ploščice v ledvenem delu hrbtenice (debeli puščici) ob
hudi stenozi hrbteničnega kanala zaradi
zadebelitve vezi in povečanja malih sklepov ter posledični utesnitvi duralne vreče
(tanki puščici) (Inštitut za radiologijo, UKC
Ljubljana)

ganizma vedno bolj zabrisana. Številni
mehanični dejavniki, odvisni od trajanja, jakosti, vrste in mesta obremenitve, vplivajo na stanje medvretenčne
ploščice in biološki odgovor na njih.
Degenerativni procesi zajemajo strukturne okvare medvretenčne ploščice in
spremembe v sestavi ter številu celic. S
starostjo in napredujočo degeneracijo
se spreminja predvsem jedro, ki postaja
vedno manj želatinozno in vedno bolj
vezivno zaradi drobnih koncentričnih
razpok. Različni poškodbeni, mehanski,
genetski in prehrambeni dejavniki imajo vlogo v procesu degeneracije. Vlakna
v vezivnem obroču postajajo vedno
bolj neurejena, propada tudi kolagenska in elastinska mreža medvretenčne
ploščice. Nastajajo majhne razpoke in
špranje, ki se širijo v jedro. Po eni strani
celice v jedru propadajo, po drugi se
pretirano razmnožujejo. Degenerirane medvretenčne ploščice vsebujejo
manj vode in imajo slabše sposobnosti za prenašanje tlačnih obremenitev,
zato se znižajo in izbočijo. Z degenera-
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cijo matriksa sta povezani kvaliteta in
vsebnost kolagena medvretenčne ploščice. Najbolj se spremeni razporeditev
kolagenskih vlaken: njihova orientacija
in tipi kolagena.
Degenerativne spremembe medvretenčne ploščice so združene z okvaro sosednjih struktur, kot so sklepi, vezi
in hrbtenične mišice, kar vodi v funkcionalne spremembe ter večjo nagnjenost k poškodbam. Degenerirana medvretenčna ploščica zaradi obremenitve
izgublja višino, posledično morajo mali
sklepi prenašati večje obremenitve in
so zato močno podvrženi osteoartritičnim spremembam. Čvrstost rumenih
vezi se zmanjša, kar vodi v hipertrofijo z
zadebelitvijo in izbočenjem vezi v hrbtenični kanal. Posledica je zožitev kanala (spinalna stenoza) in pritisk na živčna
tkiva, kar povzroča klinične simptome
in znake.
Bolezni medvretenčne ploščice so
velik zdravstveni problem, ki mu nismo
povsem kos, ker vzrok, ki do degeneracije privede, še ni znan. Poleg utečenega konservativnega in kirurškega zdravljenja je v fazi razvoja regeneracijska

Herniacija medvretenčne ploščice v
ledvenem delu na posnetku z magnetno
resonanco (puščica) (Inštitut za radiologijo, UKC Ljubljana)

terapija. Ta naj bi omogočila obnovo
degeneriranega matriksa medvretenčne ploščice na dva načina: z rastnimi
dejavniki, ki s spodbujanjem celic vplivajo na povečan nastanek matriksa, ali
z dejavniki, ki zavirajo mehanizme, ki
vodijo v izgubo matriksa.

INVALIDI Z VREDNOTNICO DO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
Poslanke in poslanci so 20. junija s 75 glasovi za in brez glasu proti potrdili novelo zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Predlagana novela določa plačilo tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila z vrednotnicami. Upravičenci bi prejeli vrednotnico v višini, kolikor je sofinanciran
tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila. Tehnični pripomoček bi lahko
kupili pri kateremkoli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Sloveniji ali prilagodili vozilo pri kateremkoli izvajalcu takšne prilagoditve. Na seji matičnega odbora je bilo sprejeto dopolnilo, da mora biti na vrednotnici poleg
vrednosti tehničnega pripomočka ali prilagoditve vozila naveden delež
sofinanciranja. Poleg tega se z novelo težko in najtežje gibalno oviranim
invalidom omogoča pridobitev izšolanega psa pomočnika. Sprememba
je nujna predvsem zaradi možnosti operativnega izvajanja že sprejetega
zakona. Predstavlja uresničevanje smernic in ciljev iz Evropske strategije o
invalidnosti za obdobje 2010–2020, saj predlagane rešitve temeljijo na človekovih pravicah, preprečevanju diskriminacije, zagotavljanju enakih možnosti ter odstranitvi ovir s poudarkom na zagotavljanju dostopnosti do
okolja in informacij.
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Anita Trebše | Strokovni posvet

(NE)DOSTOPNA SLOVENIJA
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS je v sooblikovanju z
ZPS 4. aprila ob 11. uri na Zelenem odru v hali B na sejmu GREEN v Gornji Radgoni pripravilo strokovni posvet na temo »Dostopnost grajenega okolja za funkcionalno ovirane
osebe«.

U

vodni nagovor je imel Boris
Šušteršič, Nacionalni svet
invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), ki je prisotne pozdravil in
jih seznanil, kaj pomenijo arhitekturne
ovire za gibalno ovirane osebe.
Posvet je nadaljeval mag. Cveto
Uršič, ki je upravičil odsotnost generalne direktorice Direktorata za invalide
MDDSZ. Opozoril je, da dostopnost
grajenega okolja ni le ovira za gibalno
ovirane, temveč tudi vse ostale ljudi
(matere z vozički, starejše ljudi, slepe,
gluhe itd.). Spomnil je, da nas ustava
zavezuje, da mora biti družba dostopna za vse. Posebej je poudaril 32. člen,
ki zagovarja svobodo gibanja, da ima
vsak pravico do nje, sicer je diskriminiran. Prisotne je seznanil, kakšne smernice je pripravila Evropa na področju
dostopnosti. Povedal je, da je v evrop-

ski strategiji do leta 2020 posebej izpostavljena kot eden od temeljnih ukrepov. Pravica do dostopnosti se ne kaže
le v pripravljanju posebnega predpisa,
temveč tudi možnostih za uveljavljanje evropskih sredstev iz evropskega
socialnega sklada, kjer imajo prednost
razpisi zagotavljanja dostopnosti. Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo
brošuro za prevoznike, kako ravnati z
invalidnimi osebami (zaračunavanje,
poškodovanje ortopedskih pripomočkih …) Govor je tekel tudi o nepravični
zakonodaji glede oprostitve davka na
nepremičnine (invalidske org.). Letos
naj bi se po štiriletni zamudi končno
začel izpeljevati Zakon o izenačevanju
enakih možnosti (ZIMI), ki predpisuje,
da bodo prilagoditve osebnih vozil sofinancirane iz javnih sredstev.
Predstavnik ZPS Matjaž Planinc,

Posvet na temo »Dostopnost grajenega okolja za funkcionalno ovirane osebe« v Gornji
Radgoni (foto: Anita Trebše)

arhitekt in starosta na področju težav
gibalno oviranih ljudi v grajenem okolju, je spregovoril o humanizaciji grajenega okolja. Predstavil je problematiko
odpravljanja ovir za gibalno ovirane
in graditve po načelu univerzalnosti
»oblikovanje za vse«.
Pavla Koc z Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS je predstavila
zakonodajo in njene pomanjkljivosti
na področju zagotavljanja in izvajanja neoviranega gibanja funkcionalno
oviranih oseb. Opozorila je, da so osebe, ki za osnovno gibanje uporabljajo
invalidske vozičke, še vedno prepogosto ovirane ali celo onemogočene
v grajenem okolju zaradi stereotipnih
principov oblikovanja posameznih arhitekturnih detajlov in nedoslednega
upoštevanja zakonskih določil.
Sašo Rink, član ZPS in direktor
Javnega stanovanjskega sklada MOL,
je predstavil investicijsko politiko bivalnega prostora brez ovir. Seznanil nas je
z dejstvi, zakaj naj politika pristopi ter
omogoči spremembe in preventivo na
področju dostopnosti grajenega okolja. Opozoril je na dejstvo demografskih
sprememb, ki kažejo, da bo v prihodnosti vedno več ljudi tako ali drugače
gibalno-funkcionalno oviranih.
Slobodan Genov z Inšpektorata
RS za promet, energetiko in prostor ter
Klaus Dieter Požgan z Inštituta za
trajnostni razvoj sta ob koncu predstavila tudi primere praktičnih izkušenj pri
odpravljanju ovir.
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Barbara Slaček | 16. april – dan paraplegikov

OBELEŽILI 45 LET DELOVANJA ZVEZE
Spomnimo se, da je pred petimi leti Zveza paraplegikov svojo 40. obletnico obeležila
s svečano akademijo v hotelu Mons ter vseslovenskim srečanjem članic in članov na
Letališču Levec. Ne moremo verjeti, da je od takrat minilo že pet let, še manj pa, da je
Zveza paraplegikov uspešno kljubovala času in danim razmeram skozi celotno zgodovino in dočakala častitljivih 45 let. Iz Sekcije para- in tetraplegikov je zrasla v eno prepoznavnejših reprezentativnih invalidskih organizacij v Sloveniji.

Dan paraplegikov smo pričeli s slavnostno sejo Skupščine Zveze. (foto: Tone Planinšek)

K

ot se za tako častitljiv jubilej
spodobi, smo ga obeležili s
slavnostno proslavo v Domu
paraplegikov Pacug. Da ne bi bilo dogajanje preveč monotono, smo ob
slovesni proslavi pripravili tri spremljevalne slavnostne dogodke in tako vabljene skozi predstavitvene programe
seznanili z delovanjem in zgodovino
Zveze.
Dan paraplegikov smo pričeli s slavnostno sejo Skupščine Zveze. Kljub sicer veselemu dogodku smo sejo pričeli
z minuto molka, posvečeno velikemu
prijatelju paraplegikov fiziatru prim.
Rajku Turku. Minuta molka je bila
posvečena tudi prvemu predsedniku
Zveze Ivanu Peršaku kot vsem čla-
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nom in prijateljem Zveze, ki so z nami
sobivali in nas nekje na »poti 45 let« zapustili. Zbrane člane Skupščine, ki jo je
vodila predsednica Mirjam Kanalec,
je nagovoril predsednik Dane Kastelic, ki je poudaril pomembnost dela
Zveze, obenem pa povedal, da bodo
v letošnjem letu okrnjeni programi,
ki so sofinancirani s strani FIHO, in to
predvsem zaradi nj. likvidnostnih težav.
Stanje, kakršno je, je v glavnem posledica vmešavanja politike na trg iger na
srečo. Povedal je, da nas vse to žalosti,
a hkrati združuje, da si med seboj organizirano pomagamo.
Slavnostna seja je nadalje potekala
ob sprejemanju osnutka prenovljenega
Statuta Zveze paraplegikov Slove-

nije, ki je bil med člani skupščine soglasno sprejet. Člani so bili seznanjeni
tudi z dediščino družine Oblak, ki nam
je zapustila malo manj kot hektar veliko
zemljišče na Govejku na Cerkljanskem.
Zemljišče je za člane Zveze pomembno
v smislu socialne rehabilitacije in druženja, saj naj bi v prihodnosti imelo enako
vlogo kot domova Semič in Pineta. Ker
je po seji skupščine sledil uradni del
proslave, so člani s strani organizatorjev dogodka prejeli kratka navodila o
poteku delovnega dne ter bili povabljeni, da pred Domom na pot pospremijo ročne kolesarje kolesarske sekcije
Zveze v sestavi Anke Vesel, Primoža
Jeraliča, Marka Severja in Eda Ješeta. Kolesarji so se pod motom »45 KILOMETROV ZA 45 LET« točno opoldne
odpravili na krožno pot treh obalnih
občin po trasi Pacug, Piran, Izola, Koper
in nazaj Pacug.

Proslavo je z »Zdravljico« pričel
Komorni pevski zbor Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije
pod vodstvom zborovodje Valerije

[

Proslavo je z »Zdravljico« pričel Komorni pevski zbor DPPP. (foto: Tone Planinšek)

Šömen. Pevci so s pesmimi v dialektu
proslavo povezovali in tudi zaključili.
Zbranim smo tako pokazali, da lahko
interesne skupine naših članic in članov pod okriljem posebnih socialnih
programov društev soustvarjajo in pripomorejo k pozitivni javni podobi.
Gosti slavnostne prireditve so bili
predstavniki invalidskih organizacij v
Sloveniji, Ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti dr.
Anja Kopač Mrak, generalni direktor
URI-Soča mag. Robert Cugelj, direktor
FIHO Štefan Kušar, direktorica direktorata za invalide pri MDDSZ Dragica
Bac, podžupanja Občine Piran Meira
Hot in še nekateri drugi. Najbolj smo
bili veseli nekaterih ustanovnih članov
Zveze paraplegikov, ki so nas počastili s
svojim obiskom.
Zbrane je najprej nagovoril predsednik Zveze Dane Kastelic, ki je ob prazniku slovenskih paraplegikov povedal:
»… da se društva in Zveza paraplegikov
Slovenije kot reprezentativna invalidska
organizacija s svojo strateško usmeritvijo na vse načine trudijo omiliti težave, ki
posledično nastanejo po poškodbi hrbtenjače, ter članom pomagati in sanirati
posledice invalidnosti. Zveza in društva
preko posebnih socialnih programov,
ki so mnogim velikokrat nerazumljivi,

paraplegikom pa koristni in potrebni iz
dneva v dan, skozi vse življenje nudijo
celostno socialno rehabilitacijo in uspešno vključevanje v okolje. Sreča je tudi,
da živimo v času tehnološkega razvoja,
ki nam nudi rešitve medicinskih in socialnih težav, kot so: ustrezni pripomočki
za sanacijo inkontinence, mobilnost z
vozički, prilagoditve avtomobilov za
vožnjo in ročno upravljanje, odpravljanje grajenih arhitekturnih ovir, osebna
asistenca, organizirani prevozi, ohranjevanje zdravja, razvijanje športnih ter
rekreativnih dejavnosti, založništvo, informiranje in še marsikaj, med drugim
družabno življenje in razvijanje hobijev
preko različnih interesnih dejavnosti.
V zadnjih dveh letih se intenzivira tudi
razvoj socialnega podjetništva«. Ker
je prireditvi prisostvovala resorna ministrica, je povedal še: »Opažamo, da
se zadnje čase vse več dela za invalide brez invalidov. S tem se grobo krši
konvencijo OZN o pravicah invalidov,
ki jo je sprejela RS. V imenu naše organizacije lahko v tem trenutku izrazim
pričakovanje, da bi moralo MDDSZEM
biti naravni zaveznik invalidov in zelo
aktiven skrbnik, da se konvencija OZN
o pravicah invalidov NE bi kršila! Zato
v prihodnje pričakujem, da se bo zakonodaja, povezana z nami, invalidi, pri-
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pravljala skupaj z nami oz. z ustreznimi
posvetovanji z RIO in NSIOS.«
Govor predsednika je sklenil pevski
zbor s pesmijo »V našem kraji«, ki jo je
spremljala »power point« predstavitev
s prevodom pesmi in fotografijami
prekmurske pokrajine. K besedi smo
nadalje povabili slavnostno govornico
ministrico dr. Anjo Kopač Mrak, ki
se je Zvezi zahvalila za aktivno vlogo
v mednarodnem merilu, saj je bila po
podatkih ustanovna članica Evropske
zveze paraplegikov. »V preteklem letu
ste bili pobudniki in organizatorji združenja zvez paraplegikov na področju
Jugovzhodne Evrope pod pokroviteljstvom Zunanjega ministrstva RS, katere se je udeležil tudi podpredsednik
Vlade RS Karl Erjavec. S tem je vaša
ustanovna konferenca dala platformo
za tesnejše sodelovanje paraplegikov
JV Evrope, hkrati pa je Zveza paraplegikov postavila most za tesnejše sodelovanje z evropskimi integracijami. Ponosna sem, da je pri tem pomembno
vlogo odigralo naše ministrstvo skupaj
z Direktoratom za invalide. Zveza paraplegikov igra aktivno vlogo tudi v
slovenskem prostoru kot članica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij,
Socialne zbornice Slovenije, Razvojnega centra nevladnih organizacij Slovenije. Preko Sveta Republike Slovenije za

Organizacija praznovanja dogodka je bila
v rokah Barbare Slaček. (foto: arhiv ZPS)
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invalide lahko vpliva na pozitivno zakonodajo do invalidske politike v Sloveniji. V veselje mi je, da se Zveza paraplegikov obrača v socialno podjetništvo
tudi kot izvajalka projekta, ki je preko
našega ministrstva sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada.«
S pesmijo »Nocoj je edna lušna
noč« je pevski zbor spremil ministričin govor, k pozdravu pa smo povabili
podžupanjo Občine Piran Meiro Hot,
ki je po pozdravnih besedah Društvu
paraplegikov Istre in Krasa ter predsedniku Željku Geciju v imenu Občine
Piran predala PLAKETO OBČINE PIRAN
ob 35. obletnici delovanja, in sicer za
nesebičnost, izjemne dosežke in prispevek pri skrbi ter pomoči sočloveku,
za ohranjanje pozitivnih vrednot ter izjemno dobro razvite kulturne in druge
dejavnosti, s tem pa prispevek k razvoju kraja in promociji Občine Piran tako
v Sloveniji kot v tujini.
Sledila je še pesem »Oj, lepo je res
na deželi«, nakar je predsednik Zveze ministrici in podžupanji podaril
skromno pozornost. Vse zbrane smo
povabili, da so si v avli Doma ogledali
predstavitev ročnih del Aktiva žena
Društva paraplegikov Prekmurja
in Prlekije. Članice so gostjama podarile ročno izdelan nakit v ličnih ročno
izdelanih šatuljah. S svojimi slikarskimi

Slavnostna govornica ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je Zvezi zahvalila za aktivno vlogo
v mednarodnem merilu. (foto: arhiv ZPS)

deli sta slikanje z usti predstavila naša
slikarja Benjamin Žnidaršič in Vojko
Gašperut. Ministrici smo obrazložili
projekt socialnega podjetništva, ki je
sofinanciran s strani dotičnega ministrstva in Evropskega socialnega sklada
Invalid za invalida. Zaposleni so predstavili dejavnost nabave in servisiranja
medicinskih pripomočkov. Predsednik
Zveze in Direktor Doma Pacug Damjan Hovnik sta zbranim razkazala še
prostore, v katerih imamo zdaj že drugo leto tudi skupinsko obnovitveno
rehabilitacijo.
Kot stalnica ob praznovanju Dneva paraplegikov je že nekaj let okro-

Ministrici smo obrazložili projekt socialnega podjetništva.
(foto: Andraž Muljavec)

26

gla miza IZZIVI PARAPLEGIJE, na kateri obravnavamo za nas pomembne
teme. Tokratna tema okrogle mize, ki
jo je organiziral, oblikoval in povezoval
arhitekt Zveze Matjaž Planinc, je bila
»Dostopnost grajenega okolja za funkcionalno ovirane osebe«.
Organizacija praznovanja dogodka je bila v rokah strokovne sodelavke Barbare Slaček, fotografirala pa
sta člana Andraž Muljavec in Tone
Planinšek. Da je prireditev potekala
po zastavljenem scenariju, imajo zasluge tudi vsi ostali zaposleni, prijatelji in
spremljevalci Zveze, ki se jim najlepše
zahvaljujemo.

Kolesarji so se pod motom »45 KILOMETROV ZA 45 LET« točno opoldne odpravili na krožno pot treh obalnih občin. (foto: arhiv ZPS)
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Matjaž Planinc, u. d. i. a. | Okrogla miza

IZZIVI PARAPLEGIJE – DOSTOPNOST
GRAJENEGA OKOLJA
V okviru proslave 45. obletnice ustanovitve Zveze paraplegikov Slovenije, ki je bila 16.
aprila v Domu paraplegikov Pacug, je potekal tudi strokovni posvet »Izzivi paraplegije
– dostopnost grajenega okolja za funkcionalno ovirane osebe«.

C

ilj okrogle mize je bil predstaviti mnenja in strokovna
stališča pomembnih udeležencev v procesu graditve objektov v
javni rabi v zvezi z enakimi možnostmi
za vse uporabnike v javnem prostoru.
Zato so bili na posvet povabljeni: predstavnica Ministrstva za infrastrukturo
in prostor Pavli Koc (zakonodajalec),
načelnik Upravne enote Piran Ivan
Seljak (upravni organ), direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL Sašo
Rink (investitor), projektant iz Scorpio
studia iz Ljubljane Tomaž Kejžar (projektant), predstavnik gradbene družbe
Makro 5 Gradnje iz Kopra Igor Hvastja (izvajalec) ter gradbeni inšpektor
iz Inšpekcijske pisarne Ljutomer Slobodan Genov (inšpektor). Opravičil se
je le gradbeni inšpektor, ki je poslal svoj
pisni prispevek. Razpravo je povezoval
arhitekt Matjaž Planinc kot predstavnik Zveze paraplegikov Slovenije in v
funkciji udeležencev kot uporabnik.
Uvodna misel je zajela bistvene
poudarke obravnavane teme:
Dostopnost in uporabnost objektov v javni rabi in večstanovanjskih
stavb je izjemno pomembna za neodvisno in aktivno življenje invalidov
ter drugih funkcionalno oviranih oseb.
Najtežje gibalno ovirani invalidi, ki so
združeni v Zvezi paraplegikov Slovenije, so življenjsko in eksistenčno odvisni

Cilj okrogle mize je bil predstaviti stališča udeležencev v procesu graditve objektov v javni
rabi. (foto: arhiv ZPS)

tudi od možnosti v grajenem prostoru.
Invalidski voziček kot medicinsko tehnični pripomoček je osnovno merilo
na površinah in prostorih, ki mora biti
upoštevano pri dimenzioniranju, da je
zagotovljen neoviran dostop, vstop in
uporaba objektov.
Poudariti je treba, da je bilo zavedanje para- in tetraplegikov o nujnosti
ukrepov za izboljšanje življenjskih pogojev v grajenem okolju sistematično
in organizirano predstavljeno že pred
30 leti. Leta 1984 je bila namreč zaključena večletna interdisciplinarna raziskovalna naloga »Vključevanje funkcionalno oviranih oseb v življenjsko okolje«.
Na osnovi tega projekta so sledile vse
nadaljnje aktivnosti in strokovno delo
kot pomoč članom in članicam pri

urejanju individualnega bivalnega okolja ter zavzetost za čimbolj učinkovito
odpravljanje arhitekturnih ovir v javnem grajenem okolju in gradnjo novih
objektov, ki bodo funkcionalni za vse.
Ker je edini učinkovit pristop k reševanju problematike zakonska osnova,
smo že leta 1987 vplivali na določila
takratnega Pravilnika o projektiranju
objektov brez arhitekturnih ovir. Pri
vseh nadaljnjih spremembah zakonodaje smo hoteli sodelovati in zagovarjati ukrepe za čimbolj univerzalno funkcionalnost objektov.
V tej smeri so sledila konkretna
vprašanja vsem deležnikom pri nastajanju javnega grajenega okolja: tako
zakonodajalcu, investitorju, projektan-
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tu, izvajalcu kot inšpektorju. V prvem
krogu vprašanj sta bili posebej izpostavljeni vprašanji zakonodajalcu in
investitorju glede problema vertikalnih
komunikacij za gibalno ovirane upo-

S stališča uporabnikov je
bila večina mnenj in opredelitev udeležencev v procesu graditve objektov v
javni rabi pričakovana.
rabnike v večstanovanjskih objektih
ter vprašanje upravnemu organu glede uporabnih dovoljenj za objekte, ki
ne izpolnjujejo zahteve, da so zgrajeni
brez grajenih in komunikacijskih ovir.
Drugi krog vprašanj udeležencem
je bil na osnovi nadaljevanja uvodne
misli, da je splošno situacijo dostopnosti grajenega okolja za funkcionalno
ovirane osebe potrebno razumeti in
sprejemati operativne ukrepe na dveh
področjih:
– odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir pri starejših objektih v
javni rabi,
– gradnja novih objektov in rekonstrukcije objektov dosledno v skladu
z določili kvalitetne zakonodaje.

Člani so sodelovali v razpravi. (foto: arhiv ZPS)
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Za prvo področje je bistvena pozitivna humanistična naravnanost, spoštovanje do ljudi z drugačnimi sposobnostmi, etična in družbena odgovornost
lastnikov objektov v javni rabi na lokalnem in državnem nivoju, da omogočijo
enakovredno uporabo objektov vsem
kot izpolnitev zahtev ustave o zagotavljanju človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Gradnja novih objektov pa
mora biti izvedena na osnovi optimalnih zakonskih določil za oblikovanje
univerzalnega grajenega okolja.
V tem kontekstu sta bili tudi vprašanji projektantu o zavedanju odgovornosti oblikovalca javnega grajenega
okolja za zagotovitev enakih možnosti vsem uporabnikom ter o principu
univerzalnega oblikovanja detajlov po
merilu najšibkejšega uporabnika.
Vsi odgovori se lahko strnejo
v dva sklopa:
– zavedanje problematike pri vseh
udeležencih in hotenje za izboljšanje situacije ter izrazito pozitivistična
usmerjenost predstavnika investitorja ter projektanta,
– razlaganje sistemskih problemov in
neusklajenosti ter zagovarjanje posameznih odgovornosti.

Z našega stališča uporabnikov je
bila večina mnenj in opredelitev udeležencev v procesu graditve objektov
v javni rabi pričakovana, optimizem za
napredek pa vzbujajo konkretni nameni zakonodajalca za temeljito ureditev
zakonskih osnov in zahtev.
Naša strategija se mora še naprej
intenzivno izvajati v dveh smereh:
1. S takimi ter podobnimi dogodki
stalno afirmirati in poudarjati potrebe ter zahteve invalidov in vseh
drugih funkcionalno oviranih ljudi
za humano grajeno okolje v smislu
univerzalne funkcionalnosti za vse
uporabnike.
2. Izvajanje konkretnih ukrepov kot
npr.:
– sodelovati in vplivati na kvalitetno
vsebino zakonskih dokumentov;
– pobuda za novelo Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih
stavb;
– povezovanje z investitorji na lokalnem in državnem nivoju v smislu
konkretnih predlogov in rešitev za
odpravljanje arhitekturnih ovir ter
pravočasnega opomnika za preprečevanje nastajanja novih ovir ali nefunkcionalnih rešitev;
– povezovanje s projektanti in investitorji za kontrolne preglede izvedbene dokumentacije;
– sodelovati z gradbeno inšpekcijo za
sankcioniranje omogočanja enakovrednosti vseh uporabnikov v javnem grajenem okolju.
Okrogla miza je bila vsekakor koristen dogodek in v nadaljevanju je tudi
pomembna naloga vzdrževanja konstruktivne komunikacije s prisotnimi
udeleženci, njihovimi institucijami ter
družbami, ki so bistveni akterji pri nastajanju javnega grajenega okolja.
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Franci Škrbina | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Letni občni zbor, spomladanska delavnica slikarjev, praznovanje Dneva Zemlje v Novem mestu in 19. Radejev memorial so zaznamovali dogajanje naših Dolenjcev.

LETNI OBČNI ZBOR
Kot vsako leto smo v prostorih Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja sklicali redni letni občni
zbor. Poleg naših članic in članov ter
njihovih svojcev sta bila prisotna dva
predstavnika Zveze paraplegikov Slovenije: predsednica skupščine Mirjam
Kanalec in predsednik Dane Kastelic. Vse prisotne je pozdravil podpredsednik društva Mirko Sintič, ki je ob
tem opravičil izostanek predsednika
Jožeta Okorna.
Občni zbor se je začel z izborom organov delovnega predsedstva, ki je po
izvolitvi zasedel svoja mesta. Kot predsednica delovnega predsedstva se je
Zdenka Sintič zahvalila za zaupanje
in vse člane prisrčno pozdravila.
Sledilo je poročanje o delu društva
v letu 2013. Referenti so nas seznanili,
da smo izpeljali vse programe, ki smo si

jih zadali na različnih področjih (prevozi paraplegikov, ohranjevanje zdravja,
šport in rekreacija, medicinsko-tehnični pripomočki, izobraževanje, interesne
dejavnosti, usposabljanje za aktivno
življenje in delo, kulturne dejavnosti ...),
čeprav se je finančno stanje v prejšnjem
letu spreminjalo iz meseca v mesec.
Po vseh poročilih je Zdenka Sintič
predala besedo predsedniku ZPS Danetu Kastelicu. Vse navzoče je prijazno pozdravil tudi v imenu sodelavcev
ter opravičil strokovno delavko ZPS
Špelo Šušteršič, ki je bila v bolniškem
staležu. Naše društvo je izredno pohvalil, saj smo glede na poročila, ki jih
prejmejo, zelo aktivni in uspešni, poleg
tega je bojda naš občni zbor en prijetnejših. Povedal je, da je bil FIHO prvič
v dolgih letih, odkar deluje pri ZPS, celo
leto v nestabilnem stanju, šele oktobra
so Zvezo obvestili, da bo do konca leta

nakazanih bistveno manj sredstev, kot
je bilo odobrenih. Tudi leto 2014 bo
bolj negotovo. Pri FIHO se je spremenilo razmerje sofinanciranja, in sicer se
lahko 20 % sredstev nameni za delovanje, ostalih 80 % za programe. Sklep o
sofinanciranju je za cca. 30 % nižji od
lanskega leta. Osebna asistenca bo potekala podobno kot lani. ZPS je kandidirala na razpis MDDSZ za stroške plač
obeh strokovnih delavk, ki je bil odobren. Omenil je, da bo letos obletnica –
45 let delovanja ZPS, ob tej priložnosti
bo v Pacugu organizirana okrogla miza
z naslovom »Humanost prilagojenega
okolja«. Leta 2013 je bilo sprejetih 24
novih članov, 26 pa so jih zavrnili, ker
niso izpolnjevali pogojev. 28 članov je
umrlo, tako da je v ZPS trenutno včlanjenih 1035 paraplegikov in tetraplegikov. Povprečna starost naših članov
je 51,61 let, kar je manj od povprečja
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celotne populacije. Povedal je še, da
sta v Čatežu dve hišici bolj komfortno
opremljeni, in povabil člane, naj koristijo kapacitete, ki jih ima ZPS.
Do besede je prišla tudi Mirjam
Kanalec, ki je vse vljudno pozdravila
ter čestitala za uspešno izpeljano leto
2013. Povedala nam je, da je Dom paraplegikov v lanskem letu posloval
pozitivno: prvič so namreč izpeljali
obnovitveno rehabilitacijo. Bila je zelo
uspešna, zato nas vabi, da se je udeležimo, saj so terapije kakovostne, trajajo
dalj časa, poleg predpisanih terapij se
lahko koristi tudi motomed. Rehabilitacije se lahko udeležijo vsi člani, najtežji
invalidi lahko zaprosijo za spremstvo.
Če kdo želi letovati s svojci, se lahko
prijavi: za svojca je doplačilo 34 evrov
na dan za poln penzion. V času bivanja
je možno servisirati invalidski voziček
– manjša popravila so brezplačna, za
večja je potrebno plačati, imajo pa tudi
ponudbo novih vozičkov. Zaenkrat servisiranje na naročilnico ni možno. Na
voljo imajo blazine Amovida, ki se jih
da testirati. Uporabniki lahko preizkusijo svoje vozniške sposobnosti na prilagojenem avtomobilu, ki je v lasti ZPS.
Letovanje bo možno tudi individualno,
poseben termin za to ni rezerviran,
vse je odvisno od prostih kapacitet, ki

bodo redno objavljene na spletni strani Doma paraplegikov.
Naše člane je zanimalo, ali bo voda
v bazenu ogrevana? Mirjam je odgovorila, da se sanitarna voda in voda v
bazenu ogrevata preko solarnih celic.
Prenesla nam je še pozdrave direktorja
Doma paraplegikov Damjana Hovnika
in njegovo vabilo na obisk, za konec
pa dodala, da je Dane Kastelic postal
predsednik Sveta za invalide pri Vladi
Republike Slovenije.
Ob zaključku se je Zdenka Sintič
vsem prisotnim zahvalila za udeležbo
in sodelovanje ter povabila na zaključno – neuradno srečanje, kjer smo govorili še o marsičem.

SPOMLADANSKA DELAVNICA
SLIKARJEV
Aprila smo v prostorih Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in
Posavja pripravili tradicionalno spomladansko delavnico za slikarke in slikarje
Likovne sekcije Zveze paraplegikov
Slovenije. Dogodka se je udeležilo lepo
število umetnikov. Pod mentorskim
vodstvom Rassa Causeviga so se izpopolnjevali v različnih tehnikah – akrilu, olju na platno, risbi in rezbarjenju.
Med njimi so bili člani mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami.
Dogajanje so si z velikim zanimanjem ogledali dvoletni malčki – enota

Dvoletni malčki iz vrtca Pedenjped - enota Škratek navdušeni nad slikarji (foto: Franci Škrbina)

Škratek iz bližnjega vrtca Pedenjped.
Bili so navdušeni in z zanimanjem
spraševali. Prišli so tudi z lokalne TV
(Vaš kanal) in Dolenjskega lista, naredili
nekaj intervjujev ter posneli vse slikarske umetnine. Društvo je med drugim
poskrbelo, da likovniki niso bili lačni in
žejni v tem sončnem in ustvarjalnem
pomladanskem dnevu. Čestitke vsem
in le tako naprej!

Globoke debate na prijetnem sončku (foto: Franci Škrbina)
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DAN ZEMLJE V NOVEM MESTU
22. aprila je Komunala Novo mesto
v sodelovanju z Mestno občino, podjetjem CeROD, dolenjskimi osnovnimi
šolami in nekaterimi drugimi ustano-

[
vami pripravila že deveto prireditev ob
Dnevu Zemlje. Prireditev je potekala
med 9. in 12. uro na novomeškem Glavnem trgu, kjer je med številnimi stojnicami stala tudi naša. Na odru so svoje
predstavitvene točke izpeljali učenci
osnovnih šol, vrtec Pedenjped, Mažoretni klub Takt, Plesni studio Novo mesto
ter Dnevni center DRPD Novo mesto.
Prireditev je povezoval Robi Erjavec –
radijski voditelj in vremenar. Slišali smo
pozdrave gostov, med njimi tudi Alojza Muhiča (župana MO Novo mesto),
Rafka Križmana (direktorja Komunale Novo mesto) in Alojza Turka (direktorja Centra za ravnanje z odpadki).
Sledila je podelitev plaket sodelujočim
osnovnim šolam. Za konec je na odru
nastopil glasbeni gost – Kok band.
Na trgu je sodelovalo veliko osnovnih šol ter ostali sooblikovalci prireditve, kot so Kolesarski klub Adria mobil,
Teniški klub Otočec, Šola košarke Matjaža Smodiša, Nogometni klub Krka
Novo mesto, Društvo paraplegikov
NM, Čebelarstvo Kapš, Zavod Čebela,
Kmetija Karlovček Šentjernej, Janez in
Cirila Golob (rezbarstvo), Društvo za
spodbujanje kreativnih industrij – Rokoroki, Florijan Kastelic (pletarstvo),
Rod Gorjanskih tabornikov, Knjigarna
GOGA, Kmetijska šola Grm in biotehnična gimnazija, Krajevna skupnost
center, Območno združenje RK Novo
mesto, DRPD Novo mesto in drugi. Na
naši stojnici smo predstavili dejavnost
preko zgibanke in časopisa Optimist
ter prikazali ročne spretnosti, voščilnice
in razne cvetove iz različnih materialov.
Prireditev je bila ekološko obarvana in
ponovno odlično obiskana. S takimi
dogodki osveščamo sebe in druge o
pestrosti ter pomembnosti ohranjanja
našega planeta.
19. RADEJEV MEMORIAL IN ČETRTO
KOLO ŠAHOVSKE LIGE
V prostorih Društva paraplegikov
Dolenjske, Bele krajine in Posavja smo

6. maja pripravili že devetnajsti šahovski
turnir v spomin Jožetu Radeju. Jože je
bil naš prvi predsednik, hkrati pa velik
ljubitelj in zavzet igralec te kraljevske
igre. Zato je tradicionalno šahovsko tekmovanje posvečeno v njegov spomin.
Na tokratnem turnirju, ki je bil
obenem četrti krog šahovske lige, se
je pomerilo 22 šahistk in šahistov iz
šestih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Za naše društvo
so igrali: Dušan Rupar, Mirko Sintič,
Alis Nukić, Jože Kermc, Miklavčič
Toni in Radejeva soproga Anica. Po
dobrodošlici podpredsednika Mirka
Sintiča je arbiter Ludvik Cvirn pred
začetkom tekmovanja vse tekmovalce
seznanil s pravili. Nato so šahisti v posamični konkurenci odigrali sedem kol
po švicarskem sistemu. Za posamične
»partije« so imeli za razmišljanje in poteze na voljo deset minut, težje gibalno
ovirani tetraplegiki pa dvanajst.
Po končanem tekmovanju je vodja športa Zveze paraplegikov Gregor
Gračner nagovoril igralce in jim čestital. Zmagovalcem je skupaj s sodnikom Ludvikom Cvirnom podelil odličja.
Vsakemu udeležencu je naša šahistka
Anica Radej poklonila svoje unikatne
spominke – metuljčke. Prehodni pokal
je osvojil Adam Dmitrovič.
V posamični konkurenci je prvo
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Anica Radej zamišljena na potezi (foto:
Franci Škrbina)

mesto osvojil Adam Dmitrovič (6
točk) LJ, drugi je bil Zlatko Bernašek (5,5 točk) LJ, tretji Janko Koren (5
točk) MB, četrto mesto je zasedel Aleksander Kandorfer (5 točk) CE, peto
pa Bogdan Petek (5 točk) MB.
V ekipni konkurenci se je na prvo
mesto zavihtela ekipa DP ljubljanske
pokrajine (15,5), drugo mesto je osvojila ekipa DP severne Štajerske (14),
tretje ekipa DP jugozahodne Štajerske (12), četrto ekipa DP Istre in Krasa (12), peto pa ekipa DP Dolenjske,
Bele krajine in Posavja.
 sem šahistom iskreno čestitamo
V
in jim želimo še veliko uspehov!

20. maja je v prostorih Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja potekala
14. redna seja Upravnega odbora Zveze paraplegikov Slovenije. (foto: Franci Škrbina)
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Anka Vesel | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Pri društvu je posebno vzdušje. Zapušča nas aktualni podpredsednik. Kaže, da ima dovolj stiskaškega življenja Gorenjcev, in se seli na sproščeno in uživaško obalo. Gorenjke
smo končno ustanovile žensko sekcijo. Uspešno smo izpeljali košarkarski turnir in ženskam polepšali 8. marec ter obiskali osnovnošolce. Vmes smo se športno in kulturno
udeleževali različnih prireditev doma in v tujini.

V

Marine Maribor, ekipa Celja in Nordest
Castelvecchio iz italijanske Gradiške.
Gostitelji so bili po razburljivi končnici
s sosedi Italijani zadovoljni s končnim
drugim mestom.
5. maja so košarkarji DPG v sestavi
Jovite Jeglič, Marjana Trdine, Janeza
Učakarja in najmlajšega člana Jerneja
Slivnika s pomočjo Novomeščana Milana Slapničarja odigrali prijateljsko
tekmo v Tolmezzu v Italiji. Po težki in
razburljivi tekmi so
slavili naši. K zmagi
so prispevali vsi,
tudi naš 14-letni
Jernej, ki je s svojimi tremi koši dobro začel kariero v
tem športu.
17. maja je bil
v Slovenj Gradcu
tretji pokal Zveze
v spomin na pokojnega dolgoletnega predsednika
Tradicionalno tekmovanje v Žirovnici (foto: Andraž Muljavec)
Ivana Peršaka. Med
štirimi slovenskimi
V začetku aprila je naše društvo or- ekipami se je turnirja udeležila tudi goganiziralo turnir v košarki na vozič- renjska ekipa in se zadovoljila s končkih. Zdaj že tako rekoč tradicionalno nim tretjim mestom.
Ko že pišem o košarki, Jovita Jeglič
tekmovanje je tokrat potekalo v dvorani Pod stolom v Žirovnici. Prijazna ge- in Jani Učakar pridno nabirata kondicista Občine Žirovnica, ki nam je dvora- jo v državni reprezentanci v košarki na
no ponudila v brezplačno uporabo, je vozičkih. Trening, trening, trening. Upavredna vseh pohval. Turnirja so se po- mo, da ju še kdaj vidimo pri društvu.
leg ekipe DPG udeležile ekipa Palfinger Če že ne v času njunih dežurstev, pa
sredini marca je bil sklican
redni občni zbor društva.
Dobili smo se v gostišču Marinšek v Naklem. Oris dogajanja na
Občnem zboru si preberite v članku
Alenke Oblakovič. Pri branju sem se
močno zabavala, a se tudi rahlo zamislila. Prav tako je dogajanje o praznovanju dneva žena Alenka s pravo
mero humorja izvrstno podoživela v
svojih razmišljanjih.
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vsaj na kakšni kavici. Joviti in Janiju ter
njunim sotekmovalcem želimo veliko
zmagovalnih uspehov, predvsem junija na evropskem prvenstvu skupine B
v češkem Brnu.
Maja so se v Radencih pomerili
ročni kolesarji na prvem državnem
prvenstvu. Marko Doberšek je postal
državni podprvak. Zase lahko rečem:
lahko je biti prva in edina hkrati.
Na močnem mednarodnem turnirju v namiznem tenisu v Laškem
sta barve našega društva zastopali Andreja Dolinar in Barbara Meglič.
Likovniki pridno ustvarjamo in se
udeležujemo likovnih delavnic, ki jih
organizirajo Zveza oz. društva po Sloveniji. Slikali smo v Novem mestu in Tolminu, se prvič udeležili delavnice v Kočevju. Pridno smo ustvarjali za natečaj
Zlata paleta in prejeli štiri priznanja na
temo svinčnik in grafika. V maju smo se
udeležili likovne kolonije v Semiču. Pod
mentorskim vodstvom Rajka Causeviga
smo se izpopolnjevali v oljni, akrilni in
akvarelni tehniki. Spet nas je zeblo. Hiša
je vlažna in mrzla, tisto malo sončnih
žarkov pa je hladil mrzel veter. Junija
bomo v okviru našega društva organizirali tradicionalno likovno delavnico
na Šterovi domačiji. Boris je že zavihal
rokave, da bo vse tako kot mora biti.
Kot že nekaj let zapored so tudi letos gorenjski športniki obiskali otroke osnovne šole Cvetka Golarja
v Škofji Loki. Bili smo povabljeni s
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strani šole preko programa Sonček, da
otrokom prikažemo življenje invalidov.
Predstavili so jim košarko na vozičkih in
kolesarjenje z ročnim kolesom. Otroci
so bili najbolj navdušeni med tekmo, ki
so jo simbolično odigrali v njihovi dvorani. Takoj so se razdelili v dva tabora ter
bučno navijali za obe strani. Po končani
tekmi so jim predstavili pravila, nato pa
so se radovedni učenci preizkusili tudi
v spretnosti vožnji z vozički.

Jernej Slivnik, podmladek v košarkaških
vrstah (foto: Andraž Muljavec)

Članice smo končno ustanovile
žensko sekcijo. Na prvem uradnem
sestanku aprila smo se pogovorile o
naših željah in znanjih, se naklepetale
in nasmejale ter naredile okvirni plan
naših prihodnjih srečanj. Maja smo
že zavihale rokave in prebarvale prve
svilene rute in popackale nekaj miz in
stolov na društvu. Naj se vidi, da smo
aktivne.
Na letošnji majski izlet smo povabili člane in članice ter njihove spremljevalce v Postojnsko jamo. Ogledali
smo si tudi Park vojaške zgodovine in
prijetno druženje končali v gostišču
Morski konjiček v okolici Pivke. Spomine na izlet in aktivnosti ženske sekcije
je pazljivo beležila Alenka.
Med vsemi aktivnostmi skrbno manevrira naš predsednik Peter s pomočjo Upravnega odbora društva. Malo
jamra nad finančnimi sredstvi, ki so v
današnjem času vse bolj okrnjena. V

končni fazi vedno popusti, saj je zadovoljen, da smo se prebudili iz dolgoletnega spanja in začeli končno sodelovati v različnih aktivnostih.
Alenka Oblakovič
»TA GAJSTNA« DEKLETA IN ŽIVAHNE
ŽENE SMO PRAZNOVALE

Za današnji dan žena
ti izrekam to voščilo,
ker ženske svetu smo, res je, darilo!
Čeprav nežne in ranljive,
velikokrat smo tudi nagajive.
Smo moških boljša polovica,
zato priznajmo si, da res smo špica!
Vesel in žlahten 8. marec!
Izlij po grlu, brž, vina poln kozarec!

Lilijana Škantar
(članica DP Gorenjske)
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žarkom s knjigo v naročju in skodelico
slastne kavice v roki. V trenutku se mi je
v glavi nežno poblisnilo in že sem v roki
držala mobitel. Preko poslanega SMS-a
sem se prijavila na društveno praznovanje dneva žena. Bogu hvala, predsedniku sem sporočilo poslala predzadnji
dan pred iztekom roka za prijavo.
Glej ga zlomka, v današnjem času
res ne moremo živeti brez presenečenj.
Čez dva dni dopoldan sva bila s prijateljem spet na sproščenem sprehodu
v stilu »akumuliranja D-vitamina«, ko je
pozvonil telefon in se je na drugi strani
zaslišal odločen moški glas: »Moram ti
povedati, da si bila s prijavo na praznovanje dneva žena žal prepozna, in sicer
si zamudila 12 ur in 16 minut. Rok prijave je minil včeraj natanko ob 24. uri.
Zato boš letos ostala doma.« Tako hitro
je govoril, da sem s težavo razumela,
kaj je pravzaprav povedal. Pa še tako
uraden glas je imel, da sem že razmišljala, če me morda ne kličejo z DURS-a.
»Kaj sem zamudila???« V tistem trenutku sem na drugi strani zaslišala smeh
v ozadju in nato malo manj birokratski
glas predsednika Petra. Kamen se
mi je odvalil od srca. Seveda je bilo z
mojo prijavo vse v redu. A dobra šala
vselej dobro dene.
Petek popoldan, 20 minut pred napovedanim prihodom šoferja Zlatka
pome. Oblačila sem še vrhnje kose pe-

Zbudila sem se v novo jutro, v dan
svežih zamisli, novih priložnosti, prijetnih izkušenj, nepričakovanih idej. Že
ko sem dobro odprla oči, sem pogledala skozi okno in … »Ali prav vidim?«
Prav, ja! Namesto zdolgočasene, puste,
neprijazne zimske sivine sem zagledala, kako so se sosednje hiše, bližnji hribi
veselo kopali v soncu. Ej, tak svetlo sijoč
pogled pa nudi najboljši vzgon za močan polet v nov dan. V mojo sobo, ki
je obrnjena na zahod, je rumeno žareči
nagajivec posijal
šele popoldan. A to
ni vplivalo na moje
evforično veselje.
Sredi dopoldneva
sva se s prijateljem
vsa
navdušena,
polna sveže naravne moči ter čiste
sončne energije
sprehajala po »najini« poti proti Križni
gori. Po kosilu sva
se na balkonu naZbrane dame smo se naklepetale in nasmejale. (foto: Anka Vesel)
stavljala sončnim
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rila in obešala nase lepotne okraske, ko
sem skozi okno zagledala, da je Zlatko
že zapeljal proti našem Domu. Po neumnosti sem to povedala prijatelju in
takoj se je vsula ploha besed: »A se ne
moreš prej zrihtat'? A je treba vedno
čakat' na zadnje minute? To vse bi lahko že prej oblekla. A se ti je treba zdaj
še šminkat'?« Sem se bala, da bo reveža
kap od razburjenja. Par minut kasneje
sem se že peljala novim dogodivščinam naproti. Pridružila se nama je še
Albina in odbrzeli smo proti Orehku
pri Kranju, kjer smo v gostilni Rekar
imele vrle, krepostne žene in dekleta
svoj udarni shod. Tam so bili zbrani
boljši primerki številčno močnejšega
klana zgornjega konca Gorenjske. Sami
pisani cvetni lističi pa Slavc kot prašnik
med njimi. Še zeleni listki smo stopili
zraven in rožica je bila popolna.
Mnoge med nami se nismo videle od društvenega silvestrovanja, zato
nam idej za sproščen klepet ni zmanjkalo. Prijazna natakarja sta za dobrodošlico oziroma aperitiv vsem ponudila
kozarček »krepkega« in prijetno žgočega. Za pomoriti viruse in bakterije. Kot
se za praznovanje dneva žena spodobi,
sta se nam pridružila tudi »glavni prašnik in njegova najljubša cvetna čašica«
– predsednik Peter in njegova Marija.
Lepo je, če se nas spomnijo naši
bližnji, prinesejo rožico ter s tem izrazijo ljubezen in podporo kot ženski.
Tako smo iz Slavčevih rok dobile pisane
lončnice, me, pripadnice bolj zvitega,
manipulativnega spola. Potem sta nas
pa še Joža in njegov navihan vnuk
Dominik razveselila, ko sta med nas
razdelila prelepe pomladne šopke.
Kako malo je potrebno, da občutimo
srečo in zadovoljstvo ter ju delimo.
Praznik spontanega veselja in dobre volje bi ljudje lahko imeli vsak dan,
če bi se zmogli in znali vsaj za kakšno
urico ali dve »odklopiti« od vseh težav,
skrbi, hitrega tempa življenja. Večkrat
se vprašajmo: »Kaj lahko storimo zase,
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kar nas lahko vsestransko pomirja, razveseli, sprosti, okrepi? Kdaj smo se nazadnje razvajale?« Praznovanje dneva
žena je bilo več kot odlična priložnost
za to. Privoščile smo si tisto, kar upokojencem vedno primanjkuje – čas
– in ga podarile sebi ter druga drugi.
Imejmo se rade, spoštujmo se in se ne
odrekajmo sreči, ki v vesolju čaka na
nas, da jo s svojimi mislimi, besedami
in dejanji prikličemo v svoja življenja. Ni
nam potrebno stalno skrbeti za druge
in njihovo dobrobit. Ne mislimo, da
smo sebične. Sploh ne! Če se imamo
rade in vemo, kaj želimo, si s tem dokazujemo največjo mero spoštovanja. Le
tako lahko naučimo prihodnje generacije deklet, kako biti srečne, samostojne
mlade ženske, ki bodo za nami vladale
svojemu svetu.
Večerja je bila nebeško okusna in
kot vedno preobilna. Velika pohvala
kuharjem in strežnemu osebju. Hvala
za srčnost in prijaznost!
Draga Janja, skozi ves večer, večino časa našega druženja smo te imeli
v mislih. Bila si v naših besedah, spominih, ki smo si jih izmenjali. Vsi ti iskreno,
iz dna srca želimo čim boljše okrevanje,
najbolj učinkovito rehabilitacijo in čim
prijetnejše počutje. Naša si! Zato z vero
in zaupanjem v nov dan pogumno zri!

»zmrznjene« Gorenjce, da smo znova
navdušeno ozeleneli, vzcveteli in zahrepeneli po novih izkušnjah, spoznanjih, aktivnostih. Za razliko od prejšnje
prijave sem tokrat svoj prihod na kraj
dogajanja najavila kar preko elektronske pošte. Da bi ja ne bila prepozna. Tokrat sem jaz čakala šoferja Zlatka pred
vrati Doma. Gneča na cesti. Jožefovo,
očetovski praznik, na cesto so »prišli«
tudi nedeljski vozniki. Sem vsaj v miru,
pod prijetnimi sončnimi žarki poklepetala s svojim prijaznim nečakom. Kot
vsaka zelo radovedna teta sem izkoristila ugoden trenutek in ga izprašala
vse, kar me je zanimalo. Sem se precej
boljše počutila, ko sem svojo žgočo
»firbčnost« nahranila.
Z Zlatkom sva veselo ubirala »ovinke« do Kranja in do gostilne Marinšek
v Naklem se nas je v kombiju zbrala že
mala četa. »Tazgodnji« smo se najprej
pred vhodom prepustili razvajanju s
toplimi napitki pod prešerno sijočim
soncem. Med prvimi se je na prizorišče
občnega zbora pripeljal predsednik
Peter. Sodeč po prijavah je napovedal
nizko udeležbo članov na zboru. Manj
kot enotretinjsko. Žal! Očitno se mnogi
člani in članice ne zavedajo resnosti ter
posledic vseh sklepov, odločitev, ki jih
običajno na občnem zboru sprejmemo, zavrnemo ali potrdimo. Članstvo
v društvu ne prinaša le ugodnosti, ki
jih koristimo preko Zveze paraplegikov

VRLI GORENJCI SMO VKUP PRIŠLI
Nisem se še oddahnila od veselega
društvenega praznovanja dneva
žena pri Rekarju, že
me je v sobi čakalo
novo vabilo, tokrat
sem bila povabljena na redni letni
občni zbor Društva paraplegikov
Gorenjske, ki se je
potem »zgodil« 18.
marca. Očitno je
sončni začetek poMaloštevilčna udeležba (foto: Andraž Muljavec)
mladi prebudil tudi
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ka sem že prejela vabilo za 1.
Slovenije (ZPS) ali posamesrečanje ženske sekcije, ki bo
znih društev, pač pa zahteva
16. aprila. Vabim vas, pridite
odgovornost posameznika,
in poglejte! Aktiv »firbčnih
da po svojih močeh sodeluje
žensk« (AFŽ) je odprt za vse!
pri društvenih nalogah, aktivTudi za tako ali drugače zanostih, dejavnostih. Sploh po
prte.
starosti mlajši člani se neradi
Po zaključenem uradnem
udeležujejo raznih srečanj in
delu občnega zbora smo se
se mnogokrat izogibajo naprepustili prijetno sproščenelogam in odgovornostim pri
mu vzdušju, živahnemu kledelovanju društev. Na mladih
petu, okusni hrani, izmenjavi
svet stoji! Četudi zadnje čase
Peter je podal poročilo o delu v letu 2013. (foto: Andraž Muljavec)
spoznanj in izkušenj. Pravijo,
bolj šibko in trhlo. Po zaslugi
da je treba oditi takrat, ko je
naše slovenske vlade in pretirano permisivne vzgoje doma in v šoli. va trma dosegla izboljšanje počutja. najlepše. In prav je tako. Potem z lepimi
spomini v srcu težko pričakuješ nasleMladina danes pozna in terja le svoje Vse najboljše!
Pred zaključenim dnevnim redom dnje snidenje. Večer se je nagnil v noč,
pravice, za dolžnosti so njihova ušesa
zbora so besedo prevzeli še naši »viš- ko se je naša živo pisana druščina vragluha.
Na kraj dogajanja so prispeli tudi ji gosti« ZPS. Kot vsi že vemo, se vse čala domov.
Dane Kastelic, predsednik ZPS, Mir- začne in konča pri denarju. Tega je
jam Kanalec, predsednica skupščine itak vedno premalo, zato bomo tudi v MAVRIČNO DOPOLDNE MED VESELIMI
ZPS, in Špela Šušteršič, strokovna prihodnje zategovali pasove ter krčili FRAJLAMI
Za tiste, ki niste na internetu prebradelavka ZPS. Vsem trem iskrena hvala naše prevelike želje in potrebe. Mirjam
za prijazno pozornost, spodbude ter nam je spregovorila o prednostih ter li zapisa o prvem druženju gorenjskih
potrpežljivo informiranje o novostih ugodnostih koriščenja možnosti 14- ali frajl (uradno: ženska sekcija Društva paznotraj delovanja in aktivnosti ZPS. Za- 17-dnevne obnovitvene rehabilitaci- raplegikov Gorenjske), naj povem, da je
radi maloštevilne udeležbe smo mora- je v Domu ZPS v Pacugu. Zanimivo in frajla vsaka ženska svobodnega duha,
li, ker nismo bili sklepčni, prestaviti ura- dobrodošlo za vse, ki imate svojega ki živi svojo notranjo lepoto in je podni začetek občnega zbora za pol ure. spremljevalca ali pa ga sploh ne potre- sebna, samosvoja. Takih žensk se moški
Med tem časom nam je Žiga Bajde v bujete. Kar se je tisti dan »pr' Marinšku« mačistični ego običajno boji, zato se
okviru projekta Invalid za invalida (IZI) govorilo, odločilo in sklenilo, je zabe- jih trudi na vsak način podrediti. A me
predstavil invalidski voziček na ročni leženo v uradnem zapisniku. Andraž, se zlepa ne predamo, ker imamo čisto
pogon Progeo, njegove lastnosti in tajnik Društva, je zelo natančno popisal svoj program razmišljanja, delovanja
prednosti. Zatem nam je predstavnik in nas »obdelal« s fotoaparatom z vseh in ker sta skrivnost ženske ter njena
podjetja Corpo d.o.o. predstavil lastno- zornih kotov. Zapisnik si lahko prebere- duhovna razsežnost za moško pamet
sti antidekubitusnih blazin Amovida za mo na sedežu DP Gorenjske v Kranju, nedosegljivi. Žal.
Kot je bilo objavljeno, smo se goinvalidski voziček. Potek občnega zbo- lahko nam ga pošljejo tudi po pošti, če
renjska dekleta in žene vkup dobile
ra je sila resno in odločno vodil pod- to želimo.
Že na praznovanju dneva žena pri 19. maja v prostorih našega društva,
predsednik Slavko Bračič. Nekateri
odgovorni člani odborov in referenti Rekarju smo se vrle gospe in gospodič- kjer smo bolj ali manj ves čas barvale
skupin so svoja poročila tako monoto- ne (na pobudo Jovite Jeglič in Anke svilene rute. Da pa se nismo tega lotino recitirali, da smo mnogi vmes poše- Vesel) odločile, da se bomo v priho- le preveč amatersko, kajti nobena od
pnili kakšno zanimivo opazko ali šaljivo dnje enkrat mesečno srečevale v pro- nas ni prej natančno vedela, kako se
besedo svojemu sosedu, a nas je strogi storih društva v Kranju ter se druga od to dela, sem sama stopila v uk k naši
Slavko brž utišal. Čisto po »policajsko«. druge naučile kaj novega, zanimivega domski delovni terapevtki, da me je o
Najbrž je njegovi nepopustljivosti bo- in koristno uporabnega. Na občnem vsem potrebnem precizno podučila.
trovala tudi bolečina v rami. Kaj takega zboru smo soglasno sprejele dogovor, Opremljena z obširnim znanjem sem
človeka običajno ubije ali utrdi. Tako da se bomo dobivale eno sredo v me- ponosno stopila med moje ustvarjalno
pravijo. Prepričana sem, da bo Slavko- secu ob 15. uri. V času pisanja tega član- navdahnjene prijateljice, ki so nas, za-
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rica bo ena fejst
gospa, ki jo Jovita
pozna. Ne zamudimo odlične priložnosti!
Naj na koncu
zapišem še nekaj
o prisotnosti vrlih
moških, ki so ves
čas budno spremljali vso »žensko
sceno«. Takoj ob
Igranje z barvami je bilo podobno super dovršeni sprostitveni
terapiji. (foto: arhiv DPG)
prihodu na parkirišče društva sem
mudnice, pričakale z zavihanimi rokavi, opazila njihovo navzočnost, in to ne v
pri ustrezno pripravljeni mizi in s kladi- »domačih« prostorih, pač pa nekaj mevom v roki. To zadnje je imela v rokah trov stran – pred kavarno. Tam so v priSlavka, ki se je skupaj z Jovito na vse merni razdalji kot varnostniki sofisticiramožne načine trudila skupaj zbiti tanke no spremljali vsak ženski prihod. Kakšni
letvice in tako narediti okvir, na katere- so bili njihovi komentarji, ne vem. Najbrž
ga bi pripele bele rute. Nisem se mogla so bili tam zaradi društvenih uradnih ur.
vzdržati hahljanja, saj je bilo vse skupaj Ko smo bile vse že resno zatopljene v
videti blazno smešno. Slavka je z vso barvanje, so se iz radovednosti premavnemo tolkla, Jovita s strahom vkup knili pred naš vhod. Morda so dvomili
držala dve letvici, a žebelj ju ni ubogal. v naše kreativne sposobnosti, a smo jih
Na njuno veliko veselje sem ju mučne- s svojimi unikatnimi umetnijami prepriga dela razrešila, ko sem povedala, da čale v nasprotno. Prišel je tudi predseza barvanje (ne risanje!) rut ne potre- dnik Peter, ki je pokazal pristno zadobujemo okvirjev, pač pa bujno domi- voljstvo nad našim odličnim uspehom.
šljijo. Mislim, da vas postopek barvanja Peter, tebi in sodelavcem hvala, ker ste
ne zanima kaj prida, zato naj zapišem le nam odobrili plačilo potrebnega matenekaj besed o bujnem packanju in pisa- riala iz društvene blagajne. Naslednjič
nem »malanju« rut. Res smo uživale pri bomo nekaj malega prispevale same.
prijetnemu opravilu, zraven klepetale,
pile kavico, se smejale in navduševale GORENJCI SO SE SKRILI V JAMI
Ko sem jaz na »rajžo« šla,
nad sosedino umetnijo. Koliko časa se
Zlatko je prišel pome,
nismo že takole igrale z barvami! Dogasaj moj »mercedes«
janje je bilo podobno super dovršeni
brez njegove pomoči
sprostitveni terapiji. Osebno sem bila
dolge poti ne zmore.
vesela, ker se nam je pri delu pridružila
tudi Milena, ki je sama s svojo hondo
pribrzela iz bližnjega Doma. Bravo, MiA vas morda zanima, kdo in kam
lena! Frajle, ki ste ostale doma, pogreša- smo »rajžali«? DP Gorenjske je za svole smo vas in trdno držimo pesti, da se je člane in svojce 24. maja organiziralo
nam boste pridružile na naslednjem izlet v Postojnsko jamo in Park vojaške
»frajlrskem« srečanju, ki bo 30. ju- zgodovine v Pivki, ki smo ga zaključili s
nija ob 10. uri v prostorih Društva v poznim kosilom v bližnji gostilni Morski
Kranju. Takrat bomo izdelovale rože iz konjiček. Veste, kako Izolčani nagajajo
krep papirja. Naša učiteljica – mento- Pivčanom? Imate vojaško podmornico,
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predelovalnico rib Delamaris in Morskega konjička, a morja pa še nimate!
Zlatko se je jezil nad pomanjkljivo navigacijo v kombiju. Seveda, ko mu ga
je Albina lep čas v roki držala in nekaj
po svoje prestavljala. Potem ga je pa še
izkušena Ivanka v roke vzela in ji kazala,
kako se to dela – naprej, gor, desno, k
seb' in »rikverc«. Mene je pa zadaj kar
lomilo od »fovšije«. In kaj sem za to dobila? Kazen, nekaj mokrega je kanilo z
neba. Fuj! Ptič se mi je »usral« na roko.
Bil je to enkratno organiziran in
izpeljan izlet, zato je lahko vsem neopravičljivo odsotnim žal, da niso bili
zraven. Udeležilo se ga je slabe tri desetnije navdušenih popotnikov. Najprej

V Postojnski jami (foto: Andraž Muljavec)

smo se ustavili pred Postojnsko jamo,
kjer smo si v Vivariju – Proteusovi jami
ogledali najznačilnejše predstavnike
živali. V Postojnski jami živi največ podzemnih živali (več kot 150 vrst) na svetu,
kar priča o ohranjenosti jamskega sistema. Najznačilnejša je človeška ribica
(Proteus anguinus), ki je največja med
jamskimi živalmi, saj v dolžino meri od
25 do 30 centimetrov, in je edini povsem na podzemlje vezani vretenčar v
Evropi. Živi do 100 let, brez hrane pa
lahko zdrži tudi več let. Razmnožuje se
z jajčeci, ki jih samica odloži na spodnjo
stran ploščatih kamnov. V Sloveniji je
človeška ribica z zakonom zavarovana
živalska vrsta, od leta 1982 pa uvrščena na seznam redkih in ogroženih vrst.
Globoko v Postojnski jami, pod kapni-
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Gasilka pred 85 let staro in 80 ton težko podmornico P-913 (foto: arhiv DPG)

ško goro Kalvarijo, je bil leta 1831 odkrit prvi jamski hrošček,drobnovratnik.
Našel ga je pomožni svetilničar in vodnik po Postojnski jami Luka Čeč. Do
odkritja drobnovratnika je veljalo, da v
podzemlju ni živih bitij, ampak le zmaji
in druge prikazni teme. Zakaj so ljudje
verjeli v zmaja v jami? Do jam so imeli
naši neuki predniki izreden »rešpekt«,
verjeli so, da v njih živijo grozne živali,
ki stalno čakajo, prežijo na morebitne
žrtve. Pozimi je zrak v jami toplejši od
zunanjega, zato je lažji, in se zato skozi
razpoke ter manjše površinske vhode
dviga na plano. S tem se sproži tako
imenovani »efekt dimnika«. Topel zrak
naj bi bil zmajeva sapa. Tudi najdba človeške ribice ni odpihnila teh praznoverij. Valvasor jo je 1689 v Slavi vojvodine
Kranjske opisoval kot »zmajevega mladiča« in niti slutil ni, da gre za jamsko
žival. Vse primerke so do takrat našli
zunaj jam, v presihajočih izvirih. Jamske
živali se hranijo z ostanki odmrlih živali,
rastlin in drugih organizmov. Kot človeška ribica in večina drugih jamskih živali
je tudi drobnovratnik brez oči in nepigmentiran. Razlike v obarvanosti so
opazne le zaradi razlik v barvnih odtenkih hitina. Telo je videti kroglasto zaradi
obokano napihnjenega zadka. Glava in
oprsje sta majhna ter ozka in kot vrat
štrlita iz zadka. Tipalnice in noge so zelo

dolge, kar mu omogoča hitro premikanje po stenah in razpokah jam.
Potem smo se odpravili v jamo.
Tam so »vozičkarje« naši pridni, močni
spremljevalci in krepki domači vodiči
prestavili na vlakec, ki nas je popeljal
na ogled jame po 3,7 km dolgi krožni
železniški progi. Mene je preložil moj
kasnejši »angel varuh«, vrlo krepki Boris. Na vlakcu je sedel zraven mene in
me čuval objemajoč kot varnostni pas,
da nisem zdrsnila s sedeža. Jovita, z Borisom sva dosledno ravnala po 9. božji
zapovedi! Saj je predsednik Peter budno pazil, da sem imela roki na dostojnem mestu. Postojnska jama je 20.570
m dolg kraški jamski sistem. Ustvarila
jo je ponikalnica reka Pivka, katere
podzemni tok je v dveh milijonih let
postopoma zniževal svojo strugo in
tako ustvarjal različna nadstropja jame.
Stalna temperatura v notranjosti jame
je bila še pred nekaj leti približno 8 stopinj Celzija, danes pa se giblje med 8 in
10 stopinjami. Višje temperature omogočajo rast lišajev na kapnikih, kar preprečuje nadaljnjo odlaganje apnenca
in rast kapnikov. Največja globina jame
je 115 m. Fantastičen preplet rovov, galerij in dvoran, osupljiva pestrost kraških pojavov ter preprosta dostopnost
so glavni »krivci« za izredno priljubljenost in obiskanost Postojnske jame.

Ob lepoti dvoran zastaja dih, ob prehodih skozi ožje dele poti pa poskoči
srčni utrip. Najlepši stalagmit, čudovito
bleščeče bela apnenčasta skulptura
Postojnske jame, se imenuje Briljant.
Približno 5 metrov visok kapnik stoji
na mestu, kjer skozi strop močneje in
enakomerno kaplja. Iz vode, ki polzi
po oblem temenu kapnika, se stalno
in enakomerno odlaga tanka plast
sige iz čistega kalcita. Zato ima kapnik
tako izredno bel in bleščeč videz ter ne
preseneča, da je že desetletja simbol
Postojnske jame in slovenskega Krasa.
Ob njem stoji baročno okrašen kapniški steber. Stvariteljica vseh teh lepot
je siga, mineral, običajno kalcit, ki se
izloča iz prezasičene vode. Siga gradi
kapnike, prevleke po stenah, ponvice,
skorje in druge fantastične oblike v
kraških jamah. V dvorani Briljanta lahko
po stenah ozadja občudujemo sigove
zavese, slap iz sige, imenovan Orgle, s
stropa visijo drobni stalaktiti. To je vsekakor eden najlepših prizorov zasiganega dela Postojnske jame.
Nadaljevali smo pot do Parka vojaške zgodovine (PVZ), kjer sta 9. maja
letos predsednik Borut Pahor in župan
občine Pivka položila temeljni kamen
(uradni začetek operacije »Celovita
ureditev kompleksa PVZ«) za nove
ogromne hangarje, kjer bodo varno
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V Parku vojaške zgodovine (foto: Andraž Muljavec)

spravljeni in na ogled postavljeni vsi
do sedaj zunaj stoječi predmeti ter
pridobljeni muzejski vojaški eksponati.
Tam se je Zdravko takoj ob prihodu nekaj smukal okrog prijazne vodičke, ki je
bila res izvrstno podkovana s podatki
o vseh razstavljenih stvareh. Muzejski
PVZ je bil odprt l. 2006. Vse to, kar je
v njem razstavljeno, praviloma ne sodi
v središče ženskega zanimanja, a vendar so najpogostejše obiskovalke PVZ
prav ženske. In obenem zelo zvedava
in hvaležna publika, pravijo odgovorni v parku. Kako tudi ne, saj zanimive
pripovedi ob razstavljenih eksponatih nadvse pritegnejo. Najprej smo si
ogledali 85 let staro in 80 ton težko
podmornico P-913 Zeta, ki je bila del
projekta gradnje podmornic razreda
Una, namenjenih tedanji floti jugoslovanske vojne mornarice. Skupno je
bilo tako dokončanih šest podmornic,
ki so dobile imena po rekah iz vsake
izmed socialističnih republik v Jugoslaviji. Podmornico nam je podarila Črna
gora in je bila l. 2011 pripeljana v Slovenijo. Zanimivo, kar 50 ton podmornice
je slovenske izdelave. Slovenci so bili
tudi sicer med poveljniki podmornic
v jugoslovanski vojni mornarici nadpovprečno zastopani. Glavna naloga
diverzantskih podmornic je bila predvsem prevoz in podpora bojnim po-
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tapljačem (diverzantom). Podmornice
so lahko sprejele do šest polno opremljenih diverzantov, hkrati je bilo treba
v lahki trup podmornice vkrcati 4 podvodna vozila – skuterje, in vso ostalo
opremo. V primeru izvajanja minskih
nalog je vsaka podmornica namesto
podvodnih vozil nosila 4 mine. Posadka na podmornicah se je tako gibala
med 4 in 10 člani, odvisno od namena
naloge. V dnu podmornice je 25 ton
akumulatorskih baterij (čas polnjenja
je 10 ur), ki so omogočale doseg okoli
250 milj (463 km) ob povprečni hitrosti
3 vozlov (5,5 km/h). Najvišja podvodna
hitrost teh podmornic je bila 8,2 vozla,

delovna globina potopa pri dodatni
obremenitvi z desetimi tonami balasta
pa je dosegala 120 metrov. Pritisk vode
na potopljeno podmornico je bil 200
ton/m2. Za pot od Trsta do Kotorja je
potrebovala 6 dni. Spojina KO2 (kalijev super ali hiperoksid) se uporablja v
podmornicah in vesoljskih ladjah za regeneracijo zraka (veže ogljikov dioksid,
sprošča kisik – t. i. umetno pridelan kisik, ki je lahko rakotvoren).
Šli smo skozi velike hale, kjer smo
si ogledali oklepna (tankovska) in artilerijska sredstva. Artilerija je kot »kraljica bojišča« znana že od začetkov
vojskovanja in predstavlja vse orožje,
ki je močnejše od ročnega, in ga običajno upravlja več ljudi. Prva artilerija
so bili katapulti in podobne naprave,
o »pravi« artileriji pa govorimo ob pojavu smodnika in prvih topov. V tankovskem delu sta izjemno pomembna tanka – ameriški M3A3 Stuart in
sovjetski T-34-85, oba sta sodelovala
v NOB. Po drugi svetovni vojni se je v
nekdanji Jugoslaviji razvoj oboroženih
sil razdelil na dva obdobja. Za prvo
začetno obdobje je značilno veliko
naslanjanje na sovjetsko vojsko. Leta
1948 je prišlo do znamenitega Informbiroja, kar je imelo za posledice otoplitev odnosov z zahodnimi državami,

Razstavljen je tudi znameniti tank, s katerim se je 26. junija 1991 začela agresija JLA
v osamosvojitveni vojni. (foto: Andraž Muljavec)
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Toliko zanimivega o tankih,
topovih, podmornici, kot
sem videla in slišala, tokrat
nisem še nikoli.
ki so Jugoslaviji v začetku 50-ih let
prejšnjega stoletja namenile izdatno
vojaško in gospodarsko pomoč. V ta
sklop sodi ameriška oklepna tehnika,
kamor spadajo tanki: M4A3 Sherman,
M47 Patton, lovec na tanke samohodni top M36 Jackson in oklepna vozila M3A1 Scout car ter M8 Greyhound.
Proti koncu 50-ih let je spet prišlo do
otoplitve političnih odnosov s Sovjetsko zvezo, kar je pomenilo ponovno
uvajanje sovjetske tehnike v oborožene sile. V ta sklop sodi sovjetska
oklepna tehnika, ki se lahko razdeli na
bojne tanke (T-55 in T-72), lahke tanke
(PT-76B), oklepna vozila (BTR-50), izvidniška vozila (BRDM-2), samohodno
topništvo (122 mm 2S1 gvozdika) ter
vozila zračne obrambe (LSRS Strela-1).
Sovjetska vozila predstavljajo glavnino
zbirke. T 55 v vojaškem žargonu rečejo,
da je »kalašnikov« med tanki, in je najbolj množično izdelan tank. Na bojišču

je bil najbolj potraten M47 Patton, ki je
na 100 km pokuril 700 l super bencina. Razstavljen je tudi znameniti tank,
s katerim se je 26. junija 1991 začela
agresija JLA v osamosvojitveni vojni in
je iz pivške kasarne nadaljeval pot do
Vrtojbe in Rožne doline. Zajet je bil od
slovenskih sil in vključen v 1. tankovsko
četo TONI 55. Helikopter Gazela TO-001
Velenje, ki je najnovejši pridobljen eksponat v vojaškem parku, je prav tisti,
s katerim sta Jože Kalan in Bogo Šuštar
28. junija 1991 prebegnila iz JA na slovensko stran. Prebeg je bil prava odisejada, ki sta jo načrtovala z mislijo: »Če
nama je usojeno, bova preživela!« V prihodnje nameravajo obnoviti še druge
vojašniške objekte in zgraditi hangar za
tanke in letala. Obenem si prizadevajo
pridobiti letalo Orel, ki ga bo donirala
Romunija. Je del vojaške dediščine,
pri čemer so ob njegovem nastajanju
bistveno sodelovali slovenski konstruktorji. Toliko zanimivega
o tankih, topovih, podmornici, kot sem
tokrat videla in
slišala v Parku
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vojaške zgodovine, nisem še nikoli.
Dovolj besed o njem.
Od tam smo že pošteno lačni odšli
do gostilne Morski konjiček, kjer smo
se res obilno okrepčali z odlično pripravljeno hrano. Vmes smo se seveda
pogovarjali o vsem videnem, slišanem
in občutenem, a tudi o nevidnem, neslišnem, neobčutenem je bilo precej
besed. Nam debate itak ne zmanjka.
Peter je dejal, da se uradno izlet po
kosilu v Pivki konča, a neuradno se je
smel zaključiti šele z ogledom večerne
»fuzbal« tekme med Real Madrid: Atletico Madrid, katere rezultat je bil potem 4:1. V glavnem, mi v kombiju smo
se varno pripeljali do Doma. Zadnje tri
kilometre do mojega prebivališča sem
se lahko vozila povsem brez skrbi, saj je
po Albininem izstopu Zlatko trdno prijel »šalthebel« v svoje roke in prevzel
popolni nadzor nad situacijo. Hvala
vsem za res prečudovit dan!

ZAHVALA
Spoštovane bralke in bralci Paraplegika, kot ste opazili je vsakem izvodu Paraplegika na hrbtni strani
vašega naslova priložena tudi položnica za prostovoljni prispevek. Vsem dosedanjim donatorjem se
v imenu Zveze paraplegikov Slovenije najlepše zahvaljujem in vam zagotavljam, da bomo vsa donirana sredstva racionalno porabili za informiranje in
izboljšanje kvalitete življenja naših članic in članov.

Terme 3000 Moravske Toplice - Izvir
zdravja iz globin Panonskega morja
Sredi prekmurske ravnice in vrelcev edinstvene
zdravilne črne termomineralne vode osebje
terapevtskega centra Thermalium poskrbi za vaše
odlično počutje v sinergiji z naravo. Na izbiro več kot
120 sprostitvenih in 150 terapevtskih storitev.

Vaši dobroti se priporočamo tudi
v prihodnje in prosimo za razumevanje.
Hvala!

Zveza paraplegikov Slovenije
Dane Kastelic

Bazensko dvigalo za gibalno ovirane
osebe na kopališču hotela Termal

02 512 22 00

RJODVSDUDSOHJLNLQGG

rezervacije@shr.si 
www.shr.si
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Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, PRŠUT IN REFOŠK
Društvo paraplegikov Istre in Krasa je ob 35-letnici delovanja dobilo priznanje Občine Piran.
PLAKETA OBČINE PIRAN ZA DPIK
Ob 35. obletnici delovanja je za nesebičnost, izjemne dosežke in prispevke
pri skrbi in pomoči sočloveku, za ohranjanje pozitivnih vrednot ter izjemno

dobro razvite kulturne in druge dejavnosti, s tem pa prispevku razvoja ter
promociji Občine Piran (tako v Sloveniji
kot v tujini) Društvo paraplegikov Istre
in Krasa dobilo občinsko priznanje.

Podžupanja Občine Piran Meira Hot je Društvu paraplegikov Istre in Krasa in njenemu predsedniku Željku Geciju, v imenu občine Piran predala PLAKETO OBČINE PIRAN. (foto: arhiv ZPS)

OBRAZLOŽITEV
Društvo paraplegikov Istre in Krasa je humanitarna organizacija, ki združuje občane s poškodbo hrbtenice in prekinjeno funkcijo hrbtnega mozga tako iz Občine Piran kot občin:
Koper, Izola, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana, Divača, Komen,
Pivka, Hrpelje-Kozina.
V ospredju delovanja Društva paraplegikov Istre in Krasa je
poseben socialni program, ki jih državni organi, javni zavodi
ter službe na lokalnem nivoju ne izvajajo. Ti programi odsevajo pomembnost vloge društva predvsem za paraplegike in
svojce ter njihovo socialno varnost v družbi. Naloge društva
so opredeljene predvsem s specifičnostjo potreb članstva.
Med najbolj poudarjene interesne dejavnosti v društvu sodita
kultura in šport.
Kulturna dejavnost ima s svojim delom v zadnjih letih vse
večjo veljavo pri vključevanju invalidov v družbo. Pri tem
ima društvo v slovenskem merilu veliko vlogo. Med likovnimi
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OBČNI ZBOR DPIK
Občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva, je najvišji organ društva in
voli vse druge organe. Upravni odbor
mora zagotoviti čim večjo udeležbo
članov, saj s tem sklepi občnega zbora
dobijo potrebno legitimnost. Sklicuje
ga enkrat letno, praviloma v marcu.
Tako smo se v prostorih društva srečali 28. marca. V delovno predsedstvo
so bili izvoljeni Vojko Gašperut in
Emil Filipič ter Benjamin Žnidaršič
kot predsednik. Potrdili smo zaključni
načrt, poročilo nadzornega odbora in
inventurne komisije. Plan dela Društva
paraplegikov Istre in Krasa je predstavil predsednik Željko Geci, delo
Zveze paraplegikov pa predsednik
Dane Kastelic. Strokovne sodelavke
so predstavile finance in novosti na
socialnem področju. Potrdili smo tudi
plan dela za 2014 in s pobudami ter
vprašanji uspešno zaključili sestankovanje.
PARADA UČENJA V POSTOJNI
Društvo paraplegikov Istre in Krasa
je v sodelovanju z Zavodom Ars Viva
16. maja prisostvovalo na Paradi učenja
2014 v Postojni. Organizator Ljudska
univerza Postojna, lokalni koordinator,

umetniki izstopajo Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič, Jože
Tomažič, Dragica Sušanj in preminuli Stojan Zafred, med literarnimi pa pesnik Benjamin Žnidaršič. Leta 2005 je članica
Sladjana Grdanj dobila študentsko Prešernovo nagrado. Ena
izmed pomembnejših aktivnosti društva je seznanjanje mladih s posledicami invalidnosti, zato sodelujejo z osnovnimi
šolami v Sloveniji in Italiji.
V program, ki ga predstavljajo različne oblike športnih vsebin,
tako rekreativnih kot tekmovalnih, je vključenih veliko članov.
Poudarek je na rekreativnih vsebinah, v katere se ob različnih
dejavnostih vključujejo vsi člani. Iz navedene množične udeležbe se ustvarjajo tudi tekmovalne ekipe v kolektivnih in posameznih športih.
Za izjemne dosežke in prispevke pri skrbi in pomoči sočloveku, za nesebičnost, ohranjanje pozitivnih vrednot ter izjemno
dobro razvite kulturne in druge dejavnosti podeljuje župan
Društvu Paraplegikov Istre in Krasa PLAKETO OBČINE PIRAN.
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Na tokratnem Občnem zboru smo potrdili zaključni načrt, potrdili poročilo nadzornega
odbora in inventurne komisije. (foto: arhiv DPIK)

in Občina Postojna, častni pokrovitelj
prireditve, sta na prireditvi pod sloganom »Znanje raste« združila preko 30
izobraževalnih, ustvarjalnih, promocijskih, informativno-svetovalnih, kulturnih in družabnih doživetij za vse generacije. Skozi barvito dogajanje na odru
in stojnicah smo zbliževali priložnosti
vseživljenjskega učenja.
Društvo paraplegikov Istre in Krasa
se je predstavilo z izdelki svojih članov
in demonstracijo slikanja z usti Benjamina Žnidaršiča in Vojka Gašperuta. Srečko Petkovšek je pripravil
demonstracijsko delavnico vožnje z
invalidskim vozičkom, predsednik Željko Geci pa je kot predstavnik društva
informiral mimoidoče. Zavod ARS VIVA
se je predstavil s svojo dejavnostjo. Janja Urbiha pa prikazala izobraževalno
delavnico o špargljih.
Benjamin Žnidaršič je v nagovoru
mladim poudaril: »Ko boste spoznali, da imate vse, kar potrebujete za
uspeh, v sebi, boste spoznali skrivnost
človeškega življenja. Temeljni kamni
so: poštenost, trden značaj, zaupanje, vztrajnost, ljubezen in zvestoba.
Uspeh in sreča nista stvar priložnosti,
ampak izbire. Naučite se živeti po filozofiji »NAREDI ZDAJ«. Kar ste se namenili narediti, naredite danes, in ne jutri
ali pojutrišnjem. Ko srečate nekoga, ki

vam je simpatičen ... stopite do njega,
se mu predstavite, ga povabite na kavico ali sok. Ponudite človeku roko in
prav gotovo jo bo sprejel. Nasmehnite
se neznancu in on se vam bo nazaj. Če
nekomu rečete nekaj prijaznega, pridobite tudi sami. Dajajte pobudo, ne
čakajte, da bo to storil drug. Če boste
le čakali, boste vedno sami. Sprejmite
ljudi, kakršni so, z vsemi plusi in minusi.
Kar iščete v človeku, to boste našli. Če
iščete dobro, ga odkrijete, če iščete slabo, ga boste tudi našli.«
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SOCIALNO PODJETNIŠTVO PRILOŽNOST ZA VSE
Na Fakulteti za upravo je na povabilo koordinatorke za študij invalidov
Margit Horvath sodelovali tudi naš
član Benjamin Žnidaršič. Okrogla miza
na temo Socialno podjetništvo kot
nova oblika zaposlovanja je bila 14.
maja v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije.
Sodelovali so naslednji gosti:
– doc. dr. Nina Tomaževič, Fakulteta za
upravo
– mag. Ana Vodičar, MDDSZ
– Dolores Kores, socialno podjetje PREMIKI, Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma
– Peter Svetina, socialno podjetje KARSO, zaposlitveni center, d.o.o.
– Nika Galič Poženel, socialno podjetje
BRINJEVKA d.o.o.
– Emir Okanović, SONČEK, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Razprava je tekla o pogojih za zaposlovanje težje zaposljivih kategorij prebivalstva in možnostih financiranja kot
podpornem okolju za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. Na začetku

Na stojnici smo predstavili DPIK in Zavod Ars Viva. (foto: arhiv DPIK)
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je zbrane nagovoril dekan Fakultete za
upravo doc. dr. Janez Stare, ki je dejal,
da je tema fakulteti pomembna, saj naš
trud ne izkazujemo le s tem, ko želimo
študentom s posebnimi potrebami
omogočiti kar najboljše pogoje za študij, ampak nas zanima, kaj bo z njimi po
študiju. To je priložnost, da izvejo več
o tovrstni obliki zaposlitve ali poslovnega ustvarjanja, da pa je to vsekakor
tema, ki je pomembna prav za vse študente, zato je prav, da jo predstavimo
širši javnosti.
MOTIVACIJSKA DELAVNICA NA
GOZDARSKI SREDNJI ŠOLI
Benjamin Žnidaršič se je 4. aprila
odzval na povabilo Srednje gozdarske
šole, da dijakom 3. letnika zdravstvene
šole predstavi invalidnost. Spregovoril
je o možnosti, kako lahko kot invalid
uspeš v življenju in živiš v današnji družbi s polno mero optimizma. Ustvarjanje lastne kariere predstavlja za mnoge
mlade stresen in težaven proces, ki ga
spremljajo številne zavrnitve in upad
samozavesti. Zato smo z motivacijsko
delavnico poskusili spodbuditi voljo
in vztrajnost v časih, ko nam vsi dopovedujejo, da se nič ne izplača in da
nimamo možnosti za ustvarjalno delo.
Dijaki so se poskusili vživeti v življenje
invalidov preko filma Zgodbe o volji in
moči ter s predstavitvijo slikanja z usti
podoživeli umetnost malo drugače.
Benjamin Žnidaršič jim je kot bodočemu medicinskemu osebju razložil posebnosti, ki jih prinaša invalidsko življenje. Kaj je pomembno za razumevanje
drug drugega in kako graditi boljši svet
in družbo.
Jože Globokar
NAJBOLJŠI REZULTAT DOSEGEL PLANK
Prvo kolo ekipnega tekmovanja
je s pomočjo Atletskega kluba Koper
odlično organiziralo in izvedlo DP Istre
in Krasa. Odlične so bile tudi razmere
za tekmovanje. Najboljši rezultat tek-
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Motivacijski nagovor mladim (foto: arhiv DPIK)

Benjamin Žnidaršič je skušal bodočemu medicinskemu osebju razložiti posebnosti, ki jih prinaša invalidsko življenje. (foto: arhiv DPIK)

movanja je dosegel Henrik Plank
iz DP jugozahodne Štajerske v metu
kopja, zelo dobro pa je nastopal tudi
Uroš Jurečič iz DP ljubljanske pokrajine. Tekmovanje je zaznamovala dobra udeležba, saj je sodelovalo kar 37
tekmovalcev iz sedmih pokrajinskih
društev Zveze paraplegikov Slovenije.
Razveseljivo je tudi, da so udeleženci
tekmovanja množično nastopili v vožnjah in ne le v metih, kot se je žal to
dogajalo v preteklosti.

Društvo paraplegikov Istre in Krasa se
zahvaljuje Društvu Springer Riders iz Hruševlja (motoklub) za donacijo ob tekaški
akciji. (foto: arhiv DPIK)
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Za nami je pestra in zanimiva pomlad. Marca smo se zbrali na rednem letnem občnem
zboru, organizirali smo 14. memorial v spomin na Petra Zdovca v kegljanju, košarkarji
pa so postali državni prvaki. Aprila smo se predstavili s svojo stojnico na Dnevu zdravja
v Celju, ob Dnevu zemlje smo obiskali osnovno šolo v Zrečah, končana je bila tudi sanacija naših društvenih prostorov. Maja smo sodelovali na sprehodu z gibalno oviranimi,
organizirali smo preventivno merjenje krvnega sladkorja in holesterola, naša tetra sekcija pa se je odpravila na svoj tradicionalni izlet.

R

edni letni občni zbor smo tudi
tokrat organizirali v Šempetru
v Spodnji Savinjski dolini. Udeležilo se je 48 članic in članov. Še pred
pričetkom nam je zapela »Dalmatinska
klapa« in požela glasen aplavz. Občni zbor je soglasno sprejel poročila za
leto 2013 po posameznih resorjih, višino članarine za leto 2015 in se seznanil
s programom za leto 2014. Predstavniki
ZPS: predsednik Dane Kastelic, strokovna sodelavka Špela Šušteršič in
podpredsednik Damjan Hovnik so
spregovorili o aktualnih dogodkih in
planih za letošnje leto. Ob okusni večerji in dobri kapljici je pestro popoldne prehitro minilo.
21. marca smo se odpravili v Šmartno ob Paki, kjer smo se udeležili sprejema pri županu Janku Kopušarju. Sprejem je bil namenjen gibalno
oviranim osebam oziroma občanom,

ki za premikanje
uporabljajo invalidski voziček. Prisotni
so opozorili na nekatere ovire, ki jim
dnevno
onemogočajo neovirano
gibanje po javnih
površinah, opozorili
so na nekatere javne zgradbe (cerkev,
Dan zdravja v Celju (foto: arhiv DPJZŠ)
kulturni dom), ki
nimajo urejenega
dostopa v skladu z zakonom o graditvi nosti, prav tako tudi dejavnosti zavoda
objektov. Županu smo predstavili tudi Vozim. Stojnico smo si tokrat delili z
naše dejavnosti. Dogovorili smo se, da Društvom za celiakijo Celje. Kljub slabebomo popisali, kje so ovire, in izdelali mu vremenu je prireditev lepo uspela.
Kot ste verjetno prebrali v prejšnji
idejni plan za odpravo le-teh. 18. aprila
je ekipa našega društva popis že izve- številki, je naše prostore meseca februdla, občina pa obljubila, da jih bo po- arja zajel požar. Po mesecu dni dogovarjanj z upravnikom stavbe, zavarovalskušala v najkrajšem času odpraviti.
7. aprila svetovna zdravstvena or- nicama in zbiranjem ponudb izvajalcev
ganizacija obeležuje so se konec marca končno začela sanaDan zdravja in v ta cijska dela. Najprej so odstranili stropne
namen je mestna plošče, temu je sledila sanacija klima
občina Celje organi- naprave, saj je bilo potrebno zamenjati
zirala različne prire- izolacijo ter odtočne cevi in prečistiti
ditve. Naše društvo filtre. Steklarji so obnovili nosilno konje sodelovalo na strukcijo fasadne stene in zamenjali
osrednji prireditvi, ki stekla. Za njimi so prišli pleskarji, ki so
je potekala v centru prepleskali celotno društvo in namemesta 5. aprila. Na stili stropne plošče, sledila je montaža
stojnici smo pred- električnih komponent in na koncu
Sprejem pri županu Šmartna ob Paki (foto: arhiv DPJZŠ)
stavili naše dejav- mizarska dela. 30. aprila se je v preno-
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Sanacija prostorov (foto: arhiv DPJZŠ)

tudi za družine z
malčki v otroških
vozičkih. Dana tema
dneva »Sobivanje in
ekologija urbanega« je uporabljena
kot testni primer, da
smo v obravnavo
vzeli tudi tlakovana
področja mesta in
objekte v javni rabi.
Ugotovljene
pomanjkljivosti smo
strnili v pobudo za
participirano oblikovanje javnega prostora in jih predali odgovornim na mestni občini Celje. Pobudnica urbanih
sprehodov je bila Jane's Walk, ki izhaja iz Toronta, njen namen je širjenje
dragocenih sporočil Jane Jacobs in
popularizirati živost mest, ki se poraja

vljenih prostorih prvič po požaru na 11.
seji sestal upravni odbor društva, ki je
poleg rednih točk na dnevnem redu
pohvalil izgled prenovljenih prostorov
in se zahvalil Tončki, Karmen, Marini
in Milici, ki so na koncu temeljito počistile prostore.
24. aprila smo se z velikim
veseljem odzvali povabilu
osnovne šole Zreče, ki je
ta dan na različnih delavnicah in predavanjih obeležila
Dan Zemlje. Ena od tem
je bila tudi invalidnost. Barbara je prikazala projekt na
temo varne vožnje. Aleš in
David sta predstavila šport
invalidov, v prvi vrsti košarko
na vozičkih. Učencem smo
spregovorili tudi o probleSprehod po mestu (foto: arhiv DPJZŠ)
mih, s katerimi se srečujemo
v vsakdanjem življenju, in
drugih dejavnostih, s katerimi se ukvarjamo.
8. maja smo se na Krekovem trgu v Celju skupaj
z Medobčinskim društvom
delovnih invalidov Celje,
Društvom gluhih in naglušnih Celje ter Medgeneracijskim društvom Savinja Celje
udeležili pohoda po centru
mesta. Preverjali smo dostopnost in mobilnost za gibalMerjenje holesterola (foto: arhiv DPJZŠ)
no in senzorno ovirane kot
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preko povezanosti prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci. V
zadnjih desetletjih se je po vsem svetu
razširilo zavedanje, da mesta z živahnim
vsakdanjim utripom, pestro ponudbo
programov v objektih in takšnimi ureditvami javnega prostora, ki prebivalce
spodbujajo, da po vsakdanjih opravkih
hodijo peš, omogočajo višjo kakovost
življenja.
12. maja smo v društvenih prostorih organizirali meritve holesterola,
sladkorja v krvi in krvnega tlaka.
Obiskale so nas tri študentke Visoke
zdravstvene šole iz Celja. Poleg meritev
so našim članicam in članom glede na
rezultate svetovale, kakšne diete naj
se držijo; v primeru precej povečanih
vrednosti so priporočile pregled pri
zdravniku.
21. maja se je na svoj vsakoletni
izlet odpravila naša tetra sekcija, tokrat v res velikem številu. Izbrana destinacija je bilo
Prekmurje. Obiskali so lončarja
in lončarski muzej na prostem
v Filovcih, v Dobrovniku so se
ustavili v vrtu tropskih rastlin,
kjer so lahko občudovali številne orhideje in ostalo tropsko
in subtropsko rastlinje. Sledil
je ogled izdelave mesnih izdelkov, kot to počnejo v mesarstvu Kodila v Markišavcih,
kjer so si tudi napolnili želodčke. Na poti do otoka ljubezni
v Ižakovcih so se ustavili še v
Murski Soboti in pozdravili vedno gostoljubne Prekmurce v
društvenih prostorih. Brodar
in vodička sta skupino z brodom prepeljala preko Mure na
otok, ki je znan po ohranjanju
kulturne in zgodovinske dediščine ter spoznavanju starih
običajev preteklih časov. Sledila je še zadnja postaja in sicer
peninska klet v Gornji Radgoni, ki je pohvalno povsem pri-
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Ob zaključku izleta (foto: arhiv DPJZŠ)

rejena tudi obiskovalcem na invalidskih
vozičkih. Spoznali so zgodovino kleti
in postopek pridelave penin. Izlet je
uspel, saj so doživeli in izvedeli mnogo
novega in lepega.
24. maja je bila v Kajakaškem centru
na Špici v Celju organizirana dobrodelna prireditev »Tečem, da pomagam«
v organizaciji Lions klubov: Celje, Keleia, Mozaik in Žalec; ter Leo klubov: Mavrica in Celjski vitezi. Izkupiček tokratne
prireditve je šel za obnovo v požaru
poškodovane opreme našega društva.
Vsak udeleženec teka ali hoje je prispeval 5 evrov, otroci pa enega. V lepem
sončnem vremenu je program potekal
od 11. do 15. ure. Predstavili so se tudi
mladi judoisti ter zumba in orientalski
ples. Na prireditvi so imeli svoje stojnice: Društvo slepih in slabovidnih Žalec,
Društvo gluhih in naglušnih Celje ter
naše društvo. Udeleženci so lahko preizkusili hojo s palico za slepe, brajevo
pisavo, ročna kolesa, vozičke za košarko
in še marsikaj drugega. Prireditev je bila
v prvi vrsti namenjena promociji zdravja in razumevanju življenja paraplegikov, slepih in slabovidnih ter gluhih in
naglušnih oseb. Veliko število tekačev
in obiskovalcev je poskrbelo, da je prireditev lepo uspela.
Za konec pa še nekaj o športnih
dogodkih v zadnjih mesecih. Košarkarji so odigrali končnico državnega

prvenstva in turnir za pokal ZPS. Naša
ekipa Thermana-DP Celje je prvič postala državni prvak Slovenije. Na turnirju za pokal ZPS so žal igrali nekoliko
slabše in osvojili 4. mesto. 14. marca
smo organizirali 14. memorial v spomin
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na Petra Zdovca, ki je štel tudi za 4. krog
lige v kegljanju. Še enkrat se je pokazalo, da gre za največje kegljaško tekmovanje med paraplegiki, saj se ga je
udeležilo 47 tekmovalcev in tekmovalk.
S tekmama v Novi Gorici in Kamniku se
je v mesecu aprilu liga zaključila in naši
so osvojili končno 3. mesto. Tretji je bil
tudi Henrik Plank na posamičnem
državnem prvenstvu v kegljanju med
tetraplegiki. S tekmo v Novem mestu
se je zaključila liga v šahu. Naši šahisti
so tokrat osvojili nehvaležno 4. mesto.
S toplim vremenom sta se aprila in
maja pričeli ligaški tekmovanji, ki potekata na prostem. Ribiči so tekmovali v
Brestanici, Gradišču in Slovenj Gradcu,
atleti pa v Kopru.
Naj bo za tokrat dovolj. O letnem
srečanju članov in še čem pa v naslednji številki.

Tečem, da pomagam. (foto: arhiv DPJZŠ)

Ekipa Thermana-DP Celje postala državni prvak (foto: arhiv DPJZŠ)
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Valentin Zdravko Grilc | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Organizirali smo 3. kolo v športnem ribolovu in 3. kolo v atletskem tekmovanju Zveze
paraplegikov Slovenije ter se udeležili festivala "Igraj se z mano".
TEKMA NA IDILIČNEM RIBNIKU
3. kolo v športnem ribolovu lige Zveze paraplegikov Slovenije je potekalo 22. maja na ribniku Brdinje (Ravne
na Koroškem). Ribnik je v lasti koroške ribiške družine iz Dravograda, ki
nam vsako leto odobri eno tekmo,
saj je prostor dobro dostopen za
osebe na invalidskih vozičkih.
Zbor ribičev je bil do pol osme ure
zjutraj, pričetek tekmovanja ob devetih
in je trajal do trinajstih, ko so ob koncu
stehtali ulov. Na tekmovanju je sodelovalo 7 regijskih društev s po tremi tekmovalci v ekipi in štirimi posamezniki.
Ulov ni bil preveč dober, a vreme
lepo, edino tetraplegiki smo se zaradi
sonca malo pregrevali. Po tekmovanju sta sledila kosilo v gostilni Marčič v
Slovenj Gradcu ter razglasitev končnih
rezultatov. Dve ekipi sta na tekmova-

nju imeli enako število kazenskih točk
(11): Društvo paraplegikov Koroške ter
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja. Ker smo imeli Korošci večjo težo ulovljenih rib, smo zasedli višje mesto.
Stojan Rozman
SPODBUDA SOCIALNI INTEGRACIJI
Dogodek je samo en del v mozaiku
dogodkov mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano«, ki poteka v okviru Zavoda za usposabljanje Janeza Levca in Društva za
kulturo inkluzije.
30. maja se je v organizaciji Sožitja
Zgornje Dravske doline na Muti odvijal
festival »Igraj se z mano«. Povezovanje
skozi igro je eno od vodilnih načel dogodkov, ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo socialno integracijo oz. inkluzi-

Stojan v družbi s psom pomočnikom in otroki (foto: arhiv DPK)
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jo med otroki, mladostniki, odraslimi
osebami s posebnimi potrebami ter
ostalo večinsko populacijo vseh generacij. Udeleženci smo soustvarjali
ter aktivno sodelovali v 21 nastopih
(glasbenih, plesnih, dramskih) na glavnem odru in 23 delavnicah z animacijami. Na festivalu je sodelovalo tudi
Društvo paraplegikov Koroške. Prikazali
so, kako se uporablja invalidski voziček,
igra košarko na vozičkih in dela s psom
pomočnikom. Več informacij na www.
igrajsezmano.eu.
Jože Globokar
TRETJI KROG ATLETSKE LIGE
Atleti imajo v letošnjem letu srečo
z vremenom. Tudi tretji krog ekipnega
atletskega tekmovanja je namreč potekal v idealnih razmerah. Tekmovanje se
je v organizaciji Društva paraplegikov
Koroške in Atletskega društva Slovenj
Gradec odvijalo 19. junija na atletskem
stadionu v Slovenj Gradcu. Najboljši rezultat tekmovanja sta dosegla Anton
Brezlan v suvanju krogle in Henrik
Plank v metu kopja. Tekmovanja se je
udeležilo 31 tekmovalcev iz petih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov
Slovenije. Po treh krogih vodi ekipa
DP jugozahodne Štajerske (13.663,04),
druga je ekipa DP Koroške (11.906,41),
tretja pa ekipa DP ljubljanske pokrajine
(11.730,85).
Potrudimo se, da bo svet
vreden svojih otrok.
Pablo Casals
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Na občnem zboru sta navdušila vokalna skupina Cantemus in enkraten nastop Eve
in Mihe Striptiz by Miha. Aprila smo pripravili tradicionalno kegljaško tekmovanje za
pokal občine Domžale, maja pa »spravili pod streho« mednarodni 34. Pogačnikov memorial v košarki na vozičkih. In še kaj – preberite v nadaljevanju.
OBČNI ZBOR DRUŠTVA Z DRUŽABNIM
SREČANJEM
Vsa pokrajinska društva Zveze paraplegikov Slovenije v marcu pripravijo
svoje redne občne zbore, na katerih se
člani seznanijo s poslovanjem svojega
društva in programom dela v prihodnjem obdobju. Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine je svoj občni zbor
pripravilo 26. marca v prostorih gostišča Kongo v Grosupljem.
Ko smo čakali na sklepčnost Občnega zbora sta Tamara Bokalič in
Miha Mirtič predstavila celosten program in izposojo medicinsko-tehničnih
pripomočkov SOČA OPREMA, vmes
pa je Polona Jevšnik izvedla anketo
o poškodbi hrbtenjače.
Po formalnem uvodnem delu –
pozdravnem nagovoru predsednika
društva, izvolitvi delovnega predsedstva (predsednica Mirjam Kanalec),
verifikacijske komisije in overovateljev
zapisnika so številni člani prisluhnili poročilom Nadzornega odbora, Disciplinske komisije, poročilu o delu društva v
letu 2013 in poročilom referentov. Sledila je razprava in njihov sprejem.
V nadaljevanju občnega zbora je
predsednik društva Gregor Gračner
članom predstavil obsežen program
dela za leto 2014. Omenil je težave, ki
se obetajo v letošnjem letu in bodo
neugodno vplivale na realizacijo zastavljenih ciljev. Mednje v prvi vrsti sodi
že predviden manjši priliv denarja, ki
ga društvo dobi od loterijskih sredstev

preko Zveze. Društvo bo moralo vložiti tako pri društvih kot pri Zvezi združitev
vse napore, da bo vsaj del tega denarja nekaterih programov. Program osebdobilo iz drugih virov. Predsednik je ob ne asistence je predstavila strokovna
tem pripomnil, da bomo za delovanje delavka Špela Šušteršič, nato pa so
porabili 20, za izvajanje programov pa člani predstavnikom krovne organiza80 odstotkov denarja. Ker so izpadla lo- cije postavili kar nekaj vprašanj in dobili
terijska sredstva za nakup novega kom- odgovore s prve roke.
V nadaljevanju je projekt Invalid za
bija, smo v humanitarni akciji že začeli
zbirati sredstva za nakup. Po razpravi invalida in vozičke Progeo predstavil
Žiga Bajde, novo sedežno blazino
so člani program dela potrdili.
Članarina predstavlja nekakšno za- Amovida (uvrščena je med zelo zahvezo in pripadnost včlanjenih do svo- tevne in jo predpiše zdravnik specialist)
jega društva. Člani so se odločili, da pa Aleksander Čerče – Corpo d.o.o.
Po zaključku uradnega dela smo se
znesek 15 €, ki ni pretirano visok, ostane enak lanskemu. Socialno šibki člani zadržali še na prijetnem družabnem
lahko zaprosijo za oprostitev plačila srečanju in doživeli nekaj lepih in veselih trenutkov. Najprej nas je navdušil
članarine.
Kot na drugih občnih zborih dru- nastop vokalne skupine CANTEMUS
štev so bili tudi na našem prisotni pred- s slovenskim in angleškim izborom
stavniki Zveze paraplegikov Slovenije. nepozabnih pesmi, med njimi Ti si
Predsednik Zveze Dane Kastelic je moja ljubezen, Čez Šuštarski most in O
v grobem predstavil celostno poslan- happy day. Ta odlična skupina nam je
stvo Zveze v preteklem obdobju, hkrati nastop pripravila brezplačno, prav tako
pa nanizal smernice
za leto 2014. Opozoril je na varčevalne
ukrepe, ki so v sedanji krizi neobhodno
potrebni, in tudi pri
Zvezi (kot pri drugih invalidskih organizacijah) bodo
za izvajanje nekaterih
programov
primorani
uvesti
participacijo. Drugi
Odlična vokalna skupina CANTEMUS (foto: Jaša Kamenik)
varčevalni ukrep bo
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tudi naslednja nastopajoča: klovnesa
Eva Škofic Maurer in Miha Dolamič,
ki sta nam uprizorila enkraten Striptiz
by Miha.
OLAJŠAJ SI ŽIVLJENJE
Društvo je 24. aprila v svojih prostorih pripravilo zanimivo predavanje
z naslovom – Olajšaj si življenje.
Ogledali smo si predstavitev številnih
medicinsko-tehničnih pripomočkov, ki
nam po poškodbi hrbtenjače resnično lajšajo življenje in pomagajo omiliti hude posledice. Zajete so bile tudi
pravice za te pripomočke (iz naslova
ZZZS) ter pravilna in varna uporaba
le-teh. Predavanje je s projekcijo slik in
obrazložitvijo vodila Petra Grabner,
dipl. delovna terapevtka iz URI-SOČA.
Vsebovalo je skoraj vse medicinskotehnične pripomočke: od navadnih
in električnih vozičkov, skuterjev do
različnih sedežnih in posteljnih blazin,
rehabilitacijskih pripomočkov, kopalne
opreme, pripomočkov za oblačenje in
hranjenje, kuhinjskih pripomočkov za
pripravo hrane, ortoz za roke, pripomočkov za presedanje … V nadaljevanju je govorila o testiranju in predpisih
ter kategorizaciji teh pripomočkov ter
seveda pravilni uporabi naštetega.
Uporabniki največjo napako delamo
prav pri nepravilnem ravnanju z MTP,
kjer prednjači nepravilna raba sedežnih

blazin. Za primer naj povemo, da med
nami najbolj uporabna ROHO blazina
ne da želenega učinka, če ni optimalno
napolnjena z zrakom. Po mnenju Grabnerjeve je zelo pomemben tudi položaj sedenja na vozičku.
Omenila je še prilagoditev grajenega bivalnega okolja in dostopnost
do različnih objektov ter zunanjo in
notranjo opremo (ograje, oprijemala,
klančine, dvižne ploščadi, dvigala, stopniščne vzpenjalnike …). Videli smo
veliko zanimivih fotografij in idealnih
rešitev, a večina od njih ni dosegljiva za
naš žep. Se pa ob njih porajajo različne
cenejše ideje.
DELOVNI SESTANEK ČLANOV
S PREDSTAVNIKI OBČIN
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je 13. maja v prostorih gostišča Soklič v Zalogu pri Krtini pripravilo
delovni sestanek članov s predstavniki
občinskih institucij, predstavnico ZZZS
in predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije. Delovnega srečanja so se udeležili tisti, ki živijo v občinah Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica, Moravče in Dol
pri Ljubljani. Z omenjenimi predstavniki so razpravljali o različnih težavah, s
katerimi se vsakodnevno srečujejo.
Predsednik Gregor Gračner je v
uvodu predstavil celostno dejavnost
in poslanstvo vključno s šestimi soci-

Predavanje je pripravila Petra Grabner, dipl. delovna terapevtka.
(foto: Kaja Smole)
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alnimi programi. Društvo v »številkah«
je predstavila podpredsednica Mirjam
Kanalec in omenila strukturo članstva,
mrežo poverjenikov, zanimive podatke
anketiranih članov, potek projekta ozaveščanja mladih po šolah ter financiranje. Predstavnik Zveze arhitekt Matjaž
Planinc je prisotne seznanil z arhitekturnimi ovirami v bivalnem in javnem
grajenem okolju. Omenil je vse dejavnike od uporabnikov, projektantov,
financerjev, izvajalcev, upravnih enot
do inšpekcije. Strokovna delavka Zveze
Špela Šušteršič je predstavila osebno
asistenco in sodelovanje z uporabniki.
Predstavniki občin – župan občine
Lukovica, podžupanja občine Domžale, predstavnica občine Dol pri Ljubljani, direktorica Centra za socialno delo
Domžale, predstavnik policijske postaje Domžale so pripovedovali o delu, ki
je povezano z nami, predstavnica ZZZS
pa nas je seznanila s pravilnim postopkom nabave medicinsko-tehničnih pripomočkov (MTP). Ob zaključku predstavitev se je razvila živahna razprava,
tekla pa je predvsem o arhitekturnih
ovirah, večno zasedenih parkirnih
prostorih in MTP. Od odgovornih smo
dobili kar nekaj obljub, upamo, da jih
bodo izpolnili. Omenimo naj majhno
razočaranje članov iz občin Moravče,
Trzin in Mengeš, ker svojim predstavnikom niso mogli posredovati težav.

Predstavniki občin Domžale, Lukovica in Dol pri Ljubljani ter ZZZS,
CSD Domžale in policije (foto: arhiv DPLJ)
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Ljubljani. Lani pomagal vstopiti in izstopiti. Nekateri
smo si ogleda- vozniki avtobusov so zelo ustrežljivi,
li Da Vincijevo drugi pa nekoliko manj. Tudi tokrat je
razstavo, še prej bilo tako, saj smo zaradi nepravilne
Narodno galeri- pomoči in brez pomoči voznika zvrjo, obiskali Lju- nili na pločnik eno od potnic. K sreči
bljanski grad, se brez poškodb!
Fascinantna razstava Možgani –
popeljali z ladjico po Ljublja- zgodba od znotraj govori o tem,
nici itd. Na vsa kako možgani delujejo, razmišljajo, čutisrečanja smo se jo, čustvujejo in se spreminjajo. Izredno
člani, ki živimo zanimivo in poučno razstavo je pripraPredstavitev poslanstva društva (foto: Mojca Burger)
v Ljubljani ali vil ameriški naravoslovni muzej iz
bližnji okolici, New Yorka, sodobna tehnologija 21.
pripeljali z »zelenci« mestnega prome- stoletja pa je snovalcem omogočila
OZAVEŠČANJE MLADIH SE NADALJUJE
Obljubo, ki smo jo dali 7. januarja, da ta, težje gibalno ovirane člane pa so celo vrsto trikov. Že v uvodnem videu
se bomo na OŠ Tone Čufar v Ljubljani ves čas spremljale študentke drugega smo lahko spoznali možgane in njihoše vrnili, smo tudi izpolnili. 12. maja smo letnika delovne terapije Zdravstvene vo delovanje, nato pa sami s pomočjo
za 74 učencev 8. in 9. razreda izvedli tri fakultete. Z nami je bila tudi njihova interaktivnih prikazov, ugank, slik možganov in modelov poskušali raziskovati
delavnice v okviru projekta Različ- mentorica Alenka Plemelj, prof. def.
občutke, čustva, minost je zakon! Na prvi so se spoznali
sli in razvoj. Spoznali
s poškodbami hrbtenjače in vzroki, ki
smo, kako se možgani
so nas pripeljali na invalidski voziček.
spreminjajo od rojstva
Mojca, Rok in Mirjam so jih na podlagi
do smrti, njihove nelastnih življenjskih zgodb opozorili na
slutene možnosti ter
nevarnosti, ki prežijo nanje v prometu
ogromne potenciale.
in drugje. Predstavili so jim življenje na
Videli smo proces miinvalidskem vozičku in naše društvo, ki
šljenja možganov, ko
nam pomaga pri neodvisnem življedobijo podatke, in njinju in vključevanju v družbo. Učenci in
hovo obdelavo.
učenke so bili navdušeni nad Silvom, ki
Ta bogata razstajim je pokazal, kako nastajajo umetniva človeka resnično
ške slike izpod čopiča, ki ga spretno vrti
prevzame in mu želi
z usti. Najbolj je bila za šolarje zanimiva
Poučna razstava našega dragocenega organa (foto: Fani
Globokar)
vzbuditi občutek čupraktična izkušnja premagovanja ovir
denja nad lastnimi
z invalidskimi vozički, kjer jim je Nino v
Omenimo naj, da se invalidi na možgani. Spoznali smo, kako čudovit
šolskem parku na prirejenem poligonu
predstavil pravilen in nepravilen naklon vozičkih in nekateri drugi invalidi ter organ so, kako jih lahko spreminjamo
klančine, robnike ter druge arhitektur- naši spremljevalci z avtobusi LPP lahko in kako pomembni so v našem vsakdavozimo brezplačno. To nam omogoča njem življenju.
ne ovire v grajenem okolju.
LPP v okviru projekta CIVITAS ELAN.
Pred načrtovano vožnjo je priporočlji- UTRINKI S SEJMA V BOLOGNI –– BREZ
Z MESTNIMI ZELENCI NA RAZSTAVO
vo dan prej izkoristiti možnost »prevo- VEČJIH NOVOSTI
»MOŽGANI«
V italijanski Bologni se vsaki dve leti
Društvo paraplegikov ljubljanske za na klic«. Tako uporabnik takoj dobi
pokrajine že nekaj let v maju pripravi informacijo o prihodu nizkopodnega na sejmu EXPOSANITA predstavijo vsi,
obisk zanimive razstave ali prireditve. avtobusa na njegovo postajo, voznik ki kaj veljajo v osrednji Evropi na poTa je v skupni akciji povezana s prevozi pa je vnaprej obveščen, na kateri po- dročju varovanja zdravja. Letos je sejem
mestnega potniškega prometa in so- staji ga le-ta čaka. S pomočjo dvižne potekal od 21. do 24. maja, razstavljali
delovanjem z Zdravstveno fakulteto v klančine in nagibom avtobusa mu bo pa so predvsem italijanski proizvajalci.
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Izobraževalni izlet na sejem Exposanita v Bologni (foto: arhiv DPLJ)

Izobraževalni izlet v Bologno je bi pretekla leta za člane precej interesanten,
zato smo se tudi letos odločili, da ga
organiziramo. Petnajst članic in članov
ter nekaj spremljevalcev se je 22. maja
podalo na štiriurno pot proti Bologni.
Vstopnina je bila kot v preteklih letih
brezplačna – izpolniti je bilo potrebno
le kratek obrazec s podatki.
Na sejmu je bilo poleg izdelkov s
področja bolnišnične in druge opreme predstavljeno veliko tehničnih pripomočkov za invalide, kar je nas tudi
najbolj zanimalo. Videli smo lahko invalidske vozičke predvsem italijanskih
proizvajalcev, zato smo pogrešali izdelke proizvajalca Küschall; nato predelave avtomobilov, ročne ali baterijske priključke za invalidske vozičke, sedežne
blazine, stojke, motomede, vozičke za
na plažo, prilagojene motorje in gokarte ... Ampak ničesar, česar ne bi že
videli – razen novih tipov naslonov za
invalidski voziček. Seveda so cene vseh
pripomočkov izjemno visoke, višje kot
pred dvema letoma. Je pa res, da je danes na trgu moč najti vrsto pomagal,
ki omogočajo invalidom aktivnosti, o
katerih so v preteklosti le sanjali. A za
mnoge sanje ostajajo sanje, ker imajo
preplitve žepe.
NA OŠ DRAGOMELJ
Na OŠ Dragomelj so imeli učenci od prvega do četrtega razreda 23.
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maja športni dan. S pesmijo »Dan ljubezni« so se pridružili vseslovenskemu
dogodku, na katerem so jo istočasno
prepevali po celi Sloveniji. Obiskal jih
je tudi avtor besedila pesmi Dušan
Velkavrh. Nato so izvedli vrsto delavnic, med katerimi je bila tudi delavnica
namiznega tenisa. Na njej sta Ljubiša
Gajič (član našega društva) in Barbara Meglič iz DP Gorenjske učencem
predstavila igranje namiznega tenisa
na invalidskem vozičku. Učenci so z
njima tudi zaigrali in spoznali, da sta
njihova nasprotnika prava mojstra v tej
dinamični igri.

dobro počutje sta poskrbela osebna
asistenta Sadika Džambić in Saša
Stojič, skupino pa je vodila nekdanja
sodelavka društva Klavdija Čelik.
Za dobrodošlico jim je Saša pripravil
dobrote na žaru. Tokrat jim je spekel
tudi okusne ribe, ki so jih zalili z dobro
belokranjsko kapljico. Naslednji dan so
imeli voden ogled Učnega vrta dr.
Viktorja Derganca, ki se razprostira
za domom. Prve sadike avtohtonega
sadnega drevja in vinske trse je Zveza
z belokranjskimi sadjarji in vinogradniki posadila leta 2009, zato ima sadje že
polno plodov. Prav tako je bogato naložena tudi vinska trta. Nato so si ogledali še Kulturni center Semič. Zadnji
dan jih je obiskala folklorna skupina Semiška ohcet in jim odplesala
vrsto belokranjskih in drugih plesov.
Skupino socialno izključenih članov so
za teden dni zamenjale članice ženske
sekcije društva. Pripravile so aktivno
tedensko delavnico ustvarjanja ročnih
del od šivanja, izdelovanje čestitk, kvačkanja, okraševanja šatuljic do različnih
drugih ročnih spretnosti. Nekaj dni so
gostile tudi dve članici DP Dolenjske,
Bele krajine in Posavja. Ob prisrčnem
druženju so si izmenjavale ustvarjalne
izkušnje. Gostoljubni in prijazni sosedje
so jih nekajkrat razveselili z dobrotami
z domačega vrta, zato so poskrbele
za odvečne kalorije ter pod vodstvom
vodje rekreacije vsak dan pridno telovadile. In tako se je 30. maja končal njihov ustvarjalni teden.

NAŠI ČLANI IN ČLANICE V SEMIČU
Dom paraplegikov v Semiču je zadnjih deset majskih dni gostil članice in
člane Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine. No, ti dnevi, ko cveti vinska
trta in zorijo prve češnje pod Semiško goro, so že nekaj let »rezervirani«
za izvajanje socialnih
programov
našega
društva.
Najprej smo s kombiji na tridnevni tabor v gostoljubni Semič odpeljali enajst
naših članov, ki skozi
leto večino časa
preživijo doma ali v
Tabor je popestrila folklorna skupina Semiška ohcet. (foto: arhiv
domovih za starejše
DPLJ)
občane. Za njihovo
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Povše – CE (447), na drugo mesto se je
TRI PRVA MESTA NA MEDDRUŠTVENEM
zavihtel Ludvik Škraban – MS (427) in
KEGLJAŠKEM TURNIRJU
Naše društvo je 26. aprila pripra- na tretje Emil Filipič – KP (413).
Ob razglasitvi rezultatov je šporvilo šestnajsto tradicionalno srečanje
slovenskih kegljačev paraplegikov in tnike nagovoril domžalski župan Toni
tetraplegikov. Tudi tokrat so se ob ob- Dragar in izrazil zadovoljstvo, ker
činskem prazniku za prehodni pokal že toliko let uspešno nadaljujemo s
Občine Domžale pomerili na sodob- tradicijo kegljaških tekmovanj za ponem šeststeznem kegljišču Kegljaškega kal Občine Domžale. Želi, da bi tudi
kluba v Kamniku. Kegljačice in kegljači v prihodnje dobro sodelovali, pa ne
našega društva so osvojili prvo mesto v le na športnem področju. Trudijo se,
ekipni, ženski in moški
konkurenci. Hkrati je bil
to šesti in sklepni krog
kegljaške lige pri Zvezi
paraplegikov Slovenije.
Za lovorike se je
tako v ekipni kot posamični konkurenci potegovalo 42 tekmovalcev
iz osmih pokrajinskih
društev ZPS. Izostali so
kegljači DP Gorenjske,
zato pa sta za naše društvo tekmovali dve ekiPredstavniki najboljših ekip z županom Tonijem Dragarjem
pi. Kegljačice in keglja(foto: Milan Vojnovič)
či so imeli na voljo 120
lučajev (60 na polno,
60 na čiščenje), za pravilni potek tek- da bi kmalu pridobili listino »Občina
movanja sta poskrbela sodnika Franci po meri invalidov« in odpravili čim
več arhitekturnih ovir. S pozdravnim
in Grega Grubar.
V ekipni konkurenci je prvo mesto s nagovorom se je županu pridružil še
1716 podrtimi keglji osvojila naša prva direktor Zavoda za šport Domžale Jaekipa, druga je bila ekipa DP jugozaho- nez Zupančič, ki je kegljačem čestital
dne Štajerske (1579), tretja pa ekipa DP za dobre rezultate, organizatorjem pa
ponudil dobro sodelovanje tudi v priseverne Štajerske (1629).
V moški konkurenci je prvo me- hodnje. Predsednik Gregor Gračner
sto osvojil naš kegljač Viktor Rupnik se je v imenu društva in Zveze para(469), drugo Tone Kanc – NM (465), plegikov zahvalil za prijateljstvo in velik
posluh, ki ga ima občina do naših člatretje Miran Jernejšek – MB (436).
Slavili smo tudi v ženski konkurenci. nov, nato pa skupaj z občinsko svetnico
Naša favoritinja Senka Ivaniševič je Vero Vojska podelil pokale. Prehodni
podrla 433 kegljev, z drugim mestom pokal občine je zmagovalni ekipi pose ji je pridružila Cvetka Štirn (366), delila organizatorka vseh šestnajstih
tretja je bila Mariborčanka Nataša Go- turnirjev Cvetka Štirn in se zahvalila
vsem, ki so ji pomagali pri organizaciji,
dec (324).
Tekmovanje kegljačev tetraplegi- še posebej glavnemu pokrovitelju Obkov in veteranov smo združili v eno čini Domžale, sodnikom, sponzorjem
skupino. Največ kegljev je podrl Aleš in donatorjem.
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POGAČNIKOV POKAL V ITALIJO
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je 10. in 11. maja v športni
dvorani OŠ v Zgornjem Kašlju pri Ljubljani pripravilo 34. Pogačnikov memorial in 18. mednarodni turnir v košarki
na vozičkih. Na letošnji največji prireditvi invalidskega športa v regiji Alpe–Jadran so se za Pogačnikov pokal poleg
domače ekipe DP Mercator Ljubljana
borila še moštva iz Rusije, Češke, Italije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.
Pokal je brez izgubljene tekme osvojila
ekipa Castelvecchio, finalno tekmo si je
ogledal tudi župan gostiteljskega mesta Zoran Janković.
Prvi dan tekmovanja so ekipe v
dveh skupinah za nadaljnje uvrstitve
odigrale šest tekem, naslednji dan pa
tri za končne rezultate. V prvi tekmi
sta se za peto mesto pomerili zadnje
uvrščeni ekipi iz predtekmovanja – KKI
Zagreb in Russia. Ruski igralci so bili v
vseh pogledih igre boljši in so Hrvate
brez težav porazili z rezultatom 72:48.
Sledila je tekma za tretje mesto. Pod
koši sta se srečali ekipi KKI Vrbas in DP
Mercator Ljubljana (v predtekmovanju
sta nekoliko presenetljivo izgubili po
eno tekmo). Povedli so Banjalučani in
že v polčasu vodili z 22 točkami razlike.
Bronasto odličje so prepričljivo dobili
z rezultatom 85:38. V boju za najvišjo
lovoriko sta se udarili zmagovalni ekipi skupine A in B – Castelvecchio in
Hobit Brno. Italijani, ki so zmagovalni
pokal osvojili že lansko leto, so tekmo
začeli z agresivno igro, vendar so jim
Čehi sledili in celo povedli. Toda na
koncu so le morali priznati premoč
Italijanom.
Tekme so sodili: Mitja Dečman in
Nedžad Budimlić, oba (SLO), Jakub Král
(CZ) in Mikhail Lokshin (RUS).
Košarkarski športni dogodek je v
odmoru finalnega srečanja navduševala akrobatska košarkarska skupina
Dunking Devils in ob vsaki akciji požela bučen aplavz.
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na) ekipam podelil pokale in medalje. Vodja in
organizator celotnega
košarkarskega srečanja
je bil Robert Žerovnik.
Organizator je ob
tradicionalni prireditvi
pripravil bilten, v njem
pa v barvni vsebini, v
slovenskem in angleškem jeziku predstavil:
slovensko prestolnico,
Ekipa Castelvecchio (v modrih dresih) je v finalni tekmi
sofinancerja MOL in ZPS,
nadigrala češko ekipo. (foto: Tomaž Demšar)
ekipe, nagovore (župana Zorana Jankovića,
predsednika ZPS Daneta
Kastelica in predsednika
društva Gregorja Gračnerja) ter številne sponzorje in donatorje, brez
katerih tako zahtevne
prireditve ne bi mogli
pripraviti.
Generalni pokrovitelj in zlati sponzor je
Suad Hodžić se je poslovil od ekipe DP Mercator Ljubljana.
(foto: Tomaž Demšar)
bil Mercator d.d., srebrni Soča-Oprema d.o.o.,
Po končanem tekmovanju so raz- Kongo in Interblock, bronasti pa Brinox
glasili tudi najboljšega in najkoristnej- process systems, Inotherm d.o.o., Cološega igralca ter najboljšega strelca. Prvi plast, Lentismed, Radio1 in Fuchs5 fizinaslov si je prislužil Izet Seimenović, oterapija. Drugi sponzorji in donatorji:
drugega Ademir Demirović s 83 koši. Adriatic Slovenica d.d., Thermana d.d.,
Sledila je še slovesna podelitev spo- Elektro Ljubljana, SIG Ljubljana, Mediciminskega dresa vodji košarke pri DP na dela Zadnikar, Loterija Slovenije d.d.,
ljubljanske pokrajine Suadu Hodžiču, Partner Graf d.o.o., Livarstvo Szilagyi,
ki zapušča ekipo.
Ilona Szilagyi s.p., Kvader MT, Mercis
Končne uvrstitve: prva je bila ekipa d.o.o., Zeliščna prodajalna in drogerija
Castelvecchio (I) druga Hobit Brno (CZ), Sivka – Nina Križaj s.p., Marand Inženitretja KKI Vrbas (BiH) četrta DP Mercator ring d.o.o., LM Veritas d.o.o., MVA d.o.o.,
Ljubljana (SLO), peta Falkon (RUS), šesta Steklarna Hrastnik, d.o.o., Žleb gradnje
pa KKI Zagreb (CRO).
d.o.o., Reks trade d.o.o., Sapphir d.o.o.,
Ob razglasitvi rezultatov se je ko- Studio Moderna Storitve d.o.o. in Gošarkarjem za sodelovanje na turnirju v spodar d.o.o. Ljubljana.
imenu organizatorja zahvalil predsednik Gregor Gračner, vlogo tradicio- NAŠA EKIPA V CURLING LIGI ČETRTA
nalnega Pogačnikovega memoriala je
Na drsališču v Zalogu se je 31. maromenil podpredsednik Zveze Damjan ca zaključila curling liga za sezono
Hovnik, ki je zatem s svetnikom MOL 2013/14. Naša prva ekipa Društvo paSašem Rinkom (ob odsotnosti župa- raplegikov I (Mojca Burger, Robert
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Žerovnik, Milan Zlobko, Žiga Bajde) je med 22 ekipami zasedla odlično
četrto mesto. V četrtfinalu so v prvi tekmi premagali Pingvine, ki igrajo za slovensko reprezentanco, nato pa dvakrat
izgubili in pristali na četrtem mestu. To
je za ekipo na invalidskih vozičkih vsekakor zelo dober rezultat.

Uspešen nastop naše prve ekipe (foto:
arhiv DPLJ)

PLAVALEC SEČNIK ODLIČEN NA
MITINGU V SPLITU
V Splitu je 10. in 12. maja na plavalnem mitingu odlično nastopil naš
plavalec Aleš Sečnik. V absolutni konkurenci je zmagal v svoji paradni disciplini 50 metrov delfin, tretji je bil na 50
metrov prsno, deveto mesto je osvojil
na 50 metrov hrbtno, enajsto pa na 100
metrov prsno. Rezultati so še posebej
odmevni, ker je imel Aleš vso jesen vrsto zdravstvenih težav. Kljub temu je bil
odločen, da bo že v Splitu plaval blizu

Odličen nastop našega plavalca (foto:
arhiv AS)

[
svojega rekorda. Dobri rezultati so plod
odličnih priprav, ki mu jih je v času prvomajskih praznikov v termah Vivat
omogočil sponzor clic2chic.

dajajo križni vrt. Večje spremembe je
doživel okrog leta 1230, ko je dobil gotske oboke, in še danes velja za enega
najlepših gotskih križnih hodnikov na
Slovenskem. Svoj pečat je v obdobju
srednjega veka na križnem hodniku ob
številnih poslikavah pustil tudi priznani
gotski slikar Janez Ljubljanski.
V celotnem prvem nadstropju so
muzejske in galerijske zbirke Slovenskega verskega muzeja, ki ima svoj
sedež v stiškem samostanu. Razstavljenih je ogromno predmetov, veliko
pa jih izhaja iz zapuščine dolenjskega
zbiratelja starin in umetnin Leopolda
Kozlevčarja. Zgodovino samostana
smo si ogledali tudi na zanimivem video posnetku. Stiškega samostana in
vseh njegovih zgodovinskih znamenitosti si ni mogoče ogledati v tako kratkem času. Potrebovali bi ga veliko več.
Zapustili smo Stično in se odpravili proti
Temenici na turistično kmetijo Fajdiga,
kjer je s kulturnim programom potekalo osrednje dogajanje našega srečanja.
Dobrodošlico je ob prihodu zaželel
predsednik društva Gregor Gračner,
pridružil se mu je tudi podžupan Občine Ivančna gorica Tomaž Smole. Na
kratko nam je predstavil dejavnost občine in pripomnil, da se trudijo za čimprejšnjo pridobitev listine Občina po
meri invalidov. Ugotovili smo, da podžupan zelo dobro pozna naše razmere.
Milan in Bine (igralec in trener cur-

SREČANJE V OBČINI IVANČNA GORICA
Tradicionalno spomladansko srečanje članov društva smo letos pripravili
7. junija v Občini Ivančna Gorica. In po
tradiciji zadnjih štirih let smo spet imeli
vroče poletno vreme. Za tetraplegike,
ki nekoliko težje prenašajo vročino,
je bilo celo prevroče. Prijetno hladno
je bilo za mogočnimi zidovi stiškega
cistercijanskega samostana, ki smo
si ga ogledali na začetku naše poti.
Sprejela nas je vodička Rebeka in popeljala skozi zgodovino edinega še delujočega cistercijanskega samostana na
Slovenskem, ki je hkrati med največjimi
kulturnimi sakralnimi in arhitekturnimi
spomeniki pri nas. Njegovi začetki segajo v leto 1136, ko ga je ustanovil oglejski
patriarh Peregrin. Samostan je kmalu
postal versko, cerkveno, kulturno in gospodarsko središče Kranjske. Skozi stoletja je spreminjal svojo podobo, doživljal reforme in bil leta 1784 razpuščen.
Toda po 114 letih so se beli menihi vrnili
v Stično in v cistercijanskem duhu Ora
et labora (Moli in delaj) nadaljevali svojo
večstoletno pot. Iz tistih časov je danes
ohranjeno najstarejše jedro samostana,
ki ga sestavljata križni hodnik in redovna cerkev. Tudi cerkev, ki je posvečena
Žalostni materi božji, je doživljala prenove. V 12. stoletju
je bila sezidana v
romanskem
stilu,
v 17. stoletju pa so
njeno podobo spremenili v baročni stil.
Osrednji
prostor
stiškega samostana
sestavlja križni hoPrijetno hladno je bilo za mogočnimi zidovi stiškega cistercijandnik. Sestavljen je
skega samostana, ki smo si ga ogledali na začetku naše poti.
iz štirih hodnikov,
(foto: arhiv DPLJ)
ki v kvadratu ob-
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ling ekipe) sta spekla odlične dobrote
na žaru, osebne asistentke pa so poskrbele, da so kar najhitreje prišle na
mize. Vmes sta nas s poskočnimi vižami razveseljevala mlada, vendar odlična harmonikarja Andraž in Luka, v
nadaljevanju pa sta za veselo razpoloženje skrbela Slavko in Marino.
Organizacija tako velikega srečanja
zahteva veliko priprav. Še posebej zaradi naših specifičnih potreb, ko je treba
pomisliti prav na vse. In tudi tokrat je
Mojca s sodelavci poskrbela, da smo
bili vsi zadovoljni. Zahvala velja vsem,
še posebej pa sorodnim organizacijam,
ki so nam s kombi vozili pomagale pri
prevozu.
POTREBUJEMO NOV KOMBI
Pri društvu tudi v letošnjem letu ne
moremo računati na loterijska sredstva
za nakup novega kombi vozila. Zato
smo formirali pripravljalni odbor, ki je
22. aprila v prostorih društva na prvem
delovnem sestanku že pripravil osnutek načina zbiranja denarja. Na dobrodelnih akcijah naj bi ga zbrali v letošnjem in naslednjem letu. Do takrat pa
bo moral vse večje potrebe po prevozih še vedno zadovoljevati stari kombi,
ki smo ga kupili julija 2008. Z njim smo
prevozili več kot 270.000 km. Stroški
vzdrževanja so pri višini kilometrov
vsako leto večji in že presegajo 3.000 €.
Za varno vozilo s predelavo (klančina,
zaradi transferja ločeni sedeži, pripenjalci za učvrstitev vozička) potrebujemo skoraj 40.000 €. Denar bomo zbirali
z različnimi dobrodelnimi prireditvami,
sponzoriranjem in doniranjem, SMS
klici in drugimi akcijami. Zbrati toliko
denarja v teh kriznih časih ne bo lahko,
vendar kombi za izvajanje posebnih socialnih programov nujno potrebujemo.
Denar zbiramo na TR 031701003169118 - sklic 2014 - namen
»donacija za kombi«, ob tem pa računamo na širše razumevanje in podporo.
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Anita Trebše | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Predstavniki društva paraplegikov, ki združuje člane z vzhodnega konca Slovenije, smo
se v pomladnih mesecih udeležili vrste dogodkov, organizirali občni zbor društva, praznovanje ob dnevu žena in ribolov v spomin Ivanu Peršaku, društvene prostore so prepleskali volonterji DM-ja, naš komorni pevski zbor pa postaja prepoznaven: prepevali
smo tudi ob dnevu paraplegikov v Pacugu.
GUGALNICA, PRILAGOJENA GIBALNO
OVIRANIM OTROKOM
Projekt »Nasmeh z gugalnice« se je
med Zavodom Vista Murska Sobota, društvom Planet Zemlja in Zavodom za varno igro pričel snovati
že lani z akcijo »Hanina in moja božična želja«.
V akciji, katere namen je bil spodbujati, prepoznavati in razvijati nematerialne vrednote kot tudi razvijati
sočutje do drugih, je sodelovalo čez
4000 otrok. Cilj projekta je bil nabava prve gugalnice za gibalno ovirane
otroke. Akcijo je podprlo tudi naše društvo, saj imajo gibalno ovirani otroci
enakovredne pravice do vključevanja
v igro in družbo. Varuhinja človekovih
pravic Vlasta Nussdorfer in častni
pokrovitelj Borut Pahor sta 19. aprila
na otroškem igrišču v soboškem parku
gugalnico uradno odprla. Zgodba, ki je
podlaga za zbiranje sredstev, je nastala,
ko si je deklica v posebnem oddelku
vrtca za božič zaželela, da bi hodila in
je Božičku željo tudi zapisala.
Projekt Nasmeh z gugalnice, ki so
ga podprli številni zavodi, društva in
podjetja, je usklajen z akcijskim programom za invalide in resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva.
Med drugim predvideva sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi in podjetji za postavitev desetih gugalnic, akcijo ozaveščanja javnosti o sočutnosti do gibalno
oviranih po spletnih omrežjih in foto-
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grafski natečaj Nasmeh z gugalnice.
Ob tej priložnosti je župan Anton
Štihec poudaril, da bo MO MS še naprej podpirala tovrstne projekte.
SODELOVANJE Z MLADIMI NA
PODROČJU KULTURE
Marca smo se DP PP večkrat predstavili širši družbeni skupnosti z
bogatim kulturnim programom,
kamor smo vključili tudi mlade
umetniške talente.
Marec je čas, ko se spomnimo vseh
žensk in njihove vloge v družbi. Je tudi
mesec, ko prestopimo v obdobje pomladi, čas gregorjevega, dneva zaljubljencev, in materinskega dneva. Skratka – praznični mesec, poln prijetnih
misli in lepih želja.

Predstavili smo se na več lokacijah
v Prekmurju in Prlekiji. 7. marca smo
dan pred dnevom žena presenetili varovance Centra starih Murska Sobota,
12. marca na Gregorjevo smo obiskali
uporabnike in osebje doma Lukavci v
Križevcih pri Ljutomeru, 16. marca pa
smo se odzvali na povabilo Razvojnega
zavoda Puconci in njihove občine, kjer
smo komorni pevski zbor popestrili z
mlajšo generacijo. Naš kulturni program
pod taktirko prof. Valerije Šӧmen je
vseboval sklop veselih pomladnih pesmi, ljudskih narodnih prekmurskih in
prleških pesmi ter pesmi z materinsko
tematiko. Eden od segmentov programa so bile deklamacije, pesmi, napisane izpod peresa Jakoba Slane, sina
našega člana Dušana. Jakob je pričel

Odzvali smo na povabilo Razvojnega zavoda Puconci in njihove občine, kjer smo komorni
pevski zbor popestrili z mlajšo generacijo. (foto: Anita Trebše)

[
svojo navdihujočo zbirko pesmi snovati
že pri devetih letih. Danes se z njo predstavlja, jo bogati in dopolnjuje. Kratek
izbor njegovih pesmi so predstavili recitatorji Jožica Zadravec, Benjamin
Krč in Anita Trebše.
Sodelovanje z mladimi je vedno
prijetno; pridobivamo oboji: mladi izkušnje in modrost, starejši razigranost,
veselje in živahnost. Počaščeni smo bili,
da so se priključili našemu programu.
Glasbenica Maša Kuhar je odlično odigrala na flavto pod mentorstvom prof.
Marije Ladič Dvoršak. Tinkara Car
je z milim glasom deklamirala, odpela
in navdušila vse prisotne mamice, ženske, babice in prababice. Jakob Slana
je doživeto predstavil avtobiografsko
delo Mama.
Nato so nastopili plesalci Jožica Petovari, Jože Gonza in Anita
Trebše, ki so s plesom očarali goste
in poželi velik aplavz. Ob zaključku je
prof. Valerija Šӧmen vse gledalce
povabila, da smo skupaj odpeli pesem »Mamica je kakor zarja«. Bili smo
deležni iskrenih čestitk, dobrih želja,
predvsem pa spodbude, da se s takšnim programom predstavljamo tudi
v prihodnje.
OBČNI ZBOR 2014
V prostorih Društva paraplegikov
Prekmurja in Prlekije se je 29. marca odvijal že 35-letni občni zbor.
Na samem začetku je bilo prisotnih
31 članov, kar ni bilo dovolj za sklepčnost, zato je Barbara Slaček, vodja
projekta IZI, predstavila dejavnost prodaje vozičkov podjetja Progeo, blazin
Amovida in ročnih komand družbe
Pesjak d.o.o. za upravljanje osebnega
avtomobila. Blazino smo dobili na testiranje, brošure pa za podroben pregled
omenjenih tehničnih pripomočkov.
Zbora so se udeležili nekateri svojci
članov in trije predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije: predsednik Dane
Kastelic, podpredsednik Damir Hov-
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Predsednik delovnega predsedstva Franc Jožef (foto: arhiv DPPP)

nik in strokovna sodelavka Barbara
Slaček. V uvodu je predsednik društva
Stanko Novak prisotne prisrčno pozdravil in se zahvalil za udeležbo. Prebral je dnevni red, na katerega ni bilo
pripomb. Potrdili smo tudi delovno
predsedstvo, ki ga je vodil Franc Jožef, oba overovatelja zapisnika in zapisnikarja. Franc Jožef se je zahvalil za
zaupanje in vse lepo pozdravil. Besedo
je predal Stanku Novaku, ki je prebral
finančno poročilo in predstavil program za leto 2014. Sledilo je poročanje
referentov, ki so nas seznanili s svojim
delom in preko poročil smo izvedeli,
da so bili programi uspešno izpeljani (sociala, šport, kultura, aktiv žena,
ohranjevanje zdravja itd.). Predsednik
Zveze paraplegikov Dane Kastelic je
delo našega društva pohvalil in povedal, da ostala društva »prehitevamo po
desni«. Pohvala nas je prijetno presenetila. Dobili smo priznanje, da delamo
dobro in prav.
MOJA LUTKA –– MOJE ZRCALO
Maja smo pričeli s projektom »Moja
lutka – moje zrcalo«, ki ga je Ljudska univerza Murska Sobota na razpisu uspešno dobila pri Ministrstvu
za šolstvo in šport RS.
Prvo srečanje je bilo spoznavno,
prijetno in zabavno. Podučili smo se, da
nas lutka lahko čarobno popelje v sve-

tove daljne preteklosti ali prihodnosti.
Režiser in motivator Branko Pintarič
nam je razložil, kako bomo izkoristili 20
ur skupnega druženja. Z nami bo spec.
pedagoginja in lutkarica Eva Sarjaš,
ki bo mentorica praktične uresničitve
predstave. Družili se bomo skozi različne sklope: spoznavanje orodij potrebnih za lutko, snovanje zgodbe, v kateri
se skupina prepozna, animiranje in
glasovne podlage ter prikaz predstave
občinstvu. V projekt se je prijavilo precej članic in članov, ki bodo predstavi
prispevali po svojih zmožnostih in sposobnostih.
To bo priložnost, da skozi lutko javnosti predstavimo svoje strahove, žalost, želje, veselje in sanje.
VOLONTERJI PRIŠLI IN POPLESKALI
ZGORNJE PROSTORE DRUŠTVA
Predsednik Stanko Novak s člani in
asistenti je v sodelovanju z območno Obrtno zbornico Murska Sobota,
katere predsednik je Vlado Mandič,
in DM drogerie markt d.o.o. izpeljal
dobrodelno delovno akcijo.
Akcije, ki je potekala 6. maja v prostorih društva na Noršinski ulici 14, se
je udeležilo 11 uslužbenk iz podjetja
DM. Podjetje je humano naravnano,
saj se v tovrstne akcije po celotni Sloveniji vključuje že od lani. Veseli smo
bili donatorskih sredstev, ki smo jih
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Humanitarna akcija pleskanja društvenih prostorov (foto: arhiv DPPP)

tokrat dobili v obliki materiala (barve
itd.). Delo je bilo zaključeno v enem
dnevu, saj je bila tokratna akcija najštevilčnejša. Popleskali so zgornje prostore društva, ki so sicer urejeni v bivalne
prostore, kjer lahko prespijo člani ZPS
iz drugih pokrajinskih društev. Namenjeni so tudi prehodni rešitvi stanovanjske stiske članov pri adaptiranju in
prilagoditvi lastne okolice. Zahvaljujemo se vsem, ki so se pridružili dobrodelnemu delu!
ČEBELICE, ČEBELICE, MOJE STE
PRIJATELJICE ...
Ko se odločiš pridobivati med, moraš imeti veliko znanja o čebelarstvu in čebelah. Med člani imamo
dva vrhunska čebelarja: Ljuba in
Slavka. Ljubo se je odločil, da bo
svoj zaklad znanja o čebelah in pridobivanju medu delil tudi med člane in članice.
»Ko bo izginila čebela z obličja Zemlje, bo človek preživel le še štiri leta;
saj ko ni več čebel, ni več opraševanja,
ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi,«
je že leta 1949 svaril Albert Einstein. A
ostanimo optimisti in upajmo, da se
to ne bo zgodilo. Čebele so ključnega
pomena za naše okolje, zato je čebelarstvo starodavna tradicija.
V prvi polovici maja je Ljubo pri-
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dobil potrebna dovoljenja, da je lahko
postavil svoj mobilni čebelnjak na naše
dvorišče, kjer je dovolj akacij za nabiranje medičine. Vsak dan jih je hodil gledat, jim nastavljal vodo in preverjal, ali je
vse v najlepšem redu. V prostorih društva je organiziral predavanje in s seboj
prinesel vrsto zanimivih stvari, s katerimi so nekoč ljudje pridobivali med (koš
ipd.), in izdelke iz medu, da smo si jih
ogledali (matični mleček, satje, vosek), z
nekaterimi pa bili tudi pogoščeni (kruh
z namazom medu in propolisa). Izvedeli smo veliko zanimivosti:

– čebela je tretja najpomembnejša
udomačena žival v Evropi (takoj za
govedom in prašičem)
– čebela lahko leti na pašo 3 do 4 km
daleč od svojega panja, v izrednih
primerih celo več
– večji dnevni donos na paši lahko
znaša tudi do 10 kg medičine/čebeljo družino
– matični mleček ima izrazito biološko vlogo v razvoju čebelje družine,
med drugim podaljšuje življenje,
saj živi matica v primerjavi s čebelo
delavko petdesetkrat dlje
Vemo, da čebele z opraševanjem
povečujejo izdelke. Strokovnjaki z različnih področij ugotavljajo, da je od
čebel odvisna vsaka tretja žlica hrane.
Čebela nam kaže, kako čisto je okolje,
saj najmanjše onesnaževanje povzroča umiranje narave, najbolj pa jih
ogroža uporaba kemičnih sredstev, ki
jih uporabljajo za zatiranje škodljivcev
v kmetijstvu. Ta sredstva lahko preidejo v vodo, ki jo za življenje potrebujemo vsa živa bitja, zato moramo biti
soodgovorni, da le-ta ostane neoporečna.
Pitagora je nekoč izjavil: »Če ne bi
jedel medu, bi umrl štirideset let prej.«

Ljubo je svoj zaklad znanja o čebelah in pridobivanju medu delil tudi med člane in članice.
(foto: Anita Trebše)
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MALA PARADA UČENJA
Parada učenja je »sejem«, kjer na
javnem mestu udeleženci predstavijo svoje priložnosti za učenje in
ustvarjalnost. Letošnji sejem je bil
19. maja v okviru TVU. Organizator
prireditve je bila Ljudska univerza
Murska Sobota. Bili smo del tega
sejma in predstavili smo društvo
v obliki ustvarjalnih izdelkov na
stojnici.
Letos je bila udeležba zavodov, društev, organizacij ipd. zelo skromna. Delno to lahko pripišemo prestavitvi sejma
zaradi predhodnega slabega vremena,
delno pa okrnjenim sredstvom za tovrstne aktivnosti s strani MIZKŠ. Sami
smo prepričani, da je z znanjem in
učenjem možno preseči težke razmere in ohraniti pozitivno držo, zato se
takih dejavnosti radi udeležujemo. Na
stojnicah se spoznavamo z različnimi
izzivi podeželja, svetovalnih dejavnosti
ipd. Na ta način je lažja interakcija vseh
generacij, saj so izdelki, ki jih ponujajo
udeleženci, vabljivi za vse: tako mlade
kot stare. V sklopu prireditve TVU smo
preživeli lepo dopoldne, kjer smo imeli
priložnost spoznati mnogo novih ljudi,
izzivov, znanj in priložnosti.
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Ribolov v spomin Ivanu Peršaku (foto: arhiv DPPP)

RIBOLOV V SPOMIN IVANU PERŠAKU,
ZDRUŽEN Z DRUGIM KOLOM LIGE ZPS
Tokrat se je na ribniku Gradišče v
občini Tišina 8. maja odvijal že 3.
memorial Ivana Peršaka in 2. kolo
lige ZPS. V sodelovanju z Zvezo smo
bili tudi organizatorji.
Vreme je bilo lepo in trnke je namakalo kar 27 tekmovalcev, ki so prišli
iz sedmih pokrajinskih društev. Kljub

Na sejmu predstavili društvo v obliki ustvarjalnih izdelkov (foto: Anita Trebše)

temu da je naša ekipa v postavi Slavka
Dunaja, Franca Borovnjaka in Silva
Križaniča imela tokrat manj sreče, so
s plenom teže 6,550 kg osvojili tretje
mesto. Zmaga je bila na strani ribičev
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, drugo mesto pa so osvojili ribiči Društva
paraplegikov severne Štajerske.
V tekmi, posvečeni Ivanu Peršaku, je
osvojil prvo mesto Tine Gorenc (NM) s
6,5 kg rib, drugo mesto Gašper Peček
(NM) s 6,7 kg in tretje mesto naš član
Franc Borovnjak s 4,4 kg ulovljenih
rib. Podpredsednik Matija Merklin je
tekmovalce pozdravil in se zahvalil, da
so se udeležili v velikem številu, saj je
to dan, ko se spomnimo preminulega
predsednika ZPS, ki je gojil veliko ljubezen do ribolova.

Nora krava se sprehaja po
puščavi. Nenadoma se ozre
okoli sebe in se zgrozi:
"O, vraga, vso travo sem
že pojedla!"
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Aleksander Grum | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Na zahodni strani države se nismo prepuščali pomladanski utrujenosti. Dejavni smo
bili športno in kulturno, sodelovali smo na različnih prireditvah in kakšno pripravili
tudi sami.

N

aša kegljaška ekipa se je udeleževala različnih tekmovanj,
organizirali smo tudi meddruštveno tekmovanje paraplegikov v kegljanju. V Novo Gorico so
prišli podirat keglje tekmovalci in tekmovalke iz vseh devetih pokrajinskih
društev.
Sedem članov našega društva je s
člani koprskega društva sestavilo skupno ekipo v atletiki, ki nastopa v slovenski ligi. S poenotenimi močmi smo organizirali tudi 1. kolo lige. Tekmovanje
je potekalo v Kopru, saj novogoriški stadion nima urejenih sanitarij za invalide.
Športno dogajanje je kronal Marko Sever, ki je bil na Maratonu treh
src v Radencih najhitrejši med ročnimi

kolesarji in tako postal državni prvak. V
zadnjih petnajstih letih je to že njegova
šesta zmaga na tovrstni tekmi.
Člani našega društva so po šolah
predstavljali pomen upoštevanja cestnoprometnih predpisov in opozarjali
na hude prometne nesreče s trajnimi
telesnimi poškodbami. Predstavljali
smo projekt “Še vedno vozim, vendar ne hodim.”
Sekcija starejših članov društva je
priredila srečanje, na katerem se je dvanajst udeležencev pogovarjalo o težavah starejših invalidov, dogodek pa so
zaključili v bolj sproščenem in družabnem vzdušju.
Na nekdanji dan mladosti je šest
članov društva na povabilo Medob-

Tečemo, da pomagamo. (foto: Aleksander Grum)
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činskega društva slepih in slabovidnih
Nova Gorica sodelovalo na dobrodelni
in družabni prireditvi “Tečem, da pomagam”, organizirani v sodelovanju
z novogoriškim Lions klubom. Ob istem času je Lions klub Brnik na Gorenjskem pripravil dobrodelni pohod,
zbrana sredstva pa namenil otrokom iz
socialno ogroženih družin ter našemu
slikarju Klavdiju Lebanu. Tega dne je
v Novi Gorici potekal tudi fotografski
ex tempore, kjer sta pri organizaciji
sodelovala dva naša člana.
Kljub muhastemu aprilskemu vremenu, ki se je vleklo skozi ves maj, se
počasi pripravljamo na poletje. V avtokampu v Novalji na Pagu smo počistili in uredili društveno prikolico ter

[

Klavdij Leban
REDNI OBČNI ZBOR DPSP
21. marca je imelo Društvo paraplegikov severne Primorske redni letni
občni zbor. Glavna slabost letošnjega
zbora je bila žal maloštevilna udeležba.
Zaradi nesklepčnosti se je tako začel
z zakasnitvijo. Po uvodnem pozdravu
in izvolitvi delovnega predsedstva so
navzoči najprej potrdili zapisnik lanskega občnega zbora. Sledilo je podajanje
poročil o delu društva. Predsednik Boris Lipicer je predstavil vsebinsko in
finančno poročilo, Matej Gruden pa
poročilo nadzornega odbora. Sledila je
kratka razprava, po sprejemu poročil pa
smo potrdili še plan dela za leto 2014.
Srečanja sta se udeležila tudi predstavnika ZPS: predsednik Zveze Dane

]

okviru kulturnih aktivnosti in s pomočjo Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti organiziralo Društvo
paraplegikov severne Primorske. Kot
vsako leto se je večina slikark in slikarjev zbrala pri Lebanovem čebelnjaku;
pridružila sta se tudi oba naša mentorja Rasso Causevig in Jože PotokarCvrčo.
Delavnico, ki se je je udeležilo petindvajset članov in spremljevalcev, smo
pričeli v lepem sončnem vremenu, končali pa s popoldanskimi plohami. Vendar
muhastemu vremenu nismo dovolili, da
bi nam pokvarilo vzdušje: v slikoviti dolini Soče je bilo ustvarjalno, sproščeno in
veselo. Zaključek delavnice je s plesom
in skečem popestrila folklorna skupina
Razor, čisto za konec pa smo domačim
– kot se spodobi na predvečer praznika
dela – prižgali še kres.

Likovniki v dolini Soče (foto: Klavdij Leban)

jo pripravili za počitniško sezono. Ob
jezeru na Mostu na Soči je na voljo
čoln: kdor želi poprijeti za veslo in raziskati slikovito jezero, se o podrobnostih
lahko dogovori z našim Klavdijem, ki
skrbi za čoln – dosegljiv je na e-pošti
tetrich@gmail.com.

DELODRUŠTEV

Kastelic in Mirjam
Kanalec. Navzočim sta
poleg možnosti izbire
kraja za izvajanje obnovitvene rehabilitacije
predstavila projekt Invalid za invalida, v sklopu
katerega deluje podjetje
Easy moving. Seznanila
sta nas z invalidskimi
vozički italijanskega proizvajalca Progeo, s sedežnimi blazinami Amovida in s pripomočki
slovenskega proizvajalca Pesjak za ročno upravljanje vozila.
LIKOVNIKI V DOLINI
SOČE
Slikarji Likovne sekcije Zveze paraplegikov
Slovenije smo se na zadnji aprilski dan srečali
na tradicionalni likovni
delavnici v Gabrjah pri
Tolminu. Prireditev je v

Prvomajski kres (foto: Klavdij Leban)
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Franci Žiberna | Društvo paraplegikov severne Štajerske

S TOTEGA EKA
»Slalom« med ovirami v Mariboru – Za igrišče se išče – Tradicionalne koline: to so naslovi prispevkov s totega eka; preberite v nadaljevanju, kaj se skriva za njimi, ne boste
razočarani.
SLALOM MED OVIRAMI V MARIBORU
Prostovoljci skupine »Stopinje mesta«, ki delujejo v sklopu alternativne
kulturne mreže MISC INFOPEKA, so pripravili konec meseca marca sprehod z
invalidskimi vozički. Pot se je začela pri
sedežu INFOPEKE, od tam po desnem
bregu Drave, preko Starega mostu v
center mesta in nato do Mestnega parka, ki je na levem bregu Drave.
Naš namen je bil izpostaviti neustrezno cestno infrastrukturo in grajene ovire, s katerimi se soočamo gibalno
ovirani ljudje. Izbrali smo problematične odseke cest in opozorili na nekatere neustreznosti: prestrme klančine,
preveč ugreznjene pokrove jaškov,
objekte, ki ovirajo prosto pot, večje
luknje in neravne pohodne površine.
Med sprehodom smo se na izbranih
karakterističnih točkah ustavljali ter
pokomentirali ovire. Različna mnenja
in neposredne demonstracije so pred-

stavnike Mestne občine Maribor in Nigrada d.d. prepričale,
da je potrebno problematične in nevarne dele hitreje odpravljati; po finančnih
zmožnostih občine seveda.
Sami smo se odločili, da
bomo isto pot znova prehodili v začetku študijskega leta
2014/2015 in ugotovili, če je
na spornih točkah, na katere
smo opozorili, prišlo do ustreznih sprememb.
V tem času so tudi v Celju
izpeljali ogled ovir po centru
mesta, ki so ga organizirali v
okviru urbanih sprehodov
Jane's walk. Ko sem prebiral
njihove izkušnje, sem podoNa Glavnem trgu sem se skoraj »katapultiral«. (foto:
življal, da se tudi sam sprehaarhiv DPSŠ)
jam z njimi, vendar v svojem
domačem okolju, v mariborskem središču. Izkušnji sta identični, habilitacije v Ljubljani 1978. leta. Takrat
kar mi potrjuje nam gibalno oviranim res ni bilo lahsklepno misel, da ko. Leta 1979 ni bilo niti ene klančine
se bomo z različ- v centru mesta. Bilo je tudi veliko drunimi ovirami, nji- gih ovir: naj omenim npr. nedostopna
hovo nekvalitetno stanovanja in javne ustanove. Šele po
izvedbo ter slabim mednarodnem letu invalidov leta 1981
vzdrževanjem še se je začelo počasi premikati na bolje.
dolgo
ukvarjali. Začeli so sestavljati standarde, ki so v
Sprehoda v Mari- urbanem okolju postopoma odpravljaboru sem se ude- li nedostopnost, ki je v kali diskriminiležil zaradi oseb- rala vse gibalno ovirane ljudi. Problem
nega izziva, saj se z grajenih ovir se s staranjem prebivalovirami in drugimi stva zaostruje. V takratni projekciji (v
Ni pogreznjenega robnika in pot je potrebno nadaljevati po cesti.
problemi ukvarjam začetku 80. let) starostne strukture po
(foto: arhiv DPSŠ)
vse od vrnitve z re- svetu do leta 2025 je bila predvideno,
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da bo število ljudi, starih nad 60 let, več
kot 20 %. Verjetno je, da bo staranje
populacije pri nas in v Evropi krepko
preseglo takratne napovedi. Zato je
potrebno neprekinjeno opozarjati vse
institucije in odgovorne službe, gradbene inšpektorje ter predvsem investitorje, izvajalce, da povečajo kvaliteto
izvajanja. Ob prevzemih objektov naj
večkrat uporabijo institut negativnega
tehniškega pregleda in prepoved izdaje uporabnega dovoljenja. Brez kaznovanja ne bo šlo.
Boris Klep
ZA IGRIŠČE SE IŠČE
Joj, samo da bi sijalo sonce ... ne,
lahko je oblačno, samo da ne bo dežja ... blll, samo da bi bilo fajn in bodo
res vsi tam, ki so obljubili, da bodo ... S
takšnimi mislimi in željami se je začelo
sobotno jutro 12. aprila, ki je nakazalo,
da bo namesto »sanšajnregija« le tih
deževen dan. Kaj kmalu so se pojavile
prve dežne kapljice, ki so me, priznam,
nekoliko zaskrbele ... pravzaprav so me
spravile v paniko, a že ves teden sem si
govoril, da je potrebno biti pozitiven,
optimističen, dobre volje in nasmejan
ter tako »prevarati« mater naravo, priklicati sonce in narediti »hepidej« za
vse prijavljene košarkarje, glasbenike
in znane face, ki so se odzvale našemu povabilo na prireditev ''Za igrišče
se išče''. Prireditev, ki je bila na začetku
mišljena le kot majhen turnirček trojk
košarkarjev na vozičkih, se je v mesecu dni ''napihnila'' v športno-kulturno
prireditev, na katero se je prijavilo 10
''hodečih'' košarkarskih ekip, množica
glasbenikov z Ano Karnežo na čelu,
stand up komedijantka Martina Ipša
ter veliko znanih Slovencev, ki so nam
pomagali pri zbiranju finančnih sredstev za izgradnjo večnamenskega
športnega igrišča v našem Paracentru
v Oseku: Jure Ivanušič, Marko Naberšnik, Matjaž Latin, Petra Greiner, Silva
Razlag, Miljan Goljović, Elvis Šarkinović,

Ervin Dragšič ter zvezda med zvezdami Filip Flisar, ki je še enkrat pokazal svojo veličino na preprost, ljudski
način, zaradi katerega ga imajo ljudje
tako zelo radi. Ko sem mu segel v roko,
sem rekel: »Ej stari, hvala bogi za Štajerca, s kirim bom lahko brez skrbi govoro čisto f toti mariborščini.« Seveda
sva nato »žgala« čisto po domače. Nič
ga ni zmotilo nenehno fotografiranje
in dajanje avtogramov. Ne, vse je opravljal strumno. Pač v stilu svojih brkov,
ki so navihani, kot je navihan on sam,
kar je pokazal tudi na eksibicijski tekmi
zvezd v košarki na vozičkih. Pravi car!
Duša mariborska! In ni hudič, da je vsa
ta dobrovoljna in dobrohotna energija, ki se je zbrala na prizorišču Fanplac
Gelija v Miklavžu, pregnala sive oblake,
jih raztrgala na majcene koščke in naredila prostor rumenozlatemu soncu,
ki nas je s svojimi žarki nežno božal in
nagradil za ves trud, ki smo ga organizatorji vložili v ta projekt. Ni nam bilo
lahko. A v slogi je moč in s Simonom
Šerbinkom in Robijem Krčkom smo si
kot organizatorji lahko le čestitali za
odlično izpeljan dogodek, ki je v dneh
pred prireditvijo in še dolgo po njej
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polnil časopisne in internetne strani
širom Slovenije.
Naj na koncu zaključim z besedami
zahvale vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi tega dogodka. Izpeljava vsake prireditve je odgovorno
in zahtevno delo ter uspeh ni samoumeven. Zagotovljen je, če so v ekipi
pravi in srčni ljudje, pripravljeni pomagati in žrtvovati svoj prosti čas za skupen cilj. Veliko vas je in vsak posebej je
dragocen prijatelj.
Ne bomo naštevali vseh, ki si zaslužite, da bi vas nagradili z dobro besedo,
saj bi se lahko zgodilo, da bi koga izpustili in mu s tem storili krivico. Zato se
bomo v okviru Društva paraplegikov
severne Štajerske vsem, ki v srcu dobro
mislite in ste nam priskočili naproti s
svojim časom in pozornostjo, osebno
zahvalili ter vam izročili kakšno skromno darilce. Skratka, brez vas, ki ste tukaj, ki ste v ozadju, in tisti, ki že od vsega
začetka pripravljate nove in nove ideje,
tega dogodka v Miklavžu na Dravskem
polju ne bi bilo. Na koncu naj velja
povabilo, da se prihodnjič zberemo v
drugi občini ali pa na istem prostoru.
Ta prireditev naj bo dobra popotnica in

Zvezda med zvezdami – Filip Flisar (foto: arhiv DPSŠ)
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Del športnih zvezd v maksimalni pripravljenosti: Elvis Šarkinović, Ervin Dragšič, Filip Flisar, Silva Razlag, Miljan Goljović, Petra Greiner
(foto: arhiv DPSŠ)

hkrati obveznost, da bomo prihodnjič
spet zaznamovali akcijo s sloganom
''ZA IGRIŠČE SE IŠČE''. Hvala vsem, saj je
premalo besed, ki bi jih lahko izrekli …
Tako, zdaj pa hitim na pripravo novega projekta, ki nas čaka 28. in 29. junija v Športni dvorani Tabor v Mariboru.
Parabasket 2014! Vljudno vabljeni!
Janez Raišp
TRADICIONALNE KOLINE
Ko smo si v lanskem letu prvič omislili prvomajske koline v Paracentru
Osek, smo si želeli, da bi postale tradicionalen dogodek. Leto je naokoli,
želje so postale realnost.
Kot se za pravi štajerski domači praznik spodobi, se mora začeti zjutraj in
dogajanje trajati skozi ves dan. Priskrbeli smo pujsa, hranjenega s hrano,
ki je bila običajna nekoč, kot je pesa,
krompir, koruza. Glede na tistega lani
je ta »dorasel« za nekaj deset kilogramov. Mesar je zavihal rokave, tako da je
bil hitro slečen iz kože in vse bolj se je
spreminjal v podobo, kot smo je vajeni
v vitrinah trgovskih centrov. Člani in naši
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spremljevalci smo pomagali, kolikor je
bilo v naših močeh. Naredili smo mesene in kašnate klobase, za okus katerih je
poskrbel Miran. Skozi dan so kuharice
pridno skrbele, da smo se sproti prepričali, kako je dobro. Pripravile se pečeno
kri, pražena jetrca, ob koncu še kosilo,

in to z mesom, pečenim v novi krušni
peči. Ohlajeno meso in druge izdelke
smo pospravili v zamrzovalno skrinjo,
da se bomo lahko z njimi mastili skozi vse leto. Družili smo se do poznega
popoldneva.

Tradicionalne prvomajske koline v Paracentru (foto: Janez Raišp)
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Drago Perko | Ročno kolesarstvo

PANOGA, KI SE V SLOVENIJI
NAGLO RAZVIJA
Ročno kolesarstvo je športna panoga, ki se v Sloveniji naglo razvija, ekipa zbrana okoli KK Tuš Mobil pa že žanje
prve rezultate trdega in načrtnega dela.

K

olesarji so veseli, ker so uspeli s
svojo energijo, željo in predanostjo prepričati tudi prijatelja
športa Mirka Tuša, ki je ročne kolesarje vzel v svoj Kolesarski klub Tuš Mobil.
»Veseli smo, a to je tudi obveza in odgovornost. Naša naloga je, da vsak vložen cent, kdorkoli ga že prispeva, preudarno porabimo in upravičimo, hkrati
pa bi radi dokazali, da je tudi šport invalidov vrhunski šport, ne le rekreacija,«
je opozoril Primož Jeralič.
V Radencih in Italiji
Za kolesarji sta letos že dve preizkušnji. Poleg nastopa v Radencih so
dirkali še na tekmi svetovnega pokala
v Italiji. V Pescari so nastopili v zasedbi: Marko Sever, Marko Doberšek, David Kuster, Primož Jeralič, poleg njih
je na ta konec Italije prišlo še 372 tek-

movalk in tekmovalcev. V cestni dirki,
tekmovali so v svojih kategorijah, je
Primož Jeralič zasedel 9. mesto, Marko Doberšek je bil 24., Marko Sever pa
23. V kronometru je Jeralič končal 10.,
Sever 22., Doberšek 23. in Kuster 20.
Dobili selektorja
Lani jeseni, Primož prikima, so
kolesarji naredili pomembno potezo, saj
so k sodelovanju povabili trenerja Alekseja Dolinška, ki
je končal študij na
Fakulteti za šport,
nekaj let že deluje
kot osebni trener,
zadnji dve leti pa
intenzivno spremlja
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ročno kolesarstvo. Po dogovoru z Zvezo za šport Paraolimpijski komite, ki je
slovenska krovna športna organizacija
za šport invalidov, je Aleksej postal selektor in trener reprezentance. »Sedem
mesecev delamo organizirano, prvi rezultati so vidni, a je pred nami še dolga
pot,« pravi Aleksej, ki ima v ekipi fante
in dekleta različnih invalidnosti, zato
tudi različnih kategorij. »Zavoljo tega
prilagajam treninge in vadbo. Delo je
pestro,« opozarja in dodaja, da delujejo
na dveh ravneh. »Po eni strani skrbimo
za promocijo ročnega kolesarstva in
športa invalidov, ko se redno udeležujemo rekreativnih prireditev po Sloveniji. Druga raven je vrhunski tekmovalni šport. Cilj je jasen – vsaj en slovenski
kolesar na paraolimpijskih igrah v Riu
leta 2016,« razkrije Aleksej smele načrte. Njegovi varovanci so že začeli zbirati
točke na tekmah svetovnega pokala.
»Moramo priti med 25 najboljših
evropskih držav, takrat šele lahko pričakujemo eno mesto. Za kaj več bo treba
še više po lestvici držav,« pojasni računico. Njegovi kolesarji vozijo kronometer in cestno dirko, letos jim še ne bo
uspelo, da bi se preizkusili v ekipnem
kronometru, kjer so združeni športniki
invalidi različnih stopenj invalidnosti,
nujno pa je, da je v ekipi dekle. Prav
zato je Aleksej vesel, da se jim bo na
naslednjem treningu pridružila Anka
Vesel. »Opazil sem, da je zelo motivirana in željna tekmovanja.«

Slovenski kolesarji na svetovnem pokalu v Pescari (foto: arhiv ZŠIS)
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Prvo dekle
Po novem imajo kolesarji v svoji sredi tudi damo. 39-letna Gorenjka
Anka se je opogumila, da, uganili ste,
nagovoril jo je Primož. »Prek spleta
sem prvič zasledila, da fantje organizirano vrtijo pedala,« nam je razložila
Anka Vesel, parapleginja iz Škoje Loke.
Kolo je že imela, z njim je naredila po
2000 kilometrov letno. »Po pravici vam
povem, vožnja s kolesom tako blagodejno vpliva name … Do 80 % manj
bolečin imam poleti, ker vozim kolo,«
nam zaupa Anka, ki se je lani srečala s
Primožem Jeraličem na Hrovatinovem
memorialu. Ciljev in ambicij ji ne manjka, rada bi prevozila maraton Franja.
»Saj bi se udeležila že letos, a bi za to
porabila 12 ur. Moram doseči formo,
da pridem v regularnem času. Drugo
leto bom na to pripravljena,« odločno
sklene.
Pomen ročnega kolesarstva
»Ročno kolesarstvo je izrazito atraktiven šport. Osnovna razlika od kolesarjenja je uporaba mišične mase rok za
pogon, ki je precej manjša od mišične
mase nog. To pomeni, da je v primeru
enako opravljenega dela v obeh primerih (denimo dviga v klanec) napor
bistveno večji za ročne kolesarje, kar
pomeni, da morajo biti res dobro trenirani,« pravi doc. dr. Boro Štrumbelj s
Fakultete za šport, ki že vrsto let pozorno in aktivno spremlja šport invalidov.

»Oviro pri kolesarjenju trenutno predstavlja predvsem napredna tehnologija izdelave koles, kar pomeni, da so tudi
izjemno draga (tekmovalna). Kar pa ne
pomeni, da se ne najde cenejše rešitve,
a žal ne zadoščajo za vrhunski šport.
Ročno kolesarjenje je izrazito dober
šport za amputirance in paraplegike, saj
se dogaja v naravi, je naporen, a hkrati
omogoča občutek mobilnosti,« sklene
Štrumbelj, ko beseda nanese na šport,
ki iz dneva v dan pridobiva na veljavi.
Slej ko prej del Kolesarske
zveze Slovenije
Tudi ročno kolesarstvo si podobno
kot ostale panoge prizadeva, da bi postal del panožne zveze. »Trenutno so v
teku konkretni pogovori s Kolesarsko
zvezo Slovenije, ki je zainteresirana, da
pod okrilje sprejme ročne kolesarje. To
bi bilo za nas zelo pomembno, saj bi
pridobili sistemsko podporo v obliki
različnih testiranj in povečanih možnosti za nastop na tekmovanjih v Sloveniji
in na tujem.«
Jože Globokar
MARKO SEVER DRŽAVNI PRVAK
Na 34. maratonu Treh src v Radencih so se 17. maja naši ročni kolesarji
pomerili za naslov državnega prvaka.
Tekmovali so na nekaj več kot 21 kilometrov dolgi progi, ciljno črto je prvi
prevozil Marko Sever (36:36) iz Društva paraplegikov severne Primorske. V

V Radencih so se ročni kolesarji pomerili za naslov državnega
prvaka. (foto: arhiv ZŠIS)
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izenačenem finišu je za njim le sekundo zaostal Marko Doberšek (36:37),
član Društva paraplegikov Gorenjske.
Tretji je bil Primož Jeralič.
Sever je prvič zmagal leta 1998; to
je že njegovo šesto prvo mesto v Radencih. Izboljšal je tudi rekord proge
izpred treh let (37:13).
Jože Globokar
NA MARATONU FRANJA
Kljub visokim temperaturam so
se ročni kolesarji KK Tušmobila Zveze
paraplegikov udeležili 97 km dolgega malega maratona Franja. Matej
Lednik, Marko Doberšek, David
Razboršek, Žiga Breznik, Marko
Sever in Primož Jeralič so dokazali,
da so v odlični formi in da so ure treningov ter tisoči kilometri pod trenerskim
vodstvom Alekseja Dolinška še kako
prišli prav v tako ekstremnih vremenskih razmerah. Zmago si je na 97 km v
zadnjih metrih pred Markom Severjem privozil Marko Doberšek. Primož Jeralič je zaradi počene gume
na 83. km celotnega maratona izgubil
tretje mesto, kamor se je nato zavihtel
David Razboršek. Našim ročnim kolesarjem je potrebno čestitati, saj so se
enakovredno kosali z drugimi kolesarji,
ki se niso mogli načuditi njihovi fizični
kondiciji. Pot jih je vodila po trasi: Ljubljana – Dobrova – Horjul – Vrzdenec
– Lucine – Gorenja vas – Škofja Loka –
Vodice – Tacen – Ljubljana.

Ročni kolesarji KK Tušmobila Zveze paraplegikov so udeležili 97 km
dolgega malega maratona Franja. (foto: arhiv ZPS)
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Drago Perko | Priprave ročnih kolesarjev

DELO NA MOČI IN KROŽNI VADBI
Dunja Koren je v Thermani Laško vodja programa Medicina. V sodelovanju z njeno ekipo in zasedbo ročnih kolesarjev, ki se že na glas spogledujejo z nastopom na paraolimpijskih igrah v Riu leta 2016, je nastal izvrsten 10-dnevni program priprav. Kolesarji so jih
opravili marca letos v Laškem in okolici.
Kako je prišlo do sodelovanja?
»Ko sem obiskala Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske, sem spoznala športnika invalida Davida Razborška. Beseda je dala besedo. Hitro sem
ugotovila, da je eden od športnikov, ki
so motivirani, ki bi radi naredili nekaj
zase, mi pa bi jim pri teh ciljih pomagali. Tudi poprej smo v Laškem nudili izvrstno rehabilitacijo športnikom, a smo
bili do njih včasih preveč popustljivi.«
Kako so stvari stekle naprej?
»V mesecu dni smo imeli pripravljen program. V delo smo vključili pet
fizioterapevtov in kineziologa. Program
vsebuje delo na moči in krožni vadbi.
Dodali smo prvine fitnesa in vadbo v
bazenu.«
To pa ni vse.
»Pripravili smo tudi dve predavanji
o zdravi prehrani, ki je ključen dejavnik
za uspešno športno kariero. Popoldan
so se ponavadi kolesarji odpeljali na
eno od tras v okolici Laškega. Zvečer je
bilo na vrsti sproščanje v bazenu, pripravili smo tudi podvodne masaže.«
Nad projektom je Korenova
budno bdela.
»Sama sem deset dni zelo podrobno
spremljala celoten proces. Ves čas sem
bila v stiku s fanti in osebjem. Napredek
smo pozorno beležili in kontrolirali. Po
potrebi smo program tudi prilagajali, da
bi vadbo naredili boljšo in učinkovitejšo.

Fantje so bili nad njo navdušeni. So pa
kmalu spoznali, da je to drugačna vadba, kot so je bili vajeni doslej.«
Kaj pa rezultati?
»Zadeva je izvrstno uspela. Kolesarji
so se ujeli z našo ekipo strokovnjakov
tudi na energijski ravni. Menim, da so
bili rezultati izvrstni, čeprav so zaenkrat še nemerljivi. Jeseni bomo opravili
vnovična testiranja. Takrat bo po vseh
tekmovanjih in testih moč narediti
konkretno evalvacijo.«
Kako naprej?
»To je bil pilotski projekt. Naše zdravilišče je
sicer znano po rehabilitaciji poškodb nevroloških
bolnikov. V svoji sredi
imamo velikokrat paraplegike in bolnike z multiplo sklerozo, ki pridejo
na obnovitveno rehabilitacijo. S športniki pa se
do zdaj nismo ukvarjali. A
že nastaja prav poseben
program, ki bo namenjen skupinam, kot so bili
ročni kolesarji. Po potrebi
se bomo posamezni skupini prilagodili, smo pa s
tem pilotskim projektom
naredili izvrstno osnovo.
Menjali bomo le intenzivnost ter se prilagodili
ostali specifičnosti.

Imate v mislih kakšno nadgradnjo?
»Prepričana sem, da bomo v prihodnje namesto predavanj o zdravi prehrani športnikom že tudi nudili primerno prehrano, ki jo bomo
pripravljali posebej za njih.«
Za konec pa:
»Izjemno sem ponosna na svojo
ekipo, ki je uspela v kratkem času pripraviti tako kvaliteten program. Ker
smo oboji, tako ročni kolesarji kot naša
ekipa k delu pristopili izredno profesionalno, so bili taki tudi končni rezultati.«

10-dnevne priprave v Laškem (foto: arhiv Thermana)

Vadba, ki jo doslej niso bili vajeni (foto: arhiv Thermana)
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Jože Globokar | Zaključek košarkarske lige

EKIPA DP CELJE PRVIČ DRŽAVNI PRVAK
Sodobna športna dvorana v Sodražici je bila 29. marca prizorišče sklepnega tekmovanja ekip, ki so v sezoni 2013/2014 nastopale v košarkarski ligi Soča – Oprema. Naslov
državnih prvakov je tokrat nekoliko nepričakovano osvojila ekipa DP Celje, ki je v predtekmovanju v razburljivi tekmi izločila državne prvake zadnje petletke – DP Mercator
Ljubljana.

P

o štirih krogih – 26. oktobra v
Miklavžu na Dravskem polju,
23. novembra v Strahinju, 11.
januarja v Hrastniku in 22. februarja v
Laškem, je bila na vrhu lestvice ekipa
DP Palfinger Marine Maribor, za njo DP
Mercator Ljubljana, tretja je bila DP Celje, četrta pa DP Kranj.
Sklepno tekmovanje sta odprli
prvo in zadnje uvrščeni ekipi. Favorizirana ekipa DP Palfinger Marine Maribor
je brez težav ugnala ekipo DP Kranj.
Prepričljivo je vodila vso tekmo in jo
zaključila z rezultatom 54:34.
Najbolj razburljiva je bila druga tekma med moštvi DP Mercator Ljubljana
in DP Celje (42:46). Potek tekme in preobrat najbolj nazorno kažejo rezultati
posamičnih četrtin – 14:6, 12:12, 10:13,

6:15. Državni prvaki so imeli predzadnjo
četrtino še pet točk prednosti, vendar
število osebnih napak ni obetalo nič
dobrega. Ekipo sta s po petimi napakami morala zapustiti kar dva igralca.
Celjani so dobili krila in tekmo obrnili v
svojo korist. Lahko rečemo, da je bil to
derbi končnice.
Polno razburljivih trenutkov je bilo
tudi v tekmi za tretje mesto. Prvo četrtino so dobili Ljubljančani, drugo in
tretjo pa Gorenjci. Kazalo je že na nov
poraz prvakov, saj so se v zadnjo četrtino Gorenjci pod koše zapeljali s sedmimi točkami prednosti. Toda tokrat
so za preobrat poskrbeli Ljubljančani.
Nasprotnikom so dali 18 točk in tekmo
dobili z rezultatom 49:47.
V finalnem srečanju je rezultat po
prvi četrtini
(18:15) kazal,
da bo ekipa
DP Palfinger
Marine Maribor upravičila
sloves najboljše ekipe sezone in osvojila
naslov državnih prvakov.
Toda v košarki
je vse mogoče. Že v drugi četrtini so
povsem poZadetek Celjanov na finalni tekmi (foto: Andraž Muljavec)
pustili (8:20) in
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Zmagovalni pokal je podelil župan Blaž
Milavec. (foto: Andraž Muljavec)

dovolili, da so se igralci DP Celje razigrali ter zasluženo osvojili naslov državnih prvakov.
Tekme sta ob tehničnem delegatu
Milanu Lukanu vodila sodnika Mitja
Dečman in Nedžad Budimlić. Ob
razglasitvi rezultatov je košarkarje nagovoril župan Sodražice Blaž Milavec
in podelil pokale. Prejele so jih tri najboljše ekipe, najboljši strelec Danilo
Kamenik (92) in reprezentantka Jovita Jeglič. Igralci prvouvrščenih ekip so
prejeli zlate, srebrne in bronaste medalje. Košarkarje je ob zaključku letošnjega play off tekmovanja pozdravil tudi
župan Ribnice Jože Levstek.
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Mitja Breg | 13. pokal ZPS v Slovenj Gradcu

ZMAGA DP MERCATOR LJUBLJANA
V športni dvorani Športnega centra Vinka Cajnka v Slovenj Gradcu je 17. maja potekal
XIII. košarkarski turnir za pokal Zveze paraplegikov Slovenije.

K

ošarkarsko srečanje je bilo tretjič zapored posvečeno Ivanu
Peršaku, košarkašu in prvemu predsedniku Zveze paraplegikov
Slovenije. Prehodni pokal je osvojil DP
Mercator Ljubljana, ki je v finalni tekmi
ugnal ekipo »Palfinger marine« iz Društva paraplegikov severne Štajerske.
Branilci prejšnjih dveh let, ekipa »Thermana« iz Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, so v malem finalu
izgubili proti ekipi Društva paraplegikov Gorenjske in osvojili četrto mesto.
Pokale so podelili predsednik Zveze
paraplegikov Slovenije Dane Kastelic,
predsednik Društva paraplegikov Koroške Damjan Hovnik in predsednica
Zveze za šport Slovenj Gradec Mojca
Verhovnik. Vodja športa ZPS Gregor

Gračner je uvodoma pohvalil nasto- sodelujoče nagovoril tudi predsednik
pajoče in razložil pomen pokala ZPS Društva paraplegikov Koroške Damjan
v košarki na vozičkih, ki ga organizator Hovnik in vse skupaj povabil na kosilo v
restavracijo Preša v Slovenj Gradcu.
vsako leto pripravi v drugem kraju.
Ob razglasitvi rezultatov je predsednik Zveze pozval h
krepitvi dobrega dela v
vseh športih paraplegikov, Verhovnikova pa se
je organizatorjem zahvalila za izvedbo turnirja v
Slovenj Gradcu, »mestu,
glasniku miru« in »mestu,
prijaznemu invalidom«. V
mestu, ki povezuje in se
zaveda pomena športa
za vse občane, zato radi
Finalna tekma med DP Mercator Ljubljana in DP Palfinger
pripravijo različna tekMaribor (foto: Anton Breg)
movanja. Za konec je vse

Jože Globokar | Finalne tekme mednarodne NLB WHEEL lige

KKI VRBAS PREMAGAL CASTELVECCHIO
Košarkarske ekipe regionalne NLB Wheel lige so 12. aprila v športni dvorani Marof v
Novem mestu odigrale zaključne tekme. Po dveh krogih in polfinalnih tekmah se je v
sezoni 2013/2014 na vrh zavihtela ekipa KKI Vrbas, ki je v finalni tekmi premagala ekipo
Castelvecchio. Okrnjena ekipa Slovenije je osvojila šesto mesto. Vodil jo je novi selektor
Gregor Vodenik.

F

inalno tekmovanje sta v tekmi
za peto odprli ekipi KKI Zagreb
in Slovenija, ki se nista uvrstili v
polfinalne boje. Kljub dobri igri je Slo-

venija morala priznati premoč hrvaški
ekipi. Zagrebčani so tekmo dobili z rezultatom 61:54.
V naslednji tekmi sta se za bronasto

odličje pomerili poraženi ekipi iz polfinalnih tekem – RSV Kärnten in KIK Sana
(v šestih sezonah je bila štirikrat prvak).
Avstrijci so silovito začeli in tekmo
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gatu Milanu Lukanu sodila Mitja
Dečman (SLO) in
Hrvoje Pencinger (CRO), ki sta
zaradi nešportnega obnašanja dosodila dve tehnični
napaki.
Ob zaključnem
tekmovanju šeste
sezone regionalne
NLB Wheel lige so
V finalni tekmi je bila boljša KKI Vrbas – v belih dresih.
(foto: Drago Perko)
košarkarje in goste
nagovorili: vodpraktično dobili v prvi četrtini, ko so ja lige Gregor Gračner, predsednik
KIK Sano povsem nadigrali (22:8). V na- Zveze paraplegikov Dane Kastelic in
daljevanju je bila KIK Sana v vseh četrti- vodja košarkarske šole, t.j. nekdanji konah boljša, vendar je bila razlika iz prve šarkar Krke in kapetan reprezentance
četrtine prevelika. Avstrijci so bronasto Matjaž Smodiš. Sledila je razglasitev
odličje osvojili z rezultatom 60:58.
rezultatov ter podelitev pokalov in meZa naslov prvaka sta se pomerili ne- dalj. Podeljevali so jih: mag. Alenka
poraženi ekipi KKI Vrbas in Castelvecchio. Janžekovič Kavšek – direktorica PoOb polčasu so Italijani vodili za dve točki, družnice NLB Dolenjske in Bele krajine,
nato pa v tretji četrtini močno popustili Franc Bačar – podžupan Občine Novo
(18:9). Čeprav so v zadnji četrtini strnili mesto, Matjaž Smodiš – košarkar, in
vrste in vztrajno zmanjševali razliko, je Dane Kastelic – predsednik ZPS, ki je
zmanjkalo časa. Prvo mesto in prehodni ekipi KKI Vrbas podelil prehodni pokal.
pokal je v sezoni 2013/2014 z rezultatom Pokale so prejele vse ekipe in pet naj56:54 osvojila ekipa KKI Vrbas iz Banjalu- boljših igralcev lige – Adis Huskić
ke (BiH). Tekme sta ob tehničnem dele- (KIK Sana), Milan Slapničar (Castelve-

cchio), Ante Štimac, Elvir Modronja
in Ademir Demirovič (vsi KKI Vrbas).
Demirović je prejel še pokal za najboljšega strelca lige (137). Igralci prvih
ekip so prejeli medalje. Glavni pokrovitelj je tudi ob letošnjem zaključku lige
poskrbel za posebno presenečenje.
Igralca Ernst Kočnik (RSV Kärnten – A)
in Izet Sejmenović (Castelvecchio) sta
namreč od Nove ljubljanske banke
prejela košarkarska vozička dobavitelja
Soča Oprema. Dragoceno darilo jima
je izročila mag. Alenka Janžekovič
Kavšek. Regionalno NLB Wheel ligo je
v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije vodil Gregor Gračner, medijski
pokrovitelj je bila Kosarka.si.

Košarkarska vozička za Izeta Sejmenovića
in Ernsta Kočnika (foto: Drago Perko)

Jože Globokar | Ligaško tekmovanje in državno prvenstvo

ZAKLJUČEK KEGLJAŠKE SEZONE
Kegljišče v Kamniku je gostovalo zaključek ligaške sezone, v Celju pa je potekalo državno prvenstvo.
NAJBOLJŠA JE EKIPA MARIBORSKIH
KEGLJAČEV
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je 26. aprila pripravilo
šestnajsto tradicionalno tekmo-
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vanje slovenskih kegljačev paraplegikov in tetraplegikov za pokal
Občine Domžale. Hkrati je bil to
zaključek ligaškega kegljaškega
tekmovanja pri Zvezi paraplegi-

kov Slovenije. Naslov najboljše kegljaške ekipe je v sezoni 2013/2014
osvojila ekipa kegljačev DP severne
Štajerske.
Kegljaške ekipe so prvi krog odigra-

[

Zadnji krog lige je na kegljišču Kegljaškega kluba v Kamniku pripravilo DP ljubljanske
pokrajine. (foto: Milan Vojnovič)

le v Radencih, drugega v Škofji Loki, tretjega v Ravnah na Koroškem, četrtega v
Celju, petega v Novi Gorici, šestega pa
v Kamniku.
Na sodobnem šeststeznem kegljišču
Kegljaškega kluba v Kamniku se je pomerilo 42 tekmovalcev iz osmih pokrajinskih
društev Zveze paraplegikov Slovenije. Izostali so le kegljači DP Gorenjske.
Po seštevku štirih najboljših rezultatov je prvo mesto s 7439 podrtimi keglji osvojila ekipa DP Maribor, srebrno
odličje je osvojila ekipa DP ljubljanske
pokrajine (6982), bronasto ekipa DP
jugozahodne Štajerske (6892). Četrto
mesto je osvojila ekipa DP Prekmurja
in Prlekije (6772), peto ekipa DP Koroške (6246), šesto ekipa DP Istre in Krasa
(5591), sedmo ekipa DP severne Primorske (4486), osmo pa ekipa DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja (4379).
Kegljači DP Gorenjske so z rezultatom
828 podrtih kegljev, ki so ga dosegli na
kegljanju v Radencih, zasedli deveto
mesto.
V moški konkurenci je v kegljaški
sezoni 2013/2014 najboljši rezultat
dosegel Franc Simonič – MB (1978),
drugi je bil Miran Jernejšek – MB
(1869), tretji pa Viktor Rupnik – LJ
(1853). Le za kegelj slabši rezultat (1852)
je pri vseh teh številnih lučajih dosegel
Tone Kanc – NM. Med kegljačicami je
sezono z največ podrtimi keglji (1870)

zaključila Senka Ivaniševič – LJ, drugo mesto je osvojila Cvetka Štirn – LJ
(1561), tretje pa Nataša Godec – MB
(1466). V skupini med laže gibalno
oviranimi tetraplegiki je prvo mesto
osvojil Vinko Hauzer – MB (1796),
drugo Aleš Povše – CE (1791), tretje
pa Slavko Ivančič – LJ (1776). V ligi
tekmujejo tudi veterani. V tej skupini je
prvo mesto osvojil Ludvik Škraban –
MS (1811), drugi je bil Tone Simonič –
MS (1783), tretji pa Franc Kuhelj – NM
(1743).
Ob razglasitvi rezultatov in podelitvi pokalov so športnike nagovorili:
župan Občine Domžale Toni Dragar,
direktor Zavoda za šport Domžale
Janez Zupančič in vodja športa pri
Zvezi paraplegikov
Slovenije Gregor
Gračner. Kegljaško ligo je v sezoni
2013/2014 vodil Robert Žerovnik iz
DP ljubljanske pokrajine.
PARAPLEGIKI
TEKMOVALI
V TREH SKUPINAH
17. maja je na kegljišču Golovec v
Celju potekalo državno prvenstvo
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v kegljanju. Normo za nastop na prvenstvu je izpolnilo 67 kegljačic in
kegljačev invalidov, ki so se v svojih
skupinah potegovali za naslov državnega prvaka. Med njimi je v treh
skupinah nastopilo 13 kegljačev iz
petih pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije.
V skupini KP je med paraplegiki
naslov državnega prvaka osvojil Tone
Kanc (456) iz DP Dolenjske, Bele krajine
in Posavja, za njim je le za kegelj (455)
zaostal Viktor Rupnik iz DP ljubljanske pokrajine, tretje mesto pa je s 442
podrtimi keglji osvojil Miran Jernejšek iz DP severne Štajerske. V skupini
KT so tekmovali lažje gibalno ovirani
tetraplegiki. Najboljši rezultat je dosegel Vinko Hauzer (414) iz DP severne
Štajerske, natanko 400 kegljev je podrl
drugouvrščeni Slavko Dunaj iz DP
Prekmurja in Prlekije, tretji rezultat pa
je dosegel Henrik Plank (387) iz DP
jugozahodne Štajerske. Med kegljačicami v skupini KPŽ je bila prva Cvetka
Štirn (346) – DP ljubljanske pokrajine,
druga Nataša Godec (344) – DP severne Štajerske, tretja pa Marta Janežič (256) – DP Prekmurja in Prlekije.
Organizatorja – Zvezo za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite
je zastopal njen dolgoletni sodelavec
Igor Malič.

Najboljši kegljači v moški konkurenci skupine KP: Viktor Rupnik,
Tone Kanc in Miran Jernejšek (od leve) (foto: arhiv ZŠIS)
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Jože Globokar | Zadnji krog strelske lige in državno prvenstvo

NAJBOLJŠI SO PREKMURSKI STRELCI
Zadnji krog strelske lige je bil organiziran v Murski Soboti, državno prvenstvo pa je potekalo v Ljubljani na prenovljenem strelišču z elektronskimi tarčami.
Leon Jurkovič, za njim je za en krog validi so tekmovali s serijskimi in stanSTRELSKA LIGA
Strelci in ena strelka, ki so tekmo- zaostal Slavko Dunaj, tretje mesto pa dardnimi puškami ter zračno pištolo. Na
vali v državni strelski ligi, so v sezoni je s 1.066 krogi osvojil Ladislav Kepe. prvenstvu so v skupini SH1 tekmovali
tudi strelci paraplegiki, v skupini SH2 ne2013/2014 odigrali štiri
koliko lažje gibalno ovirani tetraplegiki.
kroge. Prvega je v Ankaranu pripravilo DP Istre in
Tekmovanje s serijsko puško
Krasa, drugega na Vidmu
Med strelci paraplegiki je prvo
DP Gorenjske, tretjega v
mesto s 377 krogi osvojil Franc PinNovi Gorici DP severne
ter iz DP severne Štajerske, drugo
Primorske, četrtega pa 25.
Franc Jožef (341) iz DP Prekmurja in
marca na strelišču v Murski
Prlekije, tretje pa starosta med strelci
Soboti DP Prekmurja in Prparaplegiki Tine Gorenc (320) iz DP
lekije. To je bilo hkrati tudi
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V
sklepno tekmovanje lige,
skupini SH2, kjer tekmovalci streljajo
kjer so razglasili najboljše
z naslonom, je bil prvi Slavko Dunaj
strelce tako v ekipni kot v
Najboljše
strelce
imajo
prekmurski
paraplegiki
in
(361), drugi Franc Baum (353), tretji pa
posamični konkurenci. Natetraplegiki. (foto: arhiv ZPS)
Ladislav Kepe (346) – vsi iz DP Prekslov najboljše ekipe lige so
murja in Prlekije.
osvojili prekmurski strelci,
za osvojitev naslova pa so šteli najboljši Tekmovala je tudi Veselka Pevec in
s 725 (seštevek dveh krogov) osvojila Tekmovanje s standardno puško
rezultati treh krogov.
Tudi s tem zračnim orožjem je
V ekipni konkurenci je s 3.260 sedmo mesto.
Na tem strelskem tekmovanju so prvo mesto osvojil Franc Pinter – MB
krogi prvo mesto osvojila ekipa DP
Prekmurja in Prlekije, druga je bila eki- se strelci pomerili tudi v streljanju z (407,3), drugi je bil Dušan Rupar – NM
pa DP ljubljanske pokrajine (3.068), zračno pištolo. Prva tri mesta so osvo- (396,5), tretji Franc Jožef – MS (354,7).
tretja ekipa DP Dolenjske, Bele kra- jili Jože Gonza, Franc Bojine in Posavja (3.044), četrta ekipa rovnjak in Franc Pinter.
DP Istre in Krasa (2.830), peta DP ju- Ekipe so za osvojena mesta
gozahodne Štajerske (2.542), šesta prejele pokale, posamezniki
ekipa DP severne Štajerske (2.397), pa medalje.
sedma pa ekipa DP Koroške (1.502).
Med strelci je v kategoriji SH1 največ PINTER ZMAGAL S SERIJSKO
krogov nastreljal Franc Pinter (1.133) IN STANDARDNO PUŠKO
Zveza za šport invalidov –
– MS, drugo mesto je osvojil Franc
Jožef (1.077) – MS, tretje pa Franci POK je 24. maja na prenovljeŠkrbina (1.048) – NM. V kategoriji SH2, nem strelišču z elektronskimi
kjer so tekmovali lažje gibalno ovirani tarčami v Ljubljani pripravila
Franc Pinter je zmagal s serijsko in standardno puško.
tetraplegiki, so prva tri mesta osvojili državno prvenstvo invalidov
(foto: arhiv ZŠIS)
domači strelci. S 1.092 krogi je zmagal v streljanju. Številni strelci in-
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S standardno puško sta v skupini SH2
tekmovala tudi Franček Gorazd Tiršek, ki je nastreljal 421,3 krogov, edina
tekmovalka na vozičku Veselka Pevec
pa 412,0. Rezultati Dunaja – 361, Kepeta – 346 in Jurkoviča – 345 (iz DP Prekmurja in Prlekije) so v tekmovanju s serijsko puško v skupini SH2 šteli tudi za
ekipne uvrstitve. Med petimi ekipam
so osvojili prvo mesto. Tekmovanje
je v vlogi organizatorjev vodil Primož
Jeralič, sodniško službo pa Elvira
Valant. Medalje je najboljšim podelila
glavna trenerka strelske reprezentance
Polona Sladič.
Ekipna zmaga za prekmurske strelce v skupini SH2 (foto: arhiv ZŠIS)

Jože Globokar | Jubilejni mednarodni kamp

WAKEBOARDANJE NA KRKU
V Punatu na otoku Krk je Wakeboard centar Cable Krk od 26. do 31. junija pripravil deseto – jubilejno mednarodno wakebord tekmovanje.

V

letošnjem letu se
paraplegikov je
je tega zanimivevsakemu člaga kampa poleg
nu krila stroške
Francozov, Madžarov in
ene
nočitve.
domačinov udeležilo tudi
Prvi dnevi so
deset članov pokrajinskih
bili namenjeni
društev Zveze paraplegikov
učenju, nasleSlovenije in se poskusilo v
dnji treningu,
tej dokaj zahtevni športni
zadnji dan pa
panogi. Wakeboard je potekmovanju.
doben deskanju na snegu
Wakeborderja
oz. monoskiju, vendar ga
na Punatu vlesmučar na vodi veliko težje
če posebej zato
osvoji. Še posebej je zahprirejen sistem
Udeleženci mednarodnega kampa na Krku (foto: arhiv ZPS)
teven start. Ogromno požičnic, tako imeskusov je potrebnih, da se
novan cable.
začetnik končno obdrži na vodi. Nato Med udeleženci tudi naši člani
Tako kot druga leta so organizatorji
pa trening in trening, da osvoji zavoje,
Udeležba na kampu s šolo učenja tudi letošnji kamp odlično pripravili in
skoke in druge like, ki jih ocenjujejo na je bila brezplačna, udeleženci so krili popestrili z zabavnim spremljevalnim
tekmovanju.
le hotelske stroške bivanja. No, Zveza programom.
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Benjamin Žnidaršič, Jože Globokar | Razstave, delavnice, Zlata paleta

IZ SLIKARSKIH LOGOV
Slikarji Likovne sekcije pri Zvezi so pomladne mesece izkoristili za nadgrajevanje slikarskega znanja v Semiču, sodelovali pri razstavi slikarjev VDMFK v Salusu, predvsem pa pobirali priznanja in nagrade v vseh treh tematskih razstavah v okviru Zlate
palete 2014.
JOŽETU VODUŠKU V SPOMIN
Jože Vodušek, naš slikar z usti in
štipendist Mednarodnega združenja
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, se
je pred letom poslovil od tega sveta.
Da bi počastili spomin nanj, smo se 26.
aprila na pobudo Benjamina Žnidaršiča in domačih zbrali pri Voduškovih
doma. Njegova dolgoletna želja je bila
povabiti prijatelje slikarje, da bi na njihovi domačiji imeli slikarsko delavnico.
Ker ga je bolezen v zadnjih letih preveč preizkušala, smo mu to željo lahko
skupaj z njegovimi domačimi izpolnili
šele sedaj.
Zjutraj smo se zbrali ob 10. uri na
jutranji kavi in se spomnili skupnih dogodivščin z Jožetom Voduškom. V okolju njegovega ateljeja smo pregledali
opus njegovih slik in med seboj podelili nekaj življenjskih izkušenj iz srečanj

z njim. Ob tem so se slikarjem pridružili
tudi predstavniki Društva paraplegikov
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Potem smo kljub slavnostnemu trenutku
po slikarsko preživeli lepo dopoldne
v družbi z domačimi, ki so za prijetno
počutje postorili več, kot je bilo mogoče. Po kosilu smo pokramljali, nato pa
se skupaj odpravili, da se poklonimo
spominu na njegovem grobu tudi v
imenu Založbe UNSU in Mednarodnega združenja slikarjev z usti in nogami.
Likovne delavnice so se skupaj s spremljevalci udeležili: Benjamin Žnidaršič,
Vojko Gašperut, Željko Vertelj, Franc
Ekart, Branko Rupnik, Metod Zakotnik,
Silvo Mehle, Dragica Sušanj, Tina Pavlovič, Joži Ameršek, Anica Radej in
Mirko Sintič.

SLIKARJI ZVEZE NA LIKOVNI KOLONIJI
Slikarji Likovne
sekcije pri Zvezi
paraplegikov Slovenije so od 12. do 15.
maja svoje slikarsko
znanje nadgrajevali
v Domu paraplegikov v Semiču.
Vse dni so v dopoldanskem in popoldanskem času
pod mentorskim
vodstvom Rassa
Causeviga intenSlikarji so se v spomin na Jožeta Voduška zbrali na njegovem
zivno slikali v razdomu. (foto: arhiv Ars Viva)
ličnih tehnikah, za-
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dnji dan pa analizirali ustvarjena dela.
Na likovni koloniji so sodelovali: Zorica
Razboršek, Anka Vesel, Dragica Sušanj,
Ljudmila Turk, Ana Šter, Klavdij Leban,
Miran Jernejšek, Branko Rupnik, Metod
Zakotnik in Boris Šter. Nekaj dni sta bila
z njimi tudi slikarja Zlatko Bernašek in
Željko Vertelj.
USTVARJALI V PINETI
Slikarji Likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije so se od 11. do 20.
junija izpopolnjevali na likovni koloniji
v Domu paraplegikov v Pineti. Pod
vodstvom mentorice Ljudmile Turk
so likovniki umetnost slikanja nadgrajevali v različnih tehnikah – akril in olje
na platno, akvarel, risba s svinčnikom,
grafika in rezbarstvo. Nastale so upodobitve značilne za obalno pokrajino,
tihožitja, portreti in lesene skulpture.
Slikanje so si ogledali tudi učenci treh
razredov OŠ Škofja Loka Mesto in se
seznanili z delovanjem sekcije. Najbolj
navdušeni so bili ob nastajanju del,
ki so jih ustvarjali slikarji s čopičem v
ustih. Likovnike in njihova dela, razstavljena na terasi doma, so si z zanimanjem ogledali tudi mimoidoči turisti.
Na likovni koloniji so svoje znanje izpopolnjevali: Zorica Razboršek, Jožica
Ameršek, Dragica Sušanj, Anka
Vesel, Klavdij Leban, Lucija Kocjančič, Boris Šter, Ana Šter, Franc
Ekart, Damjan Rogelj, Ljudmila
Turk, Vojko Gašperut, Silvo Mehle
in Metod Zakotnik.

[

Venček slikarjev, ki so razstavljali v Salusu (foto: arhiv Ars Viva)

RAZSTAVA SLIKARJEV VDMFK
V SALUSU
Na povabilo generalnega direktorja podjetja Salus iz Ljubljane Mihe
Lavriča in njihove predstavnice za
stike z javnostjo Katarine Ivančič so
se 3. aprila v galeriji preddverja podjetja predstavili slovenski slikarji, ki
svoja dela ustvarjajo z usti ali nogami.
Razstavo je z direktorico Kláro Soós
pripravila Založba UNSU. Tokrat
razstavljena dela sodijo v zelo uspešen ciklus »Pomladnega cvetja« iz
opusa avtorjev prejšnjih let. Absolvent
umetnostne zgodovine Jaka Racman
je povedal, da je ta serija pomladnega
cvetja blizu čustveni predanosti vsakega od avtorjev posebej: predvsem
po plamteči duhovni prepričljivosti,
koloritu in njihovem invalidskem življenju. Avtorji slikarstvo doživljajo kot
poslanstvo, ki razvija občutljivost in
tenkočutnost v odzivanju na človeka,
življenje in svet. Njihovo ustvarjanje
jim določa kakovost življenja in večplastno barvitost. Naloga umetnosti
je, da opozarja in regulira smernice
našega bivanja: naslikati dobro sliko,
katere naloga je sporočilnost, ki nosi
v sebi vse vrednote našega življenja.
V Salusu so razstavljali: Vojko Gašperut - Gašper, Benjamin Žnidaršič,
Silvo Mehle, Angela Medved, Želj-

ko Vertelj, Dragica Sušanj, Roman
Gruntar, Martina Pavlovič, Nevenka Gorjanc, Neja Zrimšek Žiger in
Erik Pibernik ter gost iz Grčije Ilias
Raftopoulos.
Razstavo je s pevskim nastopom
popestrila slikarka Neja Zrimšek Žiger, ki je s svojim glasom prepričala in
navdušila občinstvo. Otvoritev razstave
so slikarke in slikarji zaupali dolgoletnemu direktorju URI Soča mag. Francu
Hočevarju, ki je s spodbudnimi besedami podprl njihovo ustvarjanje. Katarina Ivančič je kot zastopnica Salusa v
znak pozornosti prejela likovno delo
Benjamina Žnidaršiča.
DRUGI EX TEMPORE PODOBE POSTOJNE
Zavod ARS VIVA je 10. maja v sodelovanju z Občino Postojna, OŠ Anton Globočnik Postojna, Zvezo likovnih društev Slovenije in ŠKD Notranjc
pripravil drugi ex tempore Podobe
Postojne. V Postojni je ustvarjalo 67
umetnikov, do večera pa so oddali 63
slikarskih del. Ex tempore je zajemal tri
teme: PODOBE POSTOJNE, KOLESARSTVO IN KRAS. Ustvarjali so v tehnikah:
akril, olje, pastel, akvarel in mešana
tehnika. Dela je ocenila strokovna žirija v sestavi: umetnostna zgodovinarka
Anamarija Stibil Šajn, magistra umetnosti Karmen Bajec in diplomirana
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slikarka Beti Bricelj. Izmed oddanih del
je izbrala po deset slik vsake teme, ki
so razstavljene v avli Kulturnega doma
Postojna. V imenu organizatorja se je
Benjamin Žnidaršič zahvalil vsem sodelujočim in pomagajočim pri organizaciji.
Zvečer so v avli Kulturnega doma Postojna slovesno odprli razstavo izbranih del in najboljšim podelili nagrade.
Odprtje razstave sta popestrila Dino
Gojo in Nejč Slapar. Direktor dirke okoli
Slovenije Andrej Berginc je uvodoma
spomnil, kako je prišlo do ex tempora in dirke okoli Slovenije. Poudaril je
pomen povezovanja športa in kulture
ter se zahvalil županu Jerneju Verbiču
za podporo. Župan je ob tem izpostavil, kako pomembna je kulturna
misel za posameznika in skupnost.
Predsednica ocenjevalne komisije,
umetnostna zgodovinarka Anamarija
Stibil Šajn, je utemeljila izbor komisije
in predstavila dobitnike. Z udeležbo
tujih umetnikov je dobil postojnski
ex tempore tudi mednarodno noto.
Podelili so številne nagrade in priznanja, med dobitniki so bili tudi člani Likovne sekcije ZPS in Zavoda ARS VIVA:
Silvo Mehle, Željko Vertelj, Rasso Causevig in Benjamin Žnidaršič.
ZLATA PALETA 2014
Zveza likovnih društev je za letošnji
program Zlate palete razpisala tri tematska izhodišča: avtoportret, kmetija
in pogled v prihodnost. Razpisali so
tudi pet tematskih razstav in zaključno
prireditev, ki bo potekala 15. novembra
v Trbovljah.
Risba –– grafika
Zveza likovnih društev Slovenije je v
sodelovanju z Društvom revirskih likovnikov RELIK 21. marca v avli Delavskega doma v Trbovljah odprla tematsko
razstavo – RISBA in GRAFIKA. To je prva
od petih razstav, ki jih bo zveza tekom
leta z različnimi temami pripravila do
zaključne razstave Zlata paleta 2014.
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Karmen Bajec, magistre
Kulturni dogodek so poumetnosti (članice kopestrili glasbeniki Glasbemisije), je izmed 133 del
ne šole Trbovlje. Slikarje
izbrala 50 slik za glavno
in ljubitelje likovne umerazstavo – od tega deset
tnosti je ob otvoritvi nacertifikatov
kakovosti.
govoril predsednik ZDLS
Sodelovalo je 22 likovnih
Branko Železnik, razstavo
društev in 91 posamepa odprla Gabriyela Divznikov.
jan Vukovič. Ob sloveOtvoritev razstave
snem odprtju so podelili
je bila 23. maja na Žagi
certifikate, priznanja in
v Starem trgu pri Ložu –
zahvale. Dva certifikaob izviru Velikega Obrha.
ta (Benjamin Žnidaršič,
Župan Občine Postojna Jernej Verbič: "Kulturna miselnost je pomembna
V kulturnem programu
Ljudmila Turk), sedem
za posameznika in skupnost." (foto: arhiv Ars Viva)
je nastopil ženski pevski
priznanj (Anka Vesel (tri),
Zorica Razboršek, Vojko Gašperut, Da- eno Zlato paleto. Predsednica strokov- zbor Jasna, program pa je povezoval
mjan Rogelj, Metod Zakotnik) in enajst ne komisije, akademska slikarka Jerca Miha Razrih. Direktor Zavoda ARS VIVA
zahval (Jožica Ameršek (2), Damjan Ro- Šantej, je poudarila visoko vrednost je na kratko predstavil Zavod in se Zvegelj (2), Miran Jernejšek, Klavdij Leban, razstavljenih eksponatov, delo komisije zi likovnih društev Slovenije zahvalil
Boris Šter, Metod Zakotnik, Benjamin pa je na otvoritvi predstavil akadem- za zaupanje organizacije, obenem pa
Žnidaršič, Zorica Razboršek, Ljudmila ski slikar Nikolaj Mašukov-Kolja. občini za pomoč pri organizaciji prireTurk) so prejeli tudi slikarji Likovne sek- Od slikarjev Likovne sekcije Zveze pa- ditve. Razstavo je uradno odprl župan
raplegikov Slovenije na razstavi sode- Loške doline Janez Komidar, ki je osvecije Zveze paraplegikov Slovenije.
Strokovna komisija je od 166 pri- lujeta: Boris Šter s sliko Negotova tlil pomen kulture za občino in da je
spelih del za razstavo izbrala le 24 risb prihodnost in Dragica Čadež s sliko ponosen, ker Občina Loška dolina gosti
in 29 grafik. Za izbor je konkuriralo 111 Pogled v prihodnost. Razstavo je tako lepo zbirko likovnih del umetnikov
posameznikov iz 19 likovnih društev. odprl župan Občine Tržič mag. Borut iz cele Slovenije.
Pri ustvarjalnem prisvajanju resničMed izbrana dela so se uvrstile risbe in Sajovic, kulturni dogodek pa popestril
grafike sedmih naših slikarjev. Najuspe- MPZ Gorščaki, ki deluje pod okriljem nosti z zvestim in neposrednim posnemanjem pojavnega sveta nedvomno
šnejša je s tremi deli Anka Vesel (Anka Združenja vojaških gornikov Slovenije.
še posebej pride do izraza dejstvo, da
in Energetsko zdravljenje – risba in Po
je umetnost (tudi) veščina, je tehnika
kruhu diši – grafika). V risbi se predsta- Realizem slikarstvo
Zavod ARS VIVA je postal organi- in zmožnost, o čemer priča že termivljajo še: Vojko Gašperut (Kmečko dvorišče), Metod Zakotnik (Šokčeva kmeti- zator za tovrstne realistične slikarske nologija sama: téchne, ars, art in kunst.
ja) in Ljudmila Turk (Ljudmila). V skupini rešitve. Sodelujoči avtorji so lahko izbi- Avtor mora namreč porojeno zamisel
grafika sodelujejo: Damjan Rogelj (Kru- rali med temami in tehnikami izražanja, snovno izpeljati in se pri tem podrejašna peč), Zorica Razboršek (Senik) in njihova zvestoba do zunanje, očem ti jasno določenemu načinu likovnega
Benjamin Žnidaršič (Kmetija). Med vidne podobe pa je bila obvezujoča. vizualiziranja. Ob presaditvi optične
razstavljavce in dobitnike priznanj se je Letošnji izbor za Zlato paleto (realizem) resničnosti na slikovno površino mora
uvrstil tudi mentor Jože Potokar (Črna je potekal v organizaciji Zavoda Ars slediti načelom likovne sintakse, risarViva v dveh delih. V sodelovanju z Zve- skega in barvnega podobotvorja, urekuhinja – risba in Potomci – grafika).
zo likovnih društev Sloveniji je 10. maja sničevati mora perspektivična načela,
v Kulturnem domu v Postojni potekal razkriti občutek za voluminoznost in
Abstraktno slikarstvo
V tržiškem paviljonu NOB je bila 25. izbor. Tokrat na področju realističnega svetlobna stanja. Vselej znova se mora
aprila otvoritev druge razstave za Zla- slikarstva v treh predpisanih temah. zavedati, da ni obrtnik, ki dela po klišeto paleto. Tokrat na temo abstraktno Strokovna komisija v sestavi Anamarije jih, prevzemajoč že znane recepture.
slikarstvo. Strokovna komisija je izmed Stibilj Šajn, umetnostne zgodovinarke Vsako delo mora graditi znova: s sveži129 del izbrala 45 slik za glavno razstavo (predsednice komisije), Beti Bricelj, di- mi pristopi, novimi rešitvami, skratka, z
– od tega devet certifikatov kakovosti in plomirane slikarke (članice komisije), in bogastvom osebnih zaznav, njemu la-
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nim občutkom za specistnih občutij ter željo po
fiko materialne snovnosti
osebnem izrazu in lain drugimi izvedbenimi
stni sporočilnosti. Vasilij
finesami, ki celoti dajejo
Kandinsky pravi, da tiste
živ utrip trenutka.
prave umetnine črpajo
svojo moč in eksistenLJUBEZEN IN SOČUTJE
co iz umetnika samega.
Društvo
likovnega
Tako vsaka umetniška
ustvarjanja Kočevje je 3.
stvaritev nosi delček avmaja pripravilo kulturtorja samega, je njegov
ni dogodek z naslovom
najbolj oseben, najbolj
»EU-We Love Art 2«.
intimen in neponovljiv
Na likovni delavnici so
del.
Otvoritev razstave na Žagi v Starem trgu pri Ložu (foto: arhiv Ars Viva)
na temo Ljubezen in
Ob zahtevanem resočutje sodelovali: inalizmu so se likovniki
Izbrani pogledi v prihodnost so validne osebe in osebe s posebnimi
morda znašli na križpotju: interpretirati
ali ustvarjati? Ustvarjati! Snovati nekaj predstavljali avtorske vizije z nadrea- potrebami, starejše osebe, otroci in
iz sebe na najbolj odkritosrčen način. lističnim pridihom. Tu tu nas je fasci- gostujoči umetniki iz drugih društev.
Prav zaradi tega dejstva se je znotraj nirala izjemno pedantna, minuciozna Delavnica je zaradi slabega vremena
realističnih okvirov razprla pestra pale- obdelava vsakega detajla in hkrati izo- potekala v Domu starejših občanov,
na njej pa so ustvarjali tudi trije slikarji
stren občutek za celoto.
ta avtorskih poetik.
Panoramske predstavitve domačij, Likovne sekcije ZPS. Metod Zakotnik
Tudi motivni cilj, likovno obdelan
z veristično maniro, mora vsebovati naslikane s fotografsko natančnostjo in in Boris Šter iz DP Gorenjske ter Željpogled z osebno izbrane točke, po- sposobnostjo prezentacije trenutnega ko Vertelj, oskrbovanec doma in član
gled skozi avtorska očala, ki posame- atmosferskega stanja kot tudi fokusira- DP ljubljanske pokrajine. Vertelj je tudi
zniku omogoči, da pronicljivo prodre nja na najbolj specifične in zgovorne štipendist Mednarodnega združenja
pod povrhnjico fizično zaznavnega, arhitekturne detajle, so prinašale kvali- slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.
ilustrativnega, pripovednega. V vsa- tetne likovne vrednote. A najbolj nas je
kem realizmu je torej prostor za nov nagovorila trdno definirana resničnost POZDRAV SONČKU V ŠKOFJI LOKI
Na vsakoletno povabilo učencev in
avtorsko intimni realizem s presežno s kompozicijsko zanimivo umestitvijo
dela starega voza v prvi plan, ki pred- učiteljev Osnovne šole Cvetko Golar iz
vrednostjo.
Avtoportreti so bili bolj ali manj kla- stavlja dramsko stopnjevano in simbol- Škofje Loke, ki se z akcijo Pozdrav sončsični, doprsni, tako en-face kot v profi- no pomenljivo rešitev. Ob tem je akter ku približajo drugačnosti, so v akciji
lu. Ob skrbnem sledenju fiziognomiji dogajanja vizualiziran z izjemno izostre- sodelovali slikarji Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič in Metod
posameznika so vsebovali
Zakotnik. 31. marca so se
razkrivanje njegovega karakpogovarjali o življenju, delu
terja, identitete, notranjega
in invalidnosti z namenom,
svojstva, skratka tistega, kar
da otroci v invalidnosti ne bi
spada h kompleksni (avto)
videli strahu, temveč upanje
portretni upodobitvi. Vse to
v življenje. Vsak od treh goso v marsikateri rešitvi podstov je na svoj način spregokrepili še spremljajoči iluvoril o sebi in skozi vprašanja
strativni dodatki in zanimive
orisal podobe, ki so ga v žiter celo drzne rešitve, med
vljenju zaznamovale. Otroci
katerimi je posebej izstopala
so poskusili tudi slikanje z
tista, na kateri se je čustveno
usti, kar jim je odstrlo novo
razgibana avtoportretna poOtroci so poskusili tudi slikanje z usti, kar jim je odstrlo novo
dimenzijo življenja in dela
doba razširila na paspartu oz.
dimenzijo življenja in dela invalidov. (foto: arhiv Ars Viva)
invalidov.
okvir slike.
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Jože Globokar | Tri samostojne Žnidaršičeve razstave

NEVERJETNA USTVARJALNA ENERGIJA
Vsestranski umetnik – pesnik, pisatelj in slikar Benjamin Žnidaršič je v letošnjem letu pripravil že tri samostojne razstave. Prvo je odprl marca v Galeriji »Štala« v Podcerkvi, drugo
aprila z opusom »Razkošje molčanja« v galeriji Mercator centra v Kromberku, tretjo pa
maja z naslovom »Tihi odmev spomina« v Galeriji dom na Vidmu v Ilirski Bistrici.
letih zgodi toliko velikih dejanj
in napiše toliko
zgodb, kot so
strnjena v življenju Benjamina
Žnidaršiča: človeka z neverjetno ustvarjalno
energijo, vsestransko angažiranega humanista, osebnost
mnogoterih
talentov, ki sta
Nova galerija "Štala" v Podcerkvi (foto: arhiv Ars Viva)
ji blizu poezija
in proza, slikarV GALERIJI »ŠTALA«
stvo, ter predvsem človeka, ki mu je
Benjamin Žnidaršič je za svojo ju- blizu človek.«
bilejno 25. samostojno razstavo izbral
domačo galerijo »Štala« Zavoda V GALERIJI MERCATOR CENTER
ARS VIVA v Podcerkvi. Nova galerija
Po nagovoru predsednice Društva
bo nudila razstavni prostor slikarjem Norma7 Vlaste Rebek – Dolenc je
invalidom in drugim umetnikom, ki likovnika in njegov opus predstavila
bodo ustvarjali v kulturnem centru za- umetnostna zgodovinarka Polona
voda. Center je zasnovan na konceptu Škodič in med drugim povedala: »Mekulturnega dogajanja, ki daje možnost nim, da nam je avtor z upodobitvijo
povezovanja izkušenih in uveljavljenih motivov Cerkniškega jezera predstavil
umetnikov z mladimi ustvarjalci. To tudi svoj karakter. Njegova dela govopovezovanje takšno možnost ponu- rijo o njegovi mehkobi, poetičnosti,
ja še neuveljavljenim umetnikom, da odločnosti, drznosti in predvsem velise predstavijo in stopijo ob bok moj- kem srcu, ki ga odpira za druge. Pripostrom. Hkrati zbuja kulturno zavest in mnimo naj, da je Benjamin Žnidaršič
plemeniti umetnost. Razstavljena dela polnopravni član Mednarodnega zdruje predstavila umetnostna zgodovinar- ženja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogam,
ka Polona Škodič in pripomnila: »Le v in da ima največ zaslug pri razvoju kulredko katerem življenju se samo v nekaj turne dejavnosti pri Zvezi paraplegi-
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kov Slovenije.« V kulturnem programu
je Benjaminovo prozo udeležencem
približala Klara Štancar, poezijo pa
recitatorke Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine – Alenka Tratnjek,
Ana Feržan in Marjana Lavrin. Kulturni dogodek so polepšali in obogatili: virtuoz na harmoniki Nejč Slapar,
violončelist Dino Gojo in klarinetist
Matjaž Kampič.
V GALERIJI DOM NA VIDMU
Ob otvoritvi razstave v galeriji Dom
na Vidmu je avtorja predstavil vodja
galerije Rajko Kranjec, njegova dela
pa (kot na prvih dveh razstavah) umetnostna zgodovinarka Polona Škodič.
Osredotočila se je na zadnje obdobje
njegovega ustvarjanja in med drugim
povedala: »Žnidaršičevo pripoved je
pomenljivo zaznamovalo slikovito notranjsko okolje z razgibano pokrajino ter
bogato naravno in kulturno dediščino.
Rodna Loška dolina, na katero je navezan na prav poseben način, odzvanja
v akvarelih in na platnih kot odslikava
preteklosti in sedanjosti. V številnih oljih
se je predano poglobil v kompozicijo,
resničnost krajinskega izreza, osamljene
znane in manj znane kotičke, v nadrobnosti, svetlobo in senco.
Kompozicije krajinskih izrezov in
vedut so uravnotežene, skrbno izbrane,
nekatere tudi panoramsko zasnovane
vsled dobrega občutka za perspektivo.
Z mehkobno umirjenostjo in bogato
tonsko lestvico, s poudarkom na zrač-

[
nosti in prostornosti, pokrajine živijo v
polni plastičnosti. Z neštetimi barvnimi
odtenki in prelivanji se predaja lepoti
spreminjanja narave in ustvarja neko
posebno atmosfero. V svojih krajinah je

prestregel dragocene trenutke in ujel
sekunde svetlobe, ki jih je potem zatopljen slikal ure in dneve. Narava mu
je bila vselej izziv ravno zaradi barvnih
preobražanj, vremenskih sprememb
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in svetlobnih učinkov. Predvsem v
upodobitvi jezera.« Ta kulturni dogodek je popestril bobnar Žiga, ki svojo
nadarjeno pot namerava nadaljevati v
Ameriki.

Anka Vesel | Invalidi in pripadniki tujih narodov: spodbujevalci razvoja kulture

RAZŠIRIMO OBZORJA KULTURNEGA
Junija se je v Ljubljani v okviru projekta »Razširimo obzorja kulturnega« končalo usposabljanje za vodenje kulturnih projektov in dostopnosti do kulturnih vsebin za ranljive
družbene skupine.

P

rojekt se je delno financiral iz
Evropskega socialnega sklada
EU, delno iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 4. razvojne prioritete
»Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve: 4.3 »Dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na področju kulture
in podpora njihovi socialni vključenosti«. O prvem, teoretičnem delu je bilo
zapisano v eni od prejšnjih številk Paraplegika. V drugem delu so bili izpeljani
terenski ogledi in analizirana fizična dostopnost organizacij ter dostopnost in
uporabnost spletnih strani.
Pod metodološkim vodstvom
Alme Čauševič in koordinacijo Darje
Demšar iz Založbe Beletrina ter strokovnima sodelavkama z Urbanističnega inštituta RS Nino Goršič in Bibo
Tominc smo mentorji – pripadniki
različnih ranljivih skupin, preverjali fizično in komunikacijsko dostopnost štirih
kulturnih inštitucij: Kina Šiška, Kinodvora, Cankarjevega doma in Slovenskega
etnografskega muzeja.
Za gibalno ovirane osebe je na področju fizične dostopnosti v pregledanih inštitucijah že veliko postorjenega.

Pogrešamo predvsem urejene in dostopne parkirne prostore za gibalno
ovirane osebe v bližini posameznih inštitucij. Pomembna so dovolj velika in
funkcionalno opremljena dvigala ter ne
prestrme klančine. V vseh pregledanih
inštitucijah imajo sanitarije, namenjene
invalidom. V nekaterih primerih so le-te
neustrezno prilagojene, saj odgovorni
oz. projektanti očitno niso seznanjeni s
pravimi informacijami. Problematična
je logistika glede zaklepanja sanitarij:
neprimerno je, če ključavnic ni, saj to
ne zagotavlja zasebnosti uporabnikov. Pohvalen je odnos in sodelovanje
predstavnikov posameznih inštitucij,
saj so prav vsi prisluhnili našim komentarjem. Grenak priokus pušča dejstvo,
da je najpogostejši izgovor za nefunkcionalno ali neprimerno prilagoditev
krivo, da so pregledane inštitucije zaščitene kot kulturna dediščina. Vsaj pri
prilagoditvah za slepe in slabovidne
ter gluhe in naglušne kulturna dediščina ne igra pomembnejše vloge, a je na
tem področju kljub jasnim predpisom
zelo malo postorjenega. Na področju
prilagoditev za druge ranljive skupine,
npr. za osebe po poškodbi glave, možganov ali za osebe z motnjo v dušev-

nem zdravju, zaenkrat niti s predpisi
niti v praksi ni poskrbljeno.
Vse pregledane inštitucije vsaj v nekem delu spadajo pod varstvo kulturne
dediščine. Vendar pa je tudi sprejemanje drugačnosti del kulture in bi moralo kot tako postati kulturna dediščina
slovenskega naroda. Zato je prav, da se
odgovorni in zaposleni trudijo odpreti
vrata osebam z različnimi oviranostmi.
V drugem delu praktičnega usposabljanja smo mentorji – pripadniki
različnih ranljivih skupin, s strokovnim
sodelavcem Andrejem Krajncem
pregledovali spletne strani omenjenih
inštitucij. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja namreč
določa, da morajo biti spletišča javnih
inštitucij do leta 2015 prilagojena in
usklajena z WCAG priporočili. Vsebovati morajo izjavo o skladnosti s to
direktivo ter morebitne dodatne informacije o dostopnosti, ki so v pomoč
uporabnikom. Potrebno je opisati, katero raven dostopnosti upošteva spletna stran glede na skladnost z WCAG
priporočili. Prav tako je potrebno navesti izjeme oziroma odstopanja od
splošnih pravil. Glede na to ugotavlja-
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mo, da nobena od pregledanih spletnih strani še ni usklajena s priporočili.
Na pregledanih spletnih straneh
niso v celoti urejeni in objavljeni podatki o fizični in komunikacijski dostopnosti za različne ranljive skupine ter kontakti (telefonske številke in elektronski
naslovi), kjer lahko posameznik pridobi
dodatne informacije.

Na podlagi terenskih ogledov in
analizirani fizični dostopnosti organizacij ter dostopnosti in uporabnosti
spletnih strani smo izdelali poročila o
trenutnem stanju fizične, komunikacijske in vsebinske dostopnosti kulturnih
vsebin ter priporočila upravljavcem
kulturnih institucij za nadgradnjo in
dopolnitev, da bodo informacije do-

stopne vsem pripadnikom družbe.
Za konec naj pohvalimo in se zahvalimo za vodenje in organizacijo ter
izpeljavo celotnega projekta Založbi
Beletrina oziroma Almi Čauševič in Darji Demšar ter strokovnim sodelavcem,
ki so nas spremljali ter nam nudili potrebna znanja in pomoč pri usposabljanju ter izpeljavi projekta.

Jože Globokar | Gašperjeva samostojna razstava

SOLINE, POLNE OPTIMIZMA IN SVETLOBE
Vojko Gašperut-Gašper je 5. junija v avli družbe SALUS v Ljubljani odprl samostojno
likovno razstavo na temo SOLINE. To je ena od več kot 120 samostojnih razstav našega
likovnega umetnika, ki mu med slikarji tetraplegiki lahko pripišemo najdaljši in tudi
najbolj ustvarjalni staž.

G

ašperjevi slikarski zametki segajo že v obdobje rehabilitacije v letu 1968, s plodovitim
slikarskim delom je nadaljeval po prvi
skupinski razstavi v Divači leta 1974.
Njegova slikarska pot je šla strmo navzgor. Vrstile so se številne samostojne
in skupinske razstave, prihajale pa tudi
številne pomembne nagrade in priznanja. Preveč jih je, da bi jih lahko našteli.
Omenimo naj le zadnji dve na letošnjem
ex tempore v Kopru – drugo nagrado
strokovne žirije in prvo nagrado, ki so
mu jo prisodili kolegi slikarji. Dodamo
naj, da je Gašper tretji slovenski slikar, ki
so ga sprejeli v Mednarodno združenje
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, in da
je postal polnopravni član tega elitnega svetovnega združenja.
Ob otvoritvi razstave je Vojka Gašperuta in razstavljena dela predstavila likovna kritičarka Anamarija Stibilj
Šajn. Dejala je, da je Gašperut odličen
kolorist, ki ohranja naravno barvitost
svojih pejsažev in vedut, ter tenkoču-
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tno sledi nenehno se spreminjajočim zatrepetajo v izbrani atmosferi, in so
atmosferskim stanjem. Za soline meni, Gašperutu še posebej blizu.
da mu s svojo tipično organiziranoPo otvoritvi se je Vojko Gašperut za
stjo omogočajo odpirati prostor vse gostoljubje posebej zahvalil predstavtja do neskončnosti, kjer še posebej nici družbe SALUS Katarini Ivančič,
čuti solinske milje. Pa ne le specifične ki tudi drugim našim slikarjem nudi
krajinske danosti, ampak tudi življenje razstavni prostor. Kulturni dogodek je
tam. Njegove barve so posebne. Polne obogatil Duo Panissimo – Tanja Pirc
so topline, ki žarijo in dominirajo. Tudi (mandolina) in Dejan Pogorelec (kimodrine, ki preplavljajo vsako sliko o tara). Dejan in Tanja sta člana orkestra
solinah, še zdaleč niso hladne, temveč Mandolina.
polne optimizma in
svetlobe, ki vre iz
njegove notranjosti
in ga razkriva. Skozi razkošni kolorit
je razstava vesela,
mediteranska
in
polna sonca. To so
zgodbe o solinskih
hišah, v katerih mineva življenje, vodi
in blatu, o prideloSlikarja in njegova dela je predstavila likovna kritičarka
vanju kristalnične
Anamarija Stibilj – Šajn. (foto: Marjan Lešnik)
snovi. So motivi, ki
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Aleksander Grum | Film za vse

S FILMSKO EKIPO NAOKROG
Usposabljanja v okviru projekta Film za vse smo v pomladnih mesecih preselili iz učilnic na prosto. Udeleženci različnih delavnic so se prva dva vikenda v maju zbrali na
terenu in svoje novo znanje preiskusili pri praktičnem delu.

P

more ves čas samo delati!
rvo čisto zaresno
Projekt “Film za vse”
snemanje smo
delno financira Evropska
pripravili 3. maja.
unija iz Evropskega sociSnemanja so potekala
alnega sklada, iz Operana različnih lokacijah
tivnega programa razvoja
v Novi Gorici, zunaj in
človeških virov za obdoznotraj.
Udeleženci
bje 2007–2013, razvojne
usposabljanj, med njiprioritete »Enakost momi tudi kar nekaj članov
žnosti in spodbujanje
društev paraplegikov,
socialne
vključenosti«,
so se razdelili v skupine,
prednostne usmeritve:
vsak pa se je preizkusil
»Dvig zaposljivosti ranpri opravljanju nalog, ki
ljivih družbenih skupin
se jih je učil na delavnina področju kulture in
cah. Pod tatirko udeleTudi Primož iz novogoriškega društva paraplegikov se je preizkusil kot
filmski režiser. (foto: Aleksander Grum)
podpora njihovi socialni
žencev delavnice filmvključenosti«. Informacije
ske režije – ob pomoči
mentorjev – smo posneli več različnih in uredil v prostor za kulturna, umetni- o preostalih usposabljanjih in drugem
dogajanju v sklopu projekta, ki bo traška in družabna srečanja.
filmskih prizorov.
Spet smo se razdelili v skupine in se jal do konca avgusta, lahko dobite na
Praktična delavnica se je nadaljevala ža takoj naslednji dan, tokrat v sli- skupaj z mentorji podali na delo. Neka- info@filmzavse.si ali na spletni strani
koviti kraški vasici Štanjel. Tekom obeh teri so se posvetili različnim zvokom in www.filmzavse.si.
dnevov se je vsak udeleženec preizku- so posneli
sil pri več nalogah, povezanih s snema- ter sestavili
njem filma, se v praksi seznanil z razno zvočno sliko
specialno opremo in različnimi pristopi okolja, drugi
k uprizoritvi filmske vsebine. Nastaja- so posneli
li so izdelki, ki smo si jih zamislili in jih gradiva za
pripravili tečajniki sami, snemanja pa r e p o r t a ž o
so zajemala pisano paleto žanrov: od o Benjamidokumentarnega filma in reklamnega novi žagi in
spota do stop-motion animacije in či- d o gajanju
na njej. Vse
sto pravih akcijskih prizorov.
Terensko delo smo nadaljevali te- skupaj smo
den dni kasneje. 11. maja smo se zbrali zaključili s
na Vrhniki pri Ložu, na stari žagi, ki jo je piknikom –
Benjamin Žnidaršič – tudi sam udeleže- nenazadnje
Na Benjaminovi žagi so zabrnele kamere. (foto: Aleksander Grum)
nec ene od filmskih delavnic – prenovil človek ne
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Ivan Tajnšek | 50 let življenja na vozičku

BIL SEM NEUSTAVLJIV
4. marca 1965 sem doživel in preživel svojo zadnjo poklicno vožnjo na relaciji Gornji
Grad–Nazarje.

I

z Gornjega Grada sem naloženi
tovor (»fosne«) s tovornjakom odpeljal v skladišče GLIN Nazarje. Pri
razkladanju se je ob odprtju stranice
name vsul tovor. Do bolnice sem bil sicer pri zavesti, a ko sem se ponoči prebudil, je bilo moje telo v mavcu.
Naslednji dan so doma dobili telegram in skoraj padli v »nezavest«, saj so
mislili, da sem preminil. Pa jih je poštar
hitro pomiril: telegram je bil v resnici
obvestilo, da naj pridem po avto »fičo«,
ki sem ga naročil točno pred enim letom. V bolnico mi je to prišel sporočit
svak. Šokiralo ga je, ko me je zagledal
tako nebogljenega in vsega v mavcu.
Namesto mene je šel iskat avto, ki sem
ga tako težko čakal.
Po dveh mesecih v celjski bolnišnici
so paraplegiku, ki je ležal poleg mene,
na viziti sporočili, da ga bodo premesti-

li v Ljubljano. Pomislil sem, da je konec
z njim. A po dveh dneh so si premislili
in namesto njega poslali mene. Bil sem
v šoku, saj so mi prej stalno govorili, da
bom še hodil. Nisem vedel točno, kam
grem.
V Zavodu za rehabilitacijo (ZRI) v
Ljubljani sem pristal v sobi 13 med tremi paraplegiki, od katerih sta bila dva
še otroka, eden pa nekoliko starejši.
Po mesecu in pol so mi sneli mavec
in pričele so se priprave za sedenje na
vozičku. Ko sem ga obvladal, sem se
pridružil bolj izkušenim invalidom. V
pogovoru mi je Franc Sajnko kar direktno rekel: »Ti ne boš nikoli več hodil.« Spet sem bil prestrašen, prizadet,
nisem vedel, komu verjeti. A življenjska
sila me je gnala naprej!
Preizkusil sem se v metanju žoge na
koš, pa mi na začetku ni preveč dobro

V Rovinju smo šli kot prvi paraplegiki v mesto med »zdrave« ljudi, kar smo ovekovečili
s fotografiranjem. (foto: arhiv IT)
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šlo. A navdušil sem še druge in zaradi
treningov smo bili iz dneva v dan boljši.
Julija 1965 se je zavod z rovinjsko bolnišnico dogovoril za 14-dnevno bivanje
paraplegikov pri njih. Nisem bil na tem
seznamu, ker naj še ne bi bil sposoben
za vožnjo. Spremstvo je takrat vodila
fizioterapevtka Marta, ki je pri zdravnikih vztrajala, da me bodo s seboj vzeli
na lastno odgovornost. V Rovinju smo
šli kot prvi paraplegiki v mesto, med
»zdrave« ljudi, kar smo ovekovečili s
fotografiranjem. Ko smo se vrnili z morskih počitnic, smo začeli igrati košarko
kar zunaj na dvorišču. A zdravniki so
menili, da naj bi se paraplegiki ne smeli
fizično naprezati. Zato sta prim. Grobelnik in njegova žena prihajala na
igrišče gledat, kaj in koliko zmoremo.
Od vseh tistih začetnikov sem le jaz nadaljeval z igranjem košarke. A prihajali
so novi paraplegiki in tetraplegiki.
Prišel je tudi prof. Bojan Hrovatin, ki je v meni, fantu iz vasi, sprevidel
atleta. Prinesel je kopje, kroglo in disk.
Po tistem je vsak dan z nami treniral
in dajal nasvete, kako se meče. Tako je
prišlo do prvih začetkov športa para- in
tetraplegikov.
Bojan je nazaj v zavod poklical še tri
paraplegike: Miho Kostevca, Tineta
Gorenca in Ivana Peršaka, ki so že
prej zaključili rehabilitacijo. Tako smo
imeli prvo pravo atletsko tekmovanje.
Nato smo bili povabljeni na mednarodno atletsko tekmovanje na Dunaj, kjer
smo zastopali Jugoslavijo. Spremljala
sta nas še paraplegika iz Bosne in Srbije. Tja smo se peljali s kombijem ZRI-ja,

[
kasneje pa smo se vozili kar s fičkom.
Na ta način smo se lahko pomerili z
ostalimi paraplegiki. Sam sem bil šest
let jugoslovanski prvak v atletiki. Bil
sem prvi, ki je na mednarodnem tekmovanju dobil pokal za Jugoslavijo, in
sicer na Dunaju, v metu kopja, kjer sem
v finalu premagal Italijana. Na taistem
tekmovanju sem dobil tudi prvo srebrno kolajno v metu krogle, kjer me je za
4 cm premagal ameriški paraplegik.
Kmalu se je med nami porodila ideja, da bi ustanovili sekcijo para- in tetraplegikov v sklopu ZRI-ja, iz katere je
kasneje nastalo društvo. Šport se je pri
društvu začel širiti, ker pa nismo bili več
v zavodu, smo se ob petkih vozili tja na
priprave za tekmovanja.

Ivan v 78. letu starosti še vedno aktiven in
samostojen (foto: arhiv ZPS)
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Kaj vse se je dogajalo v nadaljevanju, ne bom pisal, saj je bilo že ogromno napisanega. Ponosen sem nase,
da mi je takrat, na začetku, uspelo
zdravniško osebje prepričati, da lahko
tudi para- in tetraplegiki na invalidskih
vozičkih gojimo ter tekmujemo v športu, čeprav so do takrat imeli drugačno mišljenje. Neustavljiv sem bil tudi
v privatnem življenju. Leta 1966 sem
začel graditi hišo in se 1970. vselil ter
poročil.
Lahko bi vam opisoval mnogo začetnih težav, a tega današnji paraplegiki in tetraplegiki ne bi mogli verjeti in
razumeti. Takšni so v 78. letu starosti
moji spomini na začetek invalidnosti
vozičku. In od takrat je minilo 50 let!

Boris Klep | Z elastiko v globino

KDO MED NAMI IMA NAJVEČJA JA...
Imaš željo po nečem norem? Malce nevarnem? Adrenalinskem? Vsaj pikico? Potem
idi! Spusti vse zavore in dobesedno poleti. Z elastiko po naše ali kot je znano po vsem
svetu – z bungee jumpingom. Ej pubec, to je noro, bi rekel škrat Hugo. In tako sva rekla
tudi midva z Lulijem. Noro, noro, noro. Aaaaaaaa ...

N

o, pa začnimo od začetka.
S Simonom Šerbinkom
se večkrat po koncu mojega delovnega časa dobiva na kavi pri
Geliju v Miklavžu, kjer imajo tudi igrišče za košarko, prevlečeno z umetno
maso. Ob srkanju črne opojne tekočine začneva pogovor o tem, kako
super bi bilo imeti takšno igrišče v
našem Paracentru v Oseku. Hmmm, a
kako priti do denarja? Morda s kakšnim
dobrodelnim koncertom? Eh, SAZAS
nam bo dihal za ovratnik in na koncu
bomo še mi dolžni tem mrhovinarjem.
Odpade! Morda dobrodelni turnir v
košarki? Jah, to bi mogoče šlo. In ravno

Boris na odskočni deski (foto: arhiv BK)
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V prĳetnem okolju turističnega naselja Term Čatež so vam na voljo

v tem trenutku zaslišim glas
skoraj prepričan, da bo
štiri apartmajske hiške (dve pritlični in dve mansardni), ki so bil
prilagojene
iz zvočnikov, ki sprašuje: »Kaj
verjetno le ena prijava. Hja,
gibalno oviranim uporabnikom.
pa ste vi pripravljeni narediti
pač poznam te svoje fante.
za zlate smučke naše šampiDan D, trening, povem zgodŽE OD
onke Tine Maze?« Pogledam
bo in vprašam,
»kiri bo«. Kot
44 €/DA
N
Simona in mu rečem: »Stari,
raketa poleti
v
zrak
V SEZONI dvanajst
ideja! Dajmo dobiti te smučrok ... Šala mala! V resnici le
ke, jih ponuditi na dražbi, deena. In še to tista, za katero
nar pa nameniti za izgradnjo
sem bil prepričan, da bo.
želenega igrišča.« Zamisel se
Roka našega
junaka Lulija.
ŽE O
D
mi je zdela prava bomba in
Tako sta 3Boris
7 €/Din
ANLuli skočila
IZVEN
ko je prikimal še Simon, sva
z bungee jumpingom,
prežiEZONsmučke,
E
si zamišljala vse mogoče in
vela, LuliSdobil
Boris
nemogoče stvari, ki bi jih nasi izpolnil dolgoletno željo in
redila. Še sam sem se začudil
zdaj srečno živita v Mariboru
nad svojimi »izvirnimi« preoziroma Malečniku.
ŽE OD
Luli in Boris - diplomirana skakalca (foto: arhiv BK)
dlogi in ugotovil, da je v meni
A zgodba
28 €/Dse
ANs tem ne
ZIMSKje
veliko otroka. Hvala bogu!
konča. VSledilo
EMnadaljevaČ
A
S
U
Naenkrat zažari skromna iskrica, maj- prijavit ... hm, eeee, problemček. Kdo nje z delovnim naslovom »Za igrišče
hen plamenček, ki se silno trudi, da ne bo skočil? Kdo med nami ima največja se išče«, ki smo ga morali s Simonom
ugasne. Potem se prelevi v rdečerume- ja… ? Ja, pogum je potreben. Skočiti Šerbinkom in Robertom Krčkom
V ceno je vključenih do pet kopalnih kart za termalno
Informacĳe vsak delovnik med 8. in 12. uro.
nooranžni
ogenj, ki ga ni več mogoče sto metrov v globino »ni
kuj tak«. Nič, predelati počasi, ob srkanju črne opojriviero in turistična taksa. Vsakemu gostu (ena chip
janko.zupan@zveza-paraplegikov.com
pogasiti. kartica)
Domislica!
Bungee
bom obisk
vprašal
pubece na
treningu, kdo ne tekočine pri Geliju v Miklavžu. Uspev času
bivanjajumping!
pripada en triurni
Savna
info@zveza-paraplegikov.si
parka,
ki ga smučke.
lahko izkoristi
od se
ponedeljka
petka.
Tel: 01
43 27
138, GSM:
803
To nam bo
prineslo
Dajmo
bi bil do
za posebno
izkušnjo,
čeprav
sem
šnica, 051
vam618
povem!

DOM PARAPLEGIKOV V SEMIČU – BELA KRAJINA
Med belokranjskimi goricami se nahaja Dom paraplegikov, ki je primeren
za družinski oddih, zaključene družbe ter šolske in podobne ekskurzĳe.

CENA
DNEVNEG
A
NAJEMA JE
25 €

V domu je sedemnajst ležišč, trĳe sanitarni prostori,
opremljena kuhinja in dnevni prostor s TV-jem.
Na voljo vam je tudi zunanji prostor z žarom.

=36BRJODV$BLQGG
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Informacĳe vsak delovnik med 7. in 15. uro.
info@zveza-paraplegikov.si
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803
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Barbara Horvat, univ. dipl. psih. | Pogovorne skupine

PRIŠLO JE DO SPREMEMBE
– KAJ PA ZDAJ?
Ob besedi življenje marsikdo omeni splošno znano dejstvo: »Enostavno je cikel, ki se začne z rojstvom in konča s
smrtjo. Temu noben izmed nas ne uide.«

J

e že tako, a v tem ciklu življenja
se nam nenehno dogajajo spremembe. Prvi šolski dan, prva ljubezen, selitev od doma, smrt bližnjega,
poroka, težja bolezen, to so le nekatere izmed njih. Mnoge so pričakovane,
samoumevne. V našem življenju lahko
pustijo pozitivno sled, uspeh, nadgradnjo kakovosti življenja kot tudi osebno rast. Spet druge so negativne, neželene, prinesejo trpljenje, mnogokrat
vprašanja o smislu življenja. Lahko se
zgodijo prehitro v življenjskem ciklu ali
pa je njihova narava takšna, da si nikoli
ne bi mislili, da se lahko zgodi nam.
Ena izmed tovrstnih sprememb, ki
pomembno preoblikuje stil življenja, je
zagotovo poškodba hrbtenjače. Je celostna, saj sproža spremembe na vseh
področjih posameznikovega delovanja
kot v doživljanju sebe, svojih sposobnosti in vrednosti. Vsaka sprememba, ki je
vezana na posameznikovo delovanje,
bodisi poškodba s trajnimi posledicami, amputacija dela telesa, bolezen s
predvidenim in vztrajnim napredkom
ter slabšanjem stanja, vsaka sprememba, ki povzroči poseg v posameznikovo
integriteto in doživljanje sebe, sproži sočasni proces sprejemanja in žalovanja, ki
naj bi bil celo intenzivnejši od žalovanja
za drago osebo, saj gre za slovo od dela
sebe, sebe nekoč. Sledi proces sprejemanja ter vzpostavljanja novega sebe, ki
je zelo individualen, odvisen od različnih

dejavnikov. Mnogi so v nas (osebnostna
čvrstost, življenjska pozicija, motivacija,
cilji …), spet druge dobimo skozi interakcijo z okolico, predvsem z bližnjimi,
ki jih sprememba prav tako neposredno
prizadene in (lahko) pomembno soustvarjajo proces rehabilitacije.
Bistveno je, da se v trenutkih spremembe zavedamo, da nismo sami.
V uvodni fazi je v ospredju – iti k sebi
– k svojim mislim in čustvom, jih skriti
pred ostalimi, skriti sebe. Pomembno si
je vzeti ta čas in prostor, prav tako pomembno si je še naprej dajati dovoljenja – dovoljenja, zaradi katerih nam je
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lahko boljše. Kajti to je namen našega
življenja – biti srečen. Zato je v najtežjih
trenutkih življenja pomembno delovati
tako, da se počutimo karseda lepo. Ob
tem mi odzvanja misel Marie Robinson:
»Nihče se ne more vrniti nazaj in
ponovno pričeti, toda vsakdo lahko
začne danes in poskrbi za nov zaključek!«
Na kakšen način lahko poskrbimo
za to? Skozi svoje večletno prostovoljno delo z ljudmi, med katerimi so bili
mnogi prav zaradi sprememb v težkih življenjskih preizkušnjah, skozi svoj
poklic in ne nazadnje preko lastnih
izkušenj sem prepričana, da je »ključ«,
ki odpira pot do prijetnejšega počutja,
pogovor. Pomemben je prijateljski, dragocen je tisti, ki poteka s posamezniki,
ki so šli skozi podobno situacijo, lahko
tudi istočasno bijejo bitko, prav tako
lahko dobimo nov zorni kot in moč pri
pogovoru s strokovnjakom. Glavno je,
da ste pri Zvezi paraplegikov odprti in
novincem ponudite tudi ta del. Verjamem, da lahko skozi skupna druženja
pričnemo na kakšno izmed sprememb
gledati drugače in se imamo ob tem
lepo.

PREDLOG SPREMEMB PRAVILNIKA GLEDE DOSTOPNOSTI

19. junija 2014 je na Ministrstvu za infrastrukturo potekal sestanek s predstavniki invalidskih organizacij, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in združenji občin. Tema sestanka je bila zagotavljanje neoviranega
dostopa invalidom oziroma telesno oslabljenim ljudem v objektih v javni rabi in
večstanovanjskih stavbah. Zveza paraplegikov Slovenije je pripravila spremembe
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa in vstopa ter uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb. Vsi ključni udeleženci sestanka
so se strinjali s spremembami in dopolnitvami Pravilnika, da se uredijo pogoji
za invalide – določili bi tehnične zahtevke za nove objekte in mehkejša pravila
za rekonstrukcijo obstoječih objektov. MzIP bo pričelo s pripravo sprememb in
dopolnitev predpisa. V pripravo bodo za zagotovitev zahtev in potreb vključeni
vsi glavni deležniki. Ker se občine aktivno ukvarjajo z reševanjem problema dostopnosti za ljudi s posebnimi potrebami, na Zavodu za spodbujanje dostopnosti pripravljajo strateške dokumente Načrte varnih poti. Le-ti občinam podajajo
predloge in rešitve, ki v kraju izboljšujejo dostopnost za slepe in slabovidne, za
gibalno ovirane, gluhe in naglušne, starejše ter starše z otroškimi vozički. Z načrti
se zagotavlja tudi ekonomska učinkovitost, saj če so načrtovalci in naročniki z
njimi dobro seznanjeni, ima občina kot naročnik dober pregled nad izvajanjem in
vzdrževanjem varnih poti, načrtovalci pa od začetka vedo, kaj morajo upoštevati
pri snovanju novih ureditev in izboru materialov.
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V SPOMIN, ZAHVALE, OGLASI ]

V SPOMIN
Milenko MIKANOVIČ,
član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 21. 7. 1944
Marjetka SMREKAR,
članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 3. 6. 1945
Albina TAVČAR,
članica DP Istre in Krasa,
rojena 23. 4. 1936
Kristijan PALČAR,
član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 12. 2. 1938

ZAHVALE
Človek lahko vse potrpi v zavesti,
da izvršuje svoje poslanstvo,
ki se ga zaveda.
(Simon Gregorčič)

Ob izgubi svoje mame se iskreno
zahvaljujem vsem, ki ste čutili z mano
v trenutkih boleče resnice. Hvala vam
za izrečena ustna in pisna sožalja, darovano cvetje in sveče, še posebej se
zahvaljujem vsem, ki ste se mi pridružili
na dan slovesa in mamo pospremili na
zadnjo pot k Bogu.
Dane Kastelic
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Jože Globokar

PRIMARIJU RAJKU TURKU
V SPOMIN
Spomini sežejo še tja v
šestdeseta leta,
ko smo se srečevali v takratnem Zavodu
za rehabilitacijo invalidov v
Ljubljani, bliže
pa smo se spoznali nekaj let kasneje, ko
si postal naš oddelčni zdravnik. Klicali
smo te doktor Turk in ti dve besedi smo
izgovarjali z velikim spoštovanjem.
Paraplegikom si se najbolj vtisnil
v spomin, ko si na obnovitveni rehabilitaciji v Pineti, sredi sedemdesetih
let prekinil z »bolniškim režimom«. Do
tega prelomnega dogodka so namreč
morali biti vsi tetraplegiki po 19. uri v
posteljah, samostojni paraplegiki pa so
za obmorske romance imeli na voljo še
dve uri časa.
Ta tvoja modra odločitev je imela
več dobrih strani. Veseli smo je bili vsi,
najbolj pomembna pa je bila predvsem
za mlade paraplegike in tetraplegike, ki
so ob večernih urah v romantičnem
okolju z našimi spremljevalci in tovarišicami otroškega okrevališča Kranj
zgubljali zakoreninjene predsodke in
komplekse manjvrednosti ter ponovno pridobivali tako prepotrebno samozavest. S tem je v pravem smislu besede zaživela tudi socialna rehabilitacija.
Kako pomembna je bila, smo spoznali
šele nekaj let kasneje.
Rojevale so se nove ljubezni, zakonske zveze in kasneje otroci. Osrečil
si veliko naših članov in članic. In posledično je tudi to tvoja zasluga! Vedeti
moramo, da je bilo to pred več kot štirimi desetletji in da so bili takrat drugačni časi. Na obnovitveno rehabilitacijo v
Pineti nas veže še ogromno lepih spominov, povezanih s teboj.

Z nami si bil tesno povezan tudi
izven službe. Ves čas si sodeloval pri
razvoju naše organizacije in nas podpiral v dobrem in slabem. Veselil si se
naših uspehov pri odprtjih društvenih
prostorov, nepogrešljiv pa si bil, ko
smo urejali administrativne postopke
pri podaritvi Dergančeve domačije v
Semiču.
Nepogrešljiv si bil tudi pri spremljanju naših športnikov – tako doma
kot v tujini. Velikokrat si bil zdravnik in
vodja reprezentance. Številnih odličij,
ki so jih naši športniki osvajali na teh
tekmovanjih, si se bolj veselil kot sami.
Bil si ponosen na nas. Bogat slikovni arhiv si poklonil Zvezi, ki dokazuje naše
veliko in tesno sodelovanje. Zato smo
te v letu 1989 predlagali za dobitnika
državnega odlikovanja. Za prispevek k
socialnem in družbenem dvigu paraplegikov v družbi si prejel Red dela z
zlatim vencem. Zasluženo si prejel vsa
najvišja priznanja in odlikovanja Zveze
paraplegikov Slovenije.
Bil si tudi dobrotnik naše Zveze. Ob
praznovanju jubilejev si želel, da naj povabljeni namesto daril denar poklonijo
Zvezi paraplegikov Slovenije. Namenili
smo ga reševanju socialnih stisk naših
članov. Pomagal si tudi pri stanovanjskih stiskah naših članov
Seveda pa se z upokojitvijo naše
sodelovanje ni prekinilo. Večkrat si nas
obiskal, prinesel kakšne dobrote, se pozanimal kako napredujemo in ob odhodu povedal kakšno aktualno šalo. Ti
obiski so nas vedno razveseljevali, zdaj
pa se bomo morali sprijazniti, da jih ne
bo več.
Dragi doktor Turk – marsikateri sivi
las si dobil zaradi nas, pa vendar si nas
vedno in povsod zagovarjal. Sploh ne
vemo, kako smo se ti priljubili. Vemo le,
da si nas enostavno imel rad, in da je v
tvojih prsih bilo plemenito srce, ki se je
dan po tvojem 81-tem rojstnem dnevu
za vedno ustavilo. Hvala ti za vse in počivaj v miru.

[
Kuloarno Oko

ŠPIK
Vse vidi, vse sliši, predvidi, razmisli, šele nato razkrije ...

Z

vezo je zajel val okroglih praznovanj, ki mu ni videti konca. Drugo leto bo bojda abrahama srečal ober šef, čeprav se s to informacijo
nisem strinjal, ker jih že sedaj izgleda
krepko čez 50+. Ne vem, kaj bo to pomenilo za organizacijo in razumevanje
seniorjev na Zvezi ob potrebah mlajših
in vedno bolj živahnih članov?! Pustimo se presenetiti!
Abrahama je srečala tudi generalna
tajnica. Kdo bi si mislil, da je v teh letih?!
Glede na izgled in dejstvo, da je že več
kot pol življenja na Zvezi, je pogled nanjo obratnosorazmeren s šefom. Tako
ocenjuje moški del dušebrižnikov Zveze, da si ne bo katera kaj po svoje razlagala. Naj živijo razlike!
Od globokega grla na Zvezi mi je
prišlo na uho, da je imel šef kar precejšnje težave s sprejemanjem dodatne
funkcije prvega invalida v državi. Tej
vlogi osebno menda ni bil naklonjen
tudi zato, ker je bilo pretendentov kar
nekaj, eden po obnašanju sodeč baje
celo z modrokrvnim pedigrejem. Ker
pa so v slovenski politiki vedno neka
ozadja, me zanima, kaj je iztržil, da je
pristal na vlogo prvega invalida. Glede
na hijene v invalidski politiki lahko pričakuje kakšen ugriz od zadaj? Da le ne
bo preveč bolelo!
Po kuloarjih Zveze se govori, da si
eno izmed društev, kjer ima njihov lokalni šerif nov mandat, precej po svoje
razlaga sprejete obveznosti. Ober šef
menda še ni prečital, v katero kategorijo logike razmišljanja spada, v kmečko
zagotovo ne, ker očitno da ne ve, če se
krava molze, jo je potrebno tudi krmiti,

vsaj včasih. Po vsej verjetnosti je pripadnik tiste ločine, za katere velja načelo:
»Kar je vaše je naše, kar je naše, vas pa
nič ne briga.« Ali nam ni to od nekje
poznano?!
Govori se, da je grupni fürer imel
nekaj težav pred slavnostno akademijo
v Pacugu, kjer je paraplegike obiskala
prva dama resornega ministrstva. Ker
je bil to že drugi obisk na ministrski ravni v pol leta, se menda sprašuje, ali država želi nacionalizirati Dom ali pa želi
kaj prispevati, da se gradnja dokonča.
Ker je precej »vohrn« glede izdatkov,
se menda najbolj boji, da hodijo politiki samo na malico. Pa smo spet pri
d´narju …
Aj, ti zlobni jeziki! Natolcujejo, da
je tudi najmanjše društvo dobilo svoje
morsko letovišče, kjer delo družijo z zabavo. Ekonomično, hm … Sprašujem
se, da ni morda nadzor v Pacugu ušel
iz rok? Le kje je zdaj tista prva nadzornica, ki je brezkompromisno vihtela bič
nad prvim direktorjem?! Da ni le še pajac, ki si ga podajata »ober« in »podober« šef? Kmetica na črno-belih poljih,
ha! Ali pa je le zamerljivo dvignila roke,
ker ima direktor spomin kot zlata ribica
in je v zahvalah vsem živim ni niti omenil?! Lahko da zdaj preračunljivo razmišlja, kako bi z ultimativno zahtevo po
višji finančni nagradi pridobila spoštovanje in nenadomestljivost. Vsekakor
bi ji svetoval, naj se končno zave, kje ji
je mesto na šahovnici! A kaj ko nisem
tu zato, da bi sodil.
Veliko se šušlja, da je v kokošnjaku Doma prišlo do življenjsko nepomembnega kurjega ravsa. Menda ra-
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cionalna kokoška in skrben petelinček
preveč gledata na dogodke vsak s
svojega zornega kota. Opazovalci zato
predlagajo, da se skupaj ob morskem
ambientu podata na najbližnji griček,
pogledata »zalazak sunca« in videla
bosta, da se obzorje ne konča na domačem dvorišču. Prihodnost v dvoje je
lepša, al ne?
Začeli so se poletni meseci. Zakaj
vem? Ker kadilke Zveze naprezajo svoja
pljučka pred vhodom pod arkadami.
Okoljevarstveniki se menda navdušujejo, pa ne zaradi cigaret, ampak predvsem zaradi vdiiiiiiiha, malo manj zaradi izdihaaa. Naj še kdo reče, da ni lahko
poteptati načela … Biiiip.
TOP SECRET!
Menda, samo menda, da je jugonastalgija obnorela tudi paraplegike.
Skrivnostno so prostozidarji romali v
»Beligrad na ušče Save u Dunav«. Prvo
je odšla ljubljanska loža, potem celjska,
nato novogoriška, zatem vrhovna komanda s Štihove, nato ponovno Novogoričani, vmes pa še katera, kaj se
dogaja ne morem izvedeti. Vsak skriva
svoj namen, ali hodijo iskat kaj v arhive,
da bodo uporabili na volitvah (vem,
kje so dobili vzornike), ali jim je nerodno in skrivoma obujajo nostalgijo na
neke druge čase? Kaj če gre za posel, a
bognedaj, da bi kdo to izvedel, noben
ne pove ničesar, tako da sem v popolni
informacijski blokadi. Menda ni skupni
imenovalec samo karađorđeva šnicla??
Je pa tudi zelo velika skrivnost, da je
vrhovni mason o vseh romarjih seznanjen. Od globokega grla sem izvrtal,
da ima dobre odnose z vsemi Balkanci
na položaju kakor tudi z rajo, menda
je bil celo par mesecev na študentski
izmenjavi dol´, tako da je to mreženje
še bolj skrivnostno. Pssssst … pa nič
govor´t.
Ne ve, kdor govori; kdor ve, molči.
Lao Tse
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Albin Rožman

Rešitev kviza iz 136. številke:
ČE BRESKVE PRED GREGORJEM
CVETO, TRIJE ENO POJEDO.
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ri vsaki številki so navedeni
trije odgovori. Odločite se za
pravilni odgovor in s črko, ki je
pred njim, nadomestite številko v liku.
Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo
slovenski pregovor.
1. Kdo je bil smučarski skakalec?
Z - Grega Benedik
I - Rudi Finžgar
V - Matevž Lukanc
2.	Katera beseda je napisana
pravilno?
F - Ljublančan
U - Krajnčan
A - Velenjčan
3.	V kakšnem sorodstvenem
razmerju sta bila skladatelja
Benjamin in Gustav Ipavec?
B - oče in sin
P - brata
Ž - stric in nečak
4. Česa se boji ornitofob?
C - žensk
E - teme
Č - ptičev
5. Kje je narodni park Serengeti?
H - v Južnoafriški republiki
J - v Tanzaniji
K - v Zambiji
6.	Kaj se v elektrotehniki meri
s simensi?
I - kapacitivnost
N - upornost
L - prevodnost
86
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7.	Katera je bombažna tkanina
med volnenimi?
O - loden
S - tvid
E - oksford
8.	Kaj je moj sin sinu mojega
očeta?
Š - bratranec
D - nečak
L - brat
9.	Največji otok katerega
otočja je Timor?
R - Mali Sundski otoki
Č - Veliki Antili
O - Filipini
10.	Mohamedanstvo je starejši
izraz za:
D - judovstvo
T - budizem
N - islam
11.	Največja globina slovenskega
morja je:
Z - 37 m
A - 52 m
J - 65 m
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12. Kaj je žad?
V - okrasni kamen
K - glasbilo
S - jed
13.	Katere velike tiskane črke
ne napišemo z eno črto?
D - šestnajste
G - dvanajste
S - dvaindvajsete
14.	Kje se je rodil pesnik
Oton Župančič?
H - v Črnomlju
M - v Semiču
Ž - v Vinici
15.	Kateri mesec ima 31 dni?
M - veliki srpan
G - kimavec
U - mali traven
16. Koželjnica je kost na:
T - roki
L - nogi
R - vratu

Pravilno geslo križanke iz Paraplegika št. 136 se glasi:
PUST HRUST MASTNIH UST, PRVI APRIL, ČESTITKE OB DNEVU ŽENA
Nagrajenci križanke Paraplegika št. 136:
Jože SIMONČIČ, Gorenje Vrhpolje 85, 8310 Šentjernej; Majda POTOČNIK, Bevkova 1,
2000 Maribor; Henrik RAZPOTNIK, Kresnice 1 A, 1281 Kresnice
Pravilno geslo križanke pošljite po pošti ali e-pošti do 31. julija 2014 na naslov
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p.p. 5714, 1001 Ljubljana ali
na e-naslov info@zveza-paraplegikov.si.
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LAKONIJA - zgodovinska pokrajina v Grčiji na JV delu Peloponeza. Njene glavne meje predstavljata pogorji Parnon in Tajget. Center Lakonije je mesto Šparta.
 
 nekdanji
 
 

v Južni
  Koreji
  
v moški

 osvojil


 
MEČIR
- Miloslav, rojen 19. maja 1964,
profesionalni
teniški igralec iz
Slovaške.
Leta 1988
je na OI v Seulu
v igri 
posameznikov
konkurenci
zlato medaljo.
 
 
 je
  

v finalih




 večji


Takrat
je nastopal še za Češkoslovaško.
V svoji karieri
v igriposameznikov
dvakrat
igral tudi
turnirjev za
Grand Slam.
Zaradi poškodbe
hrbta je bil v sezonah
1989 in1990
del časa
izven 
 

za upokojitev,
 star
 šele

       
teniških
igrišč,
zato se je
julija leta
1990 odločil
26 let.           
 Iturralde,
 

 
 

    
NIEVE - Mikel
rojen
26. 
maja 1984,
španski
profesionalni cestni kolesar, ki v UCI
ProTour tekmovanju
trenutno
kolesari za
angleško
ekipo Team Sky.
RADOMIL
- Eliška, rojen
češki dirigent.
Med leti
je vodil
ter od
leta 1978
kot izredni
poučeval
na Akademiji
za uprizoritvene
 
6. aprila
1931,

 
 1960
 - 1990
 Karlovarski
 simfonični
 orkester,


 
profesor

 dirigiranje
  
  
 
umetnosti
v Pragi, kjer je leta
1996 postal tudi
redni profesor.
eden vodilnih čeških dirigentov, ki sodeluje z mnogimi
orkestri
na Češkem
in v Evropi,
zelo
cenjen
pa je tudi
 
 
 
Je

simfoničnimi

 
 


na Japonskem.
  
TAMARA
gruzinska
kraljica, kise je
rodila
kot princeska v dinastiji
okoli leta
1160. V Gruziji
jo častijo
kot svetnico,
opevajo v številnih narodnih
Na prestol
jo je še v času
 - slavna

 

 Bagratidi,
  
 

  ter

pesmih.

 
svojega
življenja spravil njen
Bila je velikazaščitnica
mnogih cerkva
in samostanov,
je pritegnilo menihe, ki so prihajali z vseh strani sveta. Kot pravijo sami Gruzinci, je z njeno smrtjo
 oče
Giorgi
 III.


 kar
zašlo tudi njihovo sonce.
                                            
ZAANDAM - je mesto v občini Zaanstad, v nizozemski provinci Severna Holandija. Mesto šteje 73.000 prebivalcev in leži na vzhodnem bregu reke Zaan.
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VOZIČKI NA ROČNI POGON

ŠPORTNI VOZIČKI

SERVIS INVALIDSKIH VOZIČKOV
SEDEŽNE BLAZINE

ROČNE KOMANDE ZA INVALIDE

Tel.: +386 (0)1-230-25-22,
Gsm: +386(0)1-51-618-803
E-mail: info@easy-moving.si
E-mail: Invalidzainvalida@gmail.com
Spletna stran: www.easy-moving.si

PE LJUBLJANA
Štihova ulica 14
1000 Ljubljana
Delovni čas:
Pon. 7.00 – 18.00
Tor. 7.00 – 15.00
Sre. 7.00 – 15.00
Čet. 7.00 – 15.00
Pet. 7.00 – 15.00
Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Tel: +386 (0)1-230-25-22

PE PACUG
Pacug 10
6320 Portorož
Delovni čas:
Pon. 8.00 – 16.00
Tor. 8.00 – 16.00
Sre. 8.00 – 16.00
Čet. 8.00 – 16.00
Pet. 8.00 – 16.00
Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Tel: +386 (5)1-674-81-91

