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Skozi kolesja birokracije in
politike
Franci Žiberna
Kako dostopen je Maribor za gibalno
ovirane?
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Vozički Progeo že na Soči
Blanka Markovič
Projekt IZI je v polnem razmahu, saj
smo odprli dve servisni delavnici. Del
projekta je nabava invalidskih vozičkov,
ki so že v testirnici na URI - Soča.
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Delo društev
Dopisniki društev
Jesen 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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Motnje dihanja pri okvarah
hrbtenjače
Marijana Žen Jurančič, specialistka
interne medicine
Vnetje pljuč je kljub napredku v medicini še vedno poglavitni vzrok umrljivosti. Obseg motnje je odvisen od nivoja
in teže okvare (popolna, nepopolna).
Okvara hrbtenjače povzroči parezo ali
plegijo dihalnih mišic.
Ljubljana za vse
Sašo Rink
“Ljubljana za vse”, slogan, ki krasi naslovnico brošure, nedavno izdane s
strani Mestne občine Ljubljana in pripravljene v okviru dejavnosti Sveta za
odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir – SOAKO, najbolje definira
željo in zavezo prestolnice, da postane
kar najprijaznejše mesto za vse njene
prebivalce in obiskovalce, ne glede na
kakršno koli merilo razlikovanja.

Homogena ekipa je prikazala
odlično igro
Jože Globokar
14. septembra je na atletskem stadionu Poljane v Mariboru potekalo največje tekmovanje v atletiki v organizaciji
Zveze paraplegikov Slovenije in Zveze
za šport invalidov.
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Vinjete za prevoz invalidov ne
bodo dražje
Jože Globokar
Družinska pobuda obrodila sadove.

Paleta barvnih odtenkov
Metod Zakotnik
Likovna sekcija je v prvem tednu oktobra gostovala v Domu paraplegikov v
Semiču. Pripravila je skupinsko razstavo
z naslovom »Paleta barvnih odtenkov«
v Kulturnem centru Semič.
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Kolumna predsednika

ZAUPANJE JE TEMELJ ETIKE

I

zteka se leto, ki je jeseni razodelo
vse razsežnosti negotovosti časa,
v katerega nezadržno vstopamo.
Našo organizacijo je kot strela z jasnega močno zamajal rebalans FIHO,
ki nam je znižal planirane prihodke za
skoraj 200.000 evrov. Čeprav so bile s
strani Fundacije skozi celo leto težave
s financiranjem, ki se je tudi sama ubadala z likvidnostnimi težavami, je bilo
tako občutno zmanjšanje zelo boleče.
Dejstvo je, da smo za rebalans izvedeli
tri mesece pred zaključkom poslovnega leta, zato smo bili prisiljeni hitro in
odločno ukrepati, da vsaj prioritetni
posebni socialni programi ne bi bili
okrnjeni. Mislim, da nam je s prestrukturiranjem uspelo zmanjšati ostrino
selektivnih restriktivnih ukrepov, ki bi
sledili, in je posledično manj negativnih posledic, kot sem predvideval na
začetku. Za razumevanje se zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem.
Ravno v omenjenem primeru se je pokazalo, da je zaupanje temelj etike, saj
imajo moji sodelavci veliko čustvene in
socialne inteligence. In točno taki ljudje
so sposobni uspešno delovati v družbi
pri vodenju programov Zveze, delovanju s člani in med sodelavci. Naslednje
leto bo še vedno negotovo, vendar
sem prepričan, da krize ne bodo rešili
le gospodarstvo in finance, ampak tudi
socialni sektor. Ravno zaradi tega moramo sami odigrati proaktivno vlogo v

Za prevlado slabega je
namreč dovolj, da dobri in
sposobni ljudje ne naredijo
nič!
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okolju, kjer živimo, delamo in smo. Menim, da moramo širše gledano sodelovati tudi s tistimi, ki se zaradi svojega
drugačnega pogleda na trenutno situacijo ne vklopijo v naš kontekst, začevši
na segmentih, kjer imamo skupni imenovalec, nato se bo zagotovo razvilo
pozitivno razmišljanje ter delovanje še
na drugih področjih.
In prvi zametki so bili morda ravno
ob mednarodnem dnevu invalidov, ko
so predstavnike invalidskih organizacij
sprejeli predsednik Republike Borut
Pahor, predsednik Državnega zbora
Janko Veber in predsednica Vlade
Republike Slovenije mag. Alenka
Bratušek. Skupna ugotovitev vseh
prisotnih je bila, da se Konvencija OZN
o pravicah invalidov v Sloveniji premalo spoštuje in implementira, kar je
nakazal tudi predsednik NSIOS Boris
Šuštaršič, ki je izpostavil, da se zakonodaja še vedno v veliko primerih pripravlja brez sodelovanja invalidov, kar
je kršitev Konvencije. Glede na trenutni
položaj kot v pričakovanju prihodnosti
smo vsi invalidi in ostali sodržavljani
obsojeni na optimizem ter nadaljnjo
skupno pot v Sloveniji in na planetu
Zemlja. Za prevlado slabega je namreč
dovolj, da dobri in sposobni ljudje ne
naredijo nič!
Ob novem letu si vedno zaželimo
vse tisto, kar se v starem ni posrečilo.
Prav je, da si bomo prizadevali, da se
bo, kar je bilo dobrega v dosedanjem
razvoju Zveze paraplegikov Slovenije,
pospešeno nadaljevalo. In tisto, kar ni
bilo dovolj dobro, čim hitreje izboljšalo. Še bolj se želimo povezati z našimi
članicami in člani, ki jim težave z invalidnostjo ne omogočajo aktivnega

vključevanja v naše posebne socialne
programe. Vse to zmoremo. Novo leto,
ki prihaja, naj bo tudi zanje upravičeno
leto novega upanja.
V imenu Zveze paraplegikov Slovenije kot osebno vam, drage bralke in
bralci, ki zajemate iz lepote in veselja
božičnega praznovanja, še posebej
našim članicam in članom ter njihovim
družinam želim, da nam misli v dneh
pričakovanja prinesejo notranji mir in
pogum. Želim prijetno praznovanje ter
mirno, zdravo in varno leto 2014. Naj bo
polno osebne sreče in priložnosti, ki jih
bomo znali izkoristiti v skupno dobro.
Dane Kastelic

Še bolj se želimo povezati z
našimi članicami in člani,
ki jim težave z invalidnostjo
ne omogočajo aktivnega
vključevanja v naše posebne socialne programe.
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Špela Šušteršič | Posebni socialni program Zveze

OSEBNA ASISTENCA
Neodvisno življenje v domačem okolju s fizično pomočjo druge osebe

S

programom Osebna asistenca
omogočamo uporabnikom samostojno in neodvisno življenje
v domačem okolju. Osebni asistentje s
svojim delom zagotavljajo fizično pomoč pri opravljanju nujnih življenjskih
opravil.
Zveza paraplegikov Slovenije izvaja
program Osebna asistenca že od leta
2000. S programom, za katerega sem
odgovorna od leta 2008, želim skupaj
z osebnimi asistenti in financerji FIHO,
MDDSZ, ZRSZ ter občinami, iz katerih
prihajajo uporabniki, zagotavljati fizično pomoč članom pri osebni negi,
gospodinjskih opravilih, socialni oskrbi
in organizaciji prostočasnih aktivnosti.
Osebni asistentje izvajajo asistenco
8 ur, 5 do 6 ur ali do 4 ure na dan na
domu uporabnika.
Dolžnost uporabnika programa je:
– da osebnega asistenta vodi pri njegovem delu in mu poda natančna
navodila o načinu izvajanja osebne
asistence;
– da koordinatorja programa takoj obvesti o nastalih okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje osebne asistence
(npr.: konflikti z osebnimi asistenti,
odsotnost uporabnika ali osebnega
asistenta ipd.);
– da priskrbi delovna sredstva, ki omogočajo nemoteno in varno izvajanje
osebne asistence (dvigalo, milo, čistila ipd.);
– da koordinatorja programa obvesti o
nesreči pri delu;
– da na sedež Zveze redno pošilja listo
prisotnosti asistenta;
– da od asistenta ne zahteva opravlja-

nja del, ki niso v skladu z izvajanjem
osebne asistence, in
– da upošteva določbe Zakona o varovanju osebnih podatkov.
Zveza, ki je izvajalec programa, je
zavezana, da v skladu z razpoložljivimi
sredstvi zagotovi osebno asistenco. Letos je Zveza v primerjavi s preteklimi leti
zaposlila večje število osebnih asistentov, saj je bila uspešna na razpisih FIHO,
MDDSZ in ZRSZ. Slednji je objavil razpis
Asistentka/asistent bom – z namenom
ohranjanja ali odpiranja novih delovnih
mest za izvajanje osebne asistence.
Zveza je na podlagi tega razpisa uspešno pridobila dodatne zaposlitve in ob
prevzemu osebnih asistentov povečala
število zaposlenih na 47.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je za leto 2013 za zapo-

slitev strokovnega vodja programa in
materialne stroške dodelilo 13.099,79 €.
Do sedaj so financerji sofinancirali program v skupnem znesku 392.336,00 €,
kar znaša 1,17 €/uro za uporabnika, saj
je bilo do meseca oktobra 192 različnih
uporabnikov.
Za vsa namenska sredstva se sofinancerjem zahvaljujemo, saj brez njih
programa Osebna asistenca ne bi mogli izvajati v povečanem obsegu.
Število prosilcev, ki bi želeli prejemati najmanj 8-urno osebno asistenco, raste, zato upamo in načrtujemo,
da bomo tudi za prihodnje leto lahko
vključili vse trenutne izvajalce osebne
asistence ter tako ohranili število uporabnikov, ki bodo ostali v svojem domačem okolju, česar pa ne bo možno
storiti brez lastnih sredstev oz. meseč-

Pravilna masaža z namenom sproščanja mišic (foto: arhiv ZPS)
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ne participacije. Zato za leto 2014 načrtujemo, da bodo uporabniki, ki koristijo
večurno osebno asistenco, pričeli plačevati mesečno participacijo, ki pa ne
bo večja od 40 €.
Zavedamo se, da je za uporabnike
to manj ugodna informacija, vendar so
razpisana sredstva za ta program na
podlagi letnih razpisov vedno manjša.
Ker ne želimo zmanjšati števila zaposlenih in s tem posledično ur izvajanja
osebne asistence, uvajamo z novim letom mesečno participacijo.
V Semiču smo za zaposlene osebne
asistente Zveze paraplegikov Slovenije
organizirali srečanje 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. V sklopu enodnevnega izobraževanja smo
organizirali dve tematski delavnici:
David, diplomirani profesor športne vzgoje, osebni trener in vaditelj
različnih vodenih vadb, je zaposlene
naučil, kako se pred delom dobro ogreti ter tako poskrbeti zase in preprečiti
morebitne poškodbe pri delu;
Sara, absolventka, pa je prikazala
pravilno masažo z namenom sproščanja mišic.
Tanja Kordić Planko
»OSEBNI ASISTENT, POSKRBI ZA SVOJE
ZDRAVJE!«
28. novembra, bil je četrtek, nas je
prebudilo doslej najbolj mrzlo jutro, in
to ravno na dan »izobraževanja« osebnih asistentov v Semiču. Ni kaj, zima je
pred vrati. Ta misel nas je grela, ko smo
odstranjevali prvo vztrajno ivje s šip
osebnih avtomobilov.
Osebni asistenti prihajamo z vseh
koncev Slovenije: Gorenjske, Dolenjske,
Notranjske, Štajerske, Koroške, Pomurja,
Primorske in Krasa. Ravno zato nam je
bilo letošnje srečanje v Semiču pravi
6

izziv. Misel na mamljive, prijetne delavnice nam je dajala pogum, da smo
laže premagovali kilometre vožnje do
kulturnega osrčja Bele krajine. Mnogi
smo domove zapustili v zadnjih objemih noči, a bolj ko smo se približevali
uri srečanja, bolj nas je pozdravljalo in
opogumljalo toplo sonce. Prekrasen
dan. Kot po naročilu Špele! Ob prihodu
so nas čakala prva okrepčila: mamljivi, s
čokolado ali marmelado polnjeni krofi,
rogljički, čaj ter kava.

stavljena nam je bila klasična ročna oz.
venska masaža celega telesa. Pri njej s
posebnimi prijemi, masažnimi tehnikami (gnetenjem, glajenjem, tresenjem,
vtiranjem,udarjanjem) ugodno vplivamo na zdravje celotnega organizma.
Zelo dobro in uporabno! Pri tej delavnici smo se sproščeno smejali nekaterim
neozdravljivim šaljivcem in njihovim
šalam – vsekakor imam v mislih nagajivi moški spol.
Pred slastnim belokranjskim kosi-

Osebni asistenti Zveze paraplegikov Slovenije na motivacijskem druženju v Semiču
(foto: arhiv ZPS)

Prva delavnica je bila namenjena
fizičnemu segrevanju telesa. Mojster za
fitnes nam je v telovadnici strokovno
razložil, predstavil in demonstriral preprost sklop vaj, za katere ne potrebujemo nobenega telovadnega orodja,
le kup dobre volje in močno notranje
zavedanje, da moramo osebni asistenti še posebej paziti na svoje telo. Zelo
poučno, praktično in koristno. Ob vaji
Pozdrav Soncu smo posebej ozaveščali
dihanje, ki je zelo pomembno za globinsko sprostitev telesa in duha.
Sledila je delavnica o masaži. V grobem: masaža je koristna za počutje, stimulira, obnavlja kožne celice, sprošča
mišice, odstranjuje napetost, »vozle«, ki
nastajajo zaradi kopičenja potlačenega
stresa in napačne telesne drže … Pred-

lom nas je prišel pozdravit predsednik
Zveze Dane Kastelic. Prijeten, širokosrčen človek!
Po kosilu je bila na vrsti delavnica
o interviziji. Motivacija je zaradi obilnega kosila močno padla, zato je Hana
le v grobem predstavila metodo izkustvenega učenja, ki pomaga v skupini razčleniti, razrešiti problem, ki nas
bremeni na delovnem mestu. Osebni
asistenti smo dobili domačo nalogo,
da dobro preštudiramo zapiske o interviziji in se nato zanjo tudi aktivno
odločimo.
Preživeli smo odlično izpolnjen dan,
vsestransko poučen! Sledila je dolga,
utrujajoča vožnja domov. In nekateri
smo se prepustili mrzlemu večernemu
mraku, ki nas je nežno pospremil.
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Blanka Markovič | Usposabljanje za delo z vozički

V ITALIJANSKEM PODJETJU PROGEO
Sodelavci projekta IZI smo se 21. in 22. novembra udeležili usposabljanja za delo z invalidskimi vozički v italijanskem podjetju Progeo.

N

a pot smo se odpravili zjutraj in prispeli v Treviso, kjer
je sedež podjetja Progeo, v
poznih dopoldanskih urah. Tam so nas
toplo pozdravili in odpeljali v prijetno
sobo, ki služi tudi kot razstavni prostor,
saj v njej najti vse njihove modele invalidskih vozičkov z različnimi nastavitvami in velikostmi. Sprejel nas je inženir
Francesco Barbon, ki je za dva dni
postal naš učitelj. Inženir Francesco sodeluje tudi pri razvoju novih vozičkov,

Usposabljanje v podjetju Progeo (foto: arhiv ZPS)

zato je razumljivo, da jih podrobno pozna – od velikega ogrodja pa do zadnje
matice. Udeleženci izobraževanja Žiga
Bajde, Orjana Kučinič, Blanka Markovič in Damir Sirotič smo ga pozorno poslušali.
Prvi dan smo spoznavali zložljive
vozičke in njihove lastnosti. Basic light,
Exelle, Yoga, Tekana in Ego so zložljivi
vozički, ki imajo vsak svoj način zlaganja, inovativen in preprost. Razstavili in
sestavili smo celoten voziček Basic Li-

ght ter se na ta način seznanili z njegovimi nastavitvami. Podobno smo storili
z ostalimi.
Naslednji dan smo imeli priložnost
opazovati, kako poteka merjenje vozička pri uporabniku, poslušati razlago
glede na njegove želje in zmožnosti, ter
se seznaniti z izvedbo naročanja. Francesco nam je razložil tudi prednosti in
zanimivosti obeh kock, tako Jokerja kot
Noirja.
Pri usposabljanju smo lahko preizkusili vse vozičke
in se na ta način
seznanili z njihovimi lastnostmi. Tako
smo dobili občutek
o njihovi teži, vodljivosti in stabilnosti.
Usposabljanje
je bilo uspešno, saj
smo našli odgovore na mnoga vprašanja, ki so se nam
porajala, prav tako
nam je inženir Francesco pokazal nekaj
trikov pri načinu
obravnave in popravil, ki nam bodo
gotovo v pomoč pri
servisiranju. Zadovoljni s prijaznimi
gostitelji, načinom
izobraževanja
in
polnimi glavami novih podatkov smo
zvečer odpotovali
domov.
7
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Blanka Markovič | Projekt IZI

VOZIČKI PROGEO ŽE NA SOČI
Projekt IZI je v polnem razmahu, saj smo odprli dve servisni delavnici. Del projekta je
nabava invalidskih vozičkov, ki so že v testirnici na URI - Soča.

K

ot del projekta IZI smo morali prijaviti oz. registrirati naše
invalidske vozičke tudi preko
»uradnih kanalov«. Tako smo sledili
danim postopkom in po presenetljivo nedolgem čakanju uspeli prodreti
z vozički PROGEO tudi v testirnico URI
- Soča. Voziček, ki smo ga predlagali v
standard, je bil odobren s strani ZZZS
in URI - Soča.
Trenutno v testirnici najdete voziček Basic Light italijanskega proizvajalca Progeo. Voziček je namenjen
vsem (tako mladim kot starim, para- in
tetraplegikom), najbolj pa je vseeno
primeren za manj aktivne uporabnike.
To je zložljiv voziček z vsemi možnimi

nastavitvami. Lahko se mu nastavi višina naslona, višina samega vozička, višina in kot podnožnih ploščic ter drugo.
Kmalu se mu bo v testirnici pridružil še
eden – t. i. »kocka« istega proizvajalca,
tip Joker, ki pa je namenjen aktivnim
uporabnikom, saj je zelo vodljiv in lahek.
V okviru projekta IZI smo odprli
dve servisni delavnici: eno v Ljubljani
za manjša popravila in drugo v Domu
paraplegikov v Pacugu. Delavnici sta
namenjeni servisiranju in popravilu
medicinsko-tehničnih pripomočkov,
predvsem invalidskih vozičkov.
Oba, Basic Light in Joker, ter ostale
invalidske vozičke iz pestre ponudbe

Voziček Basic Light že v testirnici na Soči (foto: arhiv ZPS)
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proizvajalca Progeo smo predstavili na
vsakoletnih srečanjih društev paraplegikov, kjer so si jih lahko ogledali.
Projekt IZI je del projekta socialnega podjetništva, katerega namen
je, da se razvijajo dobre in povsem
nove poslovne ideje, ki temeljijo na
vključevanju posebno ranljivih ciljnih
skupin, med katere spadajo tudi invalidi. V projektu IZI želimo ponuditi
invalidom kakovostne izdelke po dostopni ceni.
Če želite podrobnejše informacije o
vozičkih in njihovih lastnostih, se lahko
obrnete na sodelavce projekta IZI, ki
vam bodo z veseljem odgovorili na zastavljena vprašanja.

Aktivni voziček Joker tudi kmalu na Soči (foto: arhiv ZPS)

[
Mirjam Kanalec | Obnovitvena rehabilitacija

ZABAVE PA NE MANJKA!
Laško, sreda, 6. november

V

Zdravilišču Laško vrsto let po- je potekala na več nivojih in obrodila
teka obnovitvena rehabilitacija številni odziv zainteresiranih, kar je odZveze paraplegikov Slovenije. govornemu za strokovno izvedbo zaNekateri od nas se tja vračamo vsa- dalo nekaj več preglavic, vendar je bil
ko leto več kot 20 let, saj se počutimo po burnem razpravljanju na predvečer
dobrodošli in že kot doma. Storitve, ki turnirja o načinih in sistemu tekmovajih nudijo, postajajo vsako leto kakovo- nja sprejet skupen konsenz, da bo tekstnejše, gostoljubnost in prijaznost ose- movanje potekalo v mešanih dvojicah,
bja pa potrjuje, da smo turizem ljudje. določenih z žrebom pred začetkom
Med nami in zaposlenimi so se spletla turnirja, zaradi časovne omejitve pa bo
številna prijateljstva, ki dodatno bogatijo naše bivanje –
upamo, da tudi zaposlenim
popestrimo kakšen dan.
Znano je, da konec oktobra in začetek novembra
v zdraviliškem mestecu ob
Savinji večja ljubljanska skupina para- in tetraplegikov
poskrbi, da je dogajanje v
zdravilišču pestro in zanimivo. Lani se je po svetlobno
Napeti dvoboj (foto: Mojca Burger)
hitrih pripravah odvil prvi
namiznoteniški turnir, ki je
bil zgodovinski duel med mladim na- tekmovanje potekalo na izpadanje. Cilj
dobudnežem Pokijem (Primož Kan- velikega dogodka je bil druženje, zato
cler) in izkušenim mačkom Lukijem zmaga ni bila pomembna – no, le za ne(Bojan Lukežič). Takrat sta se organi- katere športne zagrizence.
V sredo, 6. novembra, se je ob 17. uri
zatorki Mojca in Mimi z Ireno Škorja iz Thermane dogovorili, da bo na v telovadnico Zdravilišča Laško zgrnilo
letošnjem velikem namiznoteniškem blizu 40 ljudi, ki so z zanimanjem pričaturnirju, imenovenem »2nd Thermana kovali začetek. Navijači so se opremili z
Open«, sodelovalo večje število igral- raznimi pripomočki, oblačili, pričeskacev in se bodo pri odbijanju celuloidne mi, transparenti, bodypaintingom in
močnimi glasilkami, še posebej pa so
žogice zraven pomerili tudi zaposleni.
Tri ženske so staknile glave vkup ter se pripravile prijateljice »multiplačice«,
nekaj dni pred velikim dogodkom zače- ki so izpraznile otroški oddelek z igrale s pripravami, upoštevajoč vse podrob- čami bližnje trgovine. Ne smemo pozanosti in muhavosti velikih pinkpokašev. biti na izjemno pomembne vloge, ki so
Registracija tekmovalcev in navijačev jih na turnirju imeli: uradna fotografinja
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Mojca, komentator Borut, referent za
pijačo Gapi in njegov pomočnik Laci.
V vrečko smo vrgli 16 listkov z imeni
in žreb se je začel. Poigral se je kar kmalu
na začetku, saj je določil, da bosta v ekipi
Jasko Tabasko, Jasmin in Milan, ki sta v
Laškem nerazdružljiva in redna sostanovalca, v drugo pa je ponagajal, ko je določil za soigralca prav paraolimpijca Lukija in Pokija. Ker bi bilo to nepošteno do
drugih igralcev, je bilo treba žreb prikrojiti
(kuhna!). Dvojica Jeger (Monika in Jože)
ter ekipa Jasko Tabasko so otvorili turnir,
uspešnejša sta bila slednja dva. Druga
tekma je imela rahlo vzhodni pridih, saj
sta se pomerili ekipa Indija (Sergej in
Adžid) ter tim Pandjabi (Sašo in Soni). V
drugi krog se je uvrstila ekipa Anakonda
(Poki in Miha), ki je porazila dvojico Džuli
(Tomaž in Džulsad). Zadnja
tekma prvega kroga je potekala med Jokerjem (Irena in
Žiga) ter ekipo Neustrašni
(Luki in Milan).
V drugem krogu sta se
pomerila finalista Anakonda
in Neustrašni, ki sta bojevala
zagrizeno tekmo do konca.
Kdo je zmagal? To pač ni več
pomembno! Bistveno je, da
smo se zabavali in družili. Za
tiste, ki jih zanima zmagovalec, naj namignemo, da so
tudi letos izkušnje premagale mladost.
Nato smo se preselili v salon Biedermaier, kjer so nam postregli s slavnostno večerjo, tam smo podelili nagrade
zmagovalcem, sodnikom in organizatorkama. Thermana Laško nas je presenetila še z okusno torto, za dogovorjeno
nočno savnanje pa nam je preprosto
zmanjkalo časa. Po dolgih letih vračanja
v Laško smo namreč odkrili nam še skrite talente animatorja Mihe Kundriha,
ki je s kitaro in klavirjem pozno v noč
zabaval družbo in jo razigral v jutro.
In za konec – naslednje leto bo »3rd
Thermana Open« še bolj hudo, še bolj
noro, še bolj na poskok ...
9
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Barbara Slaček | Pogovor z Mirjam Kanalec, članico Sveta FIHA

VEČKRAT SI ŽELIM, DA BI DAN IMEL 30 UR
Pogovarjali smo se z Mirjam Kanalec, med drugim tudi urednico Paraplegika. Sama
zase pravi, da je človek, ki ne zna reči NE. Ker je zelo sposobna, ima veliko funkcij tako
pri Zvezi kot Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine. Tokrat smo besedovali predvsem o njeni vlogi pri Svetu FIHO.
Konec novembra in začetek decembra je na FIHU najbolj delavno.
Res, bila je čista norišnica! Skoraj je
postalo moje začasno bivališče v Stegnah 21c. Po skoraj štirih tednih sem
»spet doma« (pa ne pri Mariu). Vsak dan
od 9-ih zjutraj do pozne ure zvečer, 19ih, 20-ih, samo nedelje so bile izvzete.
Naporno, tako fizično kot psihično. Poleg ostalega dela, ki preprosto ni moglo počakati. Recimo tudi priprava te
številke Paraplegika in še kaj drugega,
poročil za društvo, raznih sestankov.
Za tiste, ki mogoče sploh ne
vedo ničesar o FIHU, nam lahko poveš nekaj osnovnih podatkov.
Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji (FIHO) je letos praznovala 15.
obletnico delovanja. Po ustanovitvi samostojne Republike Slovenije so se pojavila različna stališča o tem, ali loterijska
sredstva vključiti v državni proračun ali
ustanoviti neodvisno fundacijo. Po mnogih razpravah v Državnem zboru in na
pobudo Nacionalnega sveta invalidskih
organizacij Slovenije (NSIOS) je bila sprejeta odločitev za ustanovitev Fundacije.
Novi Zakon o igrah na srečo je leta 1995
določil Fundacijo kot samostojno pravno
osebo; na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije pa je bila
Fundacija leta 1998 tudi ustanovljena.
Večkrat slišimo, da je to denar
Loterije. Kako je s tem?
10

Glavni prihodki Fundacije so plačila
koncesijskih dajatev za trajno prirejanje
klasičnih iger na srečo, posebnih iger
na srečo in občasno prirejanje klasičnih
iger na srečo. Vir sredstev Fundacije so
tudi dividende Loterije Slovenije, obresti na kratkoročno vezane depozite,
donacije in drugi izredni prihodki. Zato
večkrat rečemo, da smo odvisni od
sreče oziroma nesreče igralcev iger na
srečo, še najbolj igre Loto. Direktor rad
reče, da njegov teden traja od srede do
srede, z vmesnim postankom v nedeljo,
ko potekajo žrebanja Lota. Najbolj smo
veseli, če sedmica zelo dolgo ni izžrebana, saj s tem na TRR FIHO priteče največ
koncesijskih dajatev. Prav zaradi tega je
financiranje FIHA nekoliko nestabilno,
kar smo občutili v letošnjem letu, ko je
moral Svet FIHO zaradi nižjih prihodkov
s strani Loterije Slovenije sprejeti rebalans v višini 15,66%, žal v minus vseh. Še
danes se nam kolca po letu 2012, ko je
FIHO prejel največ sredstev od koncesijskih dajatev – več kot 23,2 milijona €.
Letos je v primerjavi s tem načrtovanih
»le« 16,5 milijonov, od tega 10.403.25 €
za financiranje invalidskih organizacij.
In namen FIHA?
Od vsega začetka je njen osnovni namen, da s svojim financiranjem
prepreči neenakost, omogoči socialno
pravičnost in enake priložnosti najbolj
ogroženih skupin prebivalstva. Država
s svojimi viri financiranja ne more zadostiti vseh potreb invalidskih in hu-

manitarnih organizacij, zato je FIHO pomemben steber pomoči organizacijam
oziroma njihovim uporabnikom, ki jih
je po ocenah Fundacije okrog 415.000,
tako neposrednih in posrednih.
Poslanstvo FIHO je financiranje ali
sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih
in humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk, težav in potreb
posameznikov, financiranje ali sofinanciranje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij ter financiranje ali sofinanciranje naložb v osnovna sredstva
invalidskih in humanitarnih organizacij
ter njihovo vzdrževanje.
Zanima me, kdo te je predlagal
v svet FIHO?
Svet FIHO na podlagi zadnjih sprememb Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS)
šteje 23 članov, od tega jih je 10 iz
invalidskih, 10 iz humanitarnih organizacij in trije predstavniki Vlade RS.
Državni zbor je potrdil deset članov iz
invalidskih organizacij na predlog vseh
reprezentativnih in drugih invalidskih
organizacij, ki delujejo na državni ravni,
in na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Pri imenovanju je
upošteval razmerje med včlanjenimi in
nevčlanjenimi invalidskimi organizacijami v NSIOS. Mojo kandidaturo za Svet
je predlagal NSIOS, mislim, da je imel
pri tem prste vmes predvsem predsednik Zveze Dane Kastelic. Lani sem

[
bila tako imenovana za članico FIHA za
obdobje petih let.
Kakšno funkcijo si imela oz. jo
imaš kot članica sveta FIHO?
Svet fundacije, ki mu predseduje
Gregor Kobal, upravlja FIHO. Med drugim izvoli predsednika Sveta in njegovega namestnika, sprejema akte, letni
program dela, finančni in zaključni račun, enkrat letno sprejme razporeditev
sredstev Fundacije, upravlja s premoženjem Fundacije, imenuje direktorja in
drugo. Kot ena izmed 23 članov Sveta
sodelujem pri razpravah in odločitvah
posameznih vprašanj oz. nalogah na
sejah Sveta. Zavedam se, da zastopam
interese številnih invalidskih organizacij,
njihovih članov, predvsem pa uporabnikov posebnih socialnih programov,
ki so financirani iz sredstev FIHA. To ni
neka imaginarna množica ljudi, marveč
so to posamezniki z imeni in obrazi,
katerih stiske zaradi invalidnosti dobro
poznam. Zavedam se, kaj za njih pomenijo sredstva Fundacije, s katerimi jim
invalidske organizacije nudijo storitve,
ki jim omogočajo človeka dostojno življenje. In v zadnjem času, ko je socialna
stiska tudi brez invalidnosti vse večja, so
prav posebni socialni programi edini, ki
rešujejo stvari, ki bi morale sicer biti urejene na nivoju zakonodaje in države.
Pred kratkim si bila izvoljena za
predsednico Komisije za ocenjevanje
in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, za kar ti iskreno čestitamo. Do tvoje izvolitve je pripeljala
razrešitev predsednika omenjene
Komisije s strani DZ. Kdo te je predlagal na mesto predsednice oz. po kakšnem ključu poteka sam izbor?
V zadnjih letih je bilo tudi nekaj
sprememb pri sestavi Sveta fundacije.
Konec leta 2011 je DZ sprejel Zakon o
spremembah in dopolnitvah ZLPLS s
čimer je spremenil sestavo Sveta Fun-

dacije ter uvedel v njem dodatne omejitve za članstvo, npr. da člani Sveta ne
smejo biti odgovorne osebe oziroma
zastopniki v organizacijah, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje sredstev.
S tem se je predčasno končal mandat
dvema članoma Sveta, Matjažu Juhartu in Vladu Peganu, ki je bil tudi
predsednik Komisije za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev
sredstev FIHO invalidskim organizacijam. S tem je Komisija izgubila dva člana in tudi njenega predsednika.
Že v začetku mandata sem bila izvoljena za namestnico predsednika te
Komisije, vendar funkcija od mene ni
zahtevala kakšnih dodatnih odgovornosti ali del, vse dokler ni bil razrešen
Vlado Pegan, ko sem morala aktivno
prevzeti vlogo namestnice in sem že
okusila zadolžitve predsednice.
Po sklepu DZ, ki je imenoval dve
novi članici Sveta, Petro Zajc in Aleksandro Rijavec Škerl, sta na podlagi tajnih volitev na seji Sveta v novembru postali tudi članici Komisije. Sedem
članov invalidske komisije, kot jo radi
skrajšano imenujemo, izvoli nato izmed sebe predsednika Komisije in njegovega namestnika. Formalno me je
za predsednico predlagala Mateja De
Reya, članica Komisije, kar so soglasno
podprli tudi ostali člani Komisije.
Poleg invalidske komisije sta na
FIHU tudi Komisija za pripravo aktov
ter Komisija za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev humanitarnih organizacij, ki ima podobne
zadolžitve kot invalidska komisija, le za
humanitarne organizacije.
Kdo je tvoj namestnik in kakšna
je njegova funkcija?
»Moj namestnik« oziroma namestnica predsednika Komisije je Aleksandra
Rijavec Škerl iz Zveze gluhih in naglušnih
Slovenije. Kot je meni znano, kakšnih posebnih funkcij nima, razen v odsotnosti
predsednika opravlja vse njegove zadol-
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žitve. No ja, pa v primeru, kot se je zgodil
letos, ali če bom predčasno odstavljena
(smeh). V tem primeru bo Saša prevzela
naloge predsednika do nove izvolitve.
Kakšen je sploh pomen Komisije
in posledično tvojega dela?
V zadnjem letu sem dodobra spoznala delo Komisije in njeno vlogo, ki je
zelo pomembna. Najpomembnejša in
najobsežnejša naloga, ki jo je Komisija
ravnokar zaključila, je ocenjevanje vlog
s finančno ovrednotenimi letnimi delovnimi programi invalidskih organizacij, ki so jih le-te podale na javni razpis
za razporeditev sredstev Fundacije za
leto 2014. Prav tako Komisija obravnava
poročila, ki jih morajo invalidske organizacije dostaviti na FIHO najkasneje
do februarja za preteklo leto. Navadno
se sestajamo enkrat mesečno, kjer
obravnavamo razne vloge invalidskih
organizacij, npr. za rezervna sredstva,
prerazporeditev sredstev, spremembo
namembnosti in podobno. V letošnjem
letu je imela Komisija tudi nehvaležno
vlogo, da je na podlagi prilivov s strani Loterije morala predlagati zmanjšanje mesečnih nakazil organizacijam.
Upam, da se v prihodnjem letu ne
bomo ukvarjali s takimi problemi in bo
financiranje stabilno ter konstantno.
Kot članica Komisije sem lani lahko
včasih tudi manjkala na kakšni seji, sedaj si kot predsednica tega ne morem
več privoščiti. Poleg sklicevanja in vodenja sej invalidske Komisije se udeležujem tudi kolegijev predsednika Sveta
FIHA, vabljena sem na seje Komisije za
pripravo aktov, predvsem pa ostalim
svetnikom predstavim predloge invalidske komisije in sem tista »bojna črta«,
ki predstavlja in zagovarja odločitve Komisije, kar sem že izkusila na seji Sveta,
kjer smo obravnavali vrednotenje programa osebne asistence za leto 2012 in
2013. Definitivno sem kot predsednica
zdaj pod večjim pritiskom odgovornosti in izpostavljenosti.
11
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Glede na to, da obstaja metodologija za ocenjevanje vlog za razpis
FIHO, kako si zastavila svoje delo?
Med pomembnejšimi izboljšavami
delovanja Fundacije so dopolnjena
Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih
delovnih programov s klasifikacijo
uporabnikov invalidskih in humanitarnih organizacij. V skladu z Navodili
ter Pravilnikom o merilih in pogojih za
uporabo sredstev FIHO je bila uvedena
tudi nova metodologija, ki omogoča
članom invalidske komisije lažjo primerjavo posameznih posebnih socialnih programov med isto kategorijo
uporabnikov ter operira s povprečno
ceno na primerljivega uporabnika,
kar je glavno merilo za priznani delež
na nivoju primerljivosti stroškov. Člani
komisije upoštevajo specifičnost posamezne kategorije uporabnikov, racionalnost in ekonomičnost, vzajemnost
in solidarnost, pokritost ali nepokritost
posameznega programa iz drugih javnih sredstev ter drugih meril, ki so določena v aktih Fundacije. Pri letošnjem
ocenjevanju smo se srečali tudi s tem,
da primerljivost včasih ni popolnoma
mogoča ali včasih komisija ne more
iz posamezne vloge organizacije natančno razbrati podatkov, na podlagi
katerih bi se lahko odločila. Kar pa ne
pomeni, da ta organizacija dela slabo
ali sploh ne. In takrat pridejo prav izkušnje, znanja in vedenja članov Komisije,
ki poznajo delovanje posameznih organizacij. V tem primeru je dobro, da
sedem parov oči gleda različno, vsak
s svojega zornega kota, in je na koncu
sprejet skupen konsenz.
Verjamem, da je nova metodologija naredila korak bližje k objektivnemu
ocenjevanju in pravični delitvi sredstev
ter transparentnosti delovanja, vendar
pa menim, da nas čaka še dolga pot.
Nekatere organizacije še vedno ne jemljejo dovolj resno prijave na javni razpis za razporeditev sredstev FIHA, dru12

ge pa so skoraj 100 % odvisne prav od
teh sredstev. Ne predstavljam si, kaj bi
se zgodilo z njimi, če bi naenkrat FIHO
»umrl«. Tretje zahtevajo, kar jim pripada. Tu gre namreč za 15-letno zgodovino, za številne invalidske organizacije
in uporabnike, ki so odvisni od sredstev
FIHA. Nekdo mi je pred kratkim svetoval, naj uporabim zdravo mero pameti
pri svojih odločitvah – zadnji mesec
dni sem jo res večkrat uporabila.
Najbrž pa se sveta ne da spremeniti
v enem dnevu, ampak je to proces, ki
traja. Spremembe so vsekakor potrebne in sem jih pripravljena uvesti, seveda s pomočjo ostalih članov Komisije, ki
bi se jim ob tej priložnosti rada zahvalila, ne samo za veliko delo, ki smo ga
opravili pri ocenjevanju letošnjih vlog,
marveč tudi za zdravo mero pameti
in objektivnosti pri postavljanju nekih
novih standardov. Pa tudi za izkušnje
in zaključke, ki jih bomo naslednje leto
s pridom uporabljali pri ocenjevanju
vlog za leto 2015.
Ali se česa bojiš oz. imaš do česa
zadržke? V mislih imam predvsem
podtikanja in insinuacije.
Seveda, stalno! Podpis Kodeksa
etičnih načel delovanja in integritete
na začetku mandata še ni dovolj, da se
ne bi stalno spraševala, ali sem objektivna, nepristranska, poštena? Kljub
vsemu sem le človek z vsemi svojimi
predsodki, malimi zamerami, drobnimi
simpatijami in poznanstvi. Včasih gre
to tudi na škodo Zveze paraplegikov
Slovenije, iz katere prihajam, čeprav si
bodo to drugi najbrž razlagali ravno
nasprotno. Občutek, da so vse oči uprte vame, kako se bom izkazala na začetku vodenja, ni ravno prijeten. Odgovornost je še večja. Tiha pričakovanja s
strani matične organizacije pa najbrž
tudi so! Še najmanj si želim, da bi kdo
namigoval, da je Zveza zaradi mojega
predsednikovanja neupravičeno dobila več sredstev, kot ji na podlagi meril

in ocenjevanja pripada. Spet ne moreš
pričakovati od drugih članov Komisije
objektivnosti, če si sam pristranski.
Težko je biti pri vsem objektiven.
Težko je sklepati kompromise. Ljudje
smo itak narejeni tako, da nismo z ničemer zadovoljni. Žal je tudi FIHO vreča
omejena in ni mogoče v okviru razpoložljivih sredstev ugoditi vsem vlogam.
Utopistično je najbrž pričakovati, da bi
nekdo rekel, da je dobil preveč.
Zaposlena si za štiriurni delovnik, hkrati pa opravljaš kar nekaj
za društvo in Zvezo pomembnih
vitalnih funkcij? Kako boš časovno
usklajevala svoje delo? Lahko pričakujemo, da boš del svojega dela
v bližnji prihodnosti predala sodelavcem?
Ja, čas je tisti, ki mi ga stalno primanjkuje. Večkrat si želim, da bi dan imel vsaj
30 ur. Tudi noči so postale prekratke in
mogoče jaz malo prestara. V zadnjem
času sem kar malo zanemarila druge
obveznosti na Zvezi in ljubljanskem
društvu. Osebne stvari pa itak pridejo
na vrsto čisto na koncu. Zaposlena sem
tudi v družinskem podjetju, ki že skoraj
40 let proizvaja transportno kartonsko
embalažo. Srečo imam, da ima lastnica
tega podjetja izjemen posluh za mojo
angažiranost tudi drugje.
Zadnja leta si zadam novoletno zaobljubo, da bom predala nekaj obveznosti drugim, pa si v nasprotju s tem
vsakič dodam nekaj novih. Zavedam se,
da v stiski s časom postajam površna
in nedosledna, kar mi sploh ni v čast.
Zgleda, da me nihče ne jemlje resno ali
preprosto ne znam reči NE, ker mislim,
da zmorem. Nimam pojma! Kakšen
Freudovski strokovnjak bi gotovo našel
kompleks iz otroštva, ki ga kompenziram. Zaenkrat živim še v zanikanju. Mogoče bi bilo za začetek super, da bi se
našel nekdo, ki bi urejal Paraplegika, in
nekdo, ki bi skrbel za razpise in poročila
na društvu. Za začetek! Hmm ...
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Barbara Slaček | Socialno podjetništvo

4. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE
V SLOVENIJI
SKUP - Skupnost privatnih zavodov ter ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje so
organizirali mednarodno konferenco »4. dnevi socialne ekonomije 2013«, ki je potekala
22. in 23. oktobra 2013 v Ljubljani.

P

o Zakonu o socialnem podjetni- večji pojav, je bilo govora na četrtih
štvu (ZSocP) le-to »predstavlja dnevih socialne ekonomije, ki sta jih
trajno opravljanje dejavnosti ponovno pripravila Šent – Slovensko
socialnega podjetništva ali trajno opra- združenje za duševno zdravje in SKUP
vljanje drugih dejavnosti pod posebni- – Skupnost privatnih zavodov. V okviru
mi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo dvodnevne konference, ki se je odvila
in prodajo proizvodov ali opravljanjem v prostorih Gospodarske zbornice, je
storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje drugi dan konference potekala okrodobička ni izključni niti glavni cilj opra- gla miza in razprava z naslovom Socialno podjetništvo v Sloveniji, katere
vljanja dejavnosti.
Krepi družbeno solidarnost in ko- gostja je bila tudi vodja projekta Invahezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in lid za invalida Barbara Slaček. Moprostovoljsko delo, krepi
inovativno
sposobnost
družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti
zaposlovanja, zagotavlja
dodatna delovna mesta
ter socialno integracijo in
poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi
na trgu dela.«
Okrogla miza z naslovom Socialno podjetništvo v Sloveniji
Vse to in še mnogo več
(foto: Peter Ranković)
je socialno podjetništvo,
ki ga s projektom Invalid
za invalida izvaja Zveza paraplegikov deratorka delavnice je bila Dolores
Slovenije. Predvsem pa nam je skupna Kores – Premiki, poleg Barbare so bili
želja izvajanje socialnega podjetništva gostje okrogle mize še Franci Bačar
kot del socialnega varstva invalidov. O – Predstavnik projekta Socialni inovasocialnem podjetništvu kot vrsti soci- torji prihodnosti-Mladinski ceh, Luka
alne ekonomije, ki je v Sloveniji vedno Piškorič – pobudnik iniciativ Slovenia

Coworking in Slovenia Crowdfunding,
Ivanka Poropat – direktorica socialnega podjetja SOTRA PLUS, in predstavnica Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
mag. Ana Vodičar. Projekt invalid za
invalida je bil predstavljen kot socialno
podjetje v zagonu, predvsem pa so
govorci ter ostali prisotni razpravljali
o možnostih in težavah, s katerimi se
pri svojem delu srečujemo. Predvsem
smo si bili enotni, da je socialno podjetništvo v Sloveniji v porastu, je pa še vedno zaskrbljujoče dejstvo, da je kljub
finančnim spodbudam, ki
jih je država v dveh javnih
razpisih namenila organizacijam za spodbujanje oz.
zagon socialnih podjetij, v
Sloveniji le 22 registriranih
tovrstnih podjetij.
Zveza paraplegikov v
sodelovanju z Domom paraplegikov kot partnerjem
v projektu trenutno izvaja
vse potrebne aktivnosti
za registracijo socialnega
podjetja, ki bo podlaga za
pričetek obratovanja naše
servisne delavnice in dobavo medicinskih pripomočkov preko naročilnice ZZZS. Trenutno namreč lahko
uporabniki preko naše organizacije
dobavijo invalidski voziček znamke
PROGEO.
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Sašo Rink | Dostopnost Ljubljane in Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL – SOAKO

LJUBLJANA ZA VSE
“Ljubljana za vse”, slogan, ki krasi naslovnico brošure, nedavno izdane s strani Mestne
občine Ljubljana in pripravljene v okviru dejavnosti Sveta za odpravljanje arhitekturnih
in komunikacijskih ovir – SOAKO, najbolje definira željo in zavezo prestolnice, da postane kar najprijaznejše mesto za vse njene prebivalce in obiskovalce, ne glede na kakršno
koli merilo razlikovanja. SOAKO v sistemu zagotavljanja dostopnosti v mestu nedvomno
igra pomembno vlogo.
Ljubljana in dostopnost
Najprej nekaj besed o dostopnosti
Ljubljane, njenega grajenega okolja in
storitev, predpogoju za kolikor toliko
normalno funkcioniranje vseh oseb z
oviranostmi v mestu.
Mestna občina Ljubljana (njena
mestna uprava) že vrsto let vlaga veliko truda v odpravljanje arhitekturnih
in komunikacijskih ovir, kar se vsekakor
odraža tako v osveščenosti meščanov
in mestne administracije kot iz stanja
javnega prostora nasploh. Ta brez dvoma še zdaleč ni popoln in brez kakršnih
koli nelogičnosti ter brezpotrebnih
ovir, pa vseeno sam kot gibalno ovirana oseba opažam, da je naše mesto
v tem pogledu zelo dobro urejeno v
primerjavi z “Evropskimi prestolnicami”.
V mestu skorajda ni več neponižanih
robnikov, zvočne tipke na semaforjih
so postale standard, javne sanitarije
za gibalno ovirane se urejajo že kar po
pravilu, tlaki v historičnem mestnem
jedru so prenovljeni in zapolnjeni, prehodi med posameznimi površinami v
peščevi coni so urejeni z minimalnimi
višinskimi razlikami, nameščajo se euro
ključavnice, urejajo se napovedniki na
postajališčih in avtobusih mestnega
potniškega prometa, mestna hiša je
postala dostopna, javni prevoz zagotavlja ustrezne storitve osebam z oviranostmi itd. To je le nekaj vidikov fizične
14

dostopnosti Ljubljane, pridobljenih
skozi leta aktivnosti na tem področju,
ki jo bogatijo in delajo prijaznejšo vsem
ljudem. Ob tem je potrebno priznati,
da je bilo do sedaj največ pozornosti
posvečeno urejanju javnega prostora za gibalno ovirane, medtem ko so
senzorno ovirane osebe – slepi in slabovidni pa tudi gluhi in naglušni, če se
omejimo zgolj na glavne skupine invalidov, do pred kratkim ostali razmeroma
zapostavljeni. V Ljubljani so namreč, za
primer, ta trenutek urejene tri taktilne
vodilne poti, pa še od teh sta dve, roko
na srce, le bled približek primerne ureditve. Slednje bo po zaslugi pobude
SOAKA in njegovega člana Tomaža
Wrabra ter glede na izdelane načrte
Taktilnih vodilnih sistemov in njihove
umestitve v okvir nove prometne strategije v bližnji prihodnosti javni prostor

nedvomno približalo slepim in slabovidnim, tovrstno urejanje pa prav tako
postalo standard in ne predmet parcialnega urejanja posameznih delov mesta. Enako zapostavljeni, vsaj v smislu
prilagoditve mesta, so poleg slepih in
slabovidnih tudi drugi predstavniki t.i.
“nevidnih” (Tako slepi in slabovidni kot
gluhi in naglušni so za razliko od gibalno oviranih po zunanjih fizičnih lastnostih s strani »naključnega opazovalca«
praktično neprepoznavni kot osebe z
oviranostjo.) oseb z oviranostmi – gluhi in naglušni. Zagotavljanje tolmača
slovenskega znakovnega jezika s strani
MOL na zahtevo posameznika in ob
večjih prireditvah ter vgradnja indukcijskih zank v mestni hiši in športnih
objektih sta le ena izmed korakov k
zadovoljevanju potreb in približevanju
mesta gluhim in naglušnim, a vsekakor

[
je potrebno v prihodnosti storiti bistveno več, predvsem s strani zasebnih
ponudnikov posameznih storitev.
Če so bili javni prostor in objekti v
lasti MOL do sedaj deležni vsaj neke
pozornosti in prilagoditev, je to povsem drugače z zasebnimi prostori v
javni rabi (npr. gostinski objekti, trgovine ipd.) in objekti v lasti države, na katere vsaj neposredno lokalna skupnost
nima vpliva. Zavesti o pomembnosti
dostopnosti in poznavanja zakonskih
zahtev po zagotavljanju le-te še vedno
ni v zadostni meri zaslediti pri večini
lastnikov, investitorjev in projektantov
objektov v javni rabi. Tehnične zahteve
po dostopnosti bi
morale biti znane
vsaj
projektantom, katerim bi
upoštevanje neke
osnovne profesionalne skrbnosti
zadostovalo za
korektno izdelan
projekt, ki bi upošteval tudi ta, za
mnoge sicer marginalen vidik projektiranja. A temu
po pravilu ni tako.
V praksi se sicer
izkaže, da pravne
norme načeloma
zadovoljivo postavljajo okvirje,
znotraj katerih naj bi se gibali načrtovalci, upoštevanje le-teh pa je žal velikokrat predmet njihove popolne diskrecije. Kazni namreč, ki jih predpisuje
Zakon o graditvi objektov, so relativno
nizke, nadzora oziroma pritožnikov v
konkretnih primerih pa ni. Za izdajo
gradbenega in uporabnega dovoljenja
zadostuje zgolj izjava o spoštovanju
predpisov o dostopnosti, konkretnega preverjanja, ali posamezen objekt
zadostuje zakonskim standardom, pa
navadno ni. Vse je tako odvisno le od

osveščenosti posameznega uradnika,
ki izdaja gradbeno dovoljenje oziroma
izvaja tehnični pregled objekta. Po izdaji uporabnega dovoljenja je namreč
iluzorno pričakovati, da bi kdo od „uporabnikov“ sprožil ustrezne upravne postopke za sanacijo nepravilnosti ali celo
zahteval odškodnino za morebitno
škodo, ki mu je bila povzročena kot posledica nedostopnosti.
Ena od boljših rešitev in dobrih praks
je vsekakor predhodna revizija projektne
dokumentacije, ki jo glede konkretnega
projekta opravi kompetenten strokovnjak s področja dostopnosti. To rešitev
je MOL v sodelovanju z Zvezo paraple-

gikov Slovenije in njenim arhitektom
Matjažem Planincem, u.d.i.a., vpeljala
pred leti (v zadnjem času pa tudi s strokovnjaki glede tipnih oznak), rešitev pa
se je izkazala za izjemno koristno. Pripombe in korekcije so namreč ključne
za kasnejšo boljšo dostopnost objektov,
investitor pa se je izognil kasnejšim bistveno višjim stroškom sanacij nepravilnosti. Na ta način tudi renomirani
arhitekturni biroji in „cvet“ slovenskega
projektiranja spoznava, da le niso zadosti osveščeni o zahtevah po dostopnosti
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in da so napake, ki jih delajo, odpravljive
z minimalnimi korekcijami, sama „umetniška“ vrednost njihovega izdelka pa pri
tem ne trpi. Ker pa gre v primeru revizij
projektov, katerih investitor ali soinvestitor je MOL, le za del objektov v javni rabi,
ki nastajajo na območju občine, splošne
slike dostopnosti objektov v mestu žal
ne izboljša bistveno.
Če je fizična dostopnost predpogoj
za dostopnost do same vsebine oziroma storitve, ki jo posamezen prostor
nudi, je dostopnost same vsebine kot
take vsekakor cilj urejanja predmetnega področja. Prav vsebina je namreč
tista, ki posameznika hrani in mu daje
sok življenja, predvsem zgoraj omenjenim “nevidnim”
pa dostopnost do
te predstavlja najtežjo oviro. Velik
napredek na tem
področju, vsaj na
deklerativni ravni,
prinaša v letu 2010
sprejet Zakon o
izenačevanju možnosti invalidov. Ta
bo, če bo obstala
zakonska določba
o petletnem prehodnem obdobju,
že v letu 2015 zahteval od javnih in
zasebnih subjektov, ki ponujajo blago in storitve, ki so
na voljo javnosti, enakopravno ponujanje le-teh vsem, in prepovedal kakršno
koli diskriminacijo na podlagi invalidnosti. Priprave na uresničevanje tovrstne
določbe bi s strani normodajalca, torej
države (V tem primeru verjetno Direktorata za invalide pri MDDSZ), v tem
trenutku morale že resno teči, a ni tako.
Vsekakor bi bilo na mestu vsaj osveščanje naslovnikov prej omenjenih določb
o njihovih prihajajočih obveznostih, saj
sem prepričan, da se velika večina (če ne
15
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praktično vsi) niti približno ne zaveda te
dolžnosti, kaj šele, kako bodo osebam
z oviranostmi zagotavljali dostopnost
do posameznih storitev. To je – poleg
seveda zgoraj omenjenih zasebnih in
državnih objektov – področje, na katerem bo potrebno tudi s strani SOAKO in
MOL še veliko postoriti.
Svet za odpravljanje
arhitekturnih in komunikacijskih
ovir – SOAKO
SOAKO je ustanovljen s sklepom
župana Mestne občine Ljubljana kot
njegovo posvetovalno telo, predvsem
v zadevah povezanih z identificiranjem
ter odpravljanjem arhitekturnih in komunikacijskih ovir oseb z oviranostmi,
pa tudi za obravnavo širše problematike, s katero se v glavnem mestu srečujejo osebe z oviranostmi.
Sestavljen je iz štirih predstavnikov
mestne uprave (Inšptektorat, Oddelek
za zdravstvo in socialno varstvo, Oddelek za urbanizem ter Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet), treh
prestavnikov posameznih skupin oseb
z oviranostmi (gibalno ovirani, slepi
in slabovidni, gluhi in naglušni), treh
predstavnikov stroke (Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za arhitekturo in
Zveza paraplegikov Slovenije) in dveh
predstavnikov dobrodelnih organizacij
(Lions in Rotary club), vodim pa ga sam
kot član Mestnega sveta MOL.
Konkretnih izvršilnih oziroma morda celo odločevalskih pristojnosti SOAKO v razmerju do mestne uprave nima,

njegova neformalna moč oziroma bolje –učinkovitost proporočil in mnenj,
ki jih v okviru svojega dela podaja, pa
je glede na dosedanjo prakso velika.
Omeniti je potrebno, da je župan MOL
Zoran Janković vse dosedanje predloge in vsebinske poglede na problematiko oseb z oviranostmi v MOL “posvojil” in brezpogojno podprl ter dal
tako SOAKO še dodatno veljavo.
SOAKO predvsem glede na njegovo sestavo predstavlja nek vezni člen
med meščani, katerih problematiko
obravnava, mestno upravo, predstavniki stroke, nevladnih organizacij in na
koncu seveda županom, ki formalno
udejanja in uresničuje vsebine, ki jih
SOAKO obravnava. Dejstvo, da je SOAKO sestavljen praktično iz vseh pomembnejših deležnikov v procesu zagotavljanja dostopnosti, je nedvomno
tisti dejavnik, ki ne glede na njegovo
pravno brezzobo naravo, tega dela še
kako operativnega z vidika uresničevanja posameznih pripomb in želja uporabnikov javnega prostora in storitev.
Še posebej je pomembno, da v procesu sodelujejo predstavniki mestne
uprave, ki v okviru rednih sej SOAKO
neposredno identificirajo probleme, v
diskusiji z uporabniki ponudijo glede
na dejansko stanje najbolj optimalno
rešitev, jo navadno že na podlagi tega
tudi realizirajo ter se nenazadnje tudi
osebno senzibilizirajo z vidika predmetne problematike. Posledica tovrstnega
dela je, kar tudi sam osebno štejem za
največji prispevek SOAKA k dostopnosti

V tekstu in tudi drugih dokumentih MOL je namesto termina invalidnost
v uporabi termin oviranost, ki je na osebni ravni manj označujoč. Namesto
osebnih pomanjkljivosti, ki jih poudarja izraz invalidnost, je pri izbranem izrazu v ospredju predvsem stanje oviranosti, do katerega pride v odnosu med
posameznico oziroma posameznikom in njenim oziroma njegovim socialnim
in fizičnim okoljem. Izbrani termin je hkrati odraz zaveze, da so ukrepi za zagotavljanje enakih možnosti namenjeni tudi vsem tistim, ki na podlagi slovenske zakonodaje nimajo statusa invalida, a se v vsakdanjem življenju prav tako
soočajo s številnimi ovirami (na primer gluhi, kronični bolniki).
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Mestna hiša je postala dostopna.
(foto: arhiv MOL)

mesta, da je mestna uprava pričela dostopnost mesta urejati tudi povsem samoiniciativno, brez kakršnih koli pobud
meščanov oziroma predstavnikov posameznih skupin oseb z oviranostmi.
Počasi, a vztrajno, družbena zavest,
da smo kakor koli ovirani enakovreden,
upoštevanja vreden, predvsem pa imanenten del družbe, prodira v vse pore
družbenega življenja – tudi kot posledica delovanja SOAKO – in prav je tako.
Zaključek
Trud, ki ga MOL in njeni zaposleni
skozi zgoraj omenjene dobre prakse
vlagajo v zagotavljanje enakih možnosti, vsekakor kaže rezultate, s katerimi
se lahko pohvalimo, prestolnica pa
bo vsled mnoštva interesov, zasebnih in državnih objektov, predvsem
pa pogledov na problematiko postala
prijazna vsem njenim prebivalcem in
obiskovalcem šele takrat, ko se bomo
prav vsi zavedli pomena drugačnosti,
ki nas tako zelo bogati, in spoznali, da
je cena nedostopnosti objektov in storitev prevelika, da bi jo lahko kar tako
spregledali. Račun za to je v končni fazi
izstavljen vsem državljanom.

[
Franci Žiberna | Dostopnost Maribora

SKOZI KOLESJA
BIROKRACIJE IN POLITIKE
Podhod pod Titovo cesto v Mariboru je velika ovira za
gibalno in tudi funkcionalno ovirane osebe.

P

o dnevu mobilnosti invalidov v
Mariboru je bil v Večeru s strani
novinarke Andreje Kaučič objavljen obširen članek z naslovom: »Enake
možnosti prevečkrat le na papirju«. Članek je odmeval predvsem zaradi očitka,
ki je v tej družbi birokratizma in formalizma zelo resničen, saj se temeljna načela,
sprejeta v Evropi (tudi v svetu) in samem
Mariboru (mesto prijazno invalidom), ne
uveljavljajo tako, da bi bile zagotovljene
enake pravice in enakopravne možnosti
– tako do mobilnosti kot tudi do samostojne, družbene, izobraževalne in delovne vključenosti.

Vedno pogosteje naletimo na
upore, nasprotovanja in popolno
nerazumevanje
pri predstavljanju naših eksistenčnih zahtev.
Skromne
so
predvsem zato,
ker jih ni veliko in
še te so v končni izvedbi dobrodošle za vse
ljudi. Cena, tista

Avtobus se ni ustavil na postajališču pred slepim invalidom. (foto:
Franci Žiberna)
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Titovi cesti. Okoli tega koridorja se nahajajo same pomembne ustanove, če
omenim nekatere: Zdravstveni dom A.
Drolca, sodišče, banke in trgovski centri. Pa naj še kdo reče, da lahko vsi gibalno ovirani ljudje enakopravno opravljamo samostojno svoje državljanske
potrebe. Še več. Prisilno nas usmerjajo
preko največjega križišča v mestu, ki je
od podhoda oddaljen cca. 250 m. To
križišče je bilo z evropskimi sredstvi res

Obnovljeno stopnišče na podhodu pod Titovo cesto.
(foto: Franci Žiberna)

po vrednosti, bo v
prihodnje še večja,
ker niso bili upoštevani vsi standardi,
da bi bil popolnoma
neprimeren podhod
v korist tudi gibalno in funkcionalno
oviranim osebam,
začasno oviranim po
poškodbi, materam
z otroškimi vozički,
srčnim ter drugim
bolnikom itd. Ne
smemo pozabiti, da
je podhod v koridorju največje povezovalne pešpoti med
vzhodnim in zahodnim predelom mestnega središča ob

dodatno opremljeno s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne. Nikoli pa
ni bilo rečeno, da je to nadomestilo za
»nikakršno« rešitev podhoda. Danes je
to samo izgovor, skupaj z omenjenimi visokimi stroški, ko v mestu ni več
prave politične volje in odločenosti.
Njihovo tehtanje plusov in minusov je
dalo danes rezultat, ki problem prelaga na negotovo prihodnost. Gibalno
ovirani invalidi pa bomo – ne glede
na vremenske razmere – prisiljeni v rekreativni obhod-pohod čez prometno
križišče na Partizanski cesti.
Pa še nekaj je potrebno poudariti.
Mi ne trdimo, ampak samo ugotavljamo stanje duha, ki vlada med odgovornimi službami v mestu, ki morajo
stalno, ne samo v nekaterih primerih,
bolj skrbno reševati probleme občanov v Mariboru; za invalidno populacijo
17
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je potrebno dodatno vključiti še nekaj
medčloveške srčne konotacije.
Vedno bolj moramo braniti že
ustrezno rešene probleme, npr.: pobuda ukinjanja parkirnih mest v središču mesta. Pri vsakokratnem novinarskem vprašanju v preteklosti, ki se
je glasilo: Kje vidite največje težave za
gibalno ovirane v Mariboru?, smo jasno ugotavljali in zatrjevali, da je rešitev podhoda za pešce pod Titovo cesto eden največjih problemov in tudi
velik izziv za projektiranje in gradbene
izvajalce. Vse je rešeno-nerešeno tako,
da smo po potrebnem vzdrževalnem
posegu v podhodu dobili nove grafitne podobe (grafite), za gibalno ovirane ljudi pa boleče spoznanje, da
so naše pobude od politike in stroke
nerazumljivo preslišane. Če pa že ne
preslišane, zaradi vedno nekih razlogov (cena podhoda, meteorne kanalizacije, vandalizma, higienskih razmer
itd.) odrinjene na rob reševanja. Tudi
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WC na avtobusni postaji, ki je založen z metlami in gasilnim aparatom. (foto: Franci Žiberna)

tokrat bomo morali čakati in dočakati
ustrezen čas in politično okolje, ki bo
kos temu problemu.
Za dan mobilnosti invalidov smo
imeli namen s pomočjo avtobusnega
podjetja Marproma predstaviti dosto-

pnost nekaterih avtobusov za gibalno
in funkcionalno ovirane osebe.
Med vsem tem pa so se odkrivale
tudi druge pomanjkljivosti, ki jih tukaj v
tem članku predstavljamo bolj s slikovnim prispevkom.

[
Anka Vesel, Andraž Muljavec | Teden mobilnosti v Kranju

PROJEKT CLEAR
CLEAR je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada
Evropskega teritorialnega sodelovanja, v katerem sodelujejo partnerji iz sedmih držav, med drugimi tudi Mestna
občina Kranj.

C

ilj projekta je izboljšati dostopnost do kulturnih znamenitosti za vse ljudi, ne glede na
njihovo oviranost. Projekt Clear služi
kot mehanizem za ustvarjanje boljšega
odnosa do kulturnih vrednot, zaradi
česar so dostopna vsem, s tem pa se
lahko obravnavajo tudi kot sredstva za
lokalni razvoj. V septembru sta v organizaciji Mestne občine Kranj in Urbanističnega inštituta RS potekali delavnica
in okrogla miza na temo dostopnost
kulturne dediščine in njenih vsebin v
starem mestnem jedru za vse uporabnike, na katerih smo sodelovali tudi
člani DPG.
Delavnica »Sprehod za vse«
V okviru tedna mobilnosti sem se
19. septembra udeležil delavnice »Sprehod za vse«. Delavnica se je pričela
pred Kranjsko hišo v starem mestnem
jedru Kranja, kjer nam je moderatorka
dogodka predstavila projekt CLEAR
in nas seznanila s potekom sprehoda.
Sledil je nagovor podžupanje Nade
Mihajlovič, nato pa so nas s svojimi
težavami seznanili gluhi in naglušni.
Sprehod smo nadaljevali po ulicah starega mestnega jedra. Na naslednjem
postanku smo se seznanili s težavami
slepih in slabovidnih. Udeleženci so
lahko poskusili s pokritimi očmi in pripomočki slepih hoditi po vnaprej pripravljeni poti z ovirami. Na tretji točki,
pred gradom Khiselstein, smo svoje
težave in poglede predstavili gibalno

ovirani. Nina Goršič z Urbanističnega inštituta RS je zbrane seznanila s
splošnimi informacijami in težavami,
s katerimi se srečujemo vsak dan pri
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Udeleženci delavnice so lahko preskusili vožnjo z vozičkom. Prvo oviro je
predstavljal že sam vstop v atrij gradu.
Zaradi previsoke stopnice in neprimerne podlage (veliki kamni zabetonirani
v tla), sta dve udeleženki skoraj padli z
vozička. Prinesti so morali klančino, da
so nas spravili v atrij, kjer se je dogodek
nadaljeval. Tu so se udeleženci še malo
vozili z vozički in kmalu ugotovili, kako
naporna je vožnja in kako težko se je
voziti po negladki podlagi.
Po končanem tretjem delu je sledil
neformalni del, ko smo ob pijači in pici
še malo poklepetali in izmenjali predloge in mnenja.

Delavnica »Sprehod za vse« se je pričela pred Kranjsko hišo v starem mestnem jedru Kranja.
(foto: Andraž Muljavec)

svojih potepih po mestu. Sledila je demonstracija vstopa in izstopa iz kombija z invalidskim vozičkom, kar so lahko
poskusili tudi vsi ostali, ki so to želeli.
Nato sem še sam pojasnil svoje osebne
izkušnje, težave, s katerimi se srečujem
v mestih. Izpostavil sem previsoke robnike, pločnike, odtočne kanale, stopnice in pomanjkanje sanitarij, sploh tistih,
ki bi bile na voljo 24 ur. Izrazil sem tudi
željo, da bi bilo v centru mesta več
parkirnih mest, namenjenih invalidom.

Okrogla miza »Dostopnost
kulturne dediščine in njenih
vsebin v starem mestnem jedru
Kranja«
Projekt CLEAR se je nadaljeval z
okroglo mizo v Mestni knjižnici Kranj.
Na okroglo mizo smo bili povabljeni
člani nevladnih organizacij in društev, ki
se srečujemo z ovirami grajenega okolja, predstavnik Mestne občine Kranj,
predstavnik Policije, arhitekti in projektanti, predstavnik Turistično-informativ19
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Mimo ovir (foto: Andraž Muljavec)

nega centra, predstavnik Urbanističnega inštituta RS, predstavnik Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Seveda je bila okrogla miza dostopna
vsem, ki jih ta problematika zanima.
V prvem delu nam je Nina Goršič
z Urbanističnega inštituta RS predstavila rezultate terenske analize, ki jo je
Inštitut izvajal za Projekt CLEAR – Cultural values and Leisure Environments
Accessible Roundly for all.
Kot predstavnica DPG sem odgovarjala na vprašanja o parkirnih mestih
za invalide v središču Kranja, o novi ureditvi površin v starem mestnem jedru,
povprašali so tudi po mojem mnenju
o že obnovljenih objektih kranjske kulturne dediščine. Število parkirnih mest
za invalide v okolici starega mestnega
jedra je (hmm) zadovoljivo, vendar njihova lokacija ni najprimernejša, večina
parkirišč je premajhna za vstopanje in
izstopanje iz avtomobila (npr. parkirišči na Župančičevi ulici, poleg tega
sta od mestnega jedra oddaljeni, sta
za zapornicami parkirišča – avtomat
za parkirne listke vsaj meni povzroča
preglavice; parkirišče pri Globusu, ki je
primerno za majhen avto, stoji takoj za
prehodom za pešce, voziček pa iz avta
20

postaviš dobesedno med promet na
cesti; parkirišči za Mestno občino, ki sta
namenjeni zgolj obisku občinske stavbe in mogoče kavici na Brionih, pa še
tam dotrajane kamnite plošče ovirajo
gibanje). Vendar je vse v skladu s predpisi. Glede ureditve površin v okolici
Globusa, kjer postavljajo na oko prele-

pe, vendar za kolesa neznosne granitne kocke, je bil moj komentar samo:
»Groza!« Obnovljeni razgledna ploščad
Pungrad, grad Khislstain in Layerjeva
hiša so za invalidske vozičke zgledno
renovirani vključno s stranišči, le da je
do prvih dveh naštetih dostop nemogoč oz. zelo težaven.
Na nekatera vprašanja, ki se tičejo
formalnih postopkov v zvezi z gradnjo
in obnovo objektov v smislu dostopnosti za vse, je odgovarjal Matjaž
Planinc, arhitekt ZPS. Na vprašanja o
težavah slepih in slabovidnih je glede
dostopnosti odgovarjal Beno Virt iz
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, Darja Pajk iz Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za
Gorenjsko pa nam je preko indukcijskih
zank kar v živo prikazala svoje življenje.
Sama je s pomočjo indukcijske zanke
lahko spremljala le okoli 60 odstotkov
našega govorjenja, predvsem zaradi
načina našega govora.
Vse naše predloge, pripombe in
mnenja je slišala podžupanja MO Kranj
Nada Mihajlovič.

Anka Vesel | Usposabljanje za vodenje kulturnih projektov

RAZŠIRIMO OBZORJA
KULTURNEGA
V oktobru se je v Ljubljani v okviru projekta Razširimo obzorja kulturnega pričelo usposabljanje za vodenje kulturnih projektov in dostopnosti do kulturnih vsebin za ranljive družbene skupine. V Etnografskem muzeju je na ogled
razstava z naslovom Vrata.

P

rojekt se delno financira iz
Evropskega socialnega sklada EU, delno iz Operativnega
programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 4. razvojne priori-

tete »Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti« in prednostne
usmeritve: 4.3 »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključe-

[
nosti«. Cilj izobraževanja je usposobiti čas. V okviru usposabljanj bodo izvedeudeležence delavnic v samostojne de- ni terenski ogledi in analizirana fizična
lavce in svetovalce v menedžmentu dostopnost organizacij ter dostopnost
kulturnih projektov ter jih motivirati za in uporabnost spletnih strani. Na tej
nadaljnje samostojno delo na področju podlagi se bodo izdelala poročila o trekulturnega in družbenega delovanja, ki nutnem stanju fizične, komunikacijske
vključuje kazalce dostopnosti za vse in vsebinske dostopnosti kulturnih vsebin ter priporočila upravljavcem kulturpripadnike družbe.
Za usposabljanje in delavnice je nih institucij za nadgradnjo in dopolnizadolžena Študentska založba oz. tev kulturnih vsebin, da bodo dostopna
izbrana ekipa strokovnih in izkušenih vsem pripadnikom družbe.
Usposabljanja so se udeležili pripasodelavcev: Rajka Bračun Sova, Vlasta Vodeb, Andrej Kranjc, Borut Pelko, dniki različnih ranljivih skupin: slepih in
pod metodološkim vodstvom projekta slabovidnih, gluhih in naglušnih, brezAlme Čaušević in koordinacijo
Darje Demšar. V mesecu oktobru in novembru je bilo izvedenih pet tematskih usposabljanj s
področja menedžmenta kulturnih projektov in dostopnosti do
kulturne ponudbe ter vsebin za
ranljive družbene skupine:
– Osnovni koncepti kulturnega
menedžmenta (Borut Pelko);
– Primeri dobrih praks z ranljivimi skupinami na področju
kulture v Evropi in Sloveniji
(Darja Demšar);
– Prednosti prilagoditve kulturne ponudbe za ranljive skupine (Alma Čaušević), predavanje so dopolnili Katrine Modic
ter Ana Krepel - Velimirović, ki
sta predstavili delovanje Iniciative Sodelujem ter praktične
primere izvajanja veččutnih
vodstev, ter Borut Rovšnik iz
Mestnega muzeja Ljubljana;
– Osnovni elementi fizične doV Etnografskem muzeju je na ogled razstava z naslovom
stopnosti (Vlasta Vodeb), preVrata. (foto: arhiv DPG)
davanje je dopolnila Klaudija
Poropat z osnovnimi vidiki
življenja z osebno asistenco;
poselnih, brezdomcev, oseb z motnjo
– Osnovni elementi e-dostopnosti v duševnem zdravju, oseb po poškodbi
glave, pripadnikov drugih narodnosti,
(Andrej Kranjc).
V drugem sklopu usposabljanj v pri- tetraplegikov in paraplegikov.
hodnjem letu bo izbrana manjša skupiVir: http://www.studentskazalozba.
na predstavnikov različnih ranljivih sku- si/novice/12436/razsirimo-obzorja-kulpin z možnostjo zaposlitve za določen turnega, 14.11.2013.
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VRATA. VRATA! VRATA?
V Etnografskem muzeju je na ogled
razstava z naslovom Vrata. Prostorski in
simbolni prehodi življenja avtorice in
kustodinje razstave mag. Polone Sketelj. Razstava nas popelje od najstarejših
ohranjenih vrat, ključev in ključavnic ter
orodij za njihovo izdelavo iz muzejskih
in zasebnih zbirk do današnjega časa.
Številne predmete spremljajo avdiovizualni posnetki izdelovanja vrat, ključev
in ključavnic ter prikazi šeg in navad,
povezanih z njimi. Vrata nas vodijo v različne konce Slovenije, k posameznikom,
ki so jih prestopali, k družinam, ki
so bivale za njimi, k ljudem, ki so
jih izdelali in njihovim zgodbam.
Nekatera so zasilni izhodi, ki nas
rešujejo iz nevarnosti, druga prisilna, skozi katera ne gremo po
svoji volji. Za največjimi se sprejemajo pomembne odločitve ali
išče mir v duši. Nekatera nas vodijo do znanja, nekatera do hrane.
Ena sama domov. Odprta vabijo.
Zaprta ščitijo. Vrata so predstavljena tudi kot simbolni prehodi.
Simbolni prehodi med rojstvom,
življenjem in smrtjo, med prostorom in časom. Vrata v prenesenem pomenu. Nekatera vodijo v
hram modrosti, druga v nebesa.
Včasih si kakšna vrata nehote
zapremo. Spet drugič se nam kakšna nepričakovano odprejo. Koliko ljudi v tem trenutku preverja
svoja vrata, ključ, ključavnico,
prag? Dejansko – zaradi varnosti pred nepovabljenimi gosti ali
pregovorno zaradi lastnega prepričanja, morda dobrohotnega
nasveta. Koliko ljudi ravno v tem
trenutku odklepa ključ svojega srca? In
koliko jih je našlo ključ srca svoje ljubezni? Mladi odhajajo skozi vrata v svet,
ker doma nimajo prihodnosti. Starejšim
in invalidom so pogosto zaprta vrata
neprilagojene življenjske razmere. Vrata
Etnografskega muzeja so nam odprta.
21

[

MREŽENJE

]

Drago Perko | Zaposlovanje športnikov

ADECCO IN ZŠIS PODPISALA
DOGOVOR O SODELOVANJU
Adecco, največja kadrovska agencija v Sloveniji, in Zveza
za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZSISPOK) sta podpisala dogovor o sodelovanju pri zaposlovanju športnikov.

A

decco bo skupaj z ZSIS-POK
iskal možnosti pri zaposlovanju športnikov invalidov.
Pogodbo o sodelovanju do leta 2016
sta podpisala direktor agencije Adecco
Miro Smrekar in predsednik Zveze za
šport invalidov Slovenije Paraolimpijski
komite Damijan Lazar.
Adecco in Zveza za šport invalidov
Slovenije – Paraolimpijski komite sta s
podpisom pogodbe obeležila začetek
programa, ki bo prilagojen posebej
za paraolimpijske športnike in jih bo
podpiral na naslednjih področjih: definiranje kariernih ciljev, priprava osebne
predstavitve, spoznavanje s tehnikami
za zaposlitveni pogovor in navezovanja
kontaktov. Tudi športniki invalidi morajo narediti pomemben korak, vstopiti
na trg dela in poiskati zaposlitev za polni delovni čas. Pri tem jim lahko močno
pomaga strokovno znanje kadrovske
agencije Adecco, ki povezuje podjetja
in športnike.
Miro Smrekar, direktor Adecco-ja:
»Športnike odlikuje izjemna volja, predanost rezultatom in strast, s katero
se lotevajo svojih aktivnosti – vse, kar
naredi odločilno razliko tudi pri uspešnem poslu. Paraolimpijci, ki vsak dan
premagujejo svoje omejitve, to še bolj
izpostavljajo. Ponosni smo, da lahko
sodelujemo z njimi, in tako pokažemo
svojo strokovnost ter predanost. Samoocena, trening, trenerska podpora
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in individualni razvoj so glavni elementi programa zaposlovanja športnikov, ki
jim pomagajo, da svoje vrline prenesejo tudi v svet dela.«
Damijan Lazar, predsednik ZSISPOK: »V času, ko je težko dobiti delo,
je za nas zelo pomembno, da imamo
podjetje, ki zna dobro predstaviti naše
posebnosti bodočim delodajalcem. Z
agencijo Adecco smo pridobili sogovornika, s katerim lahko zbližamo zahteve delodajalcev in naše zmožnosti.
Sami moramo dokazati, da smo zaupanja vredni partnerji, ki ponujamo
dobre in zanesljive iskalce zaposlitve.
Naši športniki pa bodo morali zadostiti
pričakovanja delodajalcev. Vsi trije partnerji, Adecco, športniki in delodajalci,
v projektu zaposlovanja naših športnikov bodo morali dokazati, da vlagajo
veliko truda za dober končen rezultat,
ki pomeni zaposlitev športnika.
Ob podpisu dogovora o sodelovanju sta organizaciji pripravili tudi
dogodek, na katerem so predstavniki
športnikov, delodajalcev in kadrovikov
govorili o problematiki zaposlovanja
športnikov. Na dogodku je svoje izkušnje z iskanjem zaposlitve predstavil
športnik invalid ročni kolesar Primož
Jeralič. Predstavniki delodajalcev so
govorili o tem, s kakšnimi omejitvami
se soočajo pri zaposlovanju oseb s
posebnimi potrebami. Vsi udeleženci
okrogle mize so predstavili predloge,

kako bi lahko ta odnos izboljšali. Strinjali so se, da lahko športniki zaradi svojih
izjemnih osebnostnih lastnosti prinesejo dodano vrednost v podjetje, če leto najde način, kako jih vključiti v svoj
proces dela. Zaposleni so pomembna
vrednost podjetja, skriti kapital, za katerega je pravi izziv poiskati osebo, ki
ima potrebna znanja in veščine ter je v
enaki meri predana delu. Ciljno usmerjene, odločne, pogumne in navdihujoče posameznike je vedno težko najti.
Paraolimpijski atleti imajo edinstvene
sposobnosti in mnoge veščine, ki jih
lahko ponudijo delodajalcem.
Program je podrobneje predstavil
Karl Meesters, globalni menedžer
projekta za Mednarodni paraolimpijski
komite programa zaposlovanja športnikov (IPC ACP) v agenciji Adecco.
Program zaposlovanja paraolimpijskih
športnikov v Adecco-ju poteka od leta
2007. V letu 2012 sta Adecco in Mednarodni paraolimpijski komite podaljšala
svoj dogovor o sodelovanju do leta
2020. Adecco atletom ob koncu njihove športne kariere pomaga pri prehodu
na trg dela. Program je namenjen vsem
vrhunskim športnikom, ki si želijo pridobiti dodatno znanje ter sposobnosti
za uspešno prihodnost po športni karieri, in vsem mladim vrhunskim športnikom, ki se največkrat premalo zavedajo
pomembnosti razvoja celostne osebnosti. Športna tekmovanja zahtevajo
izredno velik osebni vložek in športnikom dopuščajo zelo malo ali skoraj nič
časa za pripravo na življenje po športni
karieri. Dejstvo je, da mnogi športniki
zaključijo športno kariero v zrelih letih,
to pa prinaša težje vključevanje na trg
dela, še posebej če upoštevamo, da
mnogi med njimi nimajo ustrezne izobrazbe. Z razvojnim programom zaposlovanja športnikov tako Adecco športnikom pomaga pri ustvarjanju nove
kariere, podjetjem pa zagotovi izjemne
zaposlene, ki so premagali mnoge ovire na poti do svojih ciljev.

[
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Marijana Žen Jurančič, specialistka interne medicine | Pljučne funkcije

MOTNJE DIHANJA PRI OKVARAH
HRBTENJAČE
Motnje dihanje so pogosto pridružene okvari hrbtenjače.

V

netje pljuč je kljub napredku v s tetraplegijo se dihalni volumen domedicini še vedno poglavitni datno zmanjša še zaradi otrdelosti in
vzrok umrljivosti. Obseg mo- zmanjšane podajnosti prsnega koša ter
tnje je odvisen od nivoja in teže okvare povečane podajnosti trebušne votline.
Respiratorna fizioterapija je zato
(popolna, nepopolna). Okvara hrbtenjače povzroči parezo ali plegijo dihalnih eden najbolj pomembnih delov celomišic. Glavna dihalna mišica pri vdihu je vite obravnave pri osebah z vratno in
diafragma, ki je oživčena iz 3–5 vratne- visoko prsno okvaro, ki se izvaja takoj
ga dela hrbtenjače. Pri okvari nad tem po poškodbi v primarni rehabilitaciji. V
nivojem ni možno samostojno dihanje kroničnem obdobju pa se pogosto zabrez podpore dihalnega aparata. Glav- nemarja to področje, redno izvajanje je
ne inspiratorne in ekspiratorne mišice odvisno predvsem od zavzetosti bolso oživčene iz vratnih in zgornjih prsnih nivojev hrbtenjače. Vse to vodi v zmanjšanje
pljučnega volumna, določeni
predeli pljuč se lahko sesedejo (atelektaze). Pljučno tkivo
se v atelaktazah lahko okuži
(pljučnica), nepredihanost pa
povzroči pomanjkanje kisika
v tkivih. Učinkovit kašelj omogočajo ekspiratorne mišice, ki
so običajno bolj prizadete
kot inspiratorne mišice. Neučinkovit kašelj povzroči zaRespiratorno dihanje (foto: Marjan Jerina, URI Soča)
drževanje izločkov v dihalih
in vodi v enake posledice kot
zmanjšanje dihalnega volumna. Znaki nika in negovalnega osebja. Predvsem
neučinkovitega kašlja so odsotno ali so pomembne metode za učinkovito
povečano izločanje izmečka, zmanjša- izkašljevanje in čiščenje dihalnih poti.
V domačem okolju se poleg aspirani dihalni šumi nad pljuči, prasketanje
in hropenje. Poleg tega se pojavi še cij za čiščenje dihalnih poti, odvisno od
povečana frekvenca dihanja in srca. prizadetosti, uporabljajo še:
Hud zastoj padec izmečka povzroči sa- • ročne tehnike za izkašljevanje
turacije hemoglobina s kisikom v krvi. • drenažni položaji
Pri pridruženem vnetju se pojavi še po- • različni dihalni pripomočki, ki povzročijo vibracije (Flutter, Acapella)
višana telesna temperatura. Pri osebah

• izkašljevalnik (Cough Assist) pri bolnikih z visoko okvaro vratnega dela
hrbtenjače
Glavni predpogoj za učinkovito izkašljevanje je predvsem dobra hidracija. Po opravljenih različnih študijah je
najbolj učinkovita aktivacija bolnika, se
pravi preko dneva čim manj časa preživetega v postelji.
Za povečanje dihalnega volumna
se v domačem okolju uporabljajo pripomočki (incentivni spirometer in dihalni aparati z različnimi nastavitvami).
Poleg zmanjšane funkcije
dihalnih mišic imajo bolniki
lahko tudi težave s požiranjem
in centralni zastoj dihanja med
spanjem (sleep apnoa).
Pri vsakem bolniku z vratno in visoko prsno okvaro
okvaro hrbtenjače je potrebno pred odpustom s primarne rehabilitacije napraviti
individualno obravnavo s svetovanjem bolnika in svojcev
glede nadaljnjega vodenja v
domačem okolju.
Poleg tega svetujemo še:
• prenehanje kajenja
• vsakoletno cepljenje proti gripi
• cepljenje proti pnevmokoku
• spirometrijo na 3 leta
• UZ preiskavo srca na 5 let
Dobra pljučna funkcija omogoča
boljšo zmogljivost in kvaliteto življenja,
zato je ne zanemarimo v kroničnem
obdobju po okvari hrbtenjače.
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Hana Ermenc | Razprava v Državnem svetu RS na temo »problemi socialnega varstva
in potreba po takojšnjem ukrepanju«

»ŽIVIMO V ČASU, KO JE EDINA
GOTOVOST SPREMEMBA«
24. septembra je v Državnem svetu RS potekala razprava o tem, kako gospodarska in
socialna kriza ter varčevalni ukrepi močno spreminjajo prakso dela na področju socialnega varstva.

N

a to temo so govorili Vlasta
Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, mag. Nace
Kovač s Šenta, Slovenskega združenja
za duševno zdravje, ter predsednik Socialne zbornice Slovenije, Brane But,
predsednik Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije, Nina Zidar Klemenčič, odvetnica, ki nudi brezplačno
pravno pomoč na Zvezi prijateljev
mladine Ljubljana Moste-Polje, dr.
Marija Ovsenik z Inštituta za socialno
gerontologijo, Mateja de Reya, direktorica Zveze Sožitje Slovenije, in Matjaž
Juhart, član Sveta FIHO. Govorci so bili
zaskrbljeni zaradi trenutnega stanja na
področju socialnega varstva v Sloveniji. Izpostavili so predvsem področja
varstva otrok, starejših in invalidskega
varstva.
Nina Zidar Klemenčič je opozorila, da je revščina otrok višja od
splošne stopnje revščine. Poudarila
je, da revščina ni neizogibna in da je
stvar odločitev politike. Dr. Marija
Ovsenik je bila zaskrbljena zaradi dileme skrbi za stare v Sloveniji. Število
starih ljudi narašča, ne smemo pa jih
razumeti le kot nebogljenih, pomoči potrebnih starostnikov. Zagotoviti
moramo prenos bogastva njihovih izkušenj, modrosti, ki jih dajo zrela leta,
na mlajše. Mag. Nace Kovač je opozoril, da v Sloveniji nimamo zakonodaje, ki bi urejala dolgotrajno oskrbo,
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kar predstavlja velik problem. Govoril
je o procesu deinstitucionalizacije zavodskih kapacitet na področju socialnega varstva in zdravstva, o vključevanju ranljivih skupin v skupnost, ne
v domove, psihiatrične bolnišnice in
posebne socialne zavode, kar je nujna in potrebna strategija, s pomočjo
katere pridobijo uporabniki dostopne,
dejanskim potrebam prilagojene, pravične ter gospodarno organizirane socialnovarstvene storitve in programe.
Brane But je na kratko preletel zakonodajo, ki v preteklih letih ni bila sprejeta, čeprav je bila načrtovana, predlagana in obljubljena ali pa je sprejeta
in se ne izvaja. Opozoril je na veliko
sistemsko neurejenost na različnih
področjih socialnega in invalidskega
varstva. Med drugim je izpostavil Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter Zakon o
osebni asistenci invalidov, ki bi uredila
vedno bolj pereča vprašanja s področja varstva starejših in invalidskega
varstva. Kljub mnogim obljubam in
zagotovilom teh dveh zakonov še
vedno nimamo. Spregovoril je tudi o
Zakonu o graditvi objektov, ki določa,
da morajo vsi objekti v javni rabi, ki so
na novo zgrajeni po določbah tega
zakona, in objekti v javni rabi, ki se rekonstruirajo po določbah tega zakona, zagotavljati funkcionalno oviranim
osebam dostop, vstop in uporabo

brez grajenih in komunikacijskih ovir.
Tudi ta zakonska obveza se ne izvaja.
Podobno je z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, pri katerem se
prenekatera določila ne izvajajo, med
drugim tudi določilo o sofinanciranju
prilagoditve osebnega vozila invalidu,
ker še do danes niso izdani in objavljeni ustrezni pravilniki ter drugi izvršilni
predpisi. Mateja de Reya je govorila
o invalidskem varstvu in opozorila, da
slovenska politika ne spoštuje in ne
upošteva nekaterih ključnih ter zavezujočih dokumentov, kot je na primer
Konvencija o pravicah invalidov. Zaradi krize namesto individualne pomoči
prevladuje institucionalno varstvo,
strokovni delavci centrov za socialno
delo pa so postali administratorji, ki
sledijo navodilom programa. Poudarila je, da bi morala osnovno skrb za
invalide zagotavljati država, ne nevladne organizacije. Z novim davkom
na nepremičnine in novim vinjetnim
razredom je politika zopet udarila invalide, zato se nevladne organizacije
s področja invalidskega varstva borijo
tudi na tem področju. Matjaž Juhart
je govoril o možnih rešitvah trenutnih
problemov. Meni, da bo do konkretnih
sprememb na bolje prišlo le, če bomo
zmožni prevzeti osebno odgovornost
in se vprašati: Če ne jaz, kdo? Če ne
sedaj, kdaj? Pravi, da naj se odgovor
glasi: Jaz in sedaj!

[
V razpravi, ki je sledila, so spregovorili Tomaž Wraber, predsednik Zveze
društev slepih in slabovidnih Slovenije,
Boris Šuštaršič, predsednik Društva
distrofikov Slovenije in predsednik NSIOS, Martina Trbanc z Ministrstva za

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Suzana Oreški, vodja
svetovalnice Društva Altra – Odbor za
novosti v duševnem zdravju, in drugi.
Strinjali smo se, da so problemi na področju socialnega varstva globoki in da
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bodo, če ne bomo našli rešitev, na koncu krizo zopet najbolj občutile ranljive
skupine, tudi invalidi. Glavnino krize
predstavlja dejstvo, da nimamo vizije,
rešitev pa govorci vidijo v glavah nas,
državljanov, ne politike.

Nacionalna informacijska točka za starejše

MREŽA MATIjA
Podjetje CareDesign, sistemi povezovanja, d.o.o., je bilo ustanovljeno kot družbeno odgovorno podjetje z namenom, da vzpostavi mrežo MATIjA, mrežo aktivnosti, trženja, informacij in asistence za starejše ter druge osebe, ki so dolgotrajno odvisne od tuje nege in
pomoči.

P

rebivalstvo se vse bolj stara,
ocene kažejo, da bo leta 2060
dvakrat več ljudi, starejših od 65
let, in trikrat več ljudi, starejših od 85 let.
Slovenija bo postala v naslednjih 20-ih
letih ena izmed petih držav v EU z najvišjim deležem starejšega prebivalstva,
še posebej se bo povečalo število starejših od 80 let.
Javni sistemi zaradi varčevanja in
preobremenjenosti komaj še lahko
stabilno zagotavljajo storitve, ustaljeni
načini oskrbe starejših pa ne zadovoljujejo več vseh potreb. Nov pristop k
reševanju te problematike je ponudila
mreža MATIjA, ki je začela delovati decembra 2012. Z mrežo MATIjA je mogoče razbremeniti sorodnike, prijatelje in
znance, saj lahko s klicem na brezplačno številko 080 10 10 pridemo do potrebnih informacij.
Starejši največ povprašujejo po
tem, kje lahko naročijo različne storitve, kot je pomoč na domu, urejanje
okolice, pomoč pri registraciji vozila,
fizioterapija na domu ... Zanima jih tudi,
kje lahko oddajo vlogo za varstveni

dodatek; iščejo informacije o čakalnih
dobah pri zdravnikih, o pravnih nasvetih; iščejo osebe za druženje; vse več pa
je tudi želja po pomoči pri upravljanju
nepremičnin. Na mreži imajo vključene
zelo različne ponudnike, ki lahko olajšajo življenje starostnikov in jim tako
podaljšujejo čas bivanja v domačem
okolju.
V mreži MATIjA se prepletajo potrebe uporabnikov, njihova vprašanja,
dejavnosti prostovoljskih in humanitarnih organizacij ter preverjena
ponudba pomoči, storitev in blaga.
Mreža MATIjA zavzema pomembno
vlogo posrednika in informatorja, saj
ponuja dostop do široke mreže vklju-

čenih partnerjev. Teh je na mreži že
preko 250.
Vodilo mreže MATIjA je preprost
dostop preko ene točke s telefonskim
klicem na številko 080 10 10, saj so prav
starejši tista skupina, ki zaradi slabega
poznavanja informacijske tehnologije
nimajo možnosti izbire med širokim
naborom informacij, ki so dostopne na
spletu.
V okviru mreže MATIjA organizirajo številne akcije za pomoč starejšim.
Trenutno potekata akciji »Prostofer –
prostovoljni šofer« za posredovanje
brezplačnih prevozov in akcija »MATIjA DELA« za posredovanje dela starejših.

Info točka za starejše
Na vprašanje, kaj je MATIjA, je možen preprost odgovor – mreža MATIjA
je nacionalna info točka za starejše. Zakaj? Ker pokriva celotno Slovenijo, ker so na brezplačni številki 080 10 10 na voljo informacije in storitve za starejše in ker starejši lahko pokličejo po telefonu ter se osebno
pogovorijo.
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Spletna stran MDDSZ | Pravice iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

SUBVENCIJA NAJEMNINE
Od 1. decembra 2012 lahko posamezniki zaprosijo za subvencioniranje najemnine pri
centrih za socialno delo.

U

veljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom
o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (ZUPJS). Pravico do
javnih sredstev lahko uveljavite, če vaš
dohodek ne presega meje dohodkov,
ki jo za posamezno pravico iz javnih
sredstev določa zakon, hkrati pa izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno
pravico. Pravice iz javnih sredstev so
denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila, ena od njih tudi pravica do
subvencionirane najemnine.
Vse pravice iz javnih sredstev
se uveljavljajo pri centru za socialno delo (CSD).
Za določitev subvencionirane najemnine se pri izračunavanju višine neprofitne najemnine upošteva dejanska
površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda. Upošteva se do velikosti primerne površine, glede na število oseb po
pravilniku iz 87. člena Stanovanjskega
zakona. V primeru, če lastnik stanovanja
zaračunava nižjo najemnino, kot bi jo
lahko, se subvencija izračunava od nižje
najemnine. Znesek subvencije se obračunava od najemnine brez vpliva rente.
Upravičenci
Do subvencioniranja najemnine je
upravičen najemnik:
• v neprofitnem stanovanju,
• v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb),
• v namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbo-
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vana stanovanja, stanovanja za invalide ... ),
• v tržnem stanovanju,
• v hišniškem stanovanju.
Meje dohodka
Meja dohodkov za ugotavljanje
upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika
in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega
minimalnega dohodka, povečanega
za 30 % ugotovljenega dohodka in za
znesek neprofitne najemnine, ali za
znesek priznane neprofitne najemnine
pri tržnih in hišniških stanovanjih.
Višina subvencije
Pri določanju višine subvencije najemnine se upošteva mesečna najemnina brez vpliva lokacije. Upošteva se
dejanska velikost stanovanja, vendar ne
večja kot znaša primerna velikost glede
na število oseb po pravilniku za dodeljevanje subvencionirane najemnine.
Najemniku stanovanja, ki je upravičen
do subvencionirane najemnine, se
subvencija določi v višini razlike med
neprofitno najemnino in ugotovljenim
dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega
dohodka. Subvencija se določi največ v
višini 80 % neprofitne najemnine.
Subvencija se dodeli naslednji mesec po vložitvi vloge za dodelitev subvencije. Dodeli se za dobo enega leta, v
primeru najemne pogodbe, sklenjene
za krajši čas, pa se dodeli za čas do izteka najemne pogodbe.

• Subvencija neprofitne najemnine: lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Najemnik plača
znižano najemnino, subvencionirani
del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja.
• Subvencija tržne najemnine: je
dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni
cenzus za pridobitev neprofitnega
najemniškega stanovanja in so se
prijavili na javni razpis za dodelitev
neprofitnega stanovanja v občini
stalnega bivališča, razen če razpisa
v občini ni bilo že več kot eno leto.
Najemnik je upravičen do subvencije
in lastniku plača polno najemnino.
Subvencija tržne najemnine je mesečni znesek, ki predstavlja razliko
med priznano tržno najemnino in
priznano neprofitno najemnino. Pri
izračunu priznane tržne najemnine
se upošteva najvišja tržna najemnina za kvadratni meter stanovanjske
površine po statističnih regijah (12
regij – od 4 evrov za m2 do največ 7
evrov za m2). Če pa je dejanska tržna
najemnina nižja od priznane tržne
najemnine, se upošteva dejanska najemnina. Poleg te subvencije se najemnikom tržnih in hišniških stanovanj
prizna še subvencije do priznane
neprofitne najemnine na način, kot
je določen za subvencijo neprofitne
najemnine (torej največ v višini 80 %
neprofitne najemnine).
• Subvencija v hišniškem stanovanju: se dodeli hišnikom, ki so
sklenili najemno pogodbo za hišni-

[
ško stanovanje pred uveljavitvijo
Stanovanjskega zakona – pred 19.
10. 1991 in v stanovanju še prebivajo ter opravljajo hišniška dela, ali
del ne opravljajo več zaradi upo-

kojitve ali razlogov, ki niso nastali
po njihovi krivdi in za uporabo stanovanja plačujejo tržno najemnino. Po smrti najemnika hišniškega
stanovanja se pravica prizna tudi
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njegovemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju. Subvencija za
hišniško stanovanje se izračuna na
enak način kot subvencija za tržno
stanovanje.

Vir:
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_za_najemnine/

Povzel Jože Globokar | Zakonodaja

VINJETE ZA PREVOZ INVALIDOV NE
BODO DRAŽJE
Družinska pobuda obrodila sadove

M

inister za infrastrukturo in
prostor Samo Omerzel je
3. decembra na novinarski
konferenci skupaj s Tomažem Meršetom (družinska pobuda) in Borisom Plavšičem (Rdeči križ Slovenije)
predstavil rešitev glede dražjih vinjet za
kombije velikih družin ter kombije za prevoze invalidov.
Vozila, ki so razvrščena v cestninski razred 2B (dvosledna
vozila, katerih višina nad prvo
osjo presega 1,30 m), ne bodo
dodatno obremenila družinskih
proračunov invalidov in velikih
družin. Vsi, ki bodo zaprosili za
pomoč, bodo dobili povrnjeno
razliko med vinjeto za kombinirana vozila in vinjeto za osebna
vozila.
Vsi, ki so ob zadnji še veljavni registraciji za vozila, razvrščena v nov cestninski razred 2B,
uveljavili pravico do oprostitve
letne dajatve za uporabo vozil
v cestnem prometu za invalide
ali pravico do 50-odstotnega

znižanja letne dajatve za velike družine,
bodo lahko zaprosili za pomoč pri nakupu letne vinjete za leto 2014 v višini
110 evrov. Enaka možnost bo tudi za
vozila društev in invalidskih organizacij,
če so namenjena za prevoz invalidov.
Po podatkih Ministrstva za infrastruk-

turo in prostor je takšnih vozil manj kot
500. Možnost vložitve prošnje za pomoč pri nakupu letne vinjete za vozila,
razvrščena v cestninski razred 2B, bo
vse leto, da jo bodo lahko izkoristili tudi
tisti lastniki vozil, ki doslej niso uveljavljali pravice za oprostitev letne dajatve
za invalide oziroma plačila 50 %
letne dajatve za velike družine
in bodo to lahko urejali ob registraciji vozila.
Postopek bo karseda enostaven. Prošnjo za pomoč pri
nakupu letne vinjete za cestninski razred 2B v višini 110
evrov bodo upravičenci skupaj
s kopijo računa in kopijo prometnega dovoljenja poslali na
Rdeči križ Slovenije, kjer bodo v
sodelovanju z Ministrstvom za
infrastrukturo in prostor preverili upravičenost prošnje in takoj
po potrditvi nakazali sredstva.
Sredstva za pomoč invalidom
in velikim družinam pri nakupu
vinjete bo z donacijo RKS zagotovil DARS d.d.
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Jože Globokar | Predstavniki invalidskih organizacij v predsedniški palači

SPREJEM OB MEDNARODNEM
DNEVU INVALIDOV
Predsednik republike Borut Pahor, predsednica vlade Alenka Bratušek in predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber so letos 3. decembra ob Mednarodnem
dnevu invalidov prvikrat skupaj sprejeli predstavnike invalidskih organizacij.

P

redsednik nas je nagovoril v
Veliki dvorani predsedniške palače in najprej poudaril: »Vsakomur mora biti dana priložnost, da
lahko razvije svoj talent!« Nato je v
slovesnem nagovoru dodal, da imamo vsi ljudje enake pravice, prav pa je,
da se večkrat in ne le na tak dan vprašamo, ali imamo vsi enake možnosti.
»Danes je dan, ko lahko ocenimo in izrečemo pripravljenost, da bomo glede

tega storili vse, kar je v naši moči, da storimo korak naprej.« Po njegovem mnenju
se žal še vedno prepogosto srečujemo
z izključevanjem in predsodki. Zato je
tak dan priložnost, da se vprašamo, vsak
sam sebe in vsi skupaj, ali premoremo
moč in imamo potencial, da ne glede na
lastne težave stremimo k temu, da vsakomur nesebično omogočimo njegovo
edinstvenost. Predsednik je prepričan,
da so invalidi navdih in vzor vsem ti-

stim, ki nimajo dovolj poguma, da bi
uresničili svoje sanje in razvili talente.
Zaradi invalidnosti so sicer prikrajšani, a
dosegajo uspehe zaradi jeklene volje in
nadčloveških naporov. Ob tem je izpostavil športnike, umetnike, študente in
druge posameznike, ki opominjajo, da
ne smemo obupati, da se moramo boriti za naše osebne in kolektivne sanje
ter razviti vse naše talente. Še posebej
pa je nagovoril »Nedotakljive«, izjemne,

Predsednik je poudaril, da mora vsakomur biti dana priložnost, da lahko razvije svoj talent. (foto: arhiv ZPS)
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Tokrat so nas sprejeli predsednik republike, predsednica vlade in predsednik državnega zbora. (foto: arhiv ZPS)

posebne in hrabre posameznike, ki so
skozi fotografski objektiv odprli svoje
srce in pokazali svojo lepoto na posebni
fotografski razstavi.
Ob koncu se je predsednik republike
zahvalil vsem, ki si prizadevajo za boljši
položaj invalidov ter izrazil prepričanje,
da lahko s tvornim sodelovanjem in v
okviru realnih pogojev naredimo še več
za največjo manjšino na svetu.
V imenu NSIOS je udeležence sprejema nagovoril predsednik Boris Šuštaršič in med drugim poudaril: »Ker
invalidi vedno delimo usodo ostalega
prebivalstva, ne tarnamo o pomanjkanju denarja zaradi finančno-ekonomske
krize, temveč ugovarjamo temu, da ni
pravega hotenja razpoložljive potenciale
integrirati v smiselno celoto za doseganje večjih učinkov tistih javnih finančnih
sredstev, ki vendarle so na razpolago.
Invalidi smo pogosto imenovani
največja manjšina na svetu in podob-

no kot druge manjšine smo se morali
tudi mi za svoje pravice in enakopraven položaj v družbi boriti. S ponosom
ugotavljamo, da je bilo pri tem naše
gibanje uspešno in da so se invalidske
organizacije dokazale kot eden redkih
družbenih podsistemov, ki se je uspel
izogniti ponesrečenim tranzicijskim ek-

sperimentom in privatizacijam. Premoženje ohranjamo, razvijamo in plemenitimo z novimi socialnimi programi.
Toda pred nami je leto, ki ozaveščene
invalide navdaja z veliko mero zaskrbljenosti in negotovosti.«
Sledila je skupinska fotografija in sproščen pogovor z našim političnim vrhom.

Invalidnost bolj razširjena, kot so ocenjevali
Združeni narodi so 3. december razglasili za mednarodni dan invalidov leta 1992.
Število invalidov v svetu narašča. Glavna razloga za to sta staranje prebivalstva in
vse več primerov kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rakava obolenja in duševne motnje. V EU ima lažjo ali težjo obliko invalidnosti
vsak šesti prebivalec ali približno 80 milijonov ljudi. Med prebivalci Slovenije je po
navedbah državnega statističnega urada približno osem odstotkov invalidov, po
oceni Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije pa nekaj manj kot 10
odstotkov.
"Odstraniti moramo vse ovire, ki ljudem z oviranostjo preprečujejo vključevanje in
sodelovanje v družbi," ob mednarodnem dnevu poudarja generalni sekretar
Združenih narodov (ZN) Ban Ki-moon. Tako je treba po njegovih besedah
tudi spremeniti odnos do invalidov, ki povečuje stigmo in utrjuje razlikovanje,
so zapisali na spletni strani ZN.
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Franci Škrbina | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Udeleženci mednarodnega tabora obiskali naše društvo – mlajši člani so se družili v
prostorih društva – sodelovali na Bazarju nevladnih organizacij v Novem mestu – organizirali 9. memorial Vlada Čurčija – članice društva gostile članice iz Murske Sobote in
Celja
na žaru, naše članice pa so pripravile
pogrinjke in priloge za piknik. Vsi veseli
in zadovoljni smo se posedli okoli miz
ter zaužili obilno in okusno kosilo. Udeleženci tabora so nam pripovedovali,
kaj vse so si ogledali v teh dneh ter kaj
vse so doživeli. Poudarili so, da se bodo
tabora naslednje leto z veseljem spet
udeležili, saj so se imeli zelo lepo. Na
koncu je sledila še gasilska slika, da si
bomo dogodek za vedno zapomnili.

Na koncu gasilska (foto: Franci Škrbina)

OBISK TABORA MLADIH
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je organiziralo tabor za mlade paraplegike in tetraplegike s prostovoljci iz celega sveta, ki se druženja
udeležijo preko Zavoda Voluntariat,
s katerim že dolgo sodelujejo. Tabor
je sofinancirala Zveza paraplegikov
Slovenije ter zvesti donatorji BTC Logistika d.d., Unija d.d., Trinet d.o.o.,
CMC Ekocon d.o.o., Borok d.o.o. in
Inea RBT d.o.o.
Tabor je potekal od 26. avgusta do
2. septembra, in sicer prve tri dni v Prekmurju, kjer so jih nastanili in pogostili
člani DP Prekmurja in Prlekije. Naslednje dni so preživeli v Domu Semič.
30

Udeleženci tabora so obiskali tudi naše
DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
kjer smo jih pričakali z odprtimi rokami.
Predstavili so nam tuje prostovoljce: iz
Nemčije je prišel Martin, z Madžarske
Csaba, s Poljske Dorotha, iz Avstralije
Katie ter Sabina iz Slovenije. Razkazali smo jim naše prostore, od pisarn in
skupnega prostora, kjer imamo večino
predavanj, izobraževanj ter različnih
krožkov, do stanovanja, ki je trenutno
v uporabi. Z veseljem so si ogledovali
prostore predvsem pa slike, ki so izobešene po stenah. Tu in tam je padel kakšen komentar. Nato smo odšli na zrak
pod našo uto, kjer je bilo že vse pripravljeno za piknik. Jože je veselo pekel

SREČANJE MLAJŠIH ČLANOV
6. septembra smo imeli na Društvu
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in
Posavja srečanje mlajših članov, s katerimi smo se pogovorili o aktivnostih, ki
se že izvajajo in o željah oz. potrebah, ki
jih imajo v prihodnje. Predloge bomo
upoštevali pri pripravi programov za
naslednje leto.
Naš športni referent Mirko Sintič je
povzel, kaj smo v letošnjem letu že naredili in izvedli, kje vse smo imeli tekme,
tekmovanja in druženja. Nekaj besed
smo izrekli tudi o košarki na vozičkih
in naše mlade člane povabili k sodelovanju. Vsaka aktivnost, naj bo športna
ali družbena, pripomore k boljšem življenju in lažjem vključevanju v širšo
javnost. Zato enkrat tedensko organiziramo rekreacijo, ki jo vodi prostovoljec
Nikola Kunjadić. Fizioterapevt je star 25
let in prihaja iz Banja Luke. Z veseljem
nam prikazuje različne sprostitvene in
fizioterapevtske vaje, igre z različnimi
žogami, skupinske in individualne vaje,
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vožnjo z vozičkom za boljše obvladovanje le-tega ter vaje za pridobivanje
moči. Rekreacija poteka v telovadnici
OŠ Dragotin Kette v Novem mestu, ob
četrtkih, od 15. do 16.30 ure. Lepo vabljeni!
NA BAZARJU V NOVEM MESTU
20. septembra smo sodelovali na
Bazarju nevladnih organizacij v Novem
mestu. Predstavilo se je 70 društev in
zasebnih zavodov, ki delujejo na področjih kulture, socialnega varstva,
mladine, športa, turizma, kulturne dediščine in civilne zaščite.
Našo stojnico sta predstavljali članici Anica Radej in Zofija Povodnik.
Predstavili sta našo dejavnost, slike, razne ročne izdelane umetnine, našo zgibanko in slikarska dela Jožice Ameršek,
ki so udeležence zelo zanimale.
Na Bazarju ni manjkal pozdrav
župana MO Novo mesto Alojza Muhiča, interaktiven program, čez tisoč
obiskovalcev ter zaključek s koncertom
domače glasbene skupine Društvo
mrtvih pesnikov. Dogodka se vsako
leto z veseljem udeležimo, saj je njegov cilj ozavestiti širšo javnost o pomenu nevladnih organizacij, predstaviti
področja, ki jih obsegajo, ter kako krojiti
ponudbo, brez katere si sploh ne moremo zamisliti aktivnega življenja.

Vsi zbrani po koncu sestanka (Franci Škrbina)

9. MEMORIAL VLADA ČURČIJA
13. septembra 2013 smo Društvo
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in
Posavja organizirali že 9. memorial Vlada Čurčija v ribolovu. Tudi v letošnjem
letu smo tekmovali na ribniku Prilozje (Ribiška družina Metlika). Zbor je bil
že zgodaj zjutraj, udeležba na tokratnem tekmovanju pa zelo lepa. Zbralo
se je kar 20 ribičev, nekaj tudi iz drugih
društev po Sloveniji ter štirje člani Ribiške družine Metlika.
Ribiška družina Metlika se je ponovno zelo potrudila in uredila dostop z vozičkom do ribnika. Po žrebu
tekmovalnih mest so ribiči prisluhnili
napotkom organizatorjev in
sodnikov. Nato
so se postrojili
okoli ribnika in
na žvižg pričeli
s triurno tekmo.
Po končanem
lovljenju so sodniki stehtali ves
ulov in največje
ribe, da so lahko
določili najbolj
uspešne ribiče
na tekmi. Vsak
Najboljši ribiči na 9. memorialu Vlada Čurčija (foto: Franci Škrbina)
posameznik je

pospravil svojo opremo in odpravili
smo se proti Domu paraplegikov v Semiču, kjer je sledilo družabno srečanje
in razglasitev najboljših. Vse zbrane je
naš podpredsednik Mirko Sintič lepo
pozdravil in povzel, da je bilo njihovo lovljenje uspešno. Mirko Sintič
in najstarejši ribič – organizator Radmilo Jaklič, sta razglasila rezultate,
najboljšim pa podelila pokale. Tako
je zasedel tretje mesto Peter Kralj s
6,559 kg, drugo mesto Tine Gorenc z
8,817 kg in prvo mesto Rudi Centrih
s 15,009 kg. Podelila sta tudi pokal
za ulovljeno najtežjo ribo z 2,323 kg
Bogdanu Petku in prehodni pokal
Rudiju Centrihu. Prehodni pokal je
potrebno osvojiti trikrat zaporedoma
ali petkrat v presledkih, da pride pokal v trajno last. Do sedaj so prehodni
pokal osvojili:
Rudi Centrih, DP Celje
Franc Štefanič, DP Novo mesto
Silvo Križanič, DP Murska Sobota
Franc Štefanič, DP Novo mesto
Slavko Dunaj, DP Murska Sobota
Rudi Centrih, DP Celje
Silvo Križanič, DP Murska Sobota
Mirko Temnik, DP Celje
Rudi Centrih, DP Celje

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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Tekmovalec:
Rudi Centrih
Tine Gorenc
Peter Kralj
Bogdan Petek
Zdravko Grilc
Zoran Štruclin

]

Teža ulova (g.)
15099
8817
6559
5689
4485
4429

Uvrstitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vsem iskreno čestitamo ter se veselimo ponovnega srečanja. Zahvaljujemo se Ribiški družini Metlika, ki je
pripravila in uredila traso, ter tehtalcem:
Radmilu Jakliču, Jožetu Kerču, Davorinu
Šoštarju in sodniku Robertu Šoštarju za
odlično izpeljano tekmovanje.
Bernarda Zorko
JESENSKA DOŽIVETJA S ČLANICAMI IZ
PREKMURJA IN CELJSKEGA
Tradicionalna izmenjava obiskov
med članicami DP Prekmurja in Prlekije
ter JZ Štajerske se je žal zaradi nekaterih zadržkov premaknila v jesenski čas.
Kljub nenavadnim hitrim spremembam
vremena – od zelo vročega poletja in
nenadoma deževne zgodnje jeseni –
smo imeli kar srečo, saj je bilo tisti dan
lepo in prijetno sončno vreme.
V dopoldanskih urah smo naše
izobraževanje želeli nadgraditi z novimi znanji, ki so nas vse, ki se želimo

"NAJ" riba
1468
1603
1701
2323
2259
1571

prehranjevati čimbolj zdravo, vodile v
mlin. Mlin Rangus v Dolenjem Vrhpolju pri Šentjerneju je v zadnjem času
zelo atraktiven, saj se zelo poglobljeno
ukvarjajo s predelavo ajde in vseh ostalih žit na sodoben in z raziskavami podprt način. Mlinar Rangus nas je seznanil
tudi z novo vrsto ajde, ki se v zadnjem
času zelo hitro uveljavlja v prehrani, to
je Tatarska ajda. V naše kraje je bila prinešena v letih 1815–1816, ko je narod
pestila vsesplošna lakota. Zaradi velikih
izbruhov vulkanov na območju Tihega
oceana je vulkanski pepel prekril nebo,
druge poljščine niso mogle roditi, a ta
vrsta ajde je kljubovala vsem slabim
pogojem in dobro uspela. K nam je s
Češke seme uvozil baron Žiga Zois. Kasneje, v 20. stoletju, pa je njena pridelava znatno upadla do pred par leti, ko
so njene pozitivne učinke na počutje
in zdravje ponovno znanstveno raziskali in podkrepili ter jo zdaj na pobu-

Rangus nas seznanja z delovanjem mlina (foto: Franci Škrbina)
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Razvrstitev
6.
5.
3.
1.
2.
4.

do mlinarja Rangusa spet pridelujejo in
predelujejo. Še veliko zanimivosti smo
slišali o drugih žitaricah in njihovi predelavi ter po dobri uri predavanja naš
obisk v mlinu končali. Seveda smo se
oskrbeli tudi z nekaj zaloge za domov,
nato pa v sosednjem gostišču Kranjc
domače dobrote iz ajdove kaše in ajdove moke tudi poskusili. Lahko smo
si bili edini, da domača kmečka hrana
zmeraj tekne.
Ko smo si duše privezali, smo naše
srečanje nadaljevali v društvenih prostorih v Novem mestu. Ogledali smo si
film o Novem mestu, mestni zgodovini
in zanimivostih. Zelo zanimiv in poučen film, ki ga žal premalokrat vidimo,
da bi si vse zapomnili. Po krajšem premoru, klepetu in ob sladkih prigrizkih
smo poslušali še glasbeni program
učencev glasbene šole Lipičnik iz Novega mesta. Mladi glasbeniki, ki so na
začetku glasbene učenosti, so z zabavnimi melodijami in petjem popestrili
naše popoldne. Malo smo se okrepčali
z jedmi z žara, vmes pa izmenjevali razne zanimivosti z vseh strani. Ugotovili
smo, da je tovrstnih srečanj, ki so namenjena predvsem ženskam in starejšim članom, ki na druge dejavnosti ne
pridejo, premalo in bi si jih želeli več.
Sonce se je pričelo skrivati za večerno obzorje. Naši gostje so imeli dolgo
pot domov in morali smo se posloviti.
Preživeli smo lep skupni dan.
SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE
Na pragu jeseni je najprimernejši
čas, da malo preverimo, če smo skozi
poletje preveč posegali po sladkarijah
in dobri hrani. Seveda je to vse lepo in
prav, če le ni pustilo posledic na našem
zdravju.
Že nekaj let imamo v društvenem
programu tudi posvet z zdravnikom
in kontrolo osnovnih pokazateljev
zdravja, kot so: krvni sladkor, holesterol,
pritisk in pulz. Primarij dr. Tatjana Erjavec z Inštituta za rehabilitacijo invali-

[
dov – Soča nas obišče s sestro Branko,
da opravita omenjene preglede. Istočasno vsak sproti dobi navodila, kako
naj postopa glede na rezultate preiskav. Povprašamo lahko tudi za ostale
težave, ki jih pri nas nikoli ne manjka, in
dobimo takojšen nasvet.
Tovrstna posvetovanja in pregledi
so že tako utečeni, da se jih udeleži
veliko število članstva, kar je kazalec,
da tega nikakor ne smemo opustiti,
saj je laže te osnovne preiskave opraviti na društvu, kot pa čakati v ambulanti. Izvid imamo v rokah takoj, zraven pa še nasvet o zdravljenju, če je
potrebno.
Po končanih pregledih si vzamemo čas za klepet in malico, kar ne sme
manjkati, kadar se snidemo v večjem
številu.
Čeprav smo se v prostorih Društva
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in
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Levo sestra Branka in desno dr. Tatjana Erjavec (foto: Franci Škrbina)

Posavja zbrali le en dan po martinovem, ko smo nedvomno dobro jedli in
pili, je prim. Tatjana Erjavec rezultate
naših testov pohvalila. Predavanja se

je udeležilo preko 20 članic in članov,
od katerih le štirje niso imeli zglednih
rezultatov, a nihče zelo slabih. Le tako
naprej!
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Anka Vesel | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Kako hitro minevajo dnevi. Pa smo spet obsojeni na bunde, kape in rokavice. Vendar
prihaja tudi veseli december in obisk treh v veselje odetih mož. Čas želja. Čas zabave
in veselja. Tudi Gorenjci se bomo potrudili organizirati novoletno zabavo in prihod vsaj
enega od treh veličastnih.

V

septembru sva se z Andražem Muljavcem udeležila Sprehoda za vse v okviru
evropskega projekta CLEAR. Andraž se
je udeležil delavnice dostopnosti do
kulturnih znamenitosti v starem mestnem jedru Kranja, sama pa okrogle
mize na omenjeno temo.
Kulturniki smo se 3. septembra udeležili literarnega maratona Rdeča jabolka in X. kolonije ustvarjalnih dejavnosti,
ki ju je organiziralo Društvo Norma 7 kot
le enega izmed številnih dogodkov v
okviru njihovega delovnega programa.
Literarni avtorji so pisali na temo Pismo
moji mami. Dela, ki so prišla v ožji izbor,
so predstavili avtorji sami, nekatera pa
ostali udeleženci dogodka, med njimi
se je v branju pisem izkazal tudi Metod
Zakotnik. Ljubica Jančar je sodelovala v komisiji za izbor najlepših. Konkurenca je bila velika. Nekatera vesela,
ljubezniva, hvaležna, druga žalostna,
polna grenkih spominov. Izpovedi srca.
Slikarji različnih društev smo ustvarjali v
prijetnem vzdušju, ki so nam ga pričarali organizatorji, dela pa predstavili na
provizorični razstavi na odru dvorane
Prve slovenske vlade v Ajdovščini, kjer
je potekal literarni maraton.
Likovniki smo od 30. septembra do
5. oktobra ustvarjali v Semiču. Likovno kolonijo smo zaključili z odprtjem
skupinske razstave v KD Semič. Tu naj
omenim ogrevanje v Domu paraplegikov v Semiču. S priklopom na skupno
ogrevanje se je pojavila težava z mrzli34

mi dnevi izven kurilne sezone. Mislim,
da nisem edina, ki je odšla iz Semiča s
prehladom. Res nas je zeblo. Z milostno
prošnjo v imenu vseh prosim odgovorne za vsaj kakšen električni radiator za
prihodnje nujne primere.
Košarkarji DPG so se 19. oktobra
udeležili mednarodnega turnirja v Celovcu in zasedli odlično tretje mesto. V
polfinalu so jih po težki tekmi premagali domači košarkarji. V boju za tretje
mesto pa so premagali košarkarje ekipe Palfinger Marine DPSŠ. V novembru
bo/je bil organiziran državni košarkarski turnir v Strahinju. Jovita Jeglič je

Jovita in Jani (foto: arhiv DPG)

postala članica državne košarkarske
reprezentance ter kupila nov košarkaški voziček. Čestitke. Joviti želim veliko
veliko košev in nula nula poškodb. Del
sredstev za nakup vozička je zbrala preko donatorjev. Vem, da je zelo hvaležna.
Naši kegljači pridno podirajo keglje po
turnirjih. Govori se, da bi jim prav prišla
kakšna ženska pomoč.
Odzvali smo se tudi na prošnjo delovne terapevtke in predavateljice na
oddelku delovne terapije Zdravstvene
fakultete v Ljubljani Alenke Plemelj.
Študentom 3. letnika smo predstavili
naše aktivnosti v prostem času. Jovita
Jeglič in Jani Učakar sta jim predstavila košarko na vozičkih, smučanje
z monoskijem in veslanje. S Petrom
Osterveršnikom sva predstavila ročno kolesarjenje. Peter je študentom
predstavil tehnične podrobnosti in vrste ročnih koles ter tudi monoski smuči.
Predstavila sem jim slikanje, nato smo se
vsi skupaj preskusili v slikanju z usti. Seveda moje ustne spretnosti s čopičem
še zdaleč ne dosegajo spretnosti naših
slikarjev. A so si študentje vseeno lahko
ustvarili predstavo. Alenka Plemelj in študentje se našemu društvu oz. članom, ki
smo se odzvali, lepo zahvaljujejo. Kot
prostovoljci nam bodo priskočili na pomoč pri kegljaškem turnirju januarja.
Martinovali smo v Semiču. Sama
prvič, eno noč za pokušino. V glavnem,
kot bi rekel eden mojih prijateljev, o
tem zgodovina molči. Ne, saj ni bilo
tako hudo. Imeli smo se prav luštno.
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Vsega je bilo ravno prav. Hrane, pijače,
klepeta, smeha, plesa in petja. Ne vem,
kaj se je dogajalo na sobotnem krstu
tistih, ki so bili prvič v Semiču. Se pa
spomnim svojega, ko mi ni bilo tako
strašansko vroče.
Alenka Oblakovič
MARTINOVO PO GORENJSKEM
SCENARIJU
»Pršu je, pršu sveti Martin,
on ga je krstil, jest ga bom pil.«
Pozno jeseni, ko sonce samo še sramežljivo posije skozi oblake in se narava
že v polni meri odeva v svoja jesenska
oblačila pisanih barv, se zemlja pripravlja za dolg globok vdih, ki ga potem
vse do pomladi tiho, umirjeno izdihuje
skozi mehek zimski snežni plašč. Veter
čedalje pogosteje prinaša temne deževne oblake. Meglene, vse bolj hladne
tančice so kot zavese med posameznikom in okoljem, med zunanjostjo
in notranjostjo, med materialnim in
duhovnim svetom. Ljudje se začenjamo zavedati sil lastnega jaza. Poleti se
počutimo osvobojeni, močnejši, pogumnejši in smo bolj odprti, predani zunanjemu svetu. Pozimi pa se v srečanju
s samim seboj spoznamo v svoji notranji prvinskosti, prvobitnosti.
Pri semiški krstni prisegi sem obljubila, da bom vedno ubogala predsednika, zato sem ponovno brez besed sprejela »ta višji« ukaz, da napišem članek
o veselem, sproščenem, prijateljskem
»martinovanjskem« druženju DP Gorenjske v Semiču. In to s tako vsebino,
da moj »kamerad« Borut (Boby) ne bo
zaradi mojega sluzasto posladkanega
zapisa dobil sladkorne bolezni. Boby in
vsi, podobno nagnjeni k različnim »alergijskim boleznim«, prosim, da pri branju
tega članka izpustite vse pridevnike, ki
sem jih uporabila kot ojačevalce okusov, arom in občutkov našega vinsko
obarvanega »izobraževalnega« vikenda. »Bog pomagi«, ha ha ha, jaz nisem
odgovorna za meni poslano vabilo v se-

Druženje s študenti delovne terapije (foto: arhiv DPG)

miško domačnost prijetnega, prijaznega okolja, ki sem ga sprejela z največjim
navdušenjem in težkim pričakovanjem
uresničitve obljubljenega doživetja, in
predsednikov ukaz, naj o tem hitro nekaj napišem. Nekaj dni pred odhodom
sem predsedniku Petru poslala sledeči
sms: »Spoštovani predsednik, mojo malenkost od 70 kg žive teže močno skrbi,
če je na Društvo prispela moja elektronska prijava za Semič in hkrati prošnja za
prevoz. Moje srce težko udarja v pričakovanju svetlo sijočega martinovega
pogleda vseh dobrih prijateljev.« Hvala
predsedniku za njegovo ažurnost pri
pozitivnem odgovoru. Kamen se mi je
odvalil od srca.
Po malo daljšem uvodu končno pridemo do pravega živahnega semiškega »vikend« doživetja. Petkova panoramsko zanimiva vožnja z društvenim
kombijem pod taktirko zanesljivega
šoferja Borisa Jegliča po dolenjskih
cestnih vijugah se je zaradi obvoza na
poti med Žužemberkom in Črnomljem
malo podaljšala. Tale Jovitin mož je pa
res vsestranski, popolni valat v igri življenja. Že pred mojim domom v Loki
se je izkazal kot močan mož z dobrim
občutkom, ko me je brez težav prestavil z vozička na sedež v kombiju.
V soboto je pri kosilu znova prijetno

razvajal naše gurmanske čute, ko je
skuhal več kot odličen pasulj. Takega,
da nas kasneje po kosilu ni ne zavijalo
ne napenjalo. Kdor zna, pa zna, tako da
je v končni bilanci vse več kot ena A.
Boris je (bil) tudi izvrsten soplesalec s
svojo partnerko na vozičku. Priznam,
bila sem jima kar malo »fouš«. Hkrati
je v hiši prevzel vlogo DJ-a, v kateri je
tako predano užival, da je bil podoben
meni, ko igram mahjong in sudoku na
računalniku. Človek čist noter »pade«,
še sam ne veš, kako in kdaj. Zadnji dan
sta z Jožem po hiši zavihtela metlo hitro in natančno, da za njima ni ostala
niti drobna smet. Pridružil se jima je
tudi Jure. Zgledno in pohvalno za naš
moški spol. Prvi dan smo namreč precej časa in energije porabili, da smo
počistili za predhodnimi »slabovidnimi« obiskovalci. Tudi Jože in Matjaž
sta ob večerih pridno »sukala« svoji
dve dekleti; v vsakem glasbenem ritmu
so se veselo in poskočno ali počasno
zavrteli kot Meta in Janez v Cvetju v jeseni. To jih je bilo lepo gledati.
A Boris in zgoraj našteti prijatelji niso
bili edini spremljevalci z najvišjo ceno in
dodano najdražjo vrednostjo. V našem
belokranjskem domu je bilo zraven še
veliko konkurentov, ki so se izkazali kot
najboljše vile in vilinčki: Marija, Cvet35
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ni naj bi nas prvi dan pričakal v odklenje- belih bukovih drv. S svojim vztrajnim,
ni hiši na prizorišču dogajanja. A očitno neprekinjenim, glasnim »drgnjenjem«
je zgrešil vhod, saj smo ga s težavo našli je Ferdijev sin v zgodnjem nedeljskem
več deset metrov stran, v bližnji gostilni jutru iz trdnega spanja zbudil tudi najmed »strokovno« pokušnjo novo zrelih bolj globoke zaspance v sobi. Pa toliko
vin v družbi dveh članov društva. Več besed o spoštovanju javnega reda in
kot pohvalno pa je, da nas je vrli Slavc miru v (ne)zasebnih prostorih. Sama
že med potjo po telefonu prav »policaj- sem vsaj toliko uvidevna, da »cimram«
sko« pedagoško podučil, da se v notra- vedno pred spanjem ponudim zamanjosti semiškega doma ne sme kaditi, ške za ušesa, da jih moj nosni ropot ne
ker je to javna in ne »privat« hiša. Pardon, vznemirja preveč.
Med novokrščenci so bili še Suzaprostor. V soboto so se nam za par ur
pridružili še Marjan (po domače Mar- na, Vera, Tina ter prijazni fant in hkrati
janca) in spoštovani predsednik Peter s odlični kuhar Matjaž, spremljevalec, insvojo boljšo polovico Mirjano. Prav vse udeležence
tokratnega martinovanja v
nam ljubem belokranjskem
koncu želim srčno pohvaliti,
saj smo bili čudovita družba,
ki smo dihali ter živeli v sozvočju »vsi za enega, eden
za vse«, tako da so bili to res
pestri, smešni, zabavni, dobrovoljni, sproščeni, poučni,
krepko udarni, zdravi v srcu
in glavi, predvsem pa nepozabni trenutki.
Tradicionalno martinovanje v Semiču (foto: Boris Jeglič)
Drugi večer našega bivanja v Semiču smo imeli
tradicionalni obredni krst (prav za to timni partner ali zaročenec njemu ljube
priložnost smo medse povabili »škofa« Jane iz Kamnika. Od njune strastne in
Jureta, ki je krščence temeljito namočil). zagrete zaljubljenosti se je v hiši kar kreMalo pred tem sta med nas prišla še salo. Iz srca jima vsi privoščimo dolgo,
Poldetov prijatelj Ferdi in njegov »glih- srečno, v duši in telesu čim bolj slastno
kar« polnoletni sin, ki sta po nočnem in strastno ljubeče skupno razmerje. Naj
vinsko obarvanem sprehodu prespala čudodelna najstniška zaljubljenost med
v hiši, zato je slovesni krst s prisego ve- njima čim dlje traja. Matjaž nas je v soljal tudi za njiju. Krstitelji so bili zelo mili botnem dopoldnevu razveselil, ko nam
in usmiljeni do novokrščencev, tako je je pokazal svojo vrhunsko sadno in zeleobred minil brez težav in bolečin. A žar njavno aranžersko spretnost. Z natančpred hišo že dolgo ni bil tako pedantno nim izrezovanjem, z majhnim nožem, je
očiščen (čeprav smo vsak dan na njem iz kolerabe, krompirja in vanilije pričaral
pekli meso in kostanj), zato tudi drugim krasne vrtnice, iz banane in dodatkov
obiskovalcem predlagamo, da njihovi trijambornico ter še več zanimivih stvari
novokrščenci natančno očistijo del hiše, iz zdravih naravnih pridelkov.
To naj bo dovolj besed o našem
ki se ponavadi skrije njihovim očem. V
sobotni noči sem imela krepko konku- super »fajnem martinovem« druženju
renco v spečem »žaganju« najbolj de- gorenjskih korenjakov v Semiču. Naj
36

tudi fotografije povedo svoje. Na koncu le še nekaj besed o sv. Martinu, na
čigar spomin smo se zbratli v Semiču.
Na martinovo, ko ima god sv. Martin
iz Toursa, ki je umrl 11. novembra 397,
se evropske države na različne načine
spominjajo rimskega vojaka, ki se je dal
krstiti in postal menih. Sv. Martin, rojen
je bil na ozemlju današnje Madžarske,
je bil znan kot prijatelj otrok in zavetnik
revnih. Po legendi je svoj plašč raztrgal
na pol in ga polovico dal beraču, da ne bi
zmrznil med snežno nevihto. Martinovo sočutno dejanje nas lahko ogreje in
ščiti pred zimskim obupom.
Goska je postala simbol
martinovega, ker naj bi se
po legendi sv. Martin v želji,
da bi se izognil posvetitvi v
škofa, skril v gosjo ogrado, a
ga je izdalo gosje gaganje.
Martinovo sega v čas pred
Kristusom. V jesenskih slavjih so se pogani zahvaljevali
bogovom za dobro letino,
hkrati pa naslavljali priprošnje za obilje v naslednjem
letu. Ljudje so v novembru
praznovali izkupiček letine
s pojedinami in žrtvovanji, s
katerimi so hoteli doseči, da bi jim bile
naravne sile naslednje leto vsaj enako,
če ne še bolj naklonjene. Ob koncu
obdobja zorenja so imeli lepo navado
poravnati medsebojne dolgove, odslovili ali na novo zaposlili so tudi hlapce in
dekle. Zaradi splošne priljubljenosti cerkev med pokristjanjevanjem praznika
ni odpravila, ampak ga je zaznamovala
s sv. Martinom. Praznik, ki slavi konec
kmetijske sezone in začetek pobiranja
letin, ima svoje korenine v Franciji, od
tam pa se je razširil v Nemčijo, Skandinavijo in Vzhodno Evropo. V Sloveniji in
na Hrvaškem se dan sv. Martina praznuje predvsem kot praznik vina. Do tega
dne se mošt obravnava kot nečisto in
grešno novo vino, ki se ob blagoslovitvi
spremeni v pravo.
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Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, PRŠUT IN REFOŠK
Posebno pozornost smo posvetili svojemu zdravju in organizirali preventivni zdravstveni
pregled, hkrati pa pozivamo člane, da se udeležijo organiziranih športno-rekreativnih
dejavnosti ter fizioterapije ali masaže, ki bo lahko kar pri uporabnikih doma.
POVIŠAN HOLESTEROL
V okviru projekta Socialno svetovanje in zdravstvena preventivna
pomoč članom, ki ga je finančno podprla Občina Piran, smo v Pacugu 19.
septembra pripravili preventivni zdravstveni pregled, predavanje o zdravju
za invalide in usposabljanje za osebne
asistente.
Po nekajletni aktivni dobi na invalidskem vozičku je čas za resen premislek
o svojem zdravju, zato smo pripravili
preventivni pregled. Prim. Tanja Erjavec

srčni infarkt. Pozorni bi morali biti predvsem na zdravo prehrano. Zavedati bi
se morali, da so mastna hrana, preveč
soli, kofein in nikotin ter premalo gibanja glavni povzročitelji teh nevarnih
bolezni. Povsem upravičeno jih imenujemo kar tihi ubijalci, saj se nam prikradejo nepričakovano, postopoma in na
neboleč način.

povprečje let po okvari), je pravzaprav
največji porast sladkorne bolezni, kar je
tudi pričakovano. Ker je presnova po
okvari hrbtenjače drugačna, je primerjava s splošno populacijo nesmiselna.
Če primerjamo rezultate iz leta 2011, je
zdaj bistveno večji delež tistih s povišanim holesterolom, medtem ko so ostali
dejavniki približno enaki.

Rezultati preiskav:
Pregledali smo 27 oseb, od tega
24 po okvari hrbtenjače. Preverili smo
nivo celokupnega holesterola,
krvnega tlaka in
krvnega sladkorja. Ker meritve
niso bile izvedene na tešče, smo
za nenormalne
vrednosti ocenili
holesterol na 6
mmol/l, krvni tlak
140/90mmHg in
KS nad 8 mmol/l.
Med 24 osebami je imelo
Tudi predsedniku so zmerili holesterol in sladkor v krvi. (foto: arhiv DPIK)
7 oseb povišan
celokupni holein višja medicinska sestra Branka Vipa- sterol, dva že jemljeta zdravila (29 %);
vec sta več kot dvajsetim članicam in 8 oseb je imelo povišan krvni tlak, trije
članom pomerili sladkor, holesterol in kljub zdravljenju (30 %); 5 oseb pa je
krvni tlak. Vsako leto posebej ugota- imelo KS nad 11 mmol/l, od katerih se
vljamo, da bi morali predvsem sami kaj dva še nista zdravila (21 %).
Če primerjam delež oseb z dejavniveč storiti za svoje zdravje in pomisliti,
da nas poleg paraplegije ali tetraple- ki tveganja pri osebah po primarni regije lahko doletita še hemiplegija oz. habilitaciji (žal ne vem, kolikšno je bilo

LIKOVNA DELAVNICA ANKARAN 2013
V kampu ADRIA Ankaran se je 25.
septembra zbralo 35 slikarjev invalidov
in njihovih spremljevalcev. Društvo paraplegikov Istre in Krasa (DPIK) je v sodelovanju z Javnim skladom RS za ljubiteljsko kulturno dejavnost, Zavodom
ARS VIVA in hotelskim podjetjem Adria
Ankaran organiziralo že osmo likovno
delavnico – Ankaran 2013.
Pod vodstvom mentorja Rassa Causeviga smo slikarji tudi letos slikali na
temo morja. Vendar smo ob tem hoteli
prenoviti metode, s katerimi se lotevamo reševanja likovnih problemov. Kot
pri vseh drugih predmetih je tudi na
področju likovnega snovanja prenova
prežeta z novim, sodobnejšim pojmovanjem znanja. Znanja, ki ga ponuja sodobna šola, povezana in sistematična,
uporabna in kritična. Sodobna šola ni
usmerjena zgolj v vsebinska in faktografska znanja, pač pa spodbuja trajna
povezana znanja, ki jih lahko udeleženec izobraževanja smiselno skonstruira
v svojem miselnem sistemu.
Na delavnico so bili povabljeni invalidni slikarji iz cele Slovenije (iz 8-ih
37
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Slikanje je preraslo v prijetno druženje. (foto: Tomaž Penko)

invalidskih društev) in ne-invalidni slikarji iz širše okolice, predvsem pa vsi
tisti, ki jih naše ustvarjanje zanima. Poseben poudarek smo dali razvoju domišljije in izmenjavi izkušenj. Težili smo
k temu, da udeleženci pod mentorskim
vodstvom likovne naloge rešijo na čimbolj ustvarjalen in samosvoj način. Tudi
tokrat smo bili na naši zadnji likovni
delavnici na prostem deležni posebne
prijaznosti delavcev kampa, za kar se
jim posebno lepo zahvaljujemo.
GAŠPERUT ZMAGAL V POSAMIČNI
KONKURENCI
DP Istre in Krasa je bilo tudi v letošnjem letu organizator I. kroga državne
šahovske lige, turnir pa so ob podpori
Zveze paraplegikov Slovenije posvetili
v spomin šahistu Viktorju Brezovniku.
Tekmovanje je v posamični in ekipni konkurenci potekalo 9. oktobra v
prostorih restavracije Emonec v Kopru,
na črno-belih poljih pa se je pomerilo
20 šahistk in šahistov iz DP jugozahodne Štajerske, DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, DP ljubljanske pokrajine
ter DP Istre in Krasa.
V prvem delu turnirja je v posamični konkurenci najboljši rezultat dosegel
Vojko Gašperut (4), drugo mesto je z
38

enakim številom točk osvojil Benjamin
Žnidaršič – oba KP, tretje pa Alis Nukič (4)
– NM. V spominskem ekipnem tekmovanju je zmagovalni pokal osvojila ekipa
DP Ljubljana (12), druga je bila prva ekipa DP Koper (10.5), tretja DP Novo mesto (8.5), četrta druga ekipa DP Koper
(7.0), peta prva ekipa DP Celje (5.0), šesta
pa druga ekipa DP Celje (2.0).
UVRSTITVE V DRŽAVNI LIGI: prvo
mesto DP Ljubljana
(7.0), drugo DP Koper
(5.5), tretje DP Novo
mesto (3.5) in četrto
DP Celje (2.0).
Tekmovanje je
po pravilih Šahovske
zveze Slovenije brez
zapletov vodil sodnik
Andrej Žnidarčič.
PREVENTIVA
NA PODROČJU
INKONTINENCE IN
OSKRBE PRELEŽANIN
V okviru projekta
Socialno svetovanje
in zdravstvena preventivna
pomoč
članom, ki ga je

finančno podprla Občina Piran, smo
v prostorih društva na Vanganelski
v Kopru 19. novembra pripravili predavanje o problemih inkontinence in
oskrbe preležanin.
Predavanje je vodila dolgoletna
glavna sestra Univerzitetnega rehabilitacijskega centra RS Soča Marta Hren,
prof. zdr. vzgoje, ki je ob predstavitvi diapozitivov razlagala, kako skrbeti za svoje
zdravje, nego in preventivo. Na posvetu
smo lahko sodelovali vsi člani DPIK, povabljena društva in njihovi svojci.
Velika večina paraplegikov in tetraplegikov je že na lastni koži občutila
dekubitus oz. preležanino ter spoznala,
kako zahtevno in dolgotrajno je zdravljenje. K sreči so bile pri veliki večini
te preležanine manjših oblik, ki so se z
dobro oskrbo same pozdravile, huje pa
je bilo pri tistih, kjer je bil zaradi velikosti, globine in dolgotrajnosti potreben
operativni poseg. Lahko se zgodi, da
pride do zastrupitve in celo smrti.
Prizadet ni samo inkontinentni bolnik, temveč tudi njegova ožja in širša
okolica, zato predstavlja nehoteno izločanje oziroma uhajanje seča in blata
družbeni problem, ki ga lahko objek-

V posamični konkurenci je slavil Vojko Gašperut pred Benjaminom Žnidaršičem in Alisom Nukičem. (foto: Tomaž Penko)
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kontinentnih dalj časa ali za vedno. Na
psihogeriatričnih oddelkih je 40–60 %
inkontinentnih. Patronažna služba razpolaga s podatkom, da je okrog 24 %
vseh oskrbovancev na domu delno ali
popolnoma inkontinentnih (moških
13 %, žensk 34 %).
Na okrogli mizi smo se odkrito pogovarjali o teh problemih. Vsak je lahko
s svojo izkušnjo pomagal, kar je bil tudi
namen predavanja in kasneje posveta,
da smo med seboj izmenjali izkušnje in
s tem dosegli boljšo informiranost ter
boljšo osveščenost med seboj, kako
premagovati težave in poiskati ustrezno pomoč.
Na okrogli mizi smo se odkrito pogovarjali o problemih inkontinence. (foto: Tomaž Penko)

tivno dokažemo. Hkrati je to telesni in
psihološki problem, ki ga spremljajo
neprijeten vonj ter občutja sramu in
krivde. Pojem socialne sprejemljivosti
inkontinence je različen glede na družbene norme določenega okolja.
Prizadeti so pogosto nekritični, inkontinenco želijo zanikati, občutijo zadrego, sramoto, strah pred izgubo kontrole nad lastnim telesom. Ker obstaja
bojazen, da bi jih svojci zaradi inkontinence odpeljali v dom starostnikov,
nekateri do zadnjega zanikajo svojo
težavo, pojavi se lahko tudi depresija
ali jeza.
Inkontinenca je težka psihična, telesna in ekonomska obremenitev za
človeka ter njegovo okolico, predvsem
družino. Hkrati je to problem tako s
stališča medicine kot družbe v celoti.
Prizadete so različne starostne skupine
prebivalstva obeh spolov, vseh poklicev in družbenih slojev, najbolj pa invalidne osebe. Bolj prizadete so verjetno
ženske, ker je prestrezanje uhajajočega
urina težje kot pri moških.
Pogostnost pojava urinske inkontinence je velika; strokovnjaki navajajo, da je inkontinentnih okrog 5 % do
10 % vseh ljudi, od teh je 2/3 starejših

od 60 let. Po 60. letu ima težave z inkontinenco 15–30 % žensk in moških.
Pri ženskah po 65. letu jo navajajo v
25 do 40 %. Vsaj polovica od teh ni
registriranih, ker svojih težav zaradi
sramu ne zaupajo nikomur. Podatki v
tuji literaturi navajajo nekaj zanimivih
dejstev: na vsakem bolnišničnem oddelku 16–20 % bolnikov 24 ur dnevno
pušča vodo, blato ali oboje. Na geriatričnih oddelkih se to število dvigne na
33 % in približno pol od teh ostane in-

Z LIGAŠKIM TEKMOVANJEM ZAČELI
TUDI STRELCI
Na strelišču v Ankaranu se je 16.
novembra začelo tekmovanje v strelski
ligi Zveze paraplegikov Slovenije.
Prvi krog je v sezoni 2013-2014
pripravilo Društvo paraplegikov Istre
in Krasa, nastopilo pa je devet ekip iz
sedmih pokrajinskih društev. Tekmovanje je potekalo v ekipni konkurenci,
rezultate so ob zaključku tekmovanja v novih prostorih društva v Kopru
razglasili tudi v posamični konkurenci.
Najboljši rezultati treh posamičnih kro-

Strelci DP Istre in Krasa (foto: Željko Geci)
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V prĳetnem okolju turističnega naselja Term Čatež so vam na voljo

gov v konkurenci
ekip bodo obhiške
(355),
vsi MS.
Omenjeni
program se bo izvajal na
štiriprvih
apartmajske
(dve
pritlični in dve mansardni),
ki so prilagojene
zaključku lige določili naslov državneTekmovanje sta vodila sodnika Ju- osnovi vaše prijave pri vas doma. Del
gibalno oviranim uporabnikom.
ga prvaka.
rij Čakardic in Stane Frelih.
stroškov bo sofinanciralo društvo, razPo prvem krogu je največ krogov
Prvi krog šahovske lige je potekal liko vsak posameznik. Na osnovi prijav
ŽE OD
dosegla ekipa DP Prekmurja in Prlekije ravno v času zorenja kakija, zato so bomo koordinirali 4z 4vami
fiziotera€/DAin
N
I – 1110 krogov, druga je bila ekipa DP organizatorji omogočili nakup teh kra- pevtko ter določiliV Surnik
za
EZONI vsakega
Dolenjske, Bele krajine in Posavja I – ljevskih sadežev po ugodni ceni vsem posameznika.
1038, tretja DP Prekmurja in Prlekije II – udeležencem turnirja.
Želimo si, da bi program prilagodili
1016, četrta DP Istre in Krasa – 994, peta
posameznikom glede na njihove inteDP ljubljanske pokrajine – 983, šesta DP OBVESTILA
rese in potrebe. Cilj tega
je vzdrževati
ŽE OD
3
7
jugozahodne Štajerske – 927, sedma
Obveščamo, da smo začeli izvajati zadovoljiv nivo psiho-fizičnega
stanja
€/DAN
IZVENzdravstvene
DP severne Štajerske – 707, osma DP športno-rekreativne dejavnosti v no- ter preprečiti morebitne
SEZONE
Dolenjske, Bele krajine in Posavja II – tranjih prostorih za sezono 2013/2014. nevšečnosti.
574, deveta pa DP Gorenjske - 312. Za Program prilagajamo na željo in pobuČe vas zanimajo zgoraj navedeni
končno uvrstitev torej rezultati drugih do članov, trenutno izvajamo sledeče programi – panoge, se nam nemuekip ne štejejo.
panoge:
doma pridružite. Vse
kakor
ŽE Oostalo
D
28 €/DAN sporočite
V posamični konkurenci je v skupi- • kegljanje
tudi prijavo za fizioterapijo
V Zna
IMS
KEM društva
ni SH1 največ krogov nastreljal Franc • šah
na: e-mail ali pisno
naslov
ČASU
Jožef – MS (366), drugi je bil Franc • streljanje
oz. osebno športnemu referentu BoPinter – MB (363), tretji pa Franci Škr- • plavanje
šku Božiču na tel. 041/255-420, kjer
bina – NM (355). V skupini SH2 je bil • vožnjo z ročnim kolesom
boste dobili dodatna pojasnila. PričaV ceno je vključenih do pet kopalnih kart za termalno
Informacĳe vsak delovnik med 8. in 12. uro.
prvi Leon
Jurkovič
(372),
drugi
SlavV
letošnji
sezoni
načrtujemo
indikujemo vaš odziv ter vas toplo pozriviero in turistična taksa. Vsakemu gostu (ena chip
janko.zupan@zveza-paraplegikov.com
ko Dunaj
(372) inv času
tretji bivanja
Ladislav
Kepeen triurni
vidualno
oz. masažo. dravljamo.
kartica)
pripada
obiskfizioterapijo
Savna
info@zveza-paraplegikov.si
parka, ki ga lahko izkoristi od ponedeljka do petka.

Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803

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.
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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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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Poletje se je prevesilo v jesen in kmalu bo zima. Pri nas vlada nekakšno jesensko zatišje.
Organizirali smo likovno delavnico v Celju, končale so se poletne in pričele zimske športne dejavnosti, naši člani še naprej pridno sodelujejo pri ozaveščanju dijakov o varnosti
v cestnem prometu. Sodelovali smo tudi pri snemanju reportaže.
klorne skupine IV ni in okoljski trajnosti. Vsako leto imajo
osnovne šole iz drugo temo (npr.: podeželski turizem,
Celja. Gost likov- turizem in vode, varovana območja …
ne delavnice je ), glede na katero se izbere destinacija
bil slikar Alimpi- odličnosti. Do sedaj so bili izbrani dolije Košarkoski, na Soče, Solčavsko, reki Kolpa in Idrija.
ki v prav posebni Letošnja tema je bil dostopni turizem,
tehniki piše ozi- izbrano pa mesto Laško. V reportaži,
roma riše pravo- kjer so nastopali tudi naši člani, so bile
slavne ikone na prikazane turistične točke v Laškem in
način, kot so jih okolici, ki so dostopne invalidnim oserisali v desetem bam. Samo snemanje je bilo zelo zastoletju. Obiskali bavno in pestro.
so nas tudi otroSeptembra se je končala poletna
Slikanje slikarjev likovne sekcije ZPS, ki slikajo z rokami, nogami ali usti,
ci iz vrtca Zarja, športna sezona in z njo športni dogodje bila glavna nit dogodka. (foto: arhiv DPJZŠ)
ki so sprva opa- ki, ki se dogajajo na prostem. Atleti so
zovali slikarje pri svoja tekmovanja zaključili na tradicioktobra smo v prostorih Mer- njihovem ustvarjanju, nato še sami nalnem 44. Hrovatinovem memorialu,
cator centra Hudinja v Celju prijeli za čopiče in izdelali svoje slike. kjer so dosegli odlične izide. Največ seže tretje leto zapored organi- Dogodek je lepo uspel, slike so ostale veda šteje pokal, ki so ga prejeli za skuzirali likovno delavnico, razstavo ročnih na ogled v trgodel ter razstavo slik gostujočih slikarjev vskem centru kar
pod nazivom »Jaz sem ta biser našel kar nekaj tednov.
v sebi«. Prireditev postaja tradicionalna
Skupina nain tudi letos je požela mnogo zanima- ših članov je bila
nja med obiskovalci. Slikanje slikarjev povabljena na
likovne sekcije ZPS, ki slikajo z rokami, snemanje repornogami ali usti je bila tudi tokrat glav- taže v okviru prona nit dogodka. Svoja ročna dela so jekta »EDEN«, ki v
razstavile članice našega društva pod Sloveniji poteka
mentorstvom Angele Gajšek. Prire- že vse od leta
ditev je popestril tudi raznolik kulturni 2008. Da si lahprogram. Nastopile so mlade glasbe- ko izbran, moraš
nice pod mentorstvom Petre Arlati- zadostiti določeKovačič, pesmi naše članice Gorda- nim zahtevam,
Obiskali so nas otroci iz vrtca Zarja, ki so opazovali slikarje pri njihone Kitak je prebirala Vesna Novak, kot je zavezanost
vem ustvarjanju. (foto: arhiv DPJZŠ)
tempo prireditvi pa so dali plesalci fol- k socialni, kultur-

O
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in starši podali na cesto in v
pno zmago v ekipni atletski
praksi prikazali, kako poteligi. Ribiči, ki so pridno trenika varno kolesarjenje in karali in se udeleževali raznih
kšna je pravilna kolesarska
tekmovanj vse od aprila naoprema. Kljub težki finančprej, so sezono zaključili na
ni situaciji gibanje še naprej
Čurčijevem memorialu, kjer
nemoteno deluje, da pa bo
je svoj primat potrdil Rudi
v naslednjem šolskem letu
Centrih. Omeniti velja tudi
malo lažje, jih je podprla
ročne kolesarje. Za zakljutudi Zavarovalnica Triglav.
ček sezone so kolesarili na
Kažejo se že prvi rezultati,
ljubljanskem maratonu. Na
saj naše društvo nekaj let ni
evropskem prvenstvu v stresprejelo nobenega novega
ljanju v španskem Alicanteju
člana zaradi posledic proso nastopili strelci. Bronasto
metne nesreče.
medaljo je osvojil Gorazd
Snemanje reportaže v okviru projekta »EDEN« (foto: arhiv DPJZŠ)
Druge dejavnosti na
Franček Tiršek in tako
društvu potekajo po ustakljub težavam s poškodbo,
ljenih tirnicah. Še naprej pridno poki so ga pestile večji del sezone, potrdil, že vse drugače.
Septembra se je pričelo novo šol- pisujemo arhitekturne ovire in nanje
da še vedno spada v svetovni vrh. Z oktobrom v prvi plan prihajajo dvoranski sko leto, s tem pa je nov pospešek opozarjamo odgovorne na občinah.
športi. Naši šahisti, ki pridno trenirajo v dobilo gibanje »Še vedno vozim, ven- Ponavadi pokažejo razumevanje, amdruštvenih prostorih, so čudovito ok- dar ne hodim«. Tudi v tem letu bodo pak zaradi težke finančne situacije se
tobrsko vreme izkoristili za kostanjev pridno obiskovali šolske ustanove in stanje na terenu ne popravlja tako hipiknik, tako da je bilo prav veselo. S s svojimi zgodbami ozaveščali mlade tro, kot bi si želeli. Sestal se je upravsvojimi treningi in tekmami so pričeli o varnosti v cestnem prometu. Do ni odbor, ki je sprejel delno finančno
tudi kegljači in košarkarji. Košarkarji so sedaj je njihove zgodbe slišalo že več poročilo za leto 2013, prav tako pa je
se septembra udeležili 19. športnega kot 22000 mladih. Konec septembra potrdil plan za leto 2014. Določili smo
vikenda na Ptuju. Pridružil se jim je tudi so se ob tednu mobilnosti udeleži- tudi mesto novoletnega srečanja.
Kako je bilo na novoletnem srečaboksarski šampion Dejan Zavec. Če li prireditve v Vojniku. Na tamkajšnji
so kegljači svoje nastope začeli zelo so- osnovni šoli so predstavili svoje giba- nju, kako smo preživeli božične in nolidno, se košarkarjem močno pozna, da nje in njegove dejavnosti. Sodelovala voletne praznike ter še čem drugem,
še niso uigrani in da nekateri manjkajo je tudi policija, ki je učencem predsta- pa v naslednji številki Paraplegika.
zaradi poškodb. Ampak glavne tekme vila svoja vozila. Policisti na kolesih in
bodo po novem letu, do takrat je lahko naši handbikerji so se skupaj z učenci

19. športni vieknd na Ptuju (foto: Boris Hebar)
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Teden mobilnosti v Vojniku (foto: arhiv Zavod Vozim)
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Damjan Hovnik | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Karantanski knezi smo pričeli z jesenskimi aktivnostmi.
Organizirali in izvedli smo Festival drugačnosti v Slovenj
Gradcu.

P

o uspešnem poletnem pikniku
pri našemu članu Branku smo
jeseni pričeli z ustaljenimi dejavnostmi.
Oktobra smo se lotili rekreacije, ki
se je zaenkrat udeležuje premalo članov. Ko zapade prvi sneg, bomo izza
zapečkov privabili še ostale, da bo borba pod koši res prava. Kegljači se aktivno pripravljajo na državno ligo, malo

nas je zdesetkala bolezen, a vendar
se borimo po najboljših močeh. Atleti
bodo čez zimo nekoliko počivali in si
nabirali moči za novo ligaško tekmovanje naslednje leto. Ribiči zaenkrat še kar
namakajo trnke, če bi se slučajno kaj
ujelo. Ob četrtkih po rekreaciji imamo
v prostorih društva organizirani masažo in limfno drenažo. Člani ste vabljeni,
da poskrbite za svoje telo in duha! Ob
srečanjih si izmenjujemo izkušnje, se
pogovarjamo, poleg fizične je namreč
pomembna tudi psihična oziroma
socialna rehabilitacija. Na delovnem
področju še naprej izvajamo projekt
AIN-DJN v sodelovanju z našimi avstrij-

skimi in slovenskimi partnerji. Projekt je
v sklepni fazi, na vrsti je poročanje do
konca oktobra, zaključujemo pa ga z
28. februarjem 2014.
Podali smo program dela in finančni plan preko spletne aplikacije FIHO
za sredstva delovanja in programov za
leto 2014. Po navodilih Zveze paraplegikov Slovenije smo sredstva razdelili na
80 % za programe in 20 % za delovanje,
saj je tendenca na FIHO takšna, da se
vse bolj financirajo programi. Vsa lokalna društva smo se na seji upravnega
odbora Zveze paraplegikov Slovenije
tudi odločila, da bomo v letu 2014 izvajala pet posebnih socialnih programov,
kar nam glede na letos prinese isto višino sredstev za naslednje leto.
Konec oktobra so pri FIHO sprejeli
rebalans njihovega proračuna, kar je
pomenilo 15,66 % manj sredstev za
Zvezo paraplegikov in lokalna društva.
Na srečo lokalna društva do konca leta
tega zmanjšanja ne bodo občutila, saj
ostane mesečna dotacija za društva
ista, Zveza paraplegikov bo razliko za-

gotovila s prerazporeditvami na državni ravni.
Aktivno dela tudi naš socialni referent Stojan, ki pridno obiskuje nove
člane in jim podaja predloge ter nasve-
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te, kako ravnati ob prihodu domov, saj
vsi vemo, kako izgubljeni smo, ko se vrnemo z rehabilitacije, in ne vemo, kam
se obrniti za pomoč. Organiziral je tudi
tradicionalni Festival drugačnosti.
V tem mesecu nas čaka izdelava novoletnih voščilnic in adventnih
venčkov, za kar bo v organizacijskemu
smislu poskrbela naša članica Ivana
Gornik, potem pa sledi veseli december in novo leto. Tiho tiho čas beži …
Stojan Rozman
»ODPRIMO VRATA«
Društvo paraplegikov Koroške je
letos šestič – zato takšen dodatek znaku in logotipu – organiziralo in izvedlo
Festival drugačnosti v Slovenj Gradcu.
Trajanje od začetka septembra in do
konca oktobra, številčnost, kvaliteta ter
raznovrstnost dogodkov so značilnosti, ki so dali pečat prireditvi. Poslanstvo
festivala – nudenje platforme za predstavitev, druženje in skupne akcije, je s
temi dogodki izpolnjeno in definitivno
potrjeno z odzivi s strani organizacij invalidov in javnosti.
2. septembra smo v galeriji dr. Staneta Strnada Splošne bolnišnice Slovenj Gradec s prijetno otvoritvijo fotografske razstave »Nedotakljivi«,
ki je projekt Zavoda 13 – ozaveščanje
o drugačnosti in nudenje pomoči
(Maribor, Gregorčičeva ulica 3) začeli
z dogajanjem. Avtor fotografij je Rene
Gomolj; posnel je ljudi z raznimi vrstami
invalidnosti, ki kljub vsemu živijo polno
življenje. Izredni so bili nagovori vodje
Zavoda 13 Petre Grainer, izpoved portretiranca Borisa Klepa in pozdrav mestnega svetnika Nika R. Kolarja. A najbolj
je navdušil enkraten slepi virtuoz na
harmoniki Dezider Cener. Hkrati smo
fotografsko razstavo »Look at me«
Zavoda 13 postavili v knjižnici K. Meška.
Trinajst črno-belih portretov avtorjev
Petre Greiner, Janeza Debeljaka in Reneja Gomolja, ki so prikazovali otroke s
posebnimi potrebami, je ponudilo vpo43
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gled v njihova čutenja, spreminjanje njihovih družin in preoblikovanje pogleda
na življenje s strani okolice.
Društvo za kronično vnetno
črevesno bolezen je 18. septembra
organiziralo in izvedlo informacijsko
točko ter za zdravnike Zdravstvenega
doma Slovenj Gradec strokovno srečanje. Dr. med. Zdenko Kikec je predaval
o diagnosticiranju Crohnove bolezni
in ulceroznega kolitisa, asist. Andreja
Ocepek, dr. med., spec. interne medicine o zdravljenju omenjenih bolezni,
predsednica Mateja Saje pa je predstavila celotno Društvo za kronično
vnetno črevesno bolezen. Namen letošnje akcije je osveščanje in čim hitrejše
prepoznavanje bolezni, razumevanje
obolelih, čimprejšnje diagnosticiranje
ter celostna obravnava oseb s KVČB.
Zvečer je bilo v prostorih MKC SG
predavanje »Celostna rehabilitacija
onkološkega bolnika«. Predaval je
Marjan Štor iz Term Dobrna. Predavanje je bilo odprto za zainteresirane in
hkrati tudi uvod v srečanje ter debato
med člani ustanove Mali vitez in Koroškega društva za boj proti raku.
Letošnji »bazar«, torej predstavitev društev na stojnicah in odru, je bil
20. septembra skupaj z Mirovniškim

festivalom in skupnim motom »ODPRIMO VRATA …«. Poleg informacij na stojnicah, kjer se je predstavilo
skupno 43 invalidskih in humanitarnih
organizacij, šol (ena s posebnim programom), 2 ortopediji, so bili prikazani tudi pripomočki za premagovanje
naše hendikepiranosti (npr.: invalidski
voziček, prilagojeno vozilo, bela palica,
pes pomočnik, pes vodnik, pes reševalec … ). V srednji šoli so dijaki in dijakinje poslušali predavanje invalida o pomembnosti prometne varnosti (zavod
Vozim), osnovnošolčki pa so za kakšno
uro dobili druge učitelje, ki so npr. slepi,
na invalidskih vozičkih – »Bontonček«,
društvo YHD in Zveza paraplegikov
Slovenije (slikanje z usti ali nogami).
Ne samo zaradi pomembnosti, ampak
tudi kvalitete, so delavnice in predavanja našli stalni prostor v okviru šolskih
urnikov. Na odru sta se festivala menjavala s predstavitvami, glasbenimi
nastopi in predstavami. Zainteresirani
so si lahko zmerili pritisk, preverili količino sladkorja v krvi, preizkusili hojo kot
slepa oseba ali kot invalid na vozičku
skušali premagati arhitekturne ovire,
igrati košarko, lahko so spoznali prilagojeno vozilo, sodelovali v nagradni
igri itn. V avli galerije so se vrteli filmi

Letošnji »bazar«, kjer se je predstavilo 43 invalidskih in humanitarnih organizacij. (foto: arhiv DPK)
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invalidskih organizacij. Zaradi povezanosti dogajanja je bil Glavni trg zaprt
za promet in se s tem dejanjem priključil mestom, ki so v tem času propagirala čim večjo mobilnost ljudi. Letošnji
boj v ulični košarki z ekipo župana MO
SG – seveda na vozičkih, je bil z »naše«
strani zelo zanimivo zaseden, saj so
ekipo predstavljali predsednik našega
društva in podpredsednik ZPS Damjan
Hovnik, kar je dalo vtis, da gre za nekaj
pomembnega in ne prestiž. Ko se je ob
prijetnih zvokih Ditke zaključevala prijateljska tekma, je na oder stopil Robert
Farmer iz Avstralije, po svetu potujoči
gluhi umetnik. Izvajalec stand up komedije na pantomimski način izvaja
»Rob Roy show«. Bil je perfekten!
20. september, prijeten petkov večer, je bil v duhu literarnega večera
s pesniki in pisatelji invalidi. V knjižnici Ksaverja Meška so nastopili: Barbara Pešut, Valter Čučkovič in Igor
Plohl, ki so povedali veliko zanimivega, tudi vznemirljivega o sebi in svojem
ustvarjanju. Sledilo je skupno druženje
in sproščujoč pogovor. Lokalna TV Slovenj Gradec je cel dogodek posnela in
ga bo predvajala – upamo, velikokrat.
V knjižnici K. Meška smo zamenjali prej
omenjeno fotografsko razstavo z razstavo fotografij Štefi Praprotnik in
Iva Borka z naslovom »Reševalci z
mrzlimi smrčki«. Obeležuje 15. obletnico Društva reševalnih psov REPS
Maribor in 5. Združenja SLO-CANIS.
Dokumentarni posnetki ter umetniške
fotografije prikazujejo pse reševalce in
reševalce med delom kot neustrašne,
marljive in enkratne pare.
Fotografsko razstavo »Osebna
asistenca je naša eksistenca« YHD
– Društva za teorijo in kulturo hendikepa avtorice Klaudije Poropat smo
razstavili v Mladinskem kulturnem
centru Slovenj Gradec. Razstava kaže
dokumentarne fotografije in osebne
predmete z zgodbami hendikepiranih
uporabnikov osebne asistence. Pro-
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Pri DPK smo no- nim sprejem. Risba je lahko povsem
vembra lani izdelo- preprosta, recimo zvezdice, snežak
vali božične venčke. ali smrečica. Ta list nato prilepimo na
Tudi letos bo tako, osnovo tako, da ostane rob okoli lista
vendar smo tej tradi- viden. Osnova, se pravi voščilnica, ki
cionalni delavnici v je iz tršega papirja, je lahko bela ali
letošnjem letu doda- recimo zelena, modra, rdeča … Zdaj,
li še eno, in sicer smo ko je jesen in z dreves odpadajo listi
se lotili izdelovanja jesenskih barv, lahko uporabimo tudi
novoletnih voščilnic. te, ali npr. posušimo praprot, nato pa
Idejo za to je prispe- posamično prilepimo na osnovo za
val predsednik naše- voščilnico in dodamo kakšne svetleče
ga društva Damjan dodatke. Pravo presenečenje so bile
V knjižnici Ksaverja Meška so nastopili različni pesniki in pisatelji
Hovnik. Ker nam je čestitke, na katere smo prilepili kvačkainvalidi. (foto: arhiv DPK)
bila všeč, smo si rekli: ne kreacije raznih oblik, ki jih je izdelala
»Pa poskusimo.« Naj- Irena Erjavec. Pravzaprav se lahko vogram »Neodvisno življenje hendike- prej je bilo potrebno malo raziskovati, ščilnica izdela iz raznih stvari, ki jih imapiranih« omogoča osebno asistenco saj tega nismo bili vešči. Povprašali smo mo pri roki, potrebno je le nekaj dobre
številnim posameznikom/cam, ki ga že naokrog in dobili kar nekaj idej. Nato volje. Resnično je čar v tem, da človek
sedemnajsto leto izvajajo pri YHD.
smo nabavili vse potrebno. Tehnik je nekaj ustvari sam. Večinoma niti ne
Zadnji dogodek festivala je bil 22. precej, mi smo izbrali takšne, ki so pri- vemo, česa smo sposobni, dokler ne
oktobra v prostorih Šolskega centra Slo- merne za začetnike. Nabavili smo trši poskusimo. Najbolj pomembno pa se
venj Gradec (Srednja šola, gastronom- papir za osnovo, valovito lepenko, uni- mi zdi, da iz nas izvabi druženje s priski program), kjer smo se dobili člani verzalno lepilo, bleščice, barvni papir, jatelji; v prijetni družbi in medsebojni
Društva za kronično vnetno črevesno zlati sprej, okrasna lepila različnih barv pomoči motivacija in kreativnost nikoli
bolezen, celjsko-koroška sekcija in člani z bleščicami, štampiljke raznih oblik in ne izostaneta. Na Koroškem bomo s
Slovenskega društva za celiakijo Koro- razne okrasne dodatke. Lepo število se predprazničnim ustvarjalnim vzdušška ter ob strokovni pomoči dietetičarke nas je zbralo na četrtkovo popoldne jem v kratkem nadaljevali, ko bomo izizvedli kuharsko delavnico. Dejstvo 14. novembra. Vsi smo se veselili tega delovali božične venčke. Morda bomo
je, da oboji zaradi presnovnih težav dne in prišli ustvarjalno razpoloženi. med letom dodali še kakšno delavnico,
uporabljamo (tudi) hrano brez glutena, Na mize smo razprostrli vse potreb- ker bi se radi preizkusili v čem novem.
kjer je poleg izbire primernih živil zelo no in pričeli z delom. Ideje so kar de- Da bi videl pot naprej, moraš najprej
pomembna priprava. Po degustaciji pri- ževale, roke švigale sem ter tja, smeh začeti.
pravljenih jedi je sledila konkretna deba- pa je odmeval.
ta in nato druženje obeh društev.
Kolački in krofi
Letošnji slogan ODPRIMO VRATA … na mizah so koje bil izzivalen, ker nam zapoveduje, a pneli. Nastalo je
to velja za vse – invalide in ne-invalide. 60 voščilnic. Vse
Veseli nas, da lahko s takšnimi priredi- različne, vse unitvami vzpostavljamo pomembne vezi katne. Ena najter jih nadgradimo z vključitvijo in pri- enos tavnejših
znanjem družbenega okolja.
tehnik je risanje
z univerzalnim
belim lepilom
Ivana Gornik
kot je recimo
NOVEMBERSKO USTVARJALNO
Mekol, nato pa
SREČANJE
se celotno ploZa ogrevanje čestitke, v nadaljeva- skev poprši z
Sredi dela (foto: arhiv DPK)
nju božični venčki.
zlatim ali srebr45
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Jože Globokar, Klavdija Čelik | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
V ljubljanskem društvu smo organizirali vrsto aktivnosti, naši člani pa so se udeležili
številnih dogodkov.
SREČANJE POD RUSKOVIM KOZOLCEM
V letošnjem letu je naše društvo poleg spomladanskega pripravilo tudi jesensko srečanje, ki smo ga 21. septembra, na lepo jesensko soboto, pripravili
v Škofljici. Občina je bila ustanovljena
leta 1995, razprostira se na 42 kvadratnih kilometrih, v svojem grbu pa ima
barjansko ptico škurha.
Najprej smo se podali na Pijavo
Gorico, kjer nam je ob ogledu večnamenskega prostora, ki mu domačini
pravijo skedenj, dobrodošlico zaželel
občinski svetnik Peter Pal. Na kratko
nam je predstavil znamenitosti in zgodovino kraja na obrobju Ljubljanskega
barja, nato pa je o skednju, ki služi za
pripravo različnih etnografskih razstav
in prireditev, nekaj zanimivosti povedal
še Andrej Ciber. V pritličju skednja je
stalna razstava vsega kmečkega orodja
in predstavlja življenje na kmetiji pred
več kot sto leti. Zbranih je skoraj 300
eksponatov in za celotno zbirko je za-

služen prav Andrej. Ogled in predstavitev so popestrili Čotovi pevci pod
vodstvom zborovodje Janka Novaka,
pridružil pa se jim je še harmonikar in
pevec Brane Jereb. Za resnično lep in
gostoljuben sprejem se je Petru Palu in
koordinatorki srečanja – članici občinske uprave Brigiti Marinšek, s skromnim darilom zahvalila podpredsednica društva Mirjam Kanalec.
Zatem smo si ogledali še cerkev sv.
Simona in Jude, ki je razglašena za
kulturni spomenik državnega pomena.
Zametki sedanje cerkve segajo v prvo
polovico 15. stoletja, hrani pa čudovita
bogastva preteklosti. Med njimi tudi
freske, ki so delo gotskega slikarja Janeza Ljubljanskega. Nekateri člani
so se udeležili sv. maše, ki jo je posebej
za to priložnost in naše pokojne člane
daroval domači župnik. Po ogledu smo
se še malo posladkali z okusnimi krofi,
nato pa se zapeljali do znamenitega
Ruskovega kozolca na Škofljici, kjer je
bilo osrednje prizorišče našega
jesenskega srečanja.
Ruskov kozolec je turistična
zanimivost
Škofljice, saj pod
njim pripravljajo
različne
prireditve, tržnice z
lokalno pridelano hrano, sejme
rokodelskih
in
Jesensko srečanje pod Ruskovim kozolcem na Škofljici (foto: arhiv DPLJ)
obrtniških izdel-
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kov, srečanja, v nadstropju pa razstave.
Tam so nam naši člani pripravili dobrote na žaru, postregle pa naše osebne
asistentke. Poskrbeli smo še za dobro
glasbo in prijetno druženje. Ja, lep, zanimiv, poučen in vesel dan smo preživeli
ob prehodu poletja v jesen. Da pa smo
vse to doživeli, je bilo treba opraviti kar
precej potov in telefonskih klicev, saj je
treba pomisliti prav na vse naše potrebe. Vse organizacijske niti so bile tudi
tokrat v rokah Mojce Burger.
MRSA IN DRUGE BOLNIŠNIČNE OKUŽBE
Kar precej članov društva je 22. oktobra v prostorih na Dunajski prisluhnilo zanimivemu in poučnemu predavanju o MRSA (Meticilin Rezistentni
Stafilokok Aureus) bakteriji in drugih
bolnišničnih okužbah. Pridružili so se
jim tudi osebni asistentje, saj morajo
prav oni najprej poskrbeti, da se njihovi
uporabniki ne bi okužili s to nevarno
bakterijo. Predavanje sta pripravili Urška Zupanc, dr. med. spec. FRM, in
VMS Irena Zupančič – Služba za obvladovanje bolnišničnih okužb (SOBO)
URI SOČA. Slušatelje sta seznanili – kaj
je stafilokok aureus, kaj je MRSA, kaj je
HA MRSA in CA MRSA, kaj je kolonizacija, kaj je okužba, kaj so bolnišnične
okužbe, kaj so dejavniki tveganja za
okužbo z MRSA, kako se MRSA širi in
kako zmanjšamo možnost, da dobimo
to bakterijo. Na vsa ta vprašanja sta
predavateljici s projekcijo slik in podatkov dali izčrpne odgovore.
MRSA je stafilokok aureus, ki je postal odporen na antibiotike, pogosto
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Zanimivo, poučno in koristno predavanje (foto: arhiv DPLJ)

povzroča okužbo kože, lahko pa tudi
okužbo drugih organov. Za zdravljenje
okužbe so potrebni posebni antibiotiki.
Pogosto se nahaja na koži ali na nosni
sluznici zdravih ljudi, na površinah pa
preživi več dni.
Paraplegiki in tetraplegiki pogosto
sodimo med dejavnike tveganja, saj je
med nami veliko takih, ki se vsakodnevno kateterizirajo, imajo manjše ali večje
preležanine, druge kronične okužbe
ali pa so imunsko oslabeli. MRSA se
širi z neposrednim stikom, z osebnimi
predmeti oseb, ki imajo mrso, onesnaženimi predmeti (kljuke, telefoni, mize,
tipkovnice in druge površine), ena od
glavnih možnosti, da preprečimo okužbo z mrso, pa je osebna in splošna higiena okolja.
VMS Irena je v drugem delu predavanja predstavila higienske ukrepe pri
pacientih, ki imajo okužbo z mrso v bolnišnicah in na domovih. V bolnišnicah
pacienta osamijo (po možnosti v enoposteljni sobi s svojimi sanitarijami) in
ga ob vseh higienskih ukrepih in uporabi zaščitnih sredstev zdravijo. Osebno
perilo in posteljnino menjajo enkrat
dnevno. V domačem okolju je treba
prav tako največ pozornosti nameniti
higieni in uporabi zaščitnih sredstev.

Udeleženci so ob koncu postavili številna vprašanja in seveda dobili
ustrezne odgovore. Praktično so poskusili, kako se pravilno razkuži roke in
uporablja zaščitne rokavice.
FESTIVAL NEVLADNIH ORGANIZACIJ
LUPA
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – je
poskrbel, da se je tudi letošnjega 26.
septembra v središču Ljubljane doga-
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jal bazar 12. vseslovenskega Festivala
nevladnih organizacij LUPA. S svojo
dejavnostjo in aktivnostmi se je na stojnicah predstavilo okrog 150 nevladnih
organizacij, med njimi tudi naše društvo. Mojca, Klavdija, Nino, Bojan,
Zdenko, Slavko, Bor in drugi člani so
obiskovalcem predstavljali poslanstvo
društva, na stojnici smo imeli literaturo
društva in zveze, z ročnimi izdelki pa so
se predstavile članice aktiva žena.
Zraven stojnice smo postavili poligon z različno strmimi klančinami in
različne invalidske vozičke, s katerimi so
mimoidoči na poligonu lahko poskusili,
kako premagujemo arhitekturne ovire.
Posebno zanimanje in občudovanje je
s slikanjem z usti vzbujal naš slikar Silvo Mehle. Pri stojnici se je ustavil in z
nami pokramljal župan Zoran Janković. Ustavili smo tudi Kavalirja (električni minibus, ki prevaža potnike po
središču mesta) in se pri vozniku pozanimali, kako je s prevozom občanov na
invalidskih vozičkih.
Na Prešernovem trgu, Tromostovju
in Stritarjevi ulici je bilo cel dan živahno. Prireditev se je začela z jutranjo telovadbo, nato pa so se na odru in pred
njim odvijale atraktivne gledališke, ple-

S Kavalirjem se lahko pelje tudi potnik na sobnem invalidskem vozičku. (foto: arhiv DPLJ)
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sne, glasbene ter pravljične predstave
ter še in še ...
Festival LUPA je tradicionalna predstavitev slovenskih nevladnih organizacij v vsej njihovi barvitosti, pestrosti in
raznolikosti.
ARHITEKTURA NAJ VKLJUČUJE IN NE
IZKLJUČUJE
Letos je Center arhitekture že četrto
leto zapored organiziral dogodek Odprte hiše Slovenije (OHS), ki so del
svetovne mreže Open House Worldwide. Poslanstvo svetovne mreže, ki ga
izvaja tudi OHS, je približati dobro arhitekturo širšim množicam, uveljavljati
odličnost v arhitekturni stroki in visoke
standarde v praksi. Javnosti omogočajo
brezplačne oglede več kot 100 objektov in ureditev kakovostne arhitekture.
S pobudo OHS si prizadevajo, da bi
bila kakovostna arhitektura, zlasti javna,
dostopna vsem ljudem ter da bi vključevala in ne izključevala.
Letos je k sodelovanju poleg Zveze
društev slepih in slabovidnih Slovenije
ter Sveta za odpravljanje arhitekturnih
in komunikacijskih ovir Mestne občine
Ljubljana pristopilo tudi Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine.
5. oktobra so si v okviru dogodka
v Mestni hiši obiskovalci lahko nadeli prevezo in ob pomoči izkušenega
spremljevalca vstopili v nekoliko drugačno arhitekturo – v knjižnico, med
knjižnična gradiva, ki jih prebirajo slepi
in slabovidni. Obiskovalcem so v luči
projekta Knjižnica slepih in slabovidnih, ki ga financirata Evropska unija
v okviru Evropskega socialnega sklada
in Ministrstvo za kulturo RS, predstavili
Knjižnico v temi.
Predstavljene so bile tudi potrebe
po odpravi fizičnih ovir v prostoru. Paraplegiki smo opozarjali na ovire, s katerimi se srečujemo v grajenem okolju.
Obiskovalci so v atriju Magistrata lahko z invalidskim vozičkom preizkusili,
kaj v praksi pomenijo nepravilen na48

Obiskovalci so praktično preizkusili, s kakšnimi ovirami se vsakodnevno srečujemo.
(foto: Nik Rovan)

klon klančine, preširoke reže, preozka
vrata in podobne ovire. V spremstvu
predstavnikov Društva paraplegikov
ljubljanske pokrajine so ob zaključku
dogodka z vozičkom odšli na kavo v
bližnji lokal.
Dogodka se je udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki se
zaveda pomembnosti dostopa grajenega okolja in je ponosen na listino
»Občina po meri invalidov«, ki jo je
Ljubljana prejela konec leta 2009.
Z omenjenima dogodkoma smo
želeli poleg vodenj po več kot 100
objektih kakovostne slovenske arhitekture poudariti, da vsi ljudje soustvarjamo prostor in da prostor posredno
oblikuje nas.
DAN BREZ AVTOMOBILA V LOGATCU
V Logatcu je 20. septembra potekal
Dan brez avtomobila, na katerem je
med drugimi društvi in organizacijami
sodelovalo tudi Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine. V dopoldanskem
času so predstavniki društva mimoidočim odgovarjali na vprašanja in jih spodbujali, da z invalidskim vozičkom poskusijo premagati ovire na poligonu. Lahko
so se popeljali tudi z ročnim kolesom.

Sprva ni bilo veliko zanimanja, zato
je poligon kmalu dobil drug namen.
Otroci so se namreč po njem spuščali
s poganjalčki in prišli do enakih ugotovitev kot njihovi starši, ki so se po klančinah zapeljali z invalidskim vozičkom.
Kasneje pa so poligon preizkusili tudi
šolarji, vendar jih je veliko bolj navdušilo ročno kolo. Odziv sicer ni bil tako
velik, kot smo ga pričakovali, vendar so
bili tisti, ki so se opogumili in se vsedli
na invalidski voziček, presenečeni nad
tem, kako lahko manjša ovira onesposobi nekoga na invalidskem vozičku.
ROTARIJCI POMAGALI PRI PRIDOBITVI
DVIGALA
Na oddelku za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta
RS – Soča je bila 28. oktobra posebna
slovesnost s posebno donacijo. Guverner Rotary Slovenije Edvard Stropnik je namreč mlademu članu našega društva Žanu Kranjcu, ki se je v
lanskem letu poškodoval v prometni
nesreči, izročil ček v višini 2.300 €. Žan
zbira denar za gradnjo dvigala v domači hiši, kar seveda predstavlja dokaj velik strošek. Šestdeset rotarijcev je denar
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nja na vzroke, ki so
nas pripeljali na invalidske vozičke.
V okviru projekta pripravimo več
različnih delavnic.
Najbolj pomembna
je predstavitev vzrokov, ki so povzročili
našo invalidnost, ter
hude posledice, ki
jih za seboj potegne
poškodba hrbtenjače. S projekcijo slik
učence in njihove
učitelje še posebej
opozarjamo na prometne nesreče, ki
Žan je prejel ček v višini 2.300 €. (foto: arhiv DPLJ)
botrujejo več kot eni
tretjini vseh naših
zbralo z nastopom na 18. ljubljanskem poškodb in obolenj. Na tej predstavitvi
maratonu, ki je potekal 27. oktobra.
spoznajo celostno dejavnost našega
društva in tudi svetlejšo plat našega žiNAŠE POSLANSTVO SE NADALJUJE
vljenja. Različne fotografije prikazujejo,
S projektom »Različnost je za- da se po poškodbah življenje ne konča
kon« se je naše društvo v letošnjem in ga je treba čim lepše in ustvarjalno
šolskem letu predstavilo na štirih živeti naprej. Življenje je samo eno!
osnovnih šolah. O projektu smo sicer
Na poligonu s tremi različnimi naže pisali, vendar menimo, da je to po- kloni klančin, preozkim prostorom in
memben del našega poslanstva, ki naj nevarno rešetko učenci lahko z vozičbi ga spoznalo čim več ljudi. Tudi to je ki praktično poskusijo, kako se vsakonamreč način ozaveščanja in opozarja- dnevno srečujemo z arhitekturnimi

Bor učence navduševal s slikanjem z usti (foto: arhiv DPLJ)
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ovirami. Na eni izmed delavnic članice
aktiva žena predstavljajo izdelke, ki so
plod njihovih ročnih spretnosti. Po navodilih članic si učenci lahko tudi sami
izdelajo svoj spominek. Največ pozornosti in občudovanja na teh predstavitvah vzbujajo naši slikarji, ki slikajo z usti
in so člani mednarodnega združenja
VDMFK. Učenci se velikokrat preizkusijo
v tej nenavadni tehniki slikanja in včasih
nastanejo prav zanimive slike. Vsakokrat predstavimo šport in športne dosežke naših športnikov, praktično tudi
namizni tenis in košarko na vozičkih. Na
tej delavnici učenci zaigrajo z našimi
športniki ali poskušajo z vozička zadeti
koš. Občasno se za popestritev predstavimo tudi s plesom na vozičkih.
V letošnjem šolskem letu smo 7.
oktobra v okviru Tedna otroka najprej
obiskali OŠ Franca Rozmana-Staneta v Šentvidu pri Ljubljani, nato nas
je 12. novembra pot vodila na OŠ Dragomelj, kjer dvakrat tedensko trenirajo
naši košarkarji, 15. novembra smo bili na
OŠ Medvode in poskusili tradicionalni
slovenski zajtrk, ki so ga tisti dan pripravili na vseh slovenskih šolah in vrtcih, 26.
novembra pa smo jesenske obiske zaključili na OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah, kjer smo že stari znanci.
Prepričani smo, da je bila to za
učence nekakšna življenjska izkušnja,
prav gotovo pa koristen in poučen napotek za bolj varno življenje.
SPREJEM NOVIH ČLANOV V PROSTORIH
DRUŠTVA
V društvenih prostorih smo 20. novembra sprejeli tiste nove člane, ki so
se nam pridružili v zadnjem obdobju.
Po skupni predstavitvi jim je podpredsednica društva Mirjam Kanalec
predstavila vseh šest socialnih programov (prevozi paraplegikov, ohranjevanje zdravja, kompenziranje invalidnosti,
osebna asistenca, interesne dejavnosti,
šport in rekreacija), ki so jih ob projekciji
obrazložili še referentje.
49

[

DELODRUŠTEV

]

Poleg teh programov smo našim
novim članom predstavili različne pravice iz invalidnosti in oprostitve, ki jim
pripadajo (RTV naročnina, davek na
motorna vozila, cestnina, urbana, zavarovanje avtomobila, parkirna karta,
neprofitna stanovanja).
V nadaljevanju so spoznali celostno
poslanstvo in dejavnosti društva, ob zaključku pa prejeli kar nekaj literature, ki
jim bo pomagala pri začetnih težavah
ob vključevanju v družbene tokove, ter
knjigo paraplegika Igorja Plohla – Ne
domišljaj si.
V KNJIŽNICI V GROSUPLJEM
Predstavniki društva smo se 3. decembra ob mednarodnem dnevu invalidov predstavili učencem Osnove šole
Brinje v Grosupljem. Predstavitev je potekala v galeriji Mestne knjižnice Grosuplje, v njej pa smo šestim skupinam
učencev in zunanjim obiskovalcem
predstavili delovanje društva, slikanje z
usti in izdelovanje raznih izdelkov iz papirja, še posebej izdelovanje čestitk, ki
so v prednovoletnem času tudi najbolj
zanimive. Predstavitve so se udeležili
slikarja Silvo Mehle in Damjan Rogelj
ter Mojca Burger in Alenka Tratnjek.
SKROMNA UDELEŽBA NA PETEM
TURNIRJU
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je organizator tradicionalnih
kegljaških turnirjev ob občinskem prazniku Občine Kočevje. Kot organizatorji smo pri izvedbi letošnjega petega
turnirja imeli kar nekaj pomislekov. Če
ne bi bil to tradicionalni turnir ga kljub
vsem pripravam ne bi izvedli, saj so
udeležbo odpovedale kar štiri ekipe,
(DP Koroške, DP Prekmurja in Prlekije,
DP Koper, DP Gorica). Na okrnjenem
turnirju so naši kegljači osvojili vsa prva
mesta, razen v moški konkurenci.
In tako so se 28. septembra na štiristeznem kegljišču rekreacije Gaj v Kočevju v posamični in ekipni konkurenci
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pomerili le kegljači iz petih pokrajinskih
društev.
REZULTATI EKIPNO:
Prvo in drugo mesto sta osvojili
ekipi našega društva. DP Ljubljana I je
podrla 1491 kegljev, DP Ljubljana II pa
1419. Tretje mesto so osvojili kegljači
ekipe DP Celje s 1338 podrtimi keglji,
četrto pa kegljači ekipe DP Maribor
(1167). Za DP Novo mesto sta tekmovala le dva kegljača.
ŽENSKE:
Prvo in drugo mesto sta tudi v ženski konkurenci osvojili naši kegljačici.
Senka Ivanišević je podrla 376 kegljev, Cvetka Štirn pa 345. Tretja je bila
Nataša Godec DP MB (332).
MOŠKI:
V moški konkurenci je bil najbolj
uspešen Miran Jernejšek – DP MB
(466), drugi je bil Tone Kanc – DP NM
(433), tretji pa Zlatko Bernašek – DP
LJ (404).
VETERANI:
Tudi med veterani sta prvi mesti
zasedla kegljača našega društva. Prvi je
bil Hasan Čaušević s 338 keglji, dru-

gi Emil Palameta. Metod Zakotnik
(DP KR) je z 299 keglji osvojil tretje mesto, enako število kegljev je podrl tudi
Franc Kuhelj – DP NM (299). V skupini
tetraplegiki je zaradi slabe udeležbe
tekmoval samo naš kegljač Slavko
Ivančič in s 436 keglji dosegel zelo dober rezultat.
Kegljačice in kegljače je pozdravila
podžupanja Lili Štefančič, vse organizacijske niti so bile tudi tokrat v rokah
Slavka Ivančiča. Pokale in medalje je
podelil vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije Gregor Gračner.
V CURLINGU ZAČELI ODLIČNO
Pri Društvu paraplegikov ljubljanske
pokrajine imamo v curlingu kar dve ekipi.
V prvi – Društvo paraplegikov I nastopajo: Mojca Burger, Robert Žerovnik,
Milan Zlobko in Žiga Bajde, v drugi –
Društvo paraplegikov II pa Davorin
Kopše, Jože Klemen, Živa Hribar in
zunanja tekmovalka Jana Ferjan.
Naši igralci so bili pred nastopi 10.
in 11. novembra na pripravah v dvorani
Lamac v Bratislavi, kjer so zelo dobri
pogoji za trening. Sodeč po prvih rezultatih v slovenski curling ligi, so bile
priprave uspešne, saj sta ekipi sezono
odlično začeli.

Najboljši v ekipnem tekmovanju (foto: arhiv DPLJ)
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košarkarskem turnirju, ki ga že vrsto let
zapored pripravljajo češki paraplegiki.
Sodelovalo je pet ekip, ki so osvojile
naslednja mesta: prvo Castelvechio
(Italija), drugo Treviso (Italija), tretje Siting bulls (Avstrija), četrto Mercator
Ljubljana (Slovenija), peto pa domačini Hobit Brno. Ekipe so se pomerile v
medsebojnih srečanjih.

Slovensko reprezentanco v curlingu sestavljajo igralci našega društva. (foto: arhiv DPLJ)

Ekipa Društvo paraplegikov I je v
prvi tekmi premagala ekipo Gold team
(4:2), slavila je tudi v drugi tekmi, ko je
ekipo Lovel 10 team ugnala z rezultatom 7:2. Trenutno je v skupini na prvem
mestu.
Ekipa Društvo paraplegikov II je
prav tako začela dobro in v prvi tekmi
porazila moštvo Modeli (3:2), v drugi
pa proti Bleferkam igrala neodločeno.
Po odločilnem metu kamna je tekmo
izgubila z rezultatom 4:5, vendar vseeno iztržila eno točko. V skupini je s
štirimi točkami tretja. Tekme so trajale po 70 minut, med triindvajsetimi
ekipami sta sodelovali tudi dve ekipi
s Hrvaške.
Slovenska curling reprezentanca, ki
jo sestavljajo igralci našega društva (in
je na močnem mednarodnem turnirju
v Pragi zasedla 11. mesto. Naslov prvaka so osvojili Norvežani. Vodja odprave
in selektor pravi, da je z igro naših tekmovalcev zadovoljen. Z žrebom smo
imeli nekoliko smole, saj smo bili v težki
predtekmovalni skupini z Norvežani in
Švedi, ki bodo igrali v Sočiju na paraolimpijskih igrah. Povemo naj, da naša
mlada reprezentanca curling igra šele
tretjo sezono in da je bila prvikrat na
takem turnirju.

Naši igralci so člani Curling kluba
Zalog in na drsališču v Zalogu trenirajo vsak ponedeljek in petek. Vsak drugi
četrtek se srečajo v prostorih društva,
kjer pripravljajo strategijo igre.
LJUBLJANA MERCATOR V BRNU
ČETRTA
V Brnu na Češkem je košarkarska
ekipa DP ljubljanske pokrajine Mercator
Ljubljana gostovala na tradicionalnem

DRUGI KROG IN MEDNARODNI
NOVOLETNI ŠAHOVSKI TURNIR
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je 6. decembra v prostorih
Zavoda Prizma v Ponikvah pripravilo
novoletni mednarodni šahovski turnir,
ki sta se ga udeležili tudi ekipi iz Banjaluke in Brčkega ter šahisti Zavoda Prizma. To je bil hkrati drugi krog šahovske
lige Zveze paraplegikov Slovenije.
Organizatorji smo tokratno tekmovanje posvetili mednarodnem dnevu
invalidov in občinskemu prazniku, ki
ga Občina Dobrepolje praznuje 6. decembra.
Po pozdravnem nagovoru pomočnika direktorice zavoda Nenada Kondiča in sodnikovih navodilih se je po
pravilih FM-FIDE začelo tekmovanje. V

Pokale je zmagovalnim ekipam podelil župan Janez Pavlin. (foto: arhiv DPLJ)
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sedmih krogih se je po švicarskem sistemu za pokal občine potegovalo pet
ekip, 32 šahistov in tri šahistke pa za
medalje v posamičnih uvrstitvah. Igralci so za razmišljanje in poteze imeli na
voljo deset, težje gibalno ovirani tetraplegiki pa dvanajst minut.
V ekipnem tekmovanju je prvo mesto in zmagovalni pokal občine osvojila
ekipa Banja Luke (16), drugo ekipa našega društva (16), tretje ekipa DP Istre
in Krasa (13), četrto ekipa DVZ (12,5),
peto ekipa PRIZMA (10,5), šesto ekipa
DP jugozahodne Štajerske (10), sedmo
ekipa DP severne Štajerske (8,5), osmo
ekipa Brčko (8), deveto pa DP Prekmurja in Prlekije (5,5).
V ženski konkurenci je zlato kolajno
osvojila Nada Marušić (4,5) BL, srebrno
Jožica Kerč (4) DP-CE, bronasto pa Anica Radej (2,5) DP-NM.
Med šahisti je prvo mesto in zlato
kolajno osvojil naš najboljši šahist med
paraplegiki Edo Planinc (6,5) DP-LJ,
drugi je bil Slavko Ivković (6) BL, tretji
Momčilo Soprenić (5,5) BL, četrti Jakob
Škantelj (5,5) DP-LJ, peti Franc Vehovar
(5) DVZ, šesti Benjamin Žnidaršič (5)
DP-KP …
Kolajne so prejeli tudi najboljši trije
šahisti – stanovalci doma – Anton Pirnat (4), Jože Pekolj (3,5) in Mustafa Umić
(3).
Ob razglasitvi rezultatov je udeležence turnirja nagovoril predsednik
društva Gregor Gračner, šahistkam in
šahistom čestital za borbeno igro in dosežene rezultate, čestital županu Janezu Pavlinu ob občinskem prazniku in se
občini Dobrepolje zahvalil za podporo
pri organizaciji zdaj že tradicionalnega
novoletnega turnirja. Za gostoljubje in
podporo se je zahvalil Zavodu Prizma,
zahvalo pa namenil tudi šahistom iz
BiH, ki se zadnja leta udeležujejo tega
turnirja.
Pokale in medalje je zmagovalnim
ekipam in zmagovalcem v posamični
konkurenci podelil župan Janez Pavlin.
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Za dobro sodelovanje je pokale podelil
tudi ekipi iz Banja Luke in ekipi iz Brčkega. Pripomnil je, da rezultati niso tako
pomembni kot mednarodno sodelovanje, druženje in izmenjava izkušenj.
Tudi tokrat so organizacijske niti odlično pripravljenega novoletnega turnirja
oz. II. šahovskega kroga bile v rokah
Zlatka Bernaška, tekmovanje je brez večjih zapletov vodil arbiter Marko Jurič.
ŠPORTNIKI DRUŠTVA SO DOBRO
ZAČELI
Športniki našega društva tekmujejo
v vseh državnih ligah, ki jih po različnih

Letošnjo tekmovalno sezono so naši
športniki dobro začeli. Ekipa državnih
prvakov v košarki Mercator Ljubljana je
v prvem krogu premagala podprvaka
DP Maribor, v drugem krogu pa ekipi
DP Kranj in DP Celje. Po dveh krogih je
naša ekipa na vrhu lestvice.
Zmago so v ekipni konkurenci v
prvem krogu zabeležili tudi šahisti,
prav tako v drugem krogu, ki ga je 6.
decembra v Ponikvah pripravilo naše
društvo.
Atleti so sezono zaključili in prejeli
pokal za tretje mesto.
Kegljačice in kegljači so na Magdi-

Edo Planinc in Nada Marušić sta na šahovskem turnirju v Ponikvah zmagala v posamični
konkurenci. (foto: arhiv DPLJ)

slovenskih krajih organizira Zveza paraplegikov Slovenije. Seveda so za dobre
rezultate potrebni tudi dobri treningi,
zato se naši tekmovalci pripravljajo na
organiziranih vadbah na različnih vadbiščih. Kako je vadba organizirana, lahko
pogledate na spletni strani društva, če
na vrhu kliknete pasico »Urnik organizirane športne vadbe.« Poskrbimo
tudi za težje gibalno ovirane tetraplegike in starejše člane, ki se vsak četrtek
rekreirajo v telovadnici URI-SOČA. Omogočimo jim prevoz s kombi vozili.

čevem memorialu in prvem krogu lige
v ekipni konkurenci osvojili drugo mesto. V posamičnih uvrstitvah sta Štirnova in Ivančič osvojila prvi mesti, Rupnik
pa drugo.
Strelci so se v prvem krogu lige v
Ankaranu v ekipnem nastopu uvrstili
na četrto mesto, v drugem krogu na
strelišču v Vidmu pa na drugo. Pozna
se, da je v ekipi tekmovala naša najboljša strelka Veselka Pevec, ki je osvojila
tretje mesto v skupni konkurenci vseh
strelcev.
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Anita Trebše | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Pestra jesen na vzhodnem delu Slovenije
SPOMIN NA IVANA PERŠAKA
Spokojna tišina, tihi jesenski čas,
spoštovanje do umrlih ... To je čas, ko se
s cvetjem in svečko poklonimo spominu na pokojne.
Z namenom, da se pokloni Ivanu
Peršaku, se je Dane, predsednik ZPS,
pripeljal v Pomurje. Svojemu predhodniku, ki se je s kleno voljo in plemenitimi deli boril za veliko tega, kar imamo
danes paraplegiki, je v znak spomina
prižgal svečko na njegovem nagrobnem spomeniku v Prlekiji. Izkoristil je
priložnost in obiskal naše članice in člane. Bila je ravno sreda, ko se na društvu
veliko dogaja: ženske so dejavne v svoji
branži aktiva žena, pevski zbor pod
vodstvom ge. Šömen pridno vadi svoj
pester repertoar, imamo razvajanje z
masažo, igranje biljarda ...
Dane si je vzel čas, se pomenkoval
s člani, s predsednikom Stankom sta
izmenjala mnenja in predloge, pokusil
tudi domačo potico in tako čas, v spomin Ivanu Peršaku, preživel med njegovimi rojaki.
MEDDRUŠTVENA IZMENJAVA ZNANJ IN
VEŠČIN
Članice sekcije Aktiv žena so se v
mesecu oktobru odpravile na obisk DP
Dolenske, Posavja in Bele krajine po
nove spretnosti in tehnike. Videle, izvedele in spoznale so veliko.
Vsakoletne izmenjave in druženja
med članicami, ki so aktivne v ročnih
spretnostih, so vedno znova polna
doživetij, aktivnosti in novih kreacij.
Vsakič izvedo kaj novega, avtohtonega z dolenjskega. Tokrat so jih gosti-

teljice iz Novega mesta najprej povabile na ogled mlina Rangus, ki stoji v
Šentjerneju. Izvedele so vse o mletju
in sušenju žit ter izdelavi kaše. Spoznavale so raznolike sorte ajde in njene
mlevske izdelke, kar so tudi okušale v
pripravljeni obari s pristnimi ajdovimi
žganci.
Na sedežu društva so si ogledale
izdelke, ki so jih članice izdelovale skozi
vse leto, druga drugi so izdale kakšne

energijo za ustvarjalnost in delo, potrebno v tem prednovoletnem času.
JESEN V MEDŽIMURJU
Društvo distrofikov, invalidov cerebralne in otroške paralize ter ostalih
telesnih invalidov Čakovec nas je povabilo v Podbrest, kjer so priredili že 25.
jubilejno mednarodno srečanje. Srečanje je bilo organizirano in obarvano z
mislijo »jesen v Medžimurju«.

Okrepčale smo se v gostišču Krajnc. (foto: Franci Škrbina)

nove tehnike, majhne skrivnosti in veliko koristnih nasvetov. Pripravili so jim
kulturni program z glasbenimi popestritvami, ki je bil obogaten z avdiovideo predstavitvijo Novega mesta,
njegovimi zgodovinskimi, kulturnimi in
geografskimi zanimivostmi.
Sinergija prijetnega in poučnega
na naše članice deluje koristno, saj so
domov prišle z novimi idejami in svežo

Na dogodku, ki ga je organiziralo
Društvo distrofikov, invalidov cerebralne in otroške paralize ter ostalih telesnih invalidov Čakovec 28. septembra,
so sodelovala društva invalidov s celotne Hrvaške in nekatera iz Slovenije.
Vabilu se je odzvalo tudi naše društvo
s svojo ekipo.
Vse prisotne so organizatorji, predstavniki društev in namestnica župana
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godka se je udeležil župan občine Puconci Ludvik Novak, ki je razstavo tudi
uradno odprl, vnukinja Tinkara pa jo je
ta dan glasbeno popestrila in obogatila ter babico dodatno osrečila.
Skrivnost življenja je, da lahko živimo na dva načina: kot da ni nič čudež
ali kot da je vse čudež. Zdenka se drži
slednjega, kar dokazuje s svojimi unikatnimi slikarskimi deli.
Če se bo kdo odločil za katero od
njenih likovnih del, naj pokliče na tel.:
051 352 544.

Ekipa DPPP je sodelovala na športnih igrah v Podbrestu. (foto: arhiv DPPP)

Sandra Herman lepo pozdravili ter
jim zaželeli prijetno druženje in aktivno
soboto.
Predsednica društva Susret iz Čitluka (BIH) je vse prisotne povabila na
obisk v njihove kraje ter hkrati izrazila
veselje nad sodelovanjem pri vzajemnem konkuriranju na mednarodnem
projektu z Društvom distrofikov, invalidov cerebralne in otroške paralize ter
ostalih telesnih invalidov iz Čakovca.
Sledilo je tekmovanje v različnih športnih disciplinah, in sicer: pikadu, šahu,
ruskem kegljanju in hitrostni vožnji z
invalidskimi vozički. Najboljše ekipe so
si prislužile priznanje in medalje.
Naša ekipa se je vračala v večernih
urah z lepimi občutki, saj jim je sobota
v gosteh pri sosedih s Hrvaške minila
lepo, športno in družabno.
LIKOVNA RAZSTAVA ZDENKE CAR
Zdenka Car iz Poznanovcev se je
tokrat prvič predstavila javnosti s samostojno likovno razstavo v prostorih občinske zgradbe Občine Puconci. Razstavo je predstavila z naslovom Nov Izziv.
Zdenka Car se je vključila v likovno
sekcijo, s katero smo pričeli pri društvu,
leta 2006 pod mentorstvom Antona
Tončka Černija. Od takrat dalje je likov54

no aktivna, kar je dokazala s tokratno
samostojno razstavo, katere otvoritev
je bila 11. septembra in bo potekala
vse do novega leta. Danes se likovno
izpopolnjuje in nadgrajuje s skupino
slikarjev, ki jih vodi akademski slikar
Jože Denko.
Splet nesrečnih okoliščin, bolezen
in poškodba so botrovali, da je leta
2000 Zdenka prestala težko operacijo.
Od takrat dalje mora živeti z diagnozo
tetrapareze. Zdenka, po poklicu trgovka, je mati štirih otrok in srečna babica
štirih prečudovitih vnučkov. Svoj umetniški dar in sposobnost, svoja čutenja
in videnja prenašati na platno je odkrila
v času svoje nemoči, saj kot pravi, od
tedaj ostreje zaznava svet okoli sebe.
Narava, kmečka opravila … naenkrat
dobivajo podobe v mislih in tako nastajajo prva unikatna dela. Je velika
ljubiteljica rož in narave, od koder črpa
svojo kreativnost za ustvarjanje in slikanje.
Tokrat se predstavlja z oljem na
platno. Tematiko za svoja dela Zdenka preslikava iz okolja, v katerem živi.
V času njenega ustvarjanja je nastalo
veliko likovnih del, za katere želi, da razveseljujejo ljudi. Na ogled je postavila
22 slikarskih del, ki so vsa prodajna. Do-

MEDDRŽAVNO
ŠPORTNOREKREACIJSKO DRUŽENJE
Tradicionalna meddruštvena srečanja, ki jih organiziramo s sosednjo
Hrvaško, so pretežno športnorekreacijsko obarvana.
Člani s Hrvaške so 11. oktobra prišli
na srečanje ob 10. uri. Vreme nam je
bilo dopoldne še naklonjeno, zato je
predsednik Stanko Novak vse člane in
njihove predstavnike prisrčno pozdravil ter jih povabil, naj se udeležijo iger
v pikadu, vrtnem kegljanju ter se preizkusijo v lokostrelstvu kot novi športni
disciplini. Hudomušno je pristavil, naj
nam sosedje ne poberejo vseh medalj.
Gostje s Hrvaške so prišli iz bližnjega Čakovca in Varaždina, kjer so vključeni v društva vseh invalidov. Žal na
Hrvaškem delujejo le društva za vse
invalide, ki se ne ločujejo po svoji specifičnosti, kot smo to pri nas uredili že
pred desetletji.
Športnorekreacijski dogodek je v
dopoldanskem času potekal na prostem, a smo se kasneje zaradi dežja
prestavili v notranjost. Tam smo tudi
pokusili izvrstno pripravljene jedi z žara,
ki sta jih pripravila naša dolgoletna prostovoljca in simpatizerja Geza in Janez.
Vsi udeleženci so se v vrtnem kegljanju in pikadu potegovali za medalje, lokostrelstvo pa je bilo le predstavitveno. Konkurenca je bila velika, zato
so bile medalje resnično zaslužene.

[
VRTNO KEGLJANJE:
Ženske

Moški

1. Zdenka Car MS

1. Alojz Velner MS

2. Jožica Zadravec MS

2. Branko Markovič VŽ

3. Dragutin Mustak ČK

3. Ljuba Varušič ČK

PIKADO:
Ženske

Moški

1. Branka Vrtarič ČK

1. Dragutin Mustak ČK

2. Ljuba Varušič ČK

2. Franjo Perger ČK

3. Zdenka Zdovc MS

3. Dušan Slana MS

Predstavnik Čakovca Dragutin Mustak osvojil dve medalji (foto: arhiv DPPP)

Res je, da so hrvaški gostje odnesli veliko medalj, a tudi število naših ni
bilo zanemarljivo, predvsem pri ženski
populaciji. Predsednik invalidov Dragutin Mustak si je priboril srebrno in
bronasto medaljo.
Ko smo se v popoldanskih urah razšli, sta se predstavnika Čakovca in Varaždina zahvalila za povabilo in prijetno
vzdušje ter obljubila, da se prihodnjič
vidimo na Hrvaškem. V darilo smo prejeli čudovito grafiko.

»NIČ O INVALIDIH BREZ INVALIDOV«,
JE BIL MOTO LETOŠNJEGA SREČANJA
INVALIDSKIH ORGANIZACIJ
Že drugo leto zapored smo 4. oktobra v soorganizaciji z Mestno občino Murska Sobota in Svetom invalidov Murska Sobota priredili srečanje
vseh invalidskih organizacij. Dogodka, ki je potekal v okviru akcijskega
načrta Občina po meri invalidov, se
je udeležilo veliko število društev in
občanov.
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Kljub jesenskemu datumu se je
srečanje odvijalo pretežno na prostem, saj nas je sonce prijetno grelo.
Poleg članov, vodij, zaposlenih in prostovoljcev so se nam pridružili tudi
predstavniki Mestne občine Murska
Sobota. Štefan Cigan je kot predstavnik občine nagovoril vse prisotne
in poudaril pomen prilagoditve infrastrukture za invalide. Decembra lani je
MO MS prejela listino Občina po meri
invalidov. Slednjo želijo upravičiti tako,
da se ne pozabijo truditi in odpravljati
pomanjkljivosti, ki jih zaznavajo in na
katere tudi sami opozorijo. Stanko
Novak je pozdravil vse prisotne in se
zahvalil za odzivnost v tako velikem
številu. Poudaril je predvsem dobro
sodelovanje s strokovnjaki, ki na našo
zahtevo opozarjajo javne ustanove in
zavode v MO MS za odpravo ovir. Zahvalil se je za vso pomoč in posluh, ki
jo MO MS namenja naši organizaciji.
Predsednik Sveta za invalide je ob
tej priložnosti izpostavil še nekatere
anomalije, kot so dostop v zdravstveni dom, upravno enoto in občinsko
zgradbo. Po akcijskem načrtu je dana
obveza, da se tudi ti dostopi uredijo
do leta 2015.
Sledil je razgiban kulturni program,
ki ga je odprl naš pevski zbor z Venčkom ljudskih pesmi. Društvo Sožitje se
nam je predstavilo z zelo doživeto odpetima pesmima Sem deklica mlada in
Življenje je lepo. Pevska skupina Centra
Naprej pa je odpela pesem Vsak po
svoje. Po okusnem bograču so se vsi
imeli priložnost preizkusiti v lokostrelstvu, balinanju, vrtnem kegljanju in
pikadu.
Tovrstna srečanja so priložnost za
apele, ki prehajajo neposredno iz ust
invalidov do predstavnikov lokalne
samouprave, zato smo se odločili, da
bodo postala tradicionalna, saj želimo
biti vedno prisotni, kadar teče beseda
o nas. »Nič o invalidih brez invalidov«!
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članice in člani pa so pokazali izdelke in
predmete, ki jih izdelujejo v prostočasnih društvenih dejavnostih. Biti želimo
prisotni in nenehno opozarjati nase in
pomanjkljivosti, s katerimi se srečujemo, saj le tako spreminjamo bodočo
pomursko infrastrukturo v prid para- in
tetraplegikom, ostalim invalidom ter
hkrati tlakujemo pot našim zanamcem.

Dogodka se je udeležilo veliko število invalidov. (foto: arhiv DPPP)

TEDEN MOBILNOSTI – VKLJUČEVANJE
GIBALNO OVIRANIH V BIVALNO OKOLJE
Vsako leto od 16. do 22. septembra poteka v MO MS najbolj razširjena svetovna kampanja za trajnostno
mobilnost, kateri se vedno pridružimo
in opozarjamo nase. Letos je potekala
pod geslom Lažji korak za čistejši zrak.
S svojo prisotnostjo dolgoročno izboljšujemo smernice prometne dostopnosti za vse invalide. Na trgu kulture se
je predstavilo 15 nevladnih organizacij in
društev, ki je opozorilo na ovire, s katerimi se srečujemo, in izreklo zadovoljstvo
nad tistimi, ki so jih tudi na naše opozorilo prilagodili ali odstranili. Ena takšnih
je npr. vhod v trgovski center Eurospin
na Noršinski ulici v Murski Soboti. Zelo
dobro sodelujemo s strokovnimi službami v lokalni skupnosti, ki so odgovorni za prepreke in pomanjkljivosti.
Mineva leto dni, odkar je MO MS z
županom Antonom Štihcem pridobila listino »Občina po meri invalidov«,
zato se za njeno upravičenost intenzivneje trudimo vsi akterji. Vsi, ki smo
se ta dan srečali na trgu kulture, smo
predstavili svojo invalidnost in opozorili na ovire, s katerimi se srečujemo v
lokalnem okolju. Paraplegiki največkrat
na arhitekturne ovire, slepi na cestne
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oznake, gluhi na zvočno signalizacijo
itd. Verjamemo, da bomo s pristojnimi in lokalno skupnostjo na ta način
prilagodili lokalno infrastrukturo vsem
gibalno oviranim invalidom in vsem, ki
so kakorkoli prikrajšani.
Prisotni so se lahko pomerili v šahu
in različnih športnih igrah. Vsako od društev je na stojnicah postavilo na ogled
svoje dejavnosti in se predstavilo. Predsednik Stanko je širšo javnost seznanil
z našim društvom in njegovim delovanjem, programi in aktivnostmi, naše

ZMAGA NAŠIH NA 20. JUBILEJNEM
MAGDIČEVEM MEMORIALU
V Radencih se je 5. novembra odvijal že 20. jubilejni Magdičev memorial v
kegljanju, ki je hkrati veljal za prvo kolo
v letu 2013/2014.
Organizator letošnjega prvega kroga je bilo naše društvo (DP PP), ki je
tekmovanje istočasno kot vsa leta doslej posvetilo spominu na začetnika kegljanja med paraplegiki in tetraplegiki
Jožetu Magdiču.
V ekipni konkurenci smo z veliko
prednostjo dosegli odlično prvo mesto
s 1647 podrtimi keglji. Na tokratnem
tekmovanju so kegljačice in kegljači iz
osmih pokrajinskih društev dosegli naslednje rezultate:
1. mesto DP MS (1647)
2. mesto DP LJ (1642)
3. mesto DP CE (1545)

Članice in člani opozarjajo na ovire (foto: arhiv DPPP)
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4. mesto DP MB (1285)
5. mesto DP KP (1206)
6. mesto DP KR (828)
7. mesto DP NM (730)
Posamična konkurenca ženske:
1. mesto Cvetka Štirn, DP LJ (399)
2. mesto Marta Janežič, DP MS (385)
3. mesto Lidija Ekselenski, DP KP (168)
Posamična moška konkurenca:
1. mesto Janez Janžič, DP MB (458)
2. mesto Viktor Rupnik, DP LJ (448)
3- mesto Tone Kanc, DP NM (428)
Vodja kegljanja na ZPS Robert
Žarnik je tekmovalce pozdravil in jim
razložil spremembe ter potek tekmovanj v letošnjem letu. Podpredsednik
DP PP Matija Merklin je ob razglasitvi
rezultatov vse navzoče nagovoril in v
imenu društva vljudno pozdravil.
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Zmaga naše ekipe na Magdičevem memorialu (foto: arhiv DPPP)

V prĳetnem okolju turističnega naselja Term Čatež so vam na voljo
štiri apartmajske hiške (dve pritlični in dve mansardni), ki so prilagojene
gibalno oviranim uporabnikom.
ŽE OD
44 €/DAN
V SEZONI

ŽE OD
37 €/DAN
IZVEN
SEZONE

ŽE OD
28 €/DAN
V ZIMSKE
M
ČASU
V ceno je vključenih do pet kopalnih kart za termalno
riviero in turistična taksa. Vsakemu gostu (ena chip
kartica) v času bivanja pripada en triurni obisk Savna
parka, ki ga lahko izkoristi od ponedeljka do petka.

Informacĳe vsak delovnik med 8. in 12. uro.
janko.zupan@zveza-paraplegikov.com
info@zveza-paraplegikov.si
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803

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.
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Aleksander Grum | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Na zahodni strani Slovenije smo se ukvarjali s stvarmi, ki so v jesenskem času najpomembneše – s takimi in drugačnimi pridelki, predvsem s trto in žlahtno kapljico. No, da
ne bi kdo narobe razumel: nismo samo žeje gasili.
OKROGLA MIZA O DOSTOPNOSTI
IDRIJE
Ivo Ozebek se je 15. oktobra v imenu našega društva udeležil okrogle
mize v Idriji, na kateri so predstavniki
invalidskih društev, občine in drugih
organizacij v občini razpravljali o dostopnosti v tem kraju. Skozi razpravo
so sogovorniki ugotovili, da je bilo v
preteklosti storjenih kar nekaj napak,
oziroma da so bile nekatere predlagane rešitve neustrezne. Pohvalno je, da
je občina Idrija končno pridobila strokovno pripravljen in celovit načrt, ki
bo pripomogel k ureditvi dostopnosti
tako za gibalno kot senzorno ovirane.
Številna udeležba na okrogli mizi pa
priča, da se pomena teh vprašanj zavedajo tudi krajani.

Od grozda do kapljice. (foto: Aleksander Grum)
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Ivo Mahne
B’NDIMA PR PREFESARJEVIH
Drage bralke in bralci te naše “para”
revije, dovolite mi, da vam opišem težko pričakovano septembrsko dogajanje. A najprej majhen jezikovni izziv:
veste kaj je “b’ndima”?
V kraju Dornberk v Vipavski dolini,
kjer že več kot devetsto let gojijo vinsko trto in pridelujejo žlahtno kapljico,
je napočil čas b’ndime – trgatve. V soboto zjutraj, okrepčani in opogumljeni
s krepkim zajrtrkom, smo se povzpeli
na bližnji breg. Jaz na malo bolj “terenskem” vozičku, pa kakšne prijazne
roke za dodatni pogon se tudi nisem
branil. Tu rastejo najboljše stare sorte
vinogradniških dobrin, ki jih skozi generacije z srcem ohranjajo. Škarje, kotli,

traktor in obiralci se lotijo dela v prelepi naravi.
Lepo okolje, čist zrak in dobra
družba pomaga da delo postane čisti
užitek, ki se ga zlepa ne naveličaš. Ob
premorih med obiranjem nam je nekaj
moči povrnil tudi kak kanček prejšnje
letine, ki je pomagal, da smo z lahkoto dočakali kosilo in nato nadaljevali v
vsej delovni vnemi. Končno je napočil
trenutek, ko je zarohnel traktor in odpeljal nabrane dobrine na varno v klet.
Sledili smo tudi obiralci – b’ndimači –
in se lotili drugega dela trgatve. Ta je
seveda namenjen predvsem druženju
ob odlični domači hrani in kapljici in
modrovanju o preživetem dnevu in še
marsičem.
Lepo je doživeti tak dan. Če ima
kdo od vas željo, da naslednje leto ponudi kakšno roko pri obiranju in se potem še pristno poveseli z nami, naj me
kar poišče!
Irma Pervanja
ITALIJANŠČINA
V oktobru smo v sodelovanju z
Ljudsko univerzo Nova Gorica na Društvu paraplegikov severno Primorske
regije pričeli s tečajem italijanščine.
Trideset urni tečaj poteka v prostorih
društva dvakrat tedensko, vanj pa je
vključeno sedem članov, ki se redno
udeležujemo pouka. Začeli smo počasi in z osnovami, zdaj pa že pogumno
kaj povemo, čeprav nam izgovorjava še
vedno dela kar nekaj težav. Kljub temu,
da smo tečaj vsi vzeli zelo resno, pa ne
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Parli italiano? (foto: Primož Grebenjak)

manjka tudi sproščenosti in smeha ob
naših spodrsljajih. Ob tem gre pohvaliti
našo profesorico, gospo Nežo Ušaj, za
njeno strokovnost in potrpežljivost. Tečaj se bo zaključil konec novembra in
verjamem, da se bomo prihodnje leto
ponovno srečali –na nadaljevalnem
tečaju.
Naši “professoressi” Neži, ki bo prihodnje leto prvič zibala, pa želimo vse
dobro!
Janko Černigoj
MARTINOVO
Na martinovo soboto smo se zbrali
na kmečkem turizmu v Dornberku, da
proslavimo spremembo mošta v vino.
Kot se za tako priložnost spodobi, so
nas gostitelji pozdravili z aperitivom, z
res dobrimi zeliščnimi pijačami. Martinovo slavje je v znamenju dobrot, ob
odlični in obilni domači hrani pa se je
prilegel tudi požirek dobrega vina. Ob
klepetu in smehu je čas hitro mineval
in tisti, ki so se pripeljali z društvenim

kombijem, so morali počasi oditi. Nekaj
najbolj vztrajnih pa nas je ob glasbi in
klepetu vztrajalo naprej.

Prijeten večer nam bo ostal v lepem spominu.

Tudi naš predsednik Boris je počastil svetega Martina (foto: Primož Grebenjak)
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Silva Razlag, DŠI Most Ptuj | Društvo paraplegikov severne Štajerske

S TOTEGA EKA
Slovenski paraplegiki in Društvo za šport invalidov Most Ptuj z roko v roki – kostanjev
piknik v Paracentru

N

ovembra letos minevajo tri
leta, odkar se je skupina posameznikov, ki so vsak na svoj
način močno povezani s športom, odločila ustanoviti Društvo za šport invalidov, ki mu predseduje bivša vrhunska
slovenska kegljavka Andreja Razlag.
Dodali smo mu ime Most, saj najbolje
opisuje naše delovanje. Združevanje
in povezovanje sta naša osnovna cilja.
Združevanje športa invalidov s športom neinvalidov, povezovanje športa s
športom, ki je le eden in ne dela razlik
med ljudmi, temveč jih združuje. Zastavili smo si smele cilje, ki jih uspešno
realiziramo. Bogate izkušnje, ki smo si
jih posamezniki pridobili na različnih
področjih, povezujemo v delovanje, ki
je usmerjeno v sodelovanje, brisanje
mej, preseganje razlik in sprejemanje

drugačnosti. To nam je v teh treh letih
popolnoma uspelo. V naših vrstah imamo člane od petega do osemdesetega
leta iz celotne Slovenije. Med njimi so
nekateri bivši vrhunski športniki tako
invalidi kot neinvalidi. Našo največjo
skrb namenjamo ozaveščanju širše javnosti, predvsem mladih, da se lahko s
športom ukvarjajo tudi posamezniki, ki
jim je bilo življenje nekoliko manj naklonjeno. Tako po osnovnih in srednjih
šolah organiziramo predstavitve športov, v katerih so uspešni tudi invalidi in
se udeležujemo drugih promocijskih
aktivnosti.
Do sedaj smo obiskali Osnovno
šolo Olga Meglič Ptuj, Osnovno šolo
Juršinci in dvakrat Osnovno šolo Ljudski vrt Ptuj. Letos smo se prvič predstavili na ptujskem športnem vikendu, ki

Streljanje za invalide s Francem Pinterjem (foto: arhiv DŠI Most)
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je po ocenah obiskovalcev zelo dobro
uspel tudi z našo »dodano« vrednostjo. Veseli smo sodelovanja z Zvezo
prijateljev mladine Maribor, ki nas je
letos jeseni povabila v dva pomembna projekta – predstavitve športov za
slepe na različnih postajah v Mariboru
v okviru »letečega avtobusa« in k sodelovanju pri razpisu in izboru najboljših
sloganov na temo proti nestrpnosti.
Pri naših aktivnostih nujno potrebujemo aktivne športnike invalide, ki
v živo predstavijo posamezne športe
in nekatere posebnosti, s katerimi se
pri tem srečujejo. Tu moramo izraziti
vso zahvalo Društvu paraplegikov
Severne Štajerske Maribor in še posebej podpredsedniku Borisu Klepu.
Vedno smo naleteli na pozitiven odziv
in njihovi člani so z veseljem predstavili
to, kar najbolje znajo – igranje košarke
na vozičkih in streljanje za invalide. Mladi so z navdušenjem spremljali njihove
košarkarske vragolije, prisluhnili številnim zgodam in nezgodam. Ob tem ne
smemo pozabiti še na pripravljenost
članov Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske za sodelovanje
na ptujskem športnem vikendu, ko so
»vskočili« namesto odsotnih košarkarjev mariborskega društva. Tudi tu je
svojo vlogo odigral Boris Klep, ki nas je
spomladi letos povabil k sodelovanju
na finalu državnega prvenstva v košarki na vozičkih, ki je potekalo na Ptuju.
Prepričani smo, da bo naše sodelovanje v bodoče še trdnejše in da bomo
skupaj naredili veliko za promocijo
športa invalidov.

[
Janez Raišp
KOSTANJEV PIKNIK
Letošnja jesen je postregla s čudovitim vremenom, s tem nam ponudila
možnost uživanja sadov pisane narave
v objemu sončnih žarkov. Tudi letos
smo v Paracentru v Oseku pripravili
sedaj že kar tradicionalen kostanjev
piknik. Vabilu na tokratno druženje se
je odzvalo lepo število članov, njihovih
svojcev in prijateljev. Posladkali smo se
s kostanji, ki nam jih je (kot že nekajkrat)
profesionalno spekel Janko. Bilo bi nenavadno, če v tem delu vinorodne države ne bi degustirali sadu vinske trte,
ki je iz mošta počasi prehajal v žlahtno
kapljico.
Druženje smo ob prijetnem klepetu nadaljevali do sončnega zahoda, kar
bi lahko simbolično pomenilo za letos
zaključek druženj v Oseku.
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Kostanjev piknik v Oseku (foto: Janez Raišp)

Kako vzdržljivo je dovolj?

www.uniortools.com
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Jože Globokar | Slovenska košarkarska liga Soča oprema - 1. in 2. krog

LANSKOLETNI DRŽAVNI PRVAKI
TRENUTNO PRVI
V letošnji slovenski košarkarski ligi SOČA-OPREMA tekmujejo štiri ekipe, ki so do sedaj
odigrale dva kroga. Prvega je 26. oktobra v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije
pripravilo Društvo paraplegikov severne Štajerske, drugega pa Društvo paraplegikov
Gorenjske. Po dveh krogih vodi ekipa aktualnih državnih prvakov Mercator Ljubljana.

V

prvem krogu se je v prvi tekmi v športni dvorani osnovne šole Miklavž na Dravskem
polju ekipa organizatorjev Palfinger
Marine pomerila z ekipo DP Celje in jo
premagala z rezultatom 53:36. V drugi
tekmi se je srečala z ekipo lanskih državnih prvakov DP Mercator Ljubljana
in tekmo izgubila z rezultatom 29:37. V
tretji tekmi so zmagali Gorenjci, ki so
moštvo DP Celje ugnali z 38:30.
Tekme sta ob komisarju lige Milanu Lukanu vodila sodnika Mitja
Dečman in Nedžad Budimlić. Ker pa

želimo povečati mrežo sodnikov, sta
na uvajanje prišla dva mlada sodnika iz
Maribora, od katerih je eden tudi sodeloval pri sojenju prve tekme.
Drugi krog je 23. novembra v športni dvorani BTŠ v Strahinju pripravilo
Društvo paraplegikov Gorenjske. Domačini so v prvi tekmi zaigrali proti
favorizirani ekipi DP Mercator Ljubljana
in jo izgubili z rezultatom 41:67. Z rezultatom 39:50 so izgubili tudi drugo
tekmo z moštvom Palfinger Marine DP
Maribor. Tretja tekma je po izenačenem
rezultatu ob polčasu (22:22) z nekoliko

Gorenjci (v rdečih dresih) so bili boljši od Celjanov. (foto: Andraž Muljavec)
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bolj borbeno igro v zadnji četrtini zmago le prinesla državnim prvakom. Ekipa
DP Mercator Ljubljana je ekipo DP Celje ugnala z minimalno razliko 41:40. V
dvorani imajo že kar nekaj časa težave s
semaforjem, zato je bilo delo zapisniške
mize in tehničnega dela zelo težavno.
Tudi v tem krogu sta tekme ob tehničnem delegatu Milanu Lukanu sodila
Mitja Dečman in Nedžad Budimlić.
Po drugem krogu vodi DP Mercator
Ljubljana, druga je Palfinger Marine DP
Maribor, tretja DP Kranj, četrta pa DP
Celje.
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Jože Globokar | NLB Wheel liga - prvi krog

NA VRHU LESTVICE CASTELVECCHIO
IN KKI VRBAS
Začelo se je tekmovanje v regionalni košarkarski ligi v sezoni 2013/2014. V tej mednarodni NLB WHEEL ligi nastopa šest ekip iz Avstrije, Italije, Hrvaške, BiH in Slovenije. Prvi krog
je 3. novembra v avstrijskem mestu St. Veit a.d. Glan blizu Celovca v skupini B pripravila
domača ekipa RSV Kärnten, v skupini A pa 10. novembra ekipa KIK Sana iz Sanskega
Mosta. Po prvem krogu sta na vrhu lestvice Castelvecchio in KKI Vrbas. Drugi krog bodo
moštva odigrala februarja v Italiji in BiH.
TEKME V SKUPINI B
– St. Veit a.d. Glan
Organizatorji so se v prvi tekmi pomerili z ekipo Slovenije in jo po dokaj
izenačeni igri dobili z rezultatom 58:55.
Športna sreča je bila tokrat očitno na
njihovi strani. V drugem spopadu so
morali premoč priznati italijanski ekipi
Castelvecchio, ki je gostitelje ugnala z
rezultatom 57:31. Italijani so slavili tudi
v tretji igri in moštvo Slovenije porazili
z rezultatom 62:51.
Tekme sta ob tehničnem delegatu
Milanu Lukanu brez zapletov vodila
sodnika Sebastian Adami (A) in Mitja Dečman (SLO).
Lestvica po prvem krogu skupine
B: prva Castelvecchio, druga Kärnten,
tretja Slovenija.
TEKME V SKUPINI A
– Sanski Most
Otvoritveno tekmo v skupini A sta
odigrali domača ekipa KIK Sana in KKI
Vrbas iz Banjaluke. Gostje so po treh
četrtinah vodili s petnajstimi točkami
razlike, nato nekoliko popustili, in na
koncu igre slavili z rezultatom 68:59.
Organizatorji so izgubili tudi drugi spopad z moštvom KKI Zagreb (50:63).
Tretjo tekmo je prepričljivo dobila favorizirana ekipa KKI Vrbas, ki je ekipo KKI
Zagreb premagala z rezultatom 84:62.

Slovenska reprezentanca (foto: arhiv ZPS)

Tekmovanja so vodili: tehnični
delegat Mitja Dečman ter sodnika
Krunoslav Peić (HR) in Mersud Topić (BiH), ki sta tehnično napako zaradi
ugovarjanja prisodila igralcu KKI Vrbas
Osmanu Jahiću.
Lestvica po prvem krogu skupine
A: prva KKI Vrbas, druga KIK Zagreb,
tretja KIK Sana.
Letošnjo ligo ponovno vodi vodja
športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije

Gregor Gračner, glavni pokrovitelj
je Nova ljubljanska banka, medijski
pa Kosarka.si.

"Kdorkoli je rekel, da ni pomembno, če zmagaš ali izgubiš, je verjetno izgubil."
(Martina Navratilova)
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Jože Globokar | Slovenija v Moskvi prva

HOMOGENA EKIPA
JE PRIKAZALA ODLIČNO IGRO
Slovenska košarkarska reprezentanca, ki je 16. in 17. novembra tekmovala na močnem
košarkarskem turnirju v Moskvi, je z odlično igro osvojila prvo mesto.

P

rvi dan je odigrala dve tekmi in
obe brez težav tudi dobila. Ekipo Kazan je premagala z rezultatom 64:34, ekipo Moskve pa s 64:37.
Tekmo si je ogledal tudi nekdanji as
Olimpije Vitalij Nosov.
V nadaljevanju tekmovanja je slovenska vrsta v tretjem kosanju z rezultatom 66:35 najprej ugnala ekipo
Tjumenska oblast, nato pa z visokim
rezultatom še ekipo Latvije (64:34).
Prvo mesto je osvojila Slovenija,
drugo Latvija, tretje Moskva, četrto pa
Kazan. Slovenija je vse tekme suvereno
dobila z veliko koš razliko. Tekme je sodil tudi naš sodnik Mitja Dečman, ki je
bil hkrati vodja naše odprave.
Trener Slovenije Peter Jakše meni,
da je bil turnir velikega pomena in za
pripravo naše ekipe zelo dobrodošel.
Tokrat so naši košarkarji prikazali skoraj vrhunsko igro. Posebej je navdušila
prva postava z vključno dvema rezervama. Opazen je velik napredek! Kapetan
ekipe Gregor Gračner je pripomnil,
da je turnir pomemben za preverjanje
forme pred evropskim prvenstvom, in
dodal, da so se pred nepoznanimi ekipami dobro znašli in iz igre v igro bolje
igrali. Vodja odprave in sodnik Mitja
Dečman je povedal, da je bil turnir
vrhunsko organiziran in da je moštvo
po mnogih letih spet postalo homogeno ter dihalo skupaj. Vseeno pa so še
rezerve, ki jih bo treba »potrenirati« in
izkoristiti na prihajajočem evropskem
prvenstvu v Brnu na Češkem.
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V Moskvi so v ekipi Slovenije zaigrali:
Gregor Gračner (kapetan ekipe), Danilo
Kamenik, Enis Musič, Simon Gračnar, Jovita Jeglič, Janez Učakar, Slobodan Ba-

Spomin na Moskvo (foto: arhiv ZŠIS)

njac, Milan Slapničar, Nedžad Budimlić,
Boris Klep in Suad Hodžić. Ob trenerju
Jakšetu sta jih vodila še pomočnika
Marjan Trdina in Milan Lukan.
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Jože Globokar | Dobrodelna akcija, 18. ljubljanski maraton

ROČNI KOLESARJI
Handbike kolesarji vedno bolj aktivni
ZA DOBER NAMEN
Na Kodeljevem v Ljubljani sta se 12.
oktobra dobrodelni akciji »Mali koraki
za velik cilj« pridružila tudi dva naša
ročna kolesarja – Primož Jeralič in David Razboršek.
Prevozila sta 50 kilometrov ter
tako po svoje prispevala k tej odmevni humanitarni akciji. Pod vodstvom
novinarja oddaje Svet na kanalu A
Jana Golje, ki je od samega začetka
pobudnik pomembnega dogodka,
so udeleženci s tekom po vsej Sloveniji zbirali denar za socialno ogrožene
družine in jim s pomočjo Zveze prijateljev mladine omogočili plačevanje
položnic za najnujnejše življenjske
stroške. Akcija je presegla vsa pričakovanja.
CILJNO ČRTO JE PRVI PREVOZIL MARKO
SEVER
Po sobotnem Lumpijevim teku malih nadobudnežev ter teku osnovnošolcev in dijakov so na 18. ljubljanskem
maratonu 27. oktobra kolesarili tudi
ročni kolesarji paraplegiki.
Na 42.195 m dolgi progi so svoje
moči merili: Marko Sever – DP severne Primorske, Marko Doberšek – DP
Gorenjske, Edo Ješe, Žiga Breznik,
Gal Jakič – DP ljubljanske pokrajine,
Primož Jeralič – DP Dolenjske, Bele
krajine in Posavja, David Razboršek,
Matej Lednik – DP jugozahodne Štajerske in Mitja Breg – DP Koroške.
Pridružili so se skoraj trinajst tisoč glavi
množici tekačev iz 40-tih držav, med
našimi kolesarji pa je ciljno črto prvi
prevozil Marko Sever.

Primož Jeralič in David Razboršek (foto: arhiv ZPS)

Na sobotnem in nedeljskem maratonu je skupaj teklo blizu 20.000
tekmovalcev. Zmagovalca 18. ljubljanskega maratona sta bila Etio-

pijec Mulugeta Wami in Kenijka
Caroline Chepkwony, najhitrejša
Slovenca pa Anton Kosmač in Žana
Jereb.

Naši ročni kolesarji pred startom na 42.195 m dolgi progi (foto: arhiv ZPS)
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Jože Globokar | 26. zaporedna medalja na velikih tekmovanjih

TIRŠEK Z BRONASTO MEDALJO
Špansko mesto Alicante je bilo od 20. do 25. oktobra prizorišče evropskega prvenstva v
streljanju za strelce invalide.

E

kipo slovenskih strelcev so sestavljali: Franc Pinter in Dušan Rupar v kategoriji SH1 ter
Gorazd F. Tiršek in Damjan Pavlin
v kategoriji SH2. Vodila sta jih trenerka Polona Sladič in njen pomočnik
Aleš Kosmač. Žal je zaradi poškodbe
komolca doma ostala Veselka Pevec
iz DP ljubljanske pokrajine, poškodbe
pa so na tekmovanju pestile tudi Tirška in Ruparja.
Najprej sta v disciplini R1 – zračna
puška stoje nastopila Franc Pinter in
Dušan Rupar. Franc Pinter je zasedel
8. mesto, dočim je Rupar je ostal brez
finala in zasedel 21. mesto. Po kvalifikacijah je bil Pinter z dosežkom 616.0
kroga odličen drugi, a v finalu uspeha
žal ni ponovil. Evropski prvak je postal
Srb Laslo Šuranji, srebro je pripadlo
Nemcu Norbertu Gauu, bron pa Švedu Martinu Hällu.
Drugi dan tekmovanja sta v skupini
R3 (zračna puška leže) tekmovala Franc
Pinter in Dušan Rupar, ki sta obstala v
kvalifikacijah. Pinter je z izidom 622.1
kroga zasedel 33. mesto, Rupar je bil s
620.4 krogi 38.
A tretji dan tekmovanja bronasta
medalja! V disciplini zračna puška (R4)
jo je osvojil naš strelec Gorazd F. Tiršek
(629.0), slovenski uspeh je s 4. mestom
dopolnil njegov reprezentančni kolega
Damjan Pavlin (626.0). Evropski prvak
je postal Ukrajinec Vasilij Kovalčuk
(630.0).
Z malokalibrskim orožjem je Franc
Pinter osvojil 6. mesto (412.3).
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Naša reprezentanca na Evropskem prvenstvu (foto: arhiv ZŠIS)
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Jože Globokar | Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu

EKIPA ZVEZE SEDMA
Društvo invalidov Slovenj Gradec je 9. novembra v organizaciji Zveze za šport invalidov
– POK pripravilo ekipno državno prvenstvo v hitropoteznem šahu.

V

Adam Dmitrović
iz DP ljubljanske
pokrajine. Naše moštvo je med devetimi s 13,5 točkami
osvojilo sedmo mesto. Prva je bila ekipa DI Maribor (29),
druga DI Črnomelj
(25,5), tretja pa MDI
Litija – Šmartno
(23,5). Tekmovanje
je vodil sodnik Gregor Šmon.

Šahisti Zveze paraplegikov na državnem prvenstvu (foto: arhiv ZŠIS)

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

prostorih Doma upokojencev so se za naslov državnega prvaka potegovale
ekipe v moški in ženski konkurenci.
Organizacija tekmovanja je bila odlična, saj je bilo za tekmovalce izredno
dobro poskrbljeno. Pred boji na črnobelih poljih je šahiste pozdravil župan
Občine Slovenj Gradec Andrej Čas.
V konkurenci moških je tekmovala tudi
ekipa Zveze paraplegikov Slovenije, sestavljali pa so jo: Franc Pinter in Bogdan Petek iz DP severne Štajerske,
Vojko Gašperut iz DP Istre in Krasa ter

Želite nakupovati na obroke brez obresti?
Izberite zanesljiv in ugoden način – NLB Plačilne kartice MasterCard, Visa in Karanta.* Poiščite prodajna mesta označena z nalepko
Nakupi na obroke in nakupujte na 2 do 12 obrokov, brez obresti, dodatnih stroškov in dokumentacije.
*Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in Karanta ter NLB Poslovno kartico MasterCard.

www.nlb.si/obroki

Kontaktni center: 01 477 20 00
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Anita Trebše | 20. državno tekmovanje v spretnostnih vožnjah

RALLY
Pod motom »vse za varnost v cestnem prometu« smo tokrat v soorganizaciji z ZŠAM
Murska Sobota, AMD Murska Sobota 21. septembra že dvajsetič priredili spretnostne
vožnje.

T

ekmovanja se je ob starodobnikih in motoristih udeležilo predvsem veliko število paraplegikov in tetraplegikov, ki so tekmovali v
osmih kategorijah s posebej prilagojenimi vozili na ročno upravljanje, ločeni
v kategorijah moški-ženske in tetraplegiki posebej.
Start je bil na poligonu v Spanik
centru v Murski Soboti, kjer se je preverjala natančnost in spretnost udeležencev na označeni in namensko prirejeni progi. Kljub lanskoletnim obljubam
organizatorjev o spremembi trase je
ta ostala še vedno ista. Kot vsako leto
je pot vodila skozi občino Moravske
Toplice, Puconci, vse do Sebeborcev,
kjer so se pomerili tudi v teoretičnem
znanju. Med vožnjo so člani komisije
spremljali udeležence in točkovali pravilnost upoštevanja cestno-prometnih
predpisov.
Med paraplegiki in tetraplegiki je
tekmovalo 12 članov iz petih regijskih
društev: DP severne Primorske, DP Istre in Krasa, DP severne Štajerske, DP
JZ Štajerske ter DP Prekmurja in Prlekije.

Doseženi rezultati:
Osebni avtomobili: paraplegiki za
DP
1. Vinko Hren (Spodnji Jernej pri Ločah)
2. Dušan Slana (Tišina)
3. Franc Borovnjak (Murska Sobota)
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Prvo mesto je dosegel Vinko Hren. (foto: arhiv DPPP)

Osebni avtomobili: tetraplegiki za
DP
1. Leon Jurkovič (Stanetinci)
2. Klavdij Leban (Tolmin)
3. Alojz Velner (Vučja Gomila)
Osebni avtomobili: parapleginje
za DP
1. Jožica Zadravec (Ljutomer)
Osebni avtomobili: veterani
1. Boštjan Bobovec (Gančani)
2. Viktor Vidonja (Kruplivnik)
Vojaška vozila – jeepi
1. Štefan Jančarič (Noršinci)
2. Geza Džuban (Moravske Toplice)
3. Franc Bažika (Murska Sobota)

Osebni avtomobili – brez kategorije
1. Štefan Žibrik (Markišavci)
Motorji brez prikolice
1. Drago Tanacek (Vadarci)
2. Anton Simonič (Prešetinci)
Motorji brez prikolice – veterani
1. Rudi Kovač (Murska Sobota)
2. Simon Kojek (Tešanovci)
3. Janez Farič (Selo)
Motorji s prikolico – veterani
1. Avgust Gomboc (Gorica)
Kljub lepemu vremenu in dobri organizaciji je bila udeležba skromna.
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Metod Zakotnik | Likovna kolonija in razstava v Semiču

PALETA BARVNIH ODTENKOV
Likovna sekcija je v prvem tednu oktobra gostovala v Domu paraplegikov v Semiču. Pripravila je skupinsko razstavo z naslovom »Paleta barvnih odtenkov« v Kulturnem centru
Semič.

D

om paraplegikov v Semiču je
v jesenskem času za teden dni
sprejel člane Likovne sekcije
Zveze paraplegikov Slovenije. Zbrani
udeleženci smo že ob samem prihodu
začutili objem hladnih prostorov. Stene
hiše in vlažen zrak v njej se dlje časa nista ogrela niti po vključitvi ogrevalnega sistema. Pa vendarle nam je vroča
želja po slikanju dajala vtis, da prostor
postaja toplejši. Dodatno energijo nam
je dajal tudi mentor Rasso Causevig.

ga društva in učenke likovnega krožka
OŠ Belokranjskega odreda iz Semiča z
mentorico Vlasto Henigsman. Ob tej
priložnosti smo goste seznanili z načinom življenja na invalidskem vozičku in
z vzroki, ki so pripeljali do invalidnosti
naših članov. Učenke so spoznale likovno ustvarjanje naših likovnikov in se
poskusile v slikanju z usti. Na platno so
naslikale skupinsko delo, ki je bilo poleg
50 likovnih del in ostalih 20-ih avtorjev
razstavljeno na skupinski razstavi z na-

Na otvoritvi razstave v Semiču (foto: Rasso Causevig)

Pri delu nas je usmerjal tako, da smo
lahko nadgrajevali svoje znanje.
Kolonija je potekala v obliki mini
ex-tempora. Na delavnicah so sodelovali tudi umetniki iz lokalnega likovne-

slovom PALETA BARVNIH ODTENKOV. Razstavo je 4. oktobra uradno
odprla županja občine Semič Polona
Kambič. Ob dogodku je o kulturnih
dejavnostih pri Zvezi paraplegikov Slo-

venije nekaj besed izrekel tudi predsednik Dane Kastelic. Razstavljena
dela in njihove avtorje je predstavil absolvent umetnostne zgodovine Jaka

Vroča želja po slikanju nam
je dajala vtis, da prostor postaja toplejši.
Racman. Otvoritev razstave je bila
del mozaika ob praznovanju občine
Semič. Povezovala jo je Leja Kambič,
popestrila pa mlada klarinetista Maša
Kambič in klaviaturist Andrej Kunič.
Prispevek z otvoritvene razstave je bil
predvajan na lokalni televiziji Vaš kanal.
Delo likovnikov smo predstavili tudi na
lokalnem radiu Krka. Obiskal nas je naš
sosed Janko Bukovec in na pokušino
prinesel letošnje belo in rdečo sorto
grozdja, iz katerega bo nastala odlična
belokranjska kapljica.
Svoje likovno znanje smo nadgrajevali: Jožica Ameršek, Anka Vesel,
Dragica Sušanj, Ljudmila Turk, Ana
Šter, Lucija Kocjančič, Miran Jernejšek,
Franc Ekart, Boris Šter, Klavdij Leban,
Damjan Rogelj, Željko Vrtelj in Metod
Zakotnik.

Odgovorni smo za to, kar
naredimo, pa tudi za tisto,
česar ne narediimo.
(Voltaire)
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Benjamin Žnidaršič | Zlata paleta 2013

PODELILI ZLATE PALETE IN CERTIFIKATE
V likovni galeriji Trboveljskega delavskega doma so 15. novembra odprli zaključno likovno razstavo Zlata paleta 2013.

N

a odprtju razstave, ki jo orga- tografijo Bojana Gvardijan za Zimski
nizira Zveza likovnih društev kontrast na Kočevskem jezeru.
Projekt Zlata paleta je dolgoročni
Slovenije, so podelili tudi
nagrade za najboljše likovne dosežke projekt Zveze likovnih društev Slovepri izvajanju projekta Zlata paleta. Na nije, ki vzpodbuja ljubiteljsko likovno
slovesnem dogodku
so bili podeljeni certifikati kakovosti za tekoče
leto v vseh zahtevanih
smereh: grafika, risba,
slikarstvo, abstraktno
slikarstvo, kiparstvo in
fotografija. Izmed izbranih certifikatov je
bila za vsako področje
podeljena tudi Zlata
paleta. Zlate palete in
certifikate je podelil
predsednik Zveze likovnih društev Slovenije
Naši dobitniki priznanj (foto: Leo Kočevar)
Branko Železnik v
spremstvu tajnice društva Kaje Železnik. Za pester kulturni ustvarjalnost in pospešuje njen razvoj.
program so poskrbeli učenci Glasbene Zveza deluje z namenom širjenja in rašole Trbovlje z učitelji. Razstava je bila zvoja ljubiteljske likovne dejavnosti na
višjo kakovostno raven. Skrbi za razvoj
odprta do 15. decembra.
V letošnjem projektu Zlata paleta ljubiteljskih likovnikov v celovite ume2013 je sodelovalo 218 avtorjev iz 23 tniške osebnosti na področju likovne
slovenskih društev, med katerimi je vzgoje in izobraževanja, organiziranju
strokovna žirija zveze izbrala 51 del za likovnih prireditev, medsebojnem obzaključno razstavo. Zlato paleto je za veščanju in obveščanju javnosti ter
risbo prejel Rajko Bogataj za delo širjenju in promociji te zvrsti kulturne
Oseka, za grafiko jo je dobila Majda dejavnosti v slovenskem in mednaroDrnovšek za delo Soba, za slikarstvo dnem kulturnem prostoru.
si jo je po mnenju strokovne komisije
zaslužil Peter Petovar za sliko Vodne Metod Zakotnik
alge, za abstrakcijo Simona Robin IZJEMEN USPEH LIKOVNIKOV ZPS
Člani Likovne sekcije Zveze paraza Vesoljne poti, za kiparstvo Robert
Kosmač za delo brez naslova in za fo- plegikov Slovenije poželi izjemne uspe-
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he na natečajih za ZLATO PALETO v
letu 2013
V Delavskem domu v Trbovljah je
potekala zaključna prireditev z razstavo
likovnih del s pridobljenimi certifikati
v letu 2013. Na natečaju za
Zlato paleto smo sodelovali
tudi likovniki ZPS na teme, ki
so bile izbrane, in sicer: VODA,
VIR ŽIVLJENJA; ZIMSKI PEJSAŽ
in GIBANJE V PROSTORU. S
strani Likovne sekcije je bilo
na izbor oddanih preko trideset del v različnih tehnikah in
šestih načinih izražanja: risbi,
grafiki, realističnem slikarstvu,
abstraktnem slikarstvu, fotografiji in kiparstvu. Vsa dela,
ki so bila izbrana za razstavo
glede na način izražanja, so
prejela priznanja.
prejemniki certifikatov:
Risba: Benjamin Žnidaršič in Silvo
Mehle
Grafika: Klavdij Leban in Metod Zakotnik
Realistično slikarstvo: Dragica Čadež
in Boris Šter
Abstraktno slikarsvo: Dragica Čadež
Kiparstvo: Ljudmila Turk
Vsem prejemnikom certifikatov iskreno čestitamo.
Kot vodja kulturnih dejavnosti se
zahvaljujem vsem, ki ste nam omogočili delovati na likovnem in kulturnem
področju. V prihodnjem letu vam želim
veliko kreativnosti in uspešnega ustvarjanja pri svojem delu.
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Jože Globokar | Razstava prikazuje živopisen in drhteči svet cvetličnih tihožitij

MEDNARODNA RAZSTAVA
SLIKARJEV VDMFK
Založba UNSU je 14. novembra v Ruskem centru znanosti in kulture v Ljubljani odprla
likovno razstavo, na kateri so slikarji, ki so člani Mednarodnega združenja slikarjev, ki
slikajo z usti ali nogami, razstavljali 37 svojih del na temo cvetja. Na razstavi, ki ima
mednarodni pridih, sta s po tremi deli sodelovala tudi prijatelja naših slikark in slikarjev
Yitzhak Adir iz Izraela in Ilias Raftopoulosn iz Grčije.

P

red odprtjem razstave je šte- drugimi objektivno formalnimi vidiki. la. Najbogatejšo in najbolj večplastno
vilne prijatelje naših likovnikov Tihožitja kot slikarski motiv predsta- pomenskost je tihožitju vdihnilo flamin ljubitelje tovrstne likovne vljajo zimzelen repertoar slikarskih sko slikarstvo v obdobju tridesetletne
umetnosti nagovorila vodja oddelka slogov kot vsebinsko enostavne upo- vojne oz. zgodnjem baroku prve poRCZK Valerija Kilpjakova in vsem dobitve predmetnega sveta, pogosto lovice 17. stoletja. To obdobje pomeni
zaželela dobrodošlico. Dodala je, da so izpovedujoče tematike ničevosti (va- največji razcvet tega motiva, posebej
pa cvetličnih tihopočaščeni, ker ta
žitij.«
kulturni dogodek
Racman je v
lahko spremljajo v
nadaljevanju pot
njihovem centru.
cvetličnih tihožitij
S tem dogodkom
orisal v 19. stoleso pridobili nove
tju, ki jim je okrprijatelje, hkrati
nilo simboliko in
pa so bili navdujim pridalo nadih
šeni nad likovnim
lagodnega življeustvarjanjem nanja prostega časa,
ših umetnikov, ki
in v 20. stoletju,
so na delavnici
kjer je šla pot v
pokazali slikanje z
smeri ekspresivne
usti ali nogami.
ali geometrijske
Likovni kritik
abstrakcije ter se
(absolvent umepreko »fotorealiztnostne zgodovima« vrnila nazaj v
ne) Jaka Racman
Slikarke in slikarji člani VDMFK z direktorico Založbe UNSU Kláro Soós (foto: arhiv ZPS)
diskurzivno širino
je ob kulturnem
današnjega dne.
programu predstavil avtorje in njihova dela. Med nitas) ter minljivosti življenja (memenKratka ocena razstavljenih del:
drugim je povedal: »Svet likovne ume- to mori). Segajo na sam začetek prvih
Vojko Gašperut na mojstrskih,
tnosti slikarstva bogatijo številni raz- visokih civilizacij. Od starega Egipta in
lični neposredno spoznavni motivi. Perzije so potovala skozi čas in prostor haptično oprijemljivo modeliranih poNekateri skrivajo v sebi bogato vse- ter preko grške in rimske antike prispe- mladnih šopkih v igrivih detajlih izpribino mitskih, verskih ali zgodovinskih la vse do krščanske Evrope, ki jih je v čuje vsebinski nadih;
Benjamin Žnidaršič predstavlja
zgodb, drugi pa nas nagovarjajo samo ikonografiji (vsaj nekoliko tudi vsebins kompozicijo, barvami, senčenjem ter sko povedno) pomensko predrugači- za svoj slikarski način monumentalno
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lirično izpovedno sončnico, z barvno
in potezno ekspresivnim abstrahiranim cvetličnim tihožitjem pa tudi
drzno odpira pot v sodobne slikarske
sfere;
Silvo Mehle vzpostavlja slikarski
dialog s koloritom starih flamskih mojstrov, medtem ko je objektivizacija motiva in izbrušeno gladka površina slik
nadih 19. stoletja;
Martina Pavlovič igrivo in z nadihom makro-fotografskega kadriranja
osredinja pozornost na posamezne
cvetove;
Dragica Sušanj svoje simbolne
trnove cvetlice s preigravanjem nasebnih senc postavlja pred izrazito temna
ozadja, kar jim popolnoma spremeni
osnovni značaj;

Željka Vertlja zaznamuje občudovanja vredno prežemanje motivov
in osebnih občutenj, podanih z barvnimi prehodi;
Neja Zrimšek Žiger se svojim odraslim in zrelim slikarskim kolegom že
hrabro postavlja ob bok s prepričljivo
barvno modelacijo, likovni talent pa
izkazuje tudi Erik Pibernik;
Roman Gruntar in Angela Medved podajata likovno nekoliko naivne,
zato pa toliko bolj skrbno urejene živopisne šopke;
Nevenka Gorjanc na svojih slikah prepleta realno podajanje flore in
favne z romantično idealiziranim, posebno pozornost namenja čisti in jasni
govorici risbe in barv ter poetizirajoči
gestiki čopiča;

Nekoliko drugačen pa je v svojem
nagovoru atmosferski pristop Grka Iliasa Raftopolusa in Izraelca Yitzhaka Adirja.
V dopoldanskem času je v centru
potekala slikarska delavnica, kjer so
se slikarji izpopolnjevali v različnih slikarskih tehnikah. Njihovo slikanje so si
ogledali tudi malčki iz vrtca Brod pod
Šmarno goro in skupine dijakov prvega letnika trgovske in aranžerske šole v
Ljubljani.
Kulturni dogodek je popestrila in
posebej obogatila glasbena etno skupina POT, ki je posebej za to priložnost
pripravila splet ruskih popularnih in
zimzelenih pesmi. Njihov nastop je lepemu kulturnemu dogodku dodal še
poseben pečat.

Jože Globokar | Slikarji Likovnega društva Rajko Slapernik ustvarjali v Semiču

ZVEZI POKLONILI SLIKI
Zveza paraplegikov Slovenije je Likovnemu društvu Rajko Slapernik iz Ljubljane od 16.
do 19. septembra omogočila, da so njihovi slikarji svoje umetniško znanje dopolnjevali v
našem Domu paraplegikov v Semiču.

V

idilični belokranjski pokrajini menčič in naš priznani slikar (polno- združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
med vinskimi goricami pod pravni član elitnega mednarodnega nogami) Vojko Gašperut 4. novemSemiško goro je 12
bra obiskala Zvezo in
udeležencev na likovni depredsedniku Danetu
lavnici pililo svoje znanje v
Kastelicu izročila dve
različnih slikarskih tehnikah.
prelepi akvarelni sliki
Nastala so čudovita dela, ki
slikarjev Franca Skerjih bodo avtorji v decembinka in Marjana Zabru na skupinski razstavi
letela. Sliki sta nastali v
obiskovalcem predstavili
času njihovega ustvarv razstavnih prostorih Kuljanja v Semiču, verjetno
turnega centra v Semiču.
pa bosta krasili prostore
Kot pozornost dobrega
doma. Goste bosta vsak
sodelovanja na kulturnem
trenutek spominjali na
področju sta predstavnika
naš Semič in trse v vinoSliki nas bosta spominjali na Semič in trse v vinogradu. (foto: arhiv ZPS)
društva – Alenka Klegradu učnega vrta.
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Benjamin Žnidaršič | Razstave, delavnice

SLIKARSTVO IN ŠE KAJ
Dnevi evropske kulturne dediščine in mednarodna slikarska razstava ter projekcija filma v žagi na izviru Veliki
Obrh
DOGAJANJA V ŽAGI
Javni zavod za kulturo in turizem
grad Snežnik, Zavod ARS VIVA, Društvo
žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina ter Potepinke so 29. septembra
v žagi na izviru Velikega Obrha z bogatim
programom obeležili dneve evropske
kulturne dediščine. Naslov prireditve je
bil »Vesela voda goni mline, žage ... «
V programu je Matjaž Žnidaršič predstavil projekt Poti dediščine
Loške doline. Prav tako je Benjamin
Žnidaršič razložil, kakšno vlogo ima
pri tem projektu Zavod ARS VIVA. O
ponovnem prebujanju mlina in žage v
Bajerju je spregovorila Janja Mlakar. S
premierno projekcijo dokumentarnega
filma o sečnji, spravilu in razrezu lesa z
naslovom Zgodba o lesu smo se na
poseben način spomnili naših prednikov. Film je posnel Klemen Kraševec
v produkciji Zavoda ARS VIVA. Benjamin Žnidaršič je bil pobudnik, redaktor
in producent. Pri snemanju je sodelo-
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OSNOVNOŠOLCI NA NARAVOSLOVNEM
DNEVU
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja iz Starega trga pri Ložu je v okviru
naravoslovnega dneva za 7. razrede
26. septembra pripravila obisk žage
na Velikem Obrhu. Tu so lahko videli
star način razreza hlodovine in poslušali razlago Benjamina Žnidaršiča o
zgodovini Zakrajškove žage in mlina.
Na izviru in ob žagi so otroci reševali
naravoslovne naloge ter ob tem spoznavali naravo.
Obenem jim je Benjamin Žnidaršič predstavil invalidnost in slikanje z

vala družina Kandare, Franc Kodrca in
Aljaž Kočevar. Zahvaljujemo se tudi
vsem drugim, ki so pri snemanju z veseljem pomagali.
Razstavo in
pokušino različnih vrst domačega kruha je pripravilo Društvo
žena in deklet s
podeželja Ostrnice iz Loške doline.
Na delavnicah za
mlado in staro so
obiskovalci lahko sodelovali pri
izdelavi pručke
(Franc Klemenc),
Slovenski slikarji z usti ali nogami so se predstavili na festivalu v Canrisanju, spoznavakarjevem domu. (foto: Tomaž Penko)
li zdravilna zelišča
in kuhali marmeusti. Razložil je, kakšno je delovanje
lado (Dragica Čadež).
Na mednarodni razstavi likovnih del invalidov pri nas v okviru Zveze parasodelujejo: Ludvik Šraj, Dragica Čadež, plegikov Slovenije, skozi Mednarodno
Urška Žnidaršič, združenje slikarjev, ki slikajo z usti ali
Vinko Bogataj, Ras- nogami (VDMFK), pa tudi delo invaliso Causevig, Jože dov v tujini.
Potokar in slikarji
z usti Benjamin FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO
Žnidaršič, Izak Adir OBDOBJE
Na Festivalu za tretje življenjsko ob(Izrael), Ilias Raftodobje v Cankarjevem domu v Ljubljani
poulos (Grčija).
Program so s smo se 1. oktobra predstavili tudi slikarpoezijo in glasbo ji z usti in nogami. Letos je potekal feobogatili: voditelji- stival med 1. in 3. oktobrom pod krovca Vesna Kovač, nim sloganom Vsi smo ena generacija!
Miha Razrih in Slogan je poudaril, da družbo skupaj
Osnovnošolci pozorno prisluhnili (foto: Tomaž Penko)
soustvarjamo prav vse generacije, ki
Boštjan Šmalc.
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bogat kulturni program na odprtem
odru. Prisluhnili ste lahko številnim
pevskim nastopom ter si ogledali
nastope plesnih, folklornih in gledaliških skupin.
Na sejemski razstavi so se predstavili: društva upokojencev, zdravilišča, kulturne ustanove, farmacevtska podjetja,
domovi za starejše, športna društva,
izobraževalne institucije, medijske hiše,
založniki, IT podjetja idr. Obiskovalci ste
lahko v času sejma izkoristili številne sejemske popuste.

Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju. (foto: Tomaž Penko)

smo med seboj povezane in soodvisne. Na festivalu so se udeleženci brezplačno udeležili množice kulturnih in
izobraževalnih dogodkov ter ugodno
nakupovali na sejemski razstavi. Tudi
Založba UNSU je predstavila svojo ponudbo.
Izobraževalni program je ponudil
veliko informacij o preventivi s tradicionalno kitajsko medicino, o kozmetični
akupunkturi, ohranjanju zdravih kosti in
osteoporozi, vplivu bolečine na kakovost življenja, posebni tehniki zdravja,
imenovani naturopatija, razstrupljanju
za zdravo življenje, paliativni oskrbi in
soočanju z demenco. Dobili ste lahko
nasvete za aktivno ter zdravo staranje
in kako lahko izboljšate svoje bivalno
okolje. Niso manjkali niti plesne, športne, računalniške delavnice ter potopisna predavanja.
Strokovni program je ob evropskem
letu državljanov obiskovalcem festivala
ponudil odgovore na to, kaj pomeni biti
evropski državljan, kaj pomeni biti aktiven državljan ter kako aktivno državljanstvo prakticirati v vsakdanjem življenju.
Zraven so tekle razprave, kako generacije
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sobivamo v današnji družbi, kako si lahko medsebojno pomagamo in se spodbujamo za bolj kakovostno življenje na
različnih področjih – od izobraževanja
do dela, od skrbi za zdravje do pomoči
in podpore, ko zbolimo ali opešamo.
Člani društev upokojencev, dijaki in učenci so tudi letos pripravili

DEMONSTRACIJA SLIKANJA IN
POGOVOR NA URI - SOČA
Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu – Soča je 8. oktobra
Benjamin Žnidaršič pripravil motivacijsko delavnico za novopoškodovane invalide, ki so trenutno na
rehabilitaciji zaradi različnih poškodb.
Ob pogovoru je Benjamin predstavil
svojo življenjsko pot in težave, ki jih
je moral premagati, da je lahko postal uspešen. Predvsem je opozoril
na vztrajnost in voljo, če hočeš iz življenja nekaj narediti. Vztrajati v svojih sposobnostih tudi takrat, ko se ti

Benjamin ob ogledu razstave, spodaj desno njegovo nagrajeno delo. (foto: Dragica Čadež)

[
vse že ničkolikokrat podre. Ko gre za
življenje, ljudje v sebi poiščemo neizmerno moč in smo zmožni premagati
probleme, za katere smo prej mislili,
da so nepremagljivi.
Na koncu pogovora smo izvedli delavnico slikanja z usti, ne za to, da bi vsi
novi invalidi postali slikarji, ampak da
bi poskusili nekaj, česar še niso. Na delavnici je bil prisoten tudi slikar z usti in

član Mednarodnega združenja slikarjev
z usti ali nogami Roman Gruntar, ki
je s svojo izkušnjo dopolnil Benjamina
Žnidaršiča.
EX TEMPORE LOGATEC
21. septembra je potekal v Logatcu
že 9. slikarski ex tempore, ki je k sodelovanju pritegnil 31 slikarjev. Ustvarjali
so pod imenom Moja najljubša tema.
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V kratkem kulturnem programu je
Anamarija Stibil Šajn, umetnostna
zgodovinarka in predsednica izborne komisije, predstavila razstavo in
utemeljila izbor. Podeljeni so bili: tri
nagrade in dve priznanji za kvaliteto.
Prvo nagrado je dobil Predrag Silvasy.
Med nagrajenci je bil tudi Benjamin
Žnidaršič, ki je dobil posebno priznanje za kvaliteto.

Jože Globokar | Ob otvoritvi je slikarja predstavil evropski poslanec Jelko Kacin

GAŠPERUT RAZSTAVLJAL V
EVROPSKEM PARLAMENTU
Naš priznani slikar in polnopravni član elitnega Mednarodnega združenja slikarjev,
ki slikajo z usti ali nogami (VDMFK), je od 21. do 24. oktobra imel samostojno razstavo v
Evropskem parlamentu v Strasbourgu. Razstavljal je na povabilo slovenskega poslanca
Jelka Kacina.

O

b otvoritvi razstave v Galeriji Nord je slikarja predstavil
poslanec Jelko Kacin in orisal
njegovo nadvse ustvarjalno pot. Posebej je poudaril njegovo humanitarno
dejavnost in da je bil Vojko eden prvih
slovenskih slikarjev, ki sestavljajo svetovno združenje slikarjev, ki slikajo z usti
ali nogami.
Gašperjeva slikarska pot je dolga,
saj se je s tem izzivom spopadel že
v času medicinske rehabilitacije leta
1968. Njegova dela nastajajo v različnih
tehnikah, najbolj pa je poznan po slikah
solin in kraških motivih. Na tej izredno
odmevni razstavi je razstavljal 24 del v
olju na platno in akrilni tehniki.
Na kulturnem dogodku v palači
Evropskega parlamenta v Strasbourgu so
bili tudi drugi slovenski poslanci in predstavniki drugih držav, ki so se z našim slikarjem pogovarjali predvsem o nekoliko
drugačni tehniki slikanja in njegovi slikar-

Naš slikar v družbi evropskih poslancev (foto: arhiv VG)

ski poti. Ob tej priložnosti je imel intervju
za Radio in TV Slovenija. Vojko Gašperut –

Gašper je ponosen, da je razstavljal v tako
pomembni evropski ustanovi.
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Aleksander Grum

FILM ZA VSE
Po dveh uspešno izpeljanih projektih, ki sta v prejšnjih letih invalide spodbujala k ustvarjajnu v gledališču in literaturi, se letos začenja tretji. Film za vse bo, kot že ime pove, namenjen filmski ustvarjalnosti.

P

rojekt Film za vse administrativno vodi Rotary klub iz Nove
Gorice, poteka pa ob finančni
podpori Ministrstva za kulturo in Evropskega socialnega sklada. Projekt je namenjen različnim invalidom. V dobrem
letu dni bo ponudil sedem različnih
delavnic, skozi katere bodo udeleženci
spoznali celoten proces nastanka videa
oziroma filma – od pisanja scenarija,
preko režije, igre in snemanja do montaže in distribucije. Usposabljanja bodo
skupaj z vsemi podpornimi aktivnost-

bodo organizirane v Novi Gorici, nekatere pa v Ljubljani, tako da bo udeležba
omogočena tudi tistim, ki niso s Primorske. Na vseh delavnicah bo velik poudarek namenjen pridobivanju praktičnih
znanj: česar se bomo učili, bomo tudi
preizkusili. Tekom usposabljanj bo tako
nastalo nekaj kratkih filmskih izdelkov, ki
jih bomo kasneje predstavili širši javnosti. Ob tem bomo opozorili na splošen
pomen kulturne dostopnosti za invalide, s posebnim ozirom na dostopnost
filmskih vsebin, ki jih je z relativno majh-

Oder za vse in Knjiga za vse, sta bila
izpeljana zelo uspešno – projekt Oder

Vsi, ki vas zanima, kako nastajajo filmi in bi se želeli v
tem tudi preizkusiti, ste vabljeni k udeležbi na delavnicah!

za vse je leta 2010 prejel tudi prestižno
mednarodno nagrado Rotary Social
Award. Skupna inovativna
značilnost vseh treh projek  
Glavni cilj projekta je izboljšati
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nastajajo
filmi in bi se želeli v
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tem tudi preizkusiti, ste vabljeni k udeležbi na delavnicah!
Podrobnejši opis posameznih
mi, kot so prevozi invalidov, tolmačenje nimi dopolnitvami mogoče približati usposabljanj in koledar srečanj sta na
voljo na spletni strani www.filmzavse.
v znakovni jezik za gluhe udeležence, tudi gluhim in slepim gledalcem.
Film za vse je že tretji projekt s sku- si, lahko pa nam tudi pišete na info@
promocija ipd., potekala do sredine
naslednjega leta. Nekatere delavnice pno oznako “… za vse”. Prejšnja dva, filmzavse.si.
76

[

IZŽIVLJENJA

]

Franci Žiberna | Zlatoporočenca Fogec

»ŽIVETI OD SVOJEGA DELA IN BITI
SKROMEN JE MOJ MOTO.«
Pred časom mi je v lokalnem časniku pogled zastal na sliki, kjer sem prepoznal znan
obraz. Po prebranem naslovu, kjer je z velikimi črkami pisalo »Zlatoporočenca Fogec«, se
mi je potrdilo, da imam prav. Hkrati se je vame zagrizla slaba vest, saj sem že zelo dolgo
obljubljal, da ju bom obiskal.

T

a informacija me je dokončno ponosni na njihov delež v veliki zbirki
pripravila do odločitve, da po športnih dosežkov.
Poleg jubilantov, Stanislave Fogec
nekaj letih obiščem Andreja
in ženo Slavo, kot smo se klicali med in Andreja Fogca, sta bila na sliki še dva
našim druženjem. Veselil sem se, da mladeniča, in sicer Niko (17 let) ter Rok
z njima po toliko letih pokramljam (21 let) Zorko, ki ju nisem poznal. Ob
o vseh še živih spominih. Kako smo svoji radovedni duši sem kasneje odsploh začeli pri
društvu z vsemi
aktivnostmi. Malo
je med nami paraplegikov, ki bi
se spomnili vseh
naših najstarejših članov, ki so v
delo in šport društva prinesli veliko znanja, izkušenj ter modrosti.
Naštel bom samo
nekaj od teh:
Andrej Fogec,
Ivanka in Miha
Kostevc, Jože
Vidmar, Heda
Ivnik, Avgust
Grnjak, Stanko
Grmek, Adolf
Stanislava in Andrej Fogec (foto: arhiv AF)
Žaucer, Angelca
in Janez Šmigoc
itd. S kegljanjem, streljanjem z zrač- kril, da skupaj s staršema živita pod isto
no puško, ribolovom, košarko, šahom streho s Fogčevima. Sestavljajo veliko
in atletiko so se ukvarjali že pred usta- družino, ki si pomaga v vseh opravilih
novitvijo našega društva. Od njih smo – tako v domu kot tudi zunaj na mali
se veliko naučili in resnično smo lahko kršici zemlje.

Andrej se že lep čas ne udeležuje
društvenih družabnih prireditev in tudi
obnovitvene rehabilitacije ne. Največji
razlog je bil in je še, da mu je leva roka
v prijemu popuščala. Postopoma, a
zanj mnogo prehitro, je postajal nesamostojen in odvisen od tuje pomoči.
Kmalu tudi z desno roko ni bilo
boljše. A vseeno
je v njej ohranil
toliko moči, da
lahko z »joystickom« sam upravlja z električnim
vozičkom. Poleg
oteženega
gibanja in slabega
ravnotežja na vozičku ga zadržuje
tudi velika skrb
žene, ki mu je v
največjo pomoč
in oporo ter bi jo
težko nadomestil
kdo drug.
Toda kljub težkim preizkušnjam
v skupnem življenju sta si ustvarila
prijazen dom, ki ga na zrela leta delita z družino Zorko. Življenje v slogi in
medsebojni pomoči ustvarja obema
družinama dodatne moči in zagon,
da se laže soočajo z vsemi problemi. V
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pogovoru se je Andrej vselej vračal na
Nika in Robija, ki ju spremlja od malih
nog, ter si v nekaterih primerih na svoj
račun piše majhne, a lepe vzgojiteljske
zasluge.
Stanislava mi pokaže tudi sliko
sina Ivana, ki se je leta 1988. smrtno
ponesrečil. Nekateri smo ga poznali,
ker je z nami igral košarko, streljal z
zračno puško in se veselil vsakega
športnega uspeha, ki ga je dosegel
njegov oče Andrej; med njimi tudi
trojke s sredine telovadnice, ki jih je
realiziral v telovadnici v OŠ Markovci.
Za njim je ostala velika bolečina in
nešteto spominov.
Andrej mi proti koncu obiska še
zaupa: »Nikoli se nisem počutil kot invalid. Pri vsem mojem delu in življenju
sem bil mogoče najbolj nemočen takrat, ko bi moral seči po predmetu, ki
je bil shranjen ali visoko ali preveč odmaknjeno.«
Tudi danes z enim očesom spremlja politiko in dogodke okrog nje.
Razočaran je, koliko se je pri nas pokradlo, koliko je kriminala in neupravičenega bogatenja. Sam se drži tistih
modrosti, ki jih prenaša na mlade in
pravijo: »Ko si enkrat nadeneš suknjič
z nakradenim, ga v življenju nikoli več
ne slečeš.«
Ker smo pred iztekom starega leta,
sem hotel slišati od Andreja kakšno zaključno misel. Dolgo sva bila že v kuhinji, vmes naju je žena lepo pogostila
z bogatim narezkom, tako da je malce
utrujeno dejal: »Še vedno je dobro biti
skromen in pošten. Vsem želim veliko
ljubezni v družini. Tako se bodo lažje
in z več sreče prebijali iz dneva v dan
skozi tegobe paraplegije. Enostavno
želim, da bi bili zdravi in veseli in lepe
pesmi peli.«
Andrej, tebi in tvojim najdražjim
tudi mi želimo veliko, iskreno in preprosto – srečno.
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Prodam osebni avtomobil VW
Passat 2.0, diesel, letnik 2006, z vso
opremo, DSG menjalnikom in prestavami na volanu, zelo lepo ohranjen,
garažiran, nekaramboliran. Informacije
na 041/ 623 282, Zoran.

Velika sreča se vama je nasmehnila, ko čudovitega sina sta dobila, sedaj
življenje spremenjeno je, kar naenkrat
lepa družinica ste, verjemita v čudeže,
zato vama poslan vajin sin je, ker z njim
šele pravo življenje se začne. Iskrene
čestitke Gregorju in Sašenki!

Prodam ročno kolo, ki je primerno
za priklop na invalidski voziček. Ima 42
prestav. Posebej primerno je za uporabo oseb z zmanjšano mišično močjo
rok. Prilagaja se na vse športne vozičke.
Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 041 972 124. Tomaž

Društvo paraplegikov
jugozahodne Štajerske

Ročno kolo

Prodam klečeče ročno kolo Wolturnus (Otto Bock), ki je namenjeno
osebam z boljšim ravnotežjem (gibalno oviranim z dobro stabilnostjo trupa,
amputirancem ... ), ter ostalim, ki bi želeli med kolesarjenjem krepiti trebušne
in hrbtne mišice ter mišice rok in ramenskega obroča. Kolo je zelo dobro
ohranjeno in nepoškodovano ter vredno preizkusa.
Podatki:
- širina sedeža: 42 cm;
- prestave Sram X7 (27 prestav) z verižniki Stronglight 24-38-50;
- 2 sprednji zavori Shimano 105;
- kolesa velikosti 23-571 (650C x 23);
- okvir je izdelan iz toplotno obdelanega aluminija;
- dodatno: Schmickingov rotacijski

element na prestavah (daljša življenjska doba bovdna), 2 nosilca za
bidon, zastavica s karbonsko palico,
pripadajoče blazine.
Cena: 2000 EUR
Ogled in preizkus možen v okolici
Domžal.
Info: Peter, 051 350 499,
pcerar@gmail.com

Klečeče ročno kolo

[

V SPOMIN
Srečo SIMIČ
član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 30. 4. 1965
Marija BASTL
članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 9. 9. 1930
Marija UDOVIČ
članica DP Dolenjske,
Bele krajine in Posavja,
rojena 24. 1. 1951
Mira SLATENŠEK
članica DP jugozahodne
Štajerske,
rojena 26. 5. 1945
Marjan SOVIČ
član DP jugozahodne
Štajerske,
rojen 15. 12. 1953

VSPOMIN, ZAHVALE, OGLASI ]

Anita Trebše
V SPOMIN CVETKI POTOČNIK
Veter je odtrgal list z drevesa.
Med številnimi je izbral enega.
Ta list, ki je bil del našega življenja,
sedaj manjka.
Vedno bo manjkal ...
Ni jeseni brez listja in zime brez radosti; prav tako tudi ni prave sreče, če
je nimaš s kom deliti. Življenje je najlepša mavrica ljubezni, veselja, radosti,
spoštovanja, a tudi trpljenja. Zavetje si
iščemo v družini, pri starših ali prijateljih. Na tej poti si delimo srečo in smo
srečni. Toda v dolgosti življenja se z
nami poigrava tiha usoda, ki nas noče
uslišati in ne napovedati.
Žal je usoda doletela našo Cvetko.
Slovo, ki si ga nismo želeli niti pričakovali. V več kot 30 letih dela s para- in
tetraplegiki je pustila neizbrisen pečat.
Pred 30 leti se je Cvetka prvič srečala s plegijo. Prijatelj Franc Lutar, ki ga
je občasno negovala in mu pomagala,
je bil tetraplegik. Ob njem se je učila
rokovanja in pristopov do para- in tetraplegikov, ki so bili za novinko, kot
je bila sama, zelo dragoceni. Odtlej
je ostala z nami. Kot prostovoljka, asistentka, pomočnica, zaveznica in prijateljica.
Bila je vseprisotna. Imela je pravo
mero posluha, saj je vedela, kdaj priskočiti in kdaj se umakniti ... kot nevi-

ZAHVALE
Zelo sem hvaležen, da ste mi v letošnjem letu omogočili 14-dnevno bivanje v
zdravilišču Radenci. Prav tako se iz srca zahvaljujem, da ste to omogočili tudi ženi
Karolini kot moji spremljevalki. Z najlepšimi pozdravi.

Cvetka Potočnik

dna roka, na katero smo se opirali, ko
smo jo potrebovali. Z nasmehom je
znala razbliniti vse tegobe življenja. Z
optimizmom in veliko mero potrpežljivosti se je lotila tudi najzahtevnejših
del. Lahko rečemo, da je nenadomestljiva.
Spremljala nas je – kot varuh – na
vseh srečanjih, športnih prireditvah,
sodelovanjih, znotraj in zunaj društva. Naše člane je jemala kot svojo
družino, društvo ji je predstavljalo
drugi dom. Vedno je odhajala zadnja
in prihajala prva. Kadar je po zaslugi
nekoga na svetu več ljubezni, dobrote, svetlobe in resnice, je njegovo življenje smiselno. Tudi njeno je bilo ...
Ostala je sočutna in topla kljub svoji
bolezni, s katero se je borila pretežen
del življenja.
Spomin na njeno minulo delo
je zapisan z veliko ljubeznijo pri nas
vseh. Kljub skromnosti in ustrežljivosti
je ohranila notranjo veličino in milino,
zato bo njeno spoštljivo ime z zlatimi
črkami zapisano v spominu sleherne
članice in člana.

Franc Pernek
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RAZVEDRILO

]

Kuloarno Oko

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

U

f uf, skoraj bi me ne bilo v tem
Paraplegiku. Trije križarji upravnega odbora so se v svoji sveti
preproščini po boljšem glasilu vehementno spravili nad moje pisanje. Od
vodja prezidija so zahtevali celo glasovanje o tem, ali naj se me ukine! Ja, ukine! Vendar so ti križarji ostali samotni
jezdeci moje apokalipse. Zahvaliti se
moram ostalim sedmim razumnikom,
menda se je eden celo vzdržal, po vsej
verjetnosti ober šef, ker po defoltu krmari med Scilo in Karibdo, ampak ta
informacija ni preverjena. Tako bo del
upravnega odbora še naprej zagotavljal demokracijo.
Kaj mi očitajo meni l'ubi križarji? Kot
prvo: žalitev posvečenih in nedotakljivih,
satirična obravnava dogodkov, neprimerno pisanje na račun društev, celo
nekateri zaposleni so se imeli za žrtve
Špikove inkvizicije ... A glej ga zlomka, nobeden pa mi ni očital, da sem se zlagal.
Ali je to mogoče že strahospoštovanje?
Upravni odbor menda sploh ne potrebuje prenosa sej, ker vse informacije,
tudi tiste, za katere se dogovorijo, da
bodo do realizacije ostale v krogu posvečenih, takoj pridejo v javnost. Včasih
je kakšna informacija morda tudi zaradi
nerazumevanja po svoje interpretirana.
In samo nekaterim, seveda po njihovi
lastni presoji pomembnim članom odbora, ki menijo, da so lahko tudi predstavniki Zveze za stike z javnostjo, se
imam zahvaliti, da bralci ne ostanete
brez informacij. Živeli denunciantje in
klepetulje!
Po informacijah globokega grla, ki
ga imam pri Zvezi, je gruppenführer
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spet zaskrbljen zaradi skokov sodelavcev in sodelavk. Pa ne čez plot, da ne bo
pomote! Ampak do sosednjega bifeja in
trgovine, pa še pekarna se je vrinila med
priljubljene destinacije. Dušebrižniki mu
sporočajo, naj bo več doma, a meni se
zdi, da so sodelavci tudi na njegovo prisotnost že imuni. To pa kliče po trši komandi. Kaj bo na tem področju prinesel
veseli december, pa prihodnjič.
Menda predsednik po rebalansu
FIHO hodi samo še z razpredelnicami,
včasih jih je imel na A4, sedaj že na A3.
Zlobneži menijo, da mu peša vid ali pa
vidi vedno večji primanjkljaj?! Sodelavci znajo povedati, da edini program, ki
ga v tem trenutku še obvlada je excel.
Po informacijah je blizu vodilnih uvedel
stroge varčevalne ukrepe, a bojda samo
pri sočlanih. Dušebrižniki se sprašujejo,
ali se zaposlenih boji, da so nadpovprečno dobri, ali pa so že vsi na minimalcu? Morda bodo le-ti na vrsti v 2014,
potem bo res za vse happy new year.
Šokantno, vendar resnično. Na svoj
naslov sem dobil EPP pismo, po katerem so tetraplegiki prisiljeni na ukaz
YHD na različne naslove pošiljati propagandni material v imenu denarja. V
svoji bojazni za zagotovljeno storitev
zatajijo tudi svoj svetovni nazor in se
jim mimogrede zapiše kakšna laž. Je to
začetna faza prodajanja invalidnosti, kar
nekaterim »s kapo v roki« v slovenskem
prostoru dobro uspeva, a žal vedno na
račun drugih invalidov ...
Firbec mi ni dal miru in sem šel
malo surfat po spletnih straneh Zveze in društev, da bi našel »preverjene«
informacije in mi ne bi spet kdo očital

neprimernega pisanja ter potvarjanja
informacij. In kaj sem našel? Zelo dobre
in ažurirane spletne strani z dobrimi
fotografijami, ki povedo več kot 1000
besed, na drugi strani pa puste informacije, brez slik in z novicami, ki imajo
že brado. S takimi si tudi jaz, ki imam
veliko kuloarskih novic, ne morem kaj
dosti pomagati. Lahko samo ugotavljam, da so najbolj ažurne štiri naše
spletne strani, ki jih urejajo tetraplegiki!
Ob mednarodnem dnevu invalidov
se je pri predsednikih in predsednici
zbrala vsa invalidska smetana. In moj vir
je poročal, da so se pokvarila vsa dvigala v predsedniški palači. Tako sta menda
po koncu sprejema v kristalni dvorani
skupaj ostala dva invalidska teoretika z
diametralno nasprotno filozofijo, invalidna državljanka in invalidni državljan,
oba v vlogi, ki sta jo opravljala med
sprejemom. Po kuloarjih se širijo govorice, da je kvantna mehanika ponudila
kvantitativno razlago dveh vrst pojavov
in vsaj za nekaj časa združila invalida oz.
njuno valovno funkcijo na najvišji ravni.
Pa ja ni bil to samo pogled po nepremagljivih stopnicah? Zlobneži že natolcujejo, da je hendikep začel postajati
invaliden. Kdo ve, kaj bo še???
Dragi moji zvesti bralci – po zagotovilih križarjev vas je zelo malo – ampak vseeno, v letu, ki prihaja, vam iz
srca želim, da se veliko pogovarjate,
ste zvedavi in mi še naprej sporočate
občutke, poglede, predvsem pa s kritičnim očesom spremljate dogajanje
okoli sebe in mi ugotovitve tudi sporočate. Vaša anonimnost bo kot do sedaj
zajamčena!

[
Albin Rožman

10

2

11

1

3

1

12

13

1

14

15

17

16

4

2

15

18

16

5

6

15

11

2

18

16

5

16

10

15

1

7

6

18

1

15

2

7

2

3

16

8

13

2

9

2

18

1

5

2

5

6

3

2

7

8

18

1

P

1. Kdo so inuiti?
A - indijansko ljudstvo
I - prebivalci Arktike
Ž - nudisti
2. Kdo je skladatelj slovenske himne?
G - Gustav Ipavec
L - Radovan Gobec
E - Stanko Premrl

7. Glavno mesto Gruzije je:
S - Baku
M - Talin
J - Tbilisi
8. Koliko držav je v zvezi Beneluks?
T -2
B -3
C-4
9. Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana je:
L - Olga Kacjan
H - Silva Čušin
N - Polona Juh

3. Kemični znak za cink je:
D - Zn
B - Zk
O - Ci

10. Katera školjka živi v sladkih
vodah?
P - ostriga
Č - škržek
S - klapavica

4. Kateri je moški spolni hormon?
Z - estrogen
F - holesterol
C - testosteron

11. Katera je afriška reka?
R - Amur
E - Amazonka
V - Niger

5. Kaj so nečke?
N - kad za mesenje testa
Č - žensko oblačilo
U - zdravilne rastline

12. Katera snov sodi med živčne
bojne strupe?
Š - sarin
T - adamsit
A - fosgen

6. Globina profila zimskih gum je
najmanj:
V - 2 mm
A - 3 mm
I - 4 mm

]

Rešitev kviza iz 134. številke:
KAR TI V GLAVI OSTANE,
TI NIHČE NE VZAME.

KVIZ ZA RAZVEDRILO

ri vsaki številki so navedeni 3
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.

RAZVEDRILO

13. Najbližja izviru Soče je elektrarna:
K - Plave
J - Ajba
R - Doblar
14. Naprava za stiskanje olja iz
oliv je:
F - oljnica
M - torklja
G - prešnik
15. Kdo je prejemnnik dveh Nobelovih nagrad?
S - Marie Curie
Z - Albert Einstein
C - Isaac Newton
16. Kdo je avtor slike Pred lovom?
Ž - Ive Šubic
O - Jurij Šubic
H - Pavel Šubic
17. Na tretji črti notnega črtovja je
nota:
Š -A
K -H
N-D
18. Nadaljuj niz do, re, mi …
B - so
V - la
T - fa

"Zgrabite trenutek! Tisto, kar lahko storite ali mislite,
da bi zmogli, začnite takoj zdaj."
(Johann Wolfgang von Goethe)
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ARK - angleška glasbena skupina, ki je bila ustanovljena v okolici Birminghama. Skupina je bila zelo aktivna v

  








 


Pravilno geslo križanke iz Paraplegika št. 134 se glasi:

letih od 1985 – 1995, nato potihnila in se leta 2010 reformirala. Zvok skupine je mešanica
progresivnega


rocka
  HROVATIN
 
 
BOJAN, HROVATINOV MEMORIAL,
ATLETIKA
in ostalih pop rock stilov. • BRECANI - FATMIRA, albanska pevka. Prepeva predvsem albanske narodne pesmi. V

v mestecu
 

 
 
  
Nagrajenci
križanke
Paraplegika št. 134:
svoji državi je zelo priljubljena. Rojena je 08.05.1960
Markaj, ki 
leži v okrožju Tropoje na severu
države.
• 
TAIANA - JORGE
rojen 31.05.
1950, argentinski
minister
zadeve.
Njegov oče
Florjan
Trbovlje;
Tatjana GROŠELJ,

 ENRIQUE,


politik,
nekdanji

 za
 zunanje
 
 

SLAK,
 Kolonija
   1.
maja
 15,1420
 
 
 
je bil Jorge Alberto Taiana, prijatelj in zdravnik nekdanjega predsednika Juan Perona. • SEMI - CHELLAS, ameriška
Malgajeva 2/a, 3000 Celje; Tadeja SVETIČ, Jakčeva 5, 1000 Ljubljana

 
leta

 je 
pisateljica in scenaristka.
Rojena
je v mestu
Palo Alto v Kaliforniji
1969. S svojimi
scenariji za film in 
televizijo
bila že večkrat nominirana za nagrado Emmy,
ki je ameriška nagrada za odličnost
v televizijski produkciji ter velja


     
za televizijski ekvivalent oskarja za film. • INTSOK - norveška organizacija, ustanovljena leta 1997 med norveško
Pravilno geslo križanke pošljite po pošti ali e-pošti do 31. januarja





 
vlado in norveško naftno in plinsko industrijo, ki je zelo pomembna panoga na Norveškem, saj zaposluje
več kot
2014
na
naslov Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p.p. 5714,
250.000 ljudi. • TISEL - ŠTEFAN,slovenski
politik in zdravnik,
rojen 25.
12.1954
v vasi Planina pri Sevnici. Je član 





    
1001 Ljubljana 
ali na e-naslov
info@zveza-paraplegikov.si.
stranke SDS, trenutno pa poslanec 6. državnega zbora Republike Slovenije.
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UNITUR WELLNESS & SPA RESORT

