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Povej mi o sanjah, četudi so grešne,
zaupaj mi želje, četudi so smešne.
Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi,
ljubezen ni reka, ki teče po strugi.
Napravi to zopet, ne hodi po poti,
saj sreča ni nekaj, kar pride naproti.
(Feri Lainšček)

Vesele praznike ter obilo sanj,
želja, ljubezni in sreče
vam želi
Zveza paraplegikov Slovenije
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Iz projekta v dejavnost
Blanka Markovič

Projekt IZI se je iztekel, dejavnost EASY-moving se nadaljuje. Za vas smo v
prazničnem decembru pripravili številne
ugodnosti in darila, ki jih lahko izkoristite v
prihajajočem letu. Kupone najdete na strani 103, vnovčite pa jih lahko v eni izmed
naših poslovalnic.

25 »Moramo se obnašati korektno
in profesionalno«
Janko Zupan

Doktor Šavrin je v URI Soča zaposlen že
32 let, od tega 20 let kot predstojnik Oddelka za rehabilitacijo pacientov z okvaro
hrbtenjače. Trudi se, da kot edini tovrstni
oddelek v Sloveniji zagotovijo strokovno in
kvalitetno rehabilitacijo vsem, ki jo potrebujejo, s čim krajšo čakalno dobo. Za strogim, morda včasih nedostopnim zdravnikom v beli halji se skriva tudi človek, ki rad
poprime za fizična dela pri hiši, rekreativno
igra odbojko in bi študij medicine skoraj
zamenjal s študijem elektrotehnike. Z njim
smo poklepetali o tem in onem.
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»Sem brez dlake na jeziku«
Mirjam Kanalec

Barbara Slaček je na Zvezi je zaposlena od
leta 2008 in je bila štiri leta podpredsednica Zveze. Pravkar je zaključila uspešen
projekt Invalid za invalida, ki ga je tudi
vodila. Je mama, žena, potapljavka. Rada
bere, čeprav ji zadnja leta čas ostaja le še
za otroško literaturo. V naslednjem letu jo
pričakujejo novi izzivi – tudi kot urednico
Paraplegika. Preberite, kaj je še povedala.

23 Naša strelca športnik in
športnica leta
Jože Globokar

Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite je prireditev Invalid –
Športnik leta 2014 pripravila 8. decembra v
dvorani Austria Trend hotela v Ljubljani. Na
slovesni razglasitvi sta laskavi naslov invalid športnik leta 2014 osvojila naša strelca
Franček Gorazd Tiršek in Veselka Pevec.

30 Seminar o poznih zapletih pri

bolnikih z okvaro hrbtenjače
Jože Globokar

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – SOČA so 6.
novembra pripravili seminar, na katerem
so sodelovali strokovnjaki s petnajstimi
referati.

38 Sprejem v predsedniški palači

Jože Globokar

Ob Mednarodnem dnevu invalidov 3.
decembru so predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega
zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez
in predsednik Vlade Republike Slovenije dr.
Miro Cerar pripravili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij Slovenije.
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40 Delo društev

Dopisniki društev

Jesen so društva izkoristila za številne
aktivnosti. Preberite, kaj so delali ljubljanski
zmaji, celjski grofi, karantanski knezi, kaj
se je dogajalo na Obali in Krasu, na totem
eku, v dolini Soče, v deželi cvička, na panonskih ravnicah in kaj je teklo po gorenjskih kapljicah.

89 Za veliko mizo vsa družina

Aleksander Grum

Z Benjaminom Žnidaršičem sva se pogovarjala v delovni sobi njegove hiše v
Podcerkvi. Pod vasjo so se lesketali ostanki
jezera, ki se je med nedavnimi poplavami
razlilo čez okoliške travnike, midva pa sva
sedela ob prijetno zakurjeni lončeni peči
in se nisva ozirala na hladen in prekratek
jesenski dan.

98 Poseg vzbudil upanje
paraplegikom
Dragica Bošnjak,
Nedelo, 26. okt. 2014

Štiridesetletni bolgarski paraplegik, ki mu
zdravniki niso dali upanja, po inovativnem
posegu spet hodi.
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Kolumna predsednika

HVALA VSEM IN
VSAKEMU POSEBEJ

Spoštovane bralke in bralci našega glasila Paraplegik!
Poslavljamo se od leta, ki so ga zaznamovale državnozborske volitve in
naravne nesreče. Nisem prepričan, ali
gre za naključje ali je narava s svojimi
obilnim vodovjem skušala očistiti slovensko grudo, ampak tako je bilo! Žal
je veliko prebivalcev na lastni koži občutilo vodno ujmo, na katero niso imeli
vpliva. Vendar po vsaki bridki preizkušnji nastopi pričakovanje lepšega in
uspešnejšega. Stremljenje po boljšem
je v srčiki človeške nravi in prav je, da
smo optimistični.
Za nami je ustvarjalno in plodno
jubilejno leto s številnimi na novo začetimi in nadgrajenimi projekti tako
v programskem delu kot na področju delovanja. Ob petinštiridesetletnici delovanja Zveze paraplegikov
smo zgolj z lastnimi sredstvi pričeli z
gradnjo nastanitvenega dela v Pacugu. Pod dirigentsko palico Barbare
Slaček je nadvse uspešno zaključen
odmeven, z evropskimi sredstvi sofinanciran projekt Invalid za invalida z
namenom zagotavljanja medicinskih
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pripomočkov, adaptacij avtomobila in
ostalega nujno potrebnega za kvalitetnejše življenje invalidov in starejših
državljanov. Projekt se bo nadaljeval v
sklopu Doma paraplegikov, za njegovo nemoteno delovanje bodo zaposlili tri invalide, ki so se v času projekta
usposobili za samostojno delo. Barbari
Slaček se v svojem in v imenu vseh sodelavcev zahvaljujem za odlično opravljeno delo.
Kot odgovorna organizacija ne
jadramo na krilih preteklih uspehov,
temveč smelo zremo v prihajajoče leto.
Uspešno smo kandidirali na razpis Fundacije FIHO, ki je ključnega pomena
za nemoteno financiranje programov
Zveze in društev v letu 2015. Oddali
smo kandidaturo na razpis Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve z
v letošnjem letu zelo spremenjenimi
pogoji za sofinanciranje naših asistentov, ki opravljajo nepogrešljivo osebno
asistenco pri članicah in članih. Kljub
temu da gre za štiriletni projekt, državo
bolj skrbi lastni proračun kot invalidni
državljani in je razliko stroškov prevalila na Zvezo paraplegikov Slovenije kot
izvajalca. Sočasno se sodelavki Špela
Šušteršič in Hana Ermenc aktivno dogovarjata o možnostih dodatnih virov
za sofinanciranje programa, ki za vse
upravičence pomeni bolj neodvisno
življenje s svojo tetraplegijo. Prepričan
sem, da jima bo to uspelo.
Končno je po štirih letih začel v
praksi veljati Zakon za izenačevanje
možnosti invalidov – ZIMI. Slovenski
para- in tetraplegiki imamo s tem zako-

nom zagotovljeno 85-% participacijo
vrednosti pripomočka s strani države.
Z uveljavitvijo tehničnega pravilnika,
ki se nanaša na ta zakon, bomo imeli
popravljenih kar nekaj preteklih krivic,
ko smo bili diskriminirani pri mobilnosti glede na ostale državljane. Naj omenim le prilagoditev avtomobila za varen vstop in izstop z različnimi dvižnimi
ploščadmi ter na ročno upravljanje in
avtomatski menjalnik.
Ob mednarodnem dnevu invalidov
so predstavnike invalidskih organizacij
v Sloveniji sprejeli predsednik republike Borut Pahor, predsednik Vlade RS
dr. Miro Cerar in predsednik Državnega
zbora RS gospod dr. Milan Brglez. Vsi se
po svojih močeh zavzemajo za uvedbo
Konvencije o pravicah invalidov v vse
pore življenja. Vendar se nam predstavnikom invalidskih organizacij glede na
dosedanje izkušnje poraja sum, da bo
to šlo na račun zmanjševanja trenutnih
pravic, ki smo jih slovenski invalidi deležni v minimalnem obsegu. Upam in
želim si, da bi bil moj pomislek neupravičen.
Naj vas za konec kolumne seznanim, da je Paraplegik, ki ga pravkar
držite v rokah, zadnji pod budnim
uredniškim očesom Mirjam Kanalec.
V imenu Zveze paraplegikov Slovenije
se ji iskreno zahvaljujem za prispevek
dveletnega urednikovanja odličnega
glasila. V tem času mu je postavila visoka merila za nadaljnje delo in poslanstvo, ki ga opravlja med članstvom ter
v slovenskem prostoru. Zlasti se ji kot
predsednik organizacije zahvaljujem za
neutrudno skrb za boljše, inovativnejše
in naprednejše mišljenje v dobro slovenskih para- in tetraplegikov. Mirjam,
HVALA!
Določena je že njena naslednica,
ki bo vajeti v svoje roke prevzela z naslednjo številko. Novi urednici Barbari
Slaček želim uspešno nadaljevanje
uredniške politike skozi prizmo njenega pogleda na urejanje sodobne pu-
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blikacije. Vsem bralkam in bralcem pa
obilo užitkov ob prebiranju najboljšega
glasila.
Spoštovane članice, člani, sodelavke in sodelavci, drage bralke in bralci
Paraplegika, ob koncu leta 2014 se vam
zahvaljujem za podporo in sodelova-

nje, še posebej bi se rad zahvalil vsem,
ki ste aktivno sodelovali pri uresničitvi
številnih projektov in drobnih dejanj v
skupno dobro. Veliko vas je, hvala vsem
in vsakemu posebej.
Vsem želim, da bi v krogu svojih
najdražjih preživeli lep, miren in blago-

Kolumna urednice

MED NOSTALGIJO IN
MELANHOLIJO

V

sakodnevno se srečujemo z
odločitvami, ki tako ali drugače zaznamujejo naša in tuja
življenja. Izbrane poti nas pripeljejo do
novih razpotij in težjih vprašanj. Pravzaprav je naše bivanje eno samo tehtanje, iskanje razlogov, omahovanje,
iskanje opravičil za to ali ono. Včasih so
izbire nezavedne, majhne, drugič takšne, da nas popeljejo v povsem drugačno smer.
Če je sreča mila, sta možnosti le
dve – pogosto pa jih je več in si še bolj
zmeden, še bolj izgubljen. Kako potem
najti smiselnost in upravičenost izbranega?! Verjetno se skrivnost uspešnega

in zadovoljnega življenja skriva ravno v
pravih rešitvah in pogledu naprej, hoji
proti zastavljenemu cilju. Velja pregovor, da je pot pomembnejša od cilja!
A vendar – kolikor poti, toliko ljudi, ki
jih na njih srečaš, toliko življenj, ki se
jih dotakneš s svojimi odločitvami. Odgovornost je velika, ne le do lastnega
življenja, temveč tudi do tistih, ki jim
prečkaš pot. Kolikokrat se zgodi, da so
izbire dobre zate, a slabe za druge! Si
lahko vzameš pravico biti egoist in misliš le nase? Imaš pravico sebe postaviti
pred druge? Kje je meja še sprejemljivega? Težko je najti pravo ravnovesje
med JAZ in OSTALI. Nekaj sebičnosti
ne škodi, a le-ta naj bo skrbno pospremljena z dobršno mero zavedanja – ne
narediti nikomur ničesar, česar ne želiš,
da storijo drugi tebi!
Kajkrat pa je potrebno v življenju
ubrati negotove, opotekajoče se korake, ki jih ne naredimo z veseljem.
Vendar jih preprosto moramo! Tako je
dozorela tudi misel, ki se je že nekaj
časa prebujala v meni, da se poslovim
od urednikovanja Paraplegika. V sebi
še vedno iščem opravičila za to izbiro,

UVODNEBESEDE
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slovljen božič. Želim vam tudi ponosno praznovanje dneva samostojnosti
in enotnosti ter veliko zdravja, miru in
osebne sreče v letu 2015.
Dane Kastelic

še vedno razmišljam o tem, ali sem
storila prav. Nostalgija in melanholija,
spomini na radostne trenutke in obenem žalost slovesa. Če bi zapisala, da
se poslavljam z lahkim srcem, bi lagala.
Rada sem BILA urednica! Vsaka številka me je navdajala s pričakovanjem,
kakšen bo vaš odziv. Ali smo v glasilu
uspeli predstaviti dovolj korektnih informacij, zanimivih prispevkov, dobrih
fotografij, bo vsak med vami našel nekaj zase? Vendar pa urejanje terja veliko
časa in energije, a obojega mi je začelo
primanjkovati. Strah, da bi vse to vplivalo na kvaliteto revije, je bil preprosto
prevelik, odgovornost do vas, bralk in
bralcev, je zahtevala razumskost. Zato
se poslavljam in uredniško taktirko
predajam Barbari Slaček. Verjamem, da
bo pod njenim vodstvom Paraplegik
ohranil visoko kakovost in prepoznavnost tako med članstvom kot širšim
krogom bralcev. Srečno.
In za konec. Hvala vsem dopisnikom društev in ostalim, ki ste s svojimi
prispevki vdihnili glasilu vse tisto, zaradi česar je bilo brano. Pišite še naprej!
Posebna zahvala tudi Janji, katere prispevek je bil večji kot zgolj lektoriranje
– bila si mi v veliko pomoč!
Kot zapiše Tone Kuntner:
»Dobil sem dovoljenje za odhod.
Recite mi zbogom, bratje!
Vsem se priklanjam
In se odpravljam na to pot.«
Mirjam Kanalec
5
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Hana Ermenc | Osebna asistenca

NEODVISNO ŽIVLJENJE
Izvajanje programa Osebna asistenca v letu 2014 in obljube za naprej

V

letošnjem letu smo na Zvezi
paraplegikov Slovenije povečali obseg izvajanja programa
Osebna asistenca – s pomočjo sofinancerjev zaposlujemo 47 izvajalcev. V programu se je zgodilo nekaj vsebinskih in
organizacijskih sprememb, nekatere pa
nas čakajo v naslednjih letih.
S programom Osebna asistenca,
ki je leta 2011 prejel strokovno verifikacijo javnega socialnovarstvenega
programa Socialne zbornice Slovenije,
se strokovna vodja programa Špela
Šušteršič in strokovna delavka Hana
Ermenc odzivata na potrebe tetra- in
paraplegikov, ki pri vseh življenjskih
opravilih potrebujejo pomoč druge osebe. Tako
uporabnikom omogočamo
čim bolj samostojno življenje v domačem okolju na način, kot si
ga sami želijo in potrebujejo. Izvajalci
osebne asistence delajo 24 ur, in to v
času, ko jih uporabnik potrebuje. Uporabniki lahko koristijo 16 ur, 8 ur ali 4 do
6 ur asistence dnevno celo med prazniki in ob vikendih. V okviru programa
skrbimo za osebno postrežbo, socialno nego, podporo pri delu in izobraževanju ter gospodinjsko pomoč. Cilj
strokovnih delavk je zagotoviti uporabnikom neodvisno življenje, socialno
vključenost in pomoč pri opravljanju
nujnih življenjskih opravil. Strokovni
delavki jih spodbujata k samostojnemu
odločanju o lastnem življenju, zagotavljata ustrezno število asistentov, njihovo strokovno vodenje in usposabljanje.
V letošnjem letu so izvajalci programa
(2 strokovni delavki in 47 izvajalcev
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osebne asistence) delali z 41 uporabniki, ki so v program vključeni 40 ur na
teden ali več, ter z več kot 50 uporabniki, ki potrebujejo asistenco manj kot
40 ur na teden, a ne manj kot 4 ure na
dan, ali pa so vključeni v
načrtovanje podpore za
samostojno bivanje. Izpeljavo programa v širokem
obsegu so nam omogočili
naslednji sofinancerji: Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Fundacija invalidskih
in humanitarnih organizacij (FIHO),
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (ZPIZ), Mestna občina Celje, Občina
Slovenske Konjice, Občina
Ilirska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica, Mestna občina Murska
Sobota, Mestna občina Koper, Občina
Straža, Občina Žalec, Občina Postojna,
Občina Trebnje, Občina Lendava, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina
Novo mesto, Mestna občina Maribor,
Mestna občina Kranj, Občina Šentjernej, Občina Tržič in uporabniki s participacijami. Hvala vsem!
Doslej smo ustrezno število izvajalcev zagotavljali na podlagi Javnega
razpisa delodajalcem za izvedbo programa »Asistent/Asistentka bom II« in
javnega povabila za izbor programov
javnih del, ki ju je razpisal ZRSZ. V prihodnjih letih nas na področju sofinanciranja zaposlitev čakajo spremembe.

Katalog programov javnih del za leto
2015 ne dovoljuje osebne asistence,
razpis »Asistent/Asistentka bom II« pa je
na novo prevzel Direktorat za invalide,
MDDSZ, in 14. novembra objavil Javni
razpis za sofinanciranje programov za
samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015
do vključno 2018. Razpis je namenjen
ohranjanju in širitvi obsega in koordinacije osebne asistence. Zveza je nanj
prijavila 47 obstoječih delovnih mest,
glede na to pa najvišje proporcionalno
dovoljeno število novih osebnih asistentov, to je 3. Če bomo
na razpisu uspešni, nam
bo MDDSZ do leta 2018
sofinanciral 65 odstotkov
stroškov za zaposlitve 50ih osebnih asistentov. Čeprav bi imeli
s tem zagotovljeni dve tretjini sofinanciranja, smo se na Zvezi našli v zagati,
kako pokriti preostale stroške. Poleg
finančnega je problem nove ureditve,
ki ga v prihodnjih letih pričakujeta strokovni delavki, da do vključno leta 2018
ne bo mogoče povečevati obsega
programa. To pomeni, da na Zvezi ne
bomo imeli možnosti zaposlitve novih
oseb, če bi asistenco potreboval še kakšen član.
November in december delo strokovnih delavk zaznamujejo obiski pri
županih občin, kjer živijo uporabniki.
Predstavita jim celoten program in
zaprosita za sofinanciranje zaposlitev.
Nekateri župani imajo kljub pomanjkanju denarja izreden čut za pomoč
občanom ter z veseljem prispevajo v
ta namen. Drugi so nas manj veseli, ne
razumejo pomena osebne asistence in
jo vidijo kot nadstandard, kar občina
ne bo podpirala. Od uspešnosti zagotavljanja finančnih sredstev je odvisna
skupna prihodnost. Vsekakor smo in
bomo naredili vse, da uporabnikom,
ki so upravičeni do vključenosti v program, zagotovimo kakovostno in strokovno asistenco.

[
Hana Ermenc | Skrb za zdravje osebnih asistentov

NOVA ZNANJA
Jesensko srečanje zaposlenih v programu Osebna asistenca v Semiču

Z

veza je 26. septembra v Domu
paraplegikov v Semiču organizirala jesensko delovno srečanje zaposlenih v programu Osebna
asistenca. Srečanje smo organizirali v
okviru projekta »Skrb za zdravje osebnih asistentov«, ki ga je na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem
mestu v letu 2013 in 2014 finančno
podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Srečanja se je udeležilo 30 zaposlenih v programu Osebna asistenca. Pri
organizaciji programa smo upoštevali
predloge in želje zaposlenih, ki so jih
izrazili na preteklih dogodkih. Osebni
asistenti so se razdelili v dve skupini
in aktivno sodelovali pri zanimivih delavnicah. Na prvi delavnici so osvežili
znanje prve pomoči s poudarkom na
oživljanju, uporabi avtomatskega defi-

brilatorja ter pomoči pri krvavitvah in
ob zadušitvi. Na drugi delavnici pa so
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praktično preizkusili, kako varno dvigovati in premeščati uporabnike, kako se
pripraviti na delo in med delom varovati svoje zdravje.
Zaposleni so bili z delavnicama zadovoljni, v vprašalniku ob zaključku celodnevnega srečanja so ocenili, da so
se veliko naučili, pridobili obilico uporabnih nasvetov in drug z drugim med
druženjem izmenjali precej koristnih
napotkov in izkušenj.

Petra Grabner je asistente poučila, kako varno premeščati uporabnike. (foto: arhiv ZPS)

Jože Globokar

GASILSKA VAJA V PRIMERU POŽARA
Gasilska Zveza Semič je 25. oktobra pripravila gasilsko vajo z naslovom »Pomoč osebam s posebnimi
potrebami ob požaru«. Reševalno
vajo so izpeljali v Domu paraplegikov Semič. Scenarij vaje: »Zagori v
Domu paraplegikov Semič, v njem
pa so gibalno ovirani ljudje, ki se
sami zaradi močnega požara ne
morejo več rešiti.« Vaja je upravičila
vsa pričakovanja in potrdila pripra-

vljenost in usposobljenost semiških
gasilcev za reševanje gibalno oviranih
oseb. Pri tem smo odkrili nekaj težav,
ki jih bomo poizkušali v prihodnje
odpraviti. Šestdeset gasilcev iz devetih gasilskih društev v sodelovanju s
civilno zaščito Semič je uspešno vodil
poveljnik GZ Semič Rudi Kofalt. V vaji
sta sodelovala tudi člana Zveze paraplegikov Slovenije in dva prostovoljca.
Gasilski zvezi Semič se za izvedbo
vaje zahvaljujemo in upamo, da jim
v resničnih okoliščinah ne bo nikoli potrebno posredovati. Na pomoč!
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Barbara Slaček | Novinarska konferenca

OBDRŽALI ZAPOSLITVE
Povabljenim udeležencem sedme sile smo predstavili
dveletno delo projekta Invalid za invalida.

V

si vpleteni v izvajanje projekta
Evropskega socialnega sklada,
državna sekretarka pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti Martina Vuk kot
predstavnica financerja, direktor Doma
paraplegikov Pacug Damjan Hovnik kot predstavnik nosilca koncesije
za izvajanje dejavnosti EASY-Moving,
predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic kot predstavnik
izvajalca projekta in vodja projekta IZI
Barbara Slaček smo medijem naznanili uspešen zaključek in načrtovano
prihodnje delo dejavnosti.
Martina Vuk je poudarila, da je
projekt IZI pri Ministrstvu prepoznan
kot eden uspešnejših, saj ne sledi le
osnovnemu cilju – zaposlovanju oseb
iz ranljivih ciljnih skupin - temveč je
njegova dejavnost namenjena taistim

osebam. Še pomembnejše je, da zaradi
uspešnosti lahko zaposlenim delo zagotovimo tudi v prihodnje. Vodja projekta je na kratko predstavila dveletno
prehojeno pot in poudarila večje ter
vidnejše aktivnosti. Ob zaključku svojega poročila je projekt kot dejavnost

»slavnostno« predala v upravljanje
Domu paraplegikov Pacug. Njegov direktor je izkoristil medijsko pozornost
in se najprej zahvalil za uspešno vodenje, nato pa predstavil vizijo in delo
Doma paraplegikov. Vse je seznanil z
nadaljevanjem dograditve in poudaril,
da bo Dom nadaljnje delo zagotovil
trem osebam. Dane Kastelic je dodal,
da je sama ideja za projekt vzniknila iz
potreb uporabnikov programov Zveze
in hkrati iz želje po dejavnosti, ki jo le-ti
najbolj potrebujejo.
Novinarsko konferenco so mediji
dobro sprejeli in v dneh, ki so sledili,
smo lahko veliko videli in slišali o Easy-moving-u.

Državna sekretarka MDDSZEM Martina Vuk je pohvalila delo Zveze. (foto: Blanka Markovič)

Blanka Markovič | Easy-moving

IZ PROJEKTA V DEJAVNOST
Projekt IZI se je iztekel, dejavnost EASY-moving se nadaljuje. Za vas smo v prazničnem
decembru pripravili številne ugodnosti in darila, ki jih lahko izkoristite v prihajajočem
letu. Kupone najdete na strani 103, vnovčite pa jih lahko v eni izmed naših poslovalnic.
Obiskali dobavitelja skuterjev v Italiji
V mesecu oktobru sva sodelavca
projekta IZI Blanka Markovič in Žiga
Bajde odšla na poslovni obisk v Italijo.
8

Povabljena sva bila na kosilo, ki se je
nadaljevalo s pogovori o tehničnih pripomočkih, ki jih distributer dobavlja za
Italijo, v njihovih prostorih. Številni člani

za daljše poti poleg vozička na ročni
pogon uporabljajo tudi kakšen pripomoček na električni pogon, zato smo
se v podjetju Easy moving odločili, da
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za naše uporabnike poiščemo kakovosten izdelek po sprejemljivi ceni. Pripomočke, za katere smo se po večurnem
sestanku dogovorili, sva tudi preizkusila. Izdelki iz kvalitetnih materialov in z
odličnimi lastnostmi so vrhunsko oblikovani, da dobro služijo uporabniku.
Prav tako smo se dogovorili za sodelovanje na drugih področjih, ki jih ponuja
distributer, in sodelovanje tam, kjer jim
lahko pomagamo mi. Sestanek se je
končal v obojestransko zadovoljstvo,
njihov predstavnik je že prišel na poslovni obisk v Slovenijo. Izdelek z vsemi zahtevanimi lastnostmi bo na voljo
preko naročilnice.

Na koncu so si udeleženci omenjene izdelke lahko ogledali. Največ zanimanja so požele blazine Amovida, zlasti
še blazina, ki omogoča termoregulacijo.

Predstavili projekt IZI in dejavnost
Easy moving na srečanju NSIOS
V začetku novembra sta imeli sodelavki projekta IZI Barbara Slaček, vodja projekta, in sodelavka Blanka Markovič predstavitev na srečanju NSIOS
v Izoli, v domu Dva topola, kjer imajo
obnovitveno rehabilitacijo osebe z mišično distrofijo. Po pozdravnem nagovoru predsednika Borisa Šuštaršiča je
sledila predstavitev projekta. O poteku
je spregovorila Barbara in poudarila
glavne značilnost 18 mesecev trajajočega projekta. Od štirih nam je uspelo obdržati tri zaposlitve. Razvila se je
dejavnost, katere osnovni namen je
skrb za invalide. Nato je Blanka Markovič razložila vse o servisnih delavnicah
ter ponudbi. Easy moving invalidom
ponuja tiste pripomočke, ki jih najbolj
potrebujejo, zato je pojasnila, kakšni so
invalidski vozički italijanskega podjetja Progeo, blazine za sedež Amovida,
toaletni in tuširni program proizvajalcev Moretti in Herdegen. Povedala je,
da je možno v obeh poslovalnicah, v
Ljubljani in Pacugu, na naročilnico dobiti inkontinenčni program: plenice,
predloge, podloge in katetre znanih
proizvajalcev, kot so: TIK Kobarid, Coloplast, Tena, Indaslip, Abena, Tosama
in druge.

Damjan Hovnik
Predstavitveni film o Domu
TUDI IZVEN SEZONE NE POČIVAMO
paraplegikov si lahko ogledate
na povezavi
V domu paraplegikov lahko od mehttp://youtu.be/q26c1Gog_JI
seca septembra naprej poleg nabave
in servisa vozičkov in sedežnih blazin
V domu paraplegikov v Pacugu
dobite tudi vse vrste inkontinenčnega materiala, plenice, podloge, urina- bomo uredili prostor, kjer bomo razle, vrečke za seč, katetre za enkratno stavljali večino ponujenih artiklov, ki
uporabo, skratka vse, kar vam predpiše jih boste lahko preizkusili. V mislih imamo še ureditev razstavnega prostora v
osebni zdravnik.
Projekt IZI se je zaključil, s tremi Ljubljani in upamo, da bomo to lahko
osebami smo sklenili zaposlitev za po- čimprej realizirali.
Drage članice in člani, sodelavke
lovično delovno razmerje. Zaposleni se
trudijo po svojih močeh in zelo me ve- in sodelavci, poslovni partnerji in priseli, da vam lahko sporočim, da smo se jatelji, želim vam vesele božične prazz italijanskimi partnerji uspeli dogovo- nike, srečno, zdravo ter uspešno 2015,
riti za ekskluzivno prodajo skuterjev v novem letu pa veliko zdravja, polno
Kymco, električnih vozičkov, vseh vrst radosti in življenjske energije.
dvigal, električnih postelj,
počivalnikov in jacuzzijev
ter ostalih pripomočkov
za samostojno in neodvisno življenje oseb
na invalidskemu vozičku.
Skuterje, osnovni model
električnega vozička in
električne postelje boste lahko dobili pri nas na
osnovi naročilnice za medicinsko-tehnični pripoPodpis pogodbe o ekskluzivni prodaji skuterjev Kymco
moček takoj, ko uredimo
(foto: arhiv ZPS)
vse zahtevane dokumen-

Delovni čas:
PE Ljubljana:
pon: od 7. do 18. ure;
tor–pet: od 7. do 15. ure
PE Pacug:
pon–pet: od 8. do 16. ure
Kontakt:
01 230 25 22 – Ljubljana
05 674 81 91 – Pacug
info@easy-moving.si
www.easy-moving.si

te in zadostimo formalnim predpisom.
Ostalo ponudbo boste lahko nabavili
samoplačniško, potrudili se bomo, da
bodo cene ugodne. Partner nam nudi
vso marketinško podporo, kar pomeni,
da boste lahko ponudbo videli na internetnih straneh, prevedeno v slovenski jezik; trenutno jo lahko pogledate
na www.seniorlife.it in na strani http://
www.kymcoforu.it/. Poleg tega bomo
naše zastopstvo za prodajo ročnih
komand podjetja Pesjak d.o.o. poizkusili plasirati na njihov 60-milijonski trg,
pred dvema mesecema so pričeli s
prodajo tudi v Švici, tako da imamo res
dobre možnosti za sodelovanje.
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Matjaž Planinc, u.d.i.a. | Gradnja nastanitvenega objekta

KOCKA JE PADLA IN SE VRTI
V Pacugu brnijo gradbeni stroji, pred očmi raste nastanitveni objekt …

L

etošnja jesen je izredno pomembna za Dom paraplegikov,
saj so po novi uspešni sezoni
izvajanja obnovitvene rehabilitacije lokacijo zasedli gradbinci podjetja Makro
5 gradnje iz Kopra. Konec oktobra so
pričeli z zidavo dvoetažnega nastanitvenega objekta, ki bo v pogodbenem
roku do sredine januarja prihodnjega
leta zgrajen do III. gradbene faze.
Investitor ima zagotovljen gradbeni nadzor, ki ga opravljam dvakrat
tedensko. Takšen način dela operativnega nadzora je nujen zaradi aktivne
komunikacije med izvajalci in drugimi
udeleženci v procesu graditve objekta
ter odgovornim nadzornikom kot »podaljšano roko« investitorja. Neugodna
okoliščina projekta je dejstvo, da je bil

Pritličje že pod streho (foto: Matjaž Planinc)
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V Pacugu se gradnja nastanitvenega objekta nadaljuje. (foto: Matjaž Planinc)

izdelan leta 2006, kar zahteva njegovo
posodobitev in tekoče usklajevanje izvedbenih detajlov že v tej fazi gradnje.

Bistvena novelacija projekta bo uvedba tehnologije ogrevanja in hlajenja s
sodobnimi sistemi toplotnih črpalk, s
predpogojem kvalitetnejšega toplotno izolacijskega ovoja stavbe. Objekt
ima zaradi prostorskih pogojev predvideno ravno, delno ozelenjeno streho.
Glede na aktualne dogodke izjemnih
hidroloških obremenitev je potrebno
posebno pozornost nameniti učinkovitemu odvajanju meteornih voda z
objekta.
Sicer pa nastanitveni objekt obsega 17 dvoposteljnih sob s kopalnicami,
dve večji dvorani za srečanja in kongrese ter športno-rekreativne aktivnosti,
savno in spremljajoče prostore. Dostop
do nadstropne etaže bo mogoč z dvema dvigaloma, dodatno je predvideno
zunanje panoramsko dvigalo, s katerim
bo omogočen dostop tudi na tlakovane terase ravne strehe, ki bodo želena
površina za sončenje in druženje gostov Doma.

[
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Barbara Slaček | Rehacare v Dusseldorfu

SEJEM RAHLO RAZOČARAL
27. septembra se je zaključil štiridnevni REHACARE sejem v Düsseldorfu, ki so se ga z namenom širjenja ponudbe in iskanja novih rešitev ter medicinskih pripomočkov za svoje
uporabnike udeležili tudi predstavniki dejavnosti »Invalid za invalida.«

S

ejem vseh sejmov, ki je namenjen razstavljalcem medicinskih
in tehničnih pripomočkov, je
tokrat rahlo razočaral. Seveda je to relativno in odvisno od tega, kaj posameznik potrebuje in išče. Drži pa, da je
na REHACARE sejmu vedno mogoče za
vsakogar nekaj najti.
REHACARE je vodilni mednarodni
sejem na področju medicinske rehabilitacije ter vključenosti in varstva
invalidnih oseb. Z več kot 30-letnimi
izkušnjami in prisotnostjo na trgu so
idealna platforma za vsakogar s posebnimi potrebami ali zahtevami zaradi invalidnosti, kroničnih bolezni in
starosti. Kakovost in raznolikost razstavljavcev se izraža v številnih »tematskih
parkih«, informativnih dogodkih, predstavnikih industrije, ponudnikih storitev ter neprofitnih razstavljavcih. Več
kot 800 nacionalnih in mednarodnih
razstavljavcev je predstavilo kombinacijo demonstracije izdelkov in celovitih
sistemskih rešitev ter širok nabor informacij v obliki seminarjev in delavnic.
Sodelavci dejavnosti IZI in EASY-moving smo se sejma udeležili z namenom širjenja ponudbe in iskanja novih
izdelkov, primernih za naše uporabnike, vendar razen zares široke palete
ponudbe najrazličnejših znamk vozil
in prilagoditev le-leh česa revolucionarnega nismo odkrili. Najbolj smo pogrešali ponudbo sanitarnih pripomočkov in sedežnih blazin. Dobršen del
razstavišča je ponovno pripadel proizvajalcem iz vzhodnih dežel, vendar

njihovim izdelkom še vedno ne zaupamo dovolj. Pogrešali smo tudi večjo
pestrost s področja delovne terapije.
Žal se niti letos predstavniki nevladnih
organizacij sejma niso udeležili.
V zadnjih letih se je področje izdelave invalidskih vozičkov na področju materialov usmerjalo v ultralahke in hkrati
trpežne materiale. Razen karbona, titana in drugih že znanih lahkih zlitin, ki
trenutno prednjačijo, ni bilo zaslediti
kakšne bistvene novosti. Opazili smo
nekaj uporabnih dodatnih funkcij prilagoditev naslonov invalidskih vozičkov
ter dva ali tri nove razstavljalce oz. izdelovalce, s katerimi bi lahko v prihodnje
navezali stike in sodelovanje. Veliko poudarka je bilo namenjenega sanitetnemu materialu, opaziti je bilo mogoče
zlasti ponudnike najrazličnejših funkcionalnih novih modelov katetrov.
Navdušili so proizvajalci jeklenih
konjičkov, ki so s svojimi tehnološko
najnaprednejšimi funkcijami v vozilih
mimoidočim odpirali usta. Še dolgo
so ostala odprta tudi potem, ko so nas
seznanili s cenami vseh predelav, zara-

Rešitev dvojnega pogonskega kolesa za
enoročno poganjanje (foto: Hana Ermenc)

Predstavitev adrenalinskega parka za osebe
na invalidskih vozičkih (foto: Hana Ermenc)

di katerih je potovanje udobnejše. Ko
smo že pri potovanjih; sejem je postal
izjemno zanimiv s ponudbo turističnih
aranžmajev in »adrenalinskih« užitkov,
namenjenih invalidom. Eden izmed
takšnih se je predstavil s plezanjem z
vrvjo za gibalno ovirane, v boj z višino
pod strop dvorane razstavišča pa se je
podala naša Barbara.
Udeleženci sejma smo preživeli dva
naporna in polna dneva. A vsaj pod večer prvega dne so nas razvajali v hotelu
v kraju Dormagen, le malo oddaljenem
od Dűsseldorfa, katerega lastnik je naš
sosed Hrvat. Tako nam je pri večerji
igrala dalmatinska klapa pa tudi z nemškim jezikom se nam ni bilo potrebno
ukvarjati. Hotel je prijeten, domač in
popolnoma prilagojen gibalno oviranim osebam.
11
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Mirjam Kanalec | Pogovor z Barbaro Slaček, zaposleno na Zvezi

»SEM BREZ DLAKE NA JEZIKU«
Na Zvezi je zaposlena od leta 2008 in je bila štiri leta podpredsednica Zveze. Pravkar
je zaključila uspešen projekt Invalid za invalida, ki ga je tudi vodila. Je mama, žena,
potapljavka. Rada bere, čeprav ji zadnja leta čas ostaja le še za otroško literaturo. V naslednjem letu jo pričakujejo novi izzivi – tudi kot urednico Paraplegika.
Barbara se je leta 1999 kot sovoznica poškodovala v prometni nesreči,
kateri je botrovala prehitra vožnja na
spolzkem cestišču (bilo je januarja) ob
neuporabi varnostnega pasu. Sama, s
pogledom uprtim nazaj pravi, da se je
nesreča zgodila po neumnosti. Le katera se zgodi po pameti?
Pravkar se je zaključil 18-mesečni
projekt Invalid za invalida Zveze paraplegikov Slovenije, ki ga je delno
financirala Evropska unija iz evropskega socialnega sklada. Na začetku nisi sodelovala. Kako je prišlo do
tega, da si naenkrat postala vodja?
Kakšna je bila potem tvoja vloga in
naloge, povezane s projektom?
Projekt IZI je bil prijavljen na javni
razpis socialnega podjetništva v času
moje odsotnosti zaradi porodniškega
dopusta. Izvajati se je pričel ravno ob
moji vrnitvi na delo. Seznanjena sem
bila, da je Zveza v izpeljavo dobila projekt in namenska sredstva zanj, vendar
se v več kot to nisem poglabljala, čeprav so se po hodnikih širile govorice,
da zadeva ne teče, kot bi morala. Nekaj
mesecev po zagonu projekta me je
poklicala skrbnica pogodbe z Ministrstva in se pozanimala o poteku projekta. Povedala sem ji, da o tem ne vem
ničesar in ji svetovala, naj se pogovori
s takratnim vodjem. Odgovorila mi je,
da sem na pogodbi o sofinanciranju
navedena kot skrbnica s strani Zveze in
bi morala biti o poteku seznanjena. Ker
sploh nisem vedela ničesar, sem nato
12

Barbara je organizirala letošnje »Izzive paraplegije«, ki so potekali ob Dnevu paraplegikov
v Pacugu. (foto: arhiv ZPS)

terjala odgovore. Takrat je bilo že znano, da projektu ne kaže najbolje, zato
sem zahtevala, da moje ime odstranijo
s pogodbe ali pa sama prevzamem vodenje. V želji po zagonu dejavnosti so
odgovorni pristali, da postanem vodja
programa. Po izrednem nadzoru izvajanja projekta s strani Ministrstva je bilo
najprej potrebno nadoknaditi zamujeno, za kar smo imeli na voljo dva meseca. Ko smo uspeli to pospraviti pod
streho, je projekt stekel po začrtanem
planu. Najprej smo morali zaposliti še
tri dodatne osebe (ena zaposlitev je
bila v tem času že uresničena), opraviti razgovore in izbrati ustrezne ljudi,
jih usposobiti za delo, nabaviti medicinsko opremo za servisni delavnici in
poiskati ponudnike zanjo, pridobiti vsa

potrebna dovoljenja za obratovanje in
zagnati dejavnost.
Če se ozreš nazaj, bi kaj spremenila? Kako je IZI vplival nate? Kaj je
po tvojem mnenju največji dosežek
projekta?
Mnogo v danem trenutku ne bi bilo
mogoče spremeniti, saj je Ministrstvo
postavljalo pogoje. Če bi imela priložnost takšen projekt voditi od začetka,
bi verjetno ravnala drugače, četudi bi
bil končni izid enak.
Vendar si bila na Zvezi zaposlena že
pred tem. Kako je prišlo do tvoje zaposlitve na Zvezi in kdaj?
Pri Zvezi so me zaposlili leta 2008,
kmalu zatem, ko so me na volilni skup-
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ščini izvolili za namestnico predsednika
Zveze. Pred tem sem od včlanitve dalje
pri DPJZŠ opravljala ali vsaj poskušala
opravljati nekatere dejavnosti in hkrati
na Zvezi prosila za dodatno delo, saj
sem imela čas in voljo delati. Takratni
podpredsednik Zveze Dane Kastelic mi
je zagotovil delo kot referentu za interesne dejavnosti, kar sem po volitvah
tudi začela opravljati. Tisto leto je bilo
zame res prelomno, saj sem »ležerno«
in brezskrbno življenje, ki sem ga živela
do takrat, pustila za seboj in naenkrat
postala »funkcionarka« Zveze in Društva, kjer so me izvolili na mesto name-

je naporno, vendar lahko zase trdim, da
sem se kmalu privadila kolektivu in se
zdaj z njimi prav rada podružim.

Kakšen je tvoj delovnik? Kaj je bilo
sprva v tvojem opisu delovnih nalog? Se je po zaključku projekta kaj
spremenilo?
S projektom, ki je zdaj samostojno
podjetje v sklopu Doma paraplegikov,
sem zaključila v začetku oktobra. Razen
drobnih formalnosti, ki jih je še potrebno opraviti (poročila ipd.), zaenkrat do
konca leta opravljam dela po pogodbi.
Trenutno sklepamo pogodbe z dobavitelji in izdelovalci MTP-jev, hkrati
pa je potrebno
zaposlene pri projektu še usmerjati
in voditi. Pri mojem delu trenutno vlada velika
zmeda, saj imajo
nekateri občutek,
da sem brez dela
in mi nalagajo kar
vse naloge po
Pri DPJZŠ je opravljala ali vsaj poskušala opravljati nekatere
vrsti. Ja, začasno
dejavnosti. (foto: arhiv DPJZŠ)
sem deklica za
stnice predsednika ter v upravni odbor. vse, v novem letu pa me čaka nov izziv
Obenem je temu sledila še služba z – PARAPLEGIK.
osemurnim delovnikom v osemdeset
Zveza je pred dvemi leti dobila tudi
kilometrov oddaljenem kraju.
standard kakovosti. Bila si glavni akMed zaposlenimi na Zvezi si v mlaj- ter pri tem. Si tudi notranja presoješi populaciji tako po starosti kot po valka. Kaj to pomeni?
Naš predsednik vedno razmišlja
letih zaposlitve. Kako si se vključila v
delovno skupnost? Kako so te sprejeli vnaprej. Že v času porodniškega dopusta me je vprašal, če bi se bila prisodelavci?
Z delom pri Zvezi sem začela so- pravljena dodatno izobraževati. S tem
časno s Špelo, s katero sva se podpirali nisem nikoli imela težav in z Danetom
v tistih začetnih mesecih. Obe sva bili sva se udeležila tečaja za notranjo
potegnjeni v naoljeno in utečeno ko- presojo sistema vodenja kakovosti po
lesje, ki je delovalo že petnajst, dvajset zahtevah NVO ter ga uspešno opravilet. Niso naju poznali in midve nisva po- la. Sam tečaj ni bil niti najmanj toliko
znale njih ter sistema dela. Začeti je bilo zahteven, kot je bila zahtevna uvedba
potrebno iz nič, saj strokovne podpore sistema kakovosti v prakso, v organizain uvajanja v delo nisva bili deležni. Bilo cijo. Ko sem se vrnila s porodniškega
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dopusta, sem se najprej lotila uvedbe
tega. V naslednjem letu je Zveza kot
druga invalidska organizacija v Sloveniji prejela certifikat kakovosti, kar je bila
velika potrditev kakovostnega dela.
To pomeni, da je potrebno kakovost
izvajanja programov za izboljšanje kakovosti življenja para- in tetraplegikov
tudi vzdrževati. Temu so namenjene
notranje presoje, ki jih od takrat interno opravljam enkrat letno. Kot notranja
presojevalka sem dolžna opozarjati na
pomanjkljivosti v izvedbi programov
in opozarjati na mogoče izboljšave,
predvsem v smislu upoštevanja predpisane zakonodaje in vseh sprejetih
internih aktov. Hkrati je potrebno certifikat kakovosti vzdrževati, zato je vsako
leto zunanja presoja opravljena s strani
slovenskega Inštituta za meroslovje in
kakovost ter CNVOS, kjer sodelujeva z
Danetom in kjer nam certifikat kakovosti tudi podaljšujejo.
Sprva si se na delo v Ljubljano vozila
iz Celja, sedaj je tvoja pot do službe
še daljša, saj si se z družino preselila v predmestje Maribora. Vsak dan
porabiš vsaj dve uri na poti v službo.
Te to ne obremenjuje preveč? Kdaj se
tvoj dan začne, če moraš biti na Zvezi
že ob sedmih zjutraj?
Spomnim se, da sem se pred leti za
službo dogovarjala s podjetjem iz Velenja, kjer so mi rekli, da bi bila zame vožnja iz Celja v Velenje prenaporna, zato
zaposlitve nisem dobila (tako so vsaj
dejali). No, potem sem se kljub temu
ob zaposlitvi na Zvezi vozila iz Celja v
Ljubljano in zdaj se vozim iz Rač. Takrat
sem dejala, da če mora paraplegik enkrat »zlesti« v avto, je vseeno, kam se
bo odpeljal in tako še vedno mislim.
Rada vozim, imam udoben in varen
avto, zato mi ura in pol v eno smer ne
pomeni posebnega napora. Me pa
malo »zmatra« zgodnje vstajanje, ker
zares nisem jutranji tip. Zbujam se ob
pol petih in ob isti uri popoldan priha13
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jam domov. Vendar, ker se to zgodi le
trikrat na teden, nimam razloga za pritoževanje.
Katere so tiste stvari, ki te pri delu
izpolnjujejo, in katere tiste, ki bi jih
spremenila? Razmišljaš kdaj o menjavi službe?
Rada imam nove stvari, nove projekte in spremembe. Hitro se naveličam enoličnega dela oz. projekta. Prav
tako mi hitro postane »dolgčas«, ko
neko delo osvojim in postane rutinsko. Takrat me zagrabi malodušje in kar
malo izgubim voljo do dela. Mislim, da
je vodstvo Zveze to spoznalo, saj Dane
vedno poskrbi, da se na mojem spisku
delovnih opravil znajde kaj novega in
razburljivega.
V življenju je tako, da vsak delavec
pri delodajalcu vedno najde nekaj, za
kar meni, da bi bilo dobro spremeniti.
Če imam kdaj občutek, da nekaj ni prav
in bi lahko bilo drugače, na to opozorim. Tudi izpostavim se, če je potrebno,
saj s tem »zahtevam« spremembo tudi
za ostale člane ali zaposlene. To »pravico« izražanja mnenja sem si priborila v
času, ko sem bila namestnica predsednika, in tako je ostalo. Če ne izrazimo
mnenja, tudi ne moremo pričakovati
sprememb, mar ne?
Vsako jutro, ko sredi noči lezem iz
postelje, razmišljam o menjavi službe,
vendar ne toliko zato, ker bi bilo v sedanji službi kaj zelo narobe. V razmišljanju me bolj usmerja želja po delu bliže domu, ki pa me vsak četrtek znova
mine.
Ali meniš, da kot parapleginja oz.
članica pokrajinskega društva Zveze
paraplegikov boljše opravljaš svoje
delo? Ali je to zgolj zaposlitev, ki ti
omogoča eksistenco?
Žal je v času, v katerem živimo,
zaposlitev ključnega pomena za eksistenco vsakogar med nami, o tem ni
dvoma, in lagala bi, če bi trdila drugače.
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Vsekakor pa delo, ki
ga opravljam, opravljam bolje in z večjim zanosom, saj
ga opravljam tudi v
lastno korist in korist svojih sotrpinov,
se pravi članic in
članov. Ne razumite
me napak, ne govorim o materialnih
ugodnostih. Govorim o spremembah
zakonodaje, vplivaBarbara in David sta leta 2005 dahnila usodni DA. (foto: arhiv BS)
nju na odgovorne
v državi, na zakonodajalce, od katerih vanje. Iz avta se je najprej skobacal en
smo odvisni vsi uporabniki programov, invalid, takoj za njim drugi, in da bi bila
mera polna, sta na koncu iz avtomobila
pripomočkov in sistema.
vzela še dojenčka. Zmajevala je z glavo
Poznamo te kot odgovorno in zanesl- in si mislila, da iz tega ne bo nič dobrejivo. Kakšne pa so tvoje ambicije? Kje ga. Zdaj, po treh letih, je na svetu vsaj
en skeptik manj.
se vidiš čez 10 let?
Ojoj, nikoli ne razmišljam za teden
dni vnaprej, kaj šele za deset let. Poj- Ali to pomeni, da zmoreta z možem
ma nimam in zaletava, kot sem, lahko Davidom vse postoriti sama? Imata
pristanem celo na Marsu. Res sem od- oz. potrebujeta kakšno pomoč?
Večinoma zmoreva brez pomoči.
govorna, občasno tudi malo zatežena
zaradi želje, da so stvari narejene na- Občasno pa dobiva asistenco, predtančno do zadnje podrobnosti in po vsem ko je potrebno očistiti okna, počrki zakona. Zanesljiva pa sem pred- brisati prah in zamenjati zavese. Sneg,
ki je bil v obilnih količinah napovedan
vsem takrat, ko mi postavite rok, haha.
za to zimo, bi bil lahko nadloga, a doPrej sem omenila družino. Kot pa- slej je prekrasen zgornji sosed vselej
rapleginja izstopaš dvakrat iz po- poskrbel, da sem se lahko zjutraj pravprečja žensk z okvaro hrbtenjače. vočasno odpeljala v službo. V primeru
Izredno malo se jih namreč poroči po dežja sta se druga dva soseda prijazno
nesreči, še manj pa s paraplegikom. ponudila, da Žigo odpeljeta v vrtec.
Kaj bi povedala vsem skeptikom, ki Hvala, sosedi!
pravijo, da je »en invalid pri bajti doBrez dlake na jeziku spregovoriš tudi
volj«?
Kaj pa vem, nama kar znese. Mlada o naporih, ki sta jih z možem vložila
sva še in lahko v celoti poskrbiva vsak za vajin naraščaj. Nam zaupaš kaj
zase, če komu ne gre, mu drugi malo več o tem?
Žiga je prijokal na svet po devetih
priskoči na pomoč in obratno. Po navadi nisem sladkobna, vendar moram neuspešnih poizkusih oploditve z bireči, da če se imata dva zares rada, je omedicinsko pomočjo in sedmih nevse mogoče. Ko smo se priselili v Rače, uspelih nosečnostih. Vse skupaj je traje soseda povedala, da nas je opazova- jalo sedem psihično zelo napornih let.
la, ko smo si prvič prišli ogledat stano- Vendar se je napor obrestoval in ni mi
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žal niti trenutka, saj sva bila obdarjena
z zares pravim sončkom, brez katerega
si življenja sploh ne predstavljam več.
Specialisti ginekologije so staknili učene glave in ugotovili, da so bili glavni
razlogi prekinjenih nosečnosti v različnih časovnih obdobjih posledice
uroinfektov. Morda kateri parapleginji v
razmislek in pomoč.

hribe ali se udeleževal drugih aktivnosti, ki se jih midva ne moreva, zato tukaj
ne vidim drugih omejitev kot njegovo
dobro voljo. Bova pa midva prikrajšana
za deljenje teh spominov in užitkov.
Imamo srečo, da živimo v dobrih družinskih in sosedskih odnosih. Žiga ima
veliko bratrancev, tet, stricev ter drugih
prijateljev, ki ga že sedaj radi odpeljejo
s seboj kam, kamor midva ne moreva,
zato se nam za pomanjkanje teh radosti ni bati. Sama sem se v želji, da bi

Kako uskladiš svoj delovnik z obveznostmi in časom, ki ga potrebuje tvoj
mali sonček?
Odkar sem mama, si
ne dovolim naložiti več
dela, kot ga zmorem
opraviti med službenim
časom. Zato tudi ne
opravljam nobenih del
na društvu (zdaj sva člana DPSŠ) in nimam nobene funkcije pri Zvezi.
To mi ustreza, saj je čas
ob odraščajočem otroku
neprecenljiv in ga ne bi
Čas ob odraščajočem otroku je neprecenljiv. (foto: arhiv BS)
zamenjala za nič.
Moja pogodba o delu že od vsega se naučila smučati, udeležila zadnjega
začetka pri Zvezi za dva dni v tednu smučarskega kampa na Rogli v organipredvideva delo od doma. Tako sem zaciji Zveze. Videla sem priložnost, da
zdoma le tri dneve v tednu, a dva dni se natreniram in bova z Žigom, ko zradelo opravljam od doma. Žiga je med- ste, skupaj smučala. Vendar sem si spotem v vrtcu, če pa me zaradi kakšnih mladi v prometni nesreči poškodovala
izrednih obveznosti ni doma, zanj po- ramo in žal ne bom mogla smučati. Ga
bomo pač vpisali v tečaj.
skrbi David.
Imaš kdaj pomisleke o tem oz. slabo
vest, da otroku kot starša paraplegika ne moreta nuditi vseh tistih aktivnosti, ki jih zaradi gibalne oviranosti
pač ne moreta izvesti, npr. hribolazenje?
Seveda pomisleki so. Tudi sama
sem strašno rada hodila v hribe, tik
pred nesrečo sem se povzpela na Triglav (kot bi slutila). Tega mu z Davidom
ne bova uspela omogočiti. Ampak mislim, da je potrebno na vse skupaj pogledati z druge strani. Sam bo lahko še
vedno, in upam, da bo tako, rad šel v

Poleg službe in družine – ti ostane
čas še za kaj drugega? Hobiji? Drobne radosti, razvade?
Vedno se najde čas za razvajanje.
Zelo komunikativna sem in ne predstavljam si, da bi ves moj čas zapolnjevala
le služba in družina. Pridno se udeležujem koncertov, prireditev, predstav,
zdaj je ravno veseli december … kuhanček na kakšnem trgu v dobri družbi. Drugače rada kuham in ob vikendih
uživam, ko razvajam svoja moška. Če je
le mogoče, povabim v goste prijatelje
ali družino in razvajam tudi njih. Rada
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berem, čeprav zadnja leta le še otroško
literaturo, kar je svojevrsten izziv. Tisto,
v čemer zares uživam, pa je potapljanje. Želim si, da bi za ta hobi imela na
voljo več časa in seveda denarja. Odkar
sem rodila, se potapljaških kampov in
izletov zaradi pomanjkanja časa nisem
udeleževala. Sem pa bila na dveh izjemnih pustolovščinah. V nepozabnem
Zvezdnem mestu v Moskvi in pri snemanju dokumentarnega filma – potapljanje z želvami v Grčiji.
In za konec. Prevzemaš uredništvo
Paraplegika, sama pa se s to številko
od urednikovanja poslavljam. Nekaj
izkušenj imaš z urejanjem glasila Moj
Korak Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske in zato verjamem,
da veš, kam se podajaš. Pa vseeno –
kaj je bilo odločilno, da si urednikovanje sprejela?
Verjetno to, kar sem omenila nekje
prej. Moja brezglavost, nekaj novega,
nov izziv. Izzive imam rada. Res je, da
imam nekaj izkušenj, vendar mislim, da
se to, kar znam, ne bo moglo kosati s
tem, kar me čaka. Če sem odkrita, ne
vem, spopadla se bom z izzivom, ti pa
mi boš malo pomagala, kajne?

»Tisto, v čemer zares uživam, je potapljanje.« (foto: Nevenka Richter Peče)
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Kot mi je znano, že razmišljaš tudi o
spremembah v uredniškem odboru
glasila.
Spremembe so sprejete, novi člani
so potrdili sodelovanje. Tistim, s katerimi predvsem zaradi njihove neodzivnosti v preteklosti ne vidim možnosti
za sodelovanje, se bom v bližnji prihodnosti zahvalila za sodelovanje.
Pri izdajah časopisov so vedno roki,
s katerimi se srečuje urednik. Roki za
oddajo člankov, roki za lektoriranje,
roki za pošiljanje materiala v tiskarno ... Kako boš poskrbela, da številke
ne bodo zamujale, upoštevajoč dejstvo, da velikokrat to ni odvisno zgolj
od tebe? Zadnjič si mi omenila, da boš
bolj stroga, kot sem bila sama. Kaj pa,
ko bo potrebno zaradi roka za izdajo
npr. podaljšati delovnik? Boš žrtvovala čas, namenjen družini in sebi?
Kot sem že omenila, postavi mi rok
in dobiš zanesljivo Barbaro. Sama se držim rokov in enako bom zahtevala od
drugih. Mislim, da bo že po prvi številki
jasno, da se z roki ni za šaliti. Tega sem
se naučila pri oddaji razpisov. Tam je
tako, da če ga ne oddaš do predpisane-

ga datuma ali celo ure, potem ga nima
smisla oddati. Seveda bodo izjeme, saj
se zaradi prezgodnjih rokov pogosto
zgodi, da je potrebno kakšno aktualno
novico umestiti v glasilo. Zavedam se
tudi dejstva, da bom morala oddelati
kdaj kakšno naduro, zato hvala bogu
za letni dopust.
Menim, da je glasilo doseglo visoko raven kakovosti, informiranosti,
pestrosti in tudi obširnosti. Kako boš
ohranjala nivo, ki ga je Paraplegik
skozi »svoje življenje in razvoj« dosegel? Verjamem, da že imaš ideje o novih vsebinah, rasti Paraplegika. Nam
zaupaš kaj več o tem?
Vse pohvale in čestitke tebi za dosežen nivo, ki ga bo težko vzdrževati,
tega se zavedam. Vendar mislim, da bi
moralo biti že samo dejstvo, da delam
pri Zvezi in sem zato v osrčju dogajanja tisti ključen element, potreben za
ohranjanje vsega zgoraj omenjenega
ob sočasni aktualnosti. Predvsem se
mi zdi pomembno, da je glasilo »up
to date« in da v njem ni starih novic.
Jože rad reče, da to potem niso več
novice.

Boš sledila pravici do obveščanja ali
se bo našla tudi kakšna cenzura s
tvoje strani?
Obljubim, da razen res zelo neokusnega pisanja, ki v Paraplegika ne sodi,
ne bo cenzur. Kdor me pozna, ve, da
nimam dlake na jeziku in sem glede
svobode govora zelo demokratična
(včasih celo preveč).
Barbari hvala za pogovor in želimo
ji uspešne korake na uredniški poti.

Sprejem predsednika na Brdu pri Kranju
(foto: arhiv ZPS)

Lutfi Abdullahu

MIKLAVŽ OBISKAL ZVEZO
Da so prazniki v polnem teku, je z obiskom
na naši Zvezi paraplegikov potrdil tudi sveti
Miklavž, ki je po dolgem in napornem vikendu
obiskal zaposlene na Zvezi. Ker smo bili pridni, je
prišel brez spremstva parkljev. S skromnimi darili je obdaril vsakega od zaposlenih, ki je moral
prej priznati vse »grehe«. Namenil jim je nekaj
lepih in vzpodbudnih besed ter zaželel, da še
naprej dobro opravljajo svoje delo. »Doniral« je
tudi nekaj zlatih cekinov za izgradnjo doma v
Pacugu.
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Zaposlene na Zvezi presenetil Miklavž (foto: arhiv ZPS)
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Barbara Slaček | Obisk Čehov

NAVDUŠENI NAD NAŠO
ORGANIZIRANOSTJO
V začetku julija smo na Zvezo prejeli elektronsko sporočilo,
v katerem so nas kolegi sorodne organizacije paraplegikov in tetraplegikov CZEPA iz Češke republike zaprosili, da
jim omogočimo obisk naše Zveze paraplegikov, ker jih zanimajo naši posebni socialni programi in organiziranost.

Z

a tovrstne izmenjave dobrih
praks in mreženja smo vedno
odprti, zato smo pobudo sprejeli in jih povabili v goste. Prvotno
smo načrtovali nastanitev v Domu
paraplegikov Pacug, a ker se je sezona letovanja zaradi slabega vremena
nenadejano predčasno zaključila, smo
češko delegacijo v sestavi dveh socialnih delavk Hane Sixtove in Dominike
Horakov, vodje projekta »Zvezdni bazar Tomaša Milona«, in parapleginje
Eliške Vostrakove, ki v organizaciji skrbi
za pridobivanje sredstev na različnih
razpisih, nastanili v hišicah Term Čatež.
Ob prihodu smo jih najprej sprejeli pri
Zvezi paraplegikov v Ljubljani in jim
predstavili naše prostore, zaposlene ter
seveda tekoče programe in projekte,

medtem ko so nam sami spregovorili o svoji organizaciji. V uradnem delu
nam je na pomoč priskočila izvrstna
tolmačka češkega jezika Ida Radonič.
V naslednjih dveh dneh so si ogledali
Dom paraplegikov Pacug, se sprehodili po Izoli in obiskali lokalno Društvo
paraplegikov Dolenjske, Bele Krajine
in Posavja, kjer jih je sprejel namestnik
predsednika Mirko Sintič. Vse tri dni njihovega obiska jih je spremljala Barbara
Slaček.
Češka organizacija paraplegikov,
nevladna in neprofitna organizacija, ki
združuje ljudi s poškodbo hrbtenjače
(SCI), je bila ustanovljena leta 1990 z
edinim ciljem izboljšanja zdravstvene
oskrbe paraplegikov in tetraplegikov.
V CZEPA so prepričani, da morajo biti

Predstavili so češko organizacijo CZEPA. (foto: arhiv ZPS)
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vsem zagotovljene enake pravice do
normalnega življenja – vključno z družino, delom in drugimi dejavnostmi –
ne glede na gibalno oviranost. Njihova
naloga je zaščititi pravice in interese
ljudi s SCI, zato svoje storitve nudijo
vsem sodržavljankam/-om na invalidskih vozičkih.
V zgodnjih devetdesetih je Češka
premogla le eno »spinalno enoto« v
Brnu, zato so bili številni po sili razmer
obravnavani v lokalnih bolnišnicah,
kjer se je njihovo zdravstveno stanje
slabšalo. Leta 1994 je njihova zveza
paraplegikov odprla informacijsko-rehabilitacijski center za vse s SCI, imenovano »Centrum paraplegikov«, kjer so
imeli prost dostop do nevladnega cen-

Domov so odnesli refošk, savinjski želodec,
pršut in Gorenjka čokolado. (foto: Barbara
Slaček)

tra zdravstvenega varstva do leta 2010.
Kasneje je zveza paraplegikov pomagala pri zagonu dodatnih treh enot za
spinalno oskrbo v Ostravi, Liberecu in
Pragi. Obstoječa zveza paraplegikov je
svoj naziv v CZEPA spremenila po ločitvi od »Centrum paraplegikov« leta
2010.
Čehi menijo, da je razlog za bistveno razliko med našima organizacijama
različen čas delovanja in je v primerjavi
z našo njihova relativno mlada. Razlikujemo se tudi v sistemu delovanja,
saj CZEPA temelji predvsem na projektnem delu, kar je vidno v številnih
izpeljanih projektih, mnogi med njimi
so trajnostno naravnani, ne izvajajo pa
17
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neposrednih posebnih socialnih programov in tako zaradi slabe nacionalne
organiziranosti slabše poskrbijo za svoje člane.
Pomanjkljivost njihovega sistema
je njegova velika razdrobljenost, saj na
Češkem deluje veliko državnih ustanov
in neprofitnih organizacij za ljudi s poškodbo hrbtenjače, vendar brez skupne krovne organizacije, ki bi zastopala
ciljno skupino uporabnikov na zakonodajni ravni češke državne uprave.
Našo pozornost sta pritegnila njiho-

va projekta Zvezdni bazar (http://www.
hvezdnybazar.cz/) in spletna aplikacija
Vozejkmap.cz. V projektu Zvezdni bazar so se lotili prodaje izdelkov, ki jim jih
darujejo slavne češke osebnosti, s projektom Vozejkmap pa so v programsko
aplikacijo za pametne telefone vnesli
zemljevid z invalidskim vozičkom dostopnih destinacij. Dodali so ji tudi naš
Dom paraplegikov Pacug in Hišice v
Termah Čatež, kmalu pa jim bomo posredovali seznam ostalih naših javno
dostopnih destinacij v Sloveniji.

Tomaša navdušilo slovensko morje (foto:
Barbara Slaček)

Julijana Kralj, predsednica Društva Vizija | Predavanje

NASILJE NAD INVALIDNIMI OSEBAMI
Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, je Društvo Vizija v sodelovanju z Društvom SOS telefon organiziralo predavanje z naslovom »Nasilje
nad invalidnimi osebami – posebni dejavniki«.

O

rganizacija združenih narodov je
leta 1981 razglasila 25. november za mednarodni dan boja proti
nasilju nad ženskami. V ta
namen poteka vsakoletna
svetovna kampanja, ki traja od 25. novembra do 10.
decembra – svetovnega
Letos velika udeležba slušateljev (foto: Jožica Lebar)
dneva človekovih pravic.
Organizacije v Sloveniji, delujoče – posebni dejavniki tveganja. Predavali
na tem področju, ugotavljajo, da po- sta Maja Plaz in Dalida Horvat iz Drutrebujemo celovit in povezujoč sistem štva SOS telefon.
pomoči žrtvam nasilja.
Statistični podatki opozarjajo na
Mednarodni dan boja proti nasilju razsežnost nasilja nad ženskami in otronad ženskami smo 2. novembra v Lju- ki v Sloveniji, ob čemer je pomembno
bljani, v prostorih NSIOS, zaznamovale poudariti, da javne službe in nevladne
tudi članice Nacionalnega sveta inva- organizacije niti danes, po več kot dveh
lidskih organizacij Slovenije s predava- desetletjih delovanja na tem področju,
njem Nasilje nad invalidnimi osebami nimajo na voljo zanesljivih statističnih

18

podatkov za ugotavljanje
nasilja nad invalidi.
V Društvu Vizija se pridružujemo mnenju nevladnih organizacij, da v
Sloveniji potrebujemo celovit in koordiniran sistem
pomoči žrtvam nasilja, ki
ga od držav članic zahteva tudi Konvencija Sveta
Evrope o preprečevanju
in boju proti nasilju nad ženskami in
družini.
Pričakujemo, da bo v ta celovit in
koordiniran sistem pomoči žrtvam
nasilja posebej vključena pomoč invalidnim osebam – žrtvam nasilja, ki
so zaradi svojih posebnih življenjskih
okoliščin še bolj ogrožene ter potrebne
takojšnje individualne in prilagojene
pomoči.

[
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Barbara Slaček | Projekt Evropske zveze paraplegikov

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS ZA
USPEŠNO REINTEGRACIJO
Kaj lahko vaša organizacija stori za uspešno integracijo oseb po poškodbi hrbtenjače?

Prvo srečanje v okviru projekta je konec oktobra potekalo v švicarskem centru paraplegikov
v Nottwilu. (foto: Hana Ermenc)

To je osnovno vprašanje, na katerega bomo poizkušali odgovoriti z istoimenskim projektom Evropske zveze
paraplegikov – ESCIF s ciljem nadgradnje znanja in izkušenj članskih organizacij iz vse Evrope.
Od ustanovitve leta 2006 je ESCIF
izpeljal številne projekte, povezane
s celovitim obravnavanjem oseb po
poškodbi hrbtenjače (SCI). Preučili so
pogoje zdravljenja in rehabilitacije ter
načine opredeljevanja ter analiziranja
položaja v državah članicah za zagotavljanje kakovosti zdravljenja in rehabilitacije. Trenutno se organizacija posveča
spremljanju vsesplošnega vključevanja
oseb po poškodbi hrbtenjače.
Predlagani projekt bo upošteval
tudi ostale dejavnike bistvenega pomena za uspešno (re)integracijo oseb po
poškodbi hrbtenjače. Kot pri vseh drugih projektih ESCIF-a je skupni cilj zagotoviti organizacijam držav članic po-

trebne informacije o skupnih izkušnjah,
dobrih praksah in zbrati priporočila, ki
bodo pripomogla prizadevanjem za
izboljšanje kakovosti življenja teh oseb
v njihovih državah. Gre za obsežen projekt s finančno podporo Coloplasta in
ESCIF-a, saj so zaradi velike geografske
razpršenosti udeležencev stroški projekta razmeroma visoki. To pomeni,
da so stroški prevozov, nastanitve in
prehrane breme omenjenih finančnih
podpornikov, udeleženci pa prispevajo
svoj čas, izkušnje, znanje ter energijo.
Odbor ESCIF je za projekt predvidel
pet delovnih skupin za različna področja bivanja in integracije, v katere so
všteti predstavniki organizacij paraplegikov držav članic. Trenutno je vključenih trinajst držav, predstavniki pa smo
razdeljeni v različne delovne skupine:
- izobraževanje in delo (vključno s poklicno rehabilitacijo);
- socialne in prostočasne dejavnosti

(vključno s športom, interesnimi dejavnostmi in prostovoljnim delom);
- družinske vloge (prilagajanje na morebitne spremembe v družinskih razmerjih);
- kakovost življenja (vključno s prevzemanjem odločitev o življenju drugega, samoodločanju in dostopu do
informacij kot orodju za povečanje
neodvisnosti);
- pripomočki za gibanje in dostopanje
(ki so bistvenega pomena za preživetje, saj prispevajo dodano vrednost kakovosti življenja).
V projekt smo vključeni trije predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije:
Mirjam Kanalec v delovni skupini Socialne in prostočasne dejavnosti, Barbara Slaček v skupini Družinske vloge
in Jani Trdina v delovni skupini Pripomočki za gibanje in dostopanje. Vsaka
skupina šteje od tri do pet predstavnikov iz različnih držav, hkrati pa v vsaki
sodeluje tudi predstavnik upravnega
odbora ESCIF-a.
Med majem in avgustom letos je
potekala registracija predstavnikov in
izbor delovnih skupin, ki so se prvič
srečale na tridnevnem zasedanju konec oktobra v švicarskem centru paraplegikov v Nottwilu. Mirjam, Barbaro in
Janija so spremljale: strokovni delavki
Špela Šušteršič in Hana Ermenc ter
Barbara Trdina. Izmed udeležencev
smo izbrali vodjo, ki mora zagotoviti,
da bo poročilo posamezne skupine resnično odsev idej in mnenj le-te in da
19
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bo predstavljena »dobra praksa« prikaz
praks vseh vključenih držav, ne le posameznega predstavnika. V nadaljnjem
delu smo predstavili načine delovanja
okolij, iz katerih prihajamo. Nato smo
se posvetili izbiri točk in tem, ki so nam
skupne oz. različne. Sledila je predstavitev dela in ugotovitev vseh petih delovnih skupin, s čimer smo se želeli izogniti podvajanju, saj so kljub različnim
obravnavam lahko ugotovitve med
seboj precej prepletene. Naslednji dan
zasedanja smo določili potek nadaljnjega dela in sodelovanja ter časovne
roke izvedbe. Trenutno se predstavniki
skupin srečujemo s pomočjo različnih

družbenih omrežij, video konferenc čilo o projektu predstavljeno na konter drugih podobnih orodij in vsak na gresu ESCIF leta 2016.
svojem področju ter v regijah zbiramo podatke. Ugotovitve bodo predstavljene
na spletni strani ESCIF in na
kongresu ESCIF v Brnu maja
prihodnje leto. Predhodno
poročilo bo prikazano na
kongresu ISCoS, ki bo sočasno potekal v Kanadi. Drugo
srečanje bo jeseni naslednje
leto. Rok za oddajo končnega poročila posameznih
Ogledali smo si notranjost švicarskega centra paraplegiskupin je konec januarja
kov v Nottwilu (foto: Hana Ermenc)
2016, ker bo popolno poro-

Jože Globokar, Mirjam Kanalec | Odprte hiše Slovenije – razstava in okrogla miza

KAKOVOSTNO OBLIKOVAN IN DOSTOPEN
PROSTOR JE TEMELJNA PRAVICA VSEH
Slovenija se je od 3. do 5. oktobra pridružila svetovni mreži Open House Worldwide, ki
deluje že od leta 1992 in na leto privabi več kot milijon obiskovalcev. V okviru projekta
so Odprte hiše Slovenije v Galeriji Kresija odprle tematsko razstavo Ignoranca = tema =
ovira ter organizirale okroglo mizo na temo kakovostnega in dostopnega prostora.

P

obudo za mrežo Open House
Worldwide je v letu 1992 dal
London in doslej se mu je širom
sveta pridružilo že 22 mest, Slovenija
od leta 2010 sodeluje kot država. Poslanstvo svetovne mreže, ki ga uresničujejo tudi Odprte hiše Slovenije (OHS),
je dobro arhitekturo in uveljavitev visokih standardov v praksi približati širšim
množicam.
OHS organizira zavod Afront, projekt pa vodijo arhitektki Ana Struna
Bregar in Lenka Kavčič ter Kristina
Dešman s številnimi sodelavci. Usta20

noviteljici pobude Ana Struna Bregar
in Kristina Dešman sta leta 2012 za
projekt Odprte hiše Slovenije prejeli
najvišje strokovno priznanje – Plečnikovo medaljo za prispevek k obogatitvi
arhitekturne kulture.
OHS so prireditev in največji spletni
arhiv izbrane kakovostne, sodobne ter
inovativne arhitekture in prostorskih
ureditev. Javnosti omogočajo najmanj
enkrat letno brezplačno vodenje po
odlični arhitekturi pod vodstvom arhitektov oz. arhitektk in drugih strokovnjakov. Pri izboru del za program OHS

Ana Struna Bregar na otvoritvi razstave
(foto: Tomaž Demšar)

[
je poudarek namenjen sodobni arhitekturi, inovativnim rešitvam, prilagojenosti lokacij, možnostim spreminjanja
objektov glede na potrebe uporabnikov ter na trajnostnem načinu gradnje.
Ogledati si je mogoče različne tipe
objektov: od izobraževalnih, kulturnih,
poslovnih, športnih, turističnih, zasebnih in zdravstvenih do lesenih
in energetsko varčnih, prenovljenih ter odprtih prostorov.
Poglavitni namen dogodka je, da je v vsaki regiji
odprtih vsaj nekaj zanimivih
objektov in spremljevalnih
dogodkov. S pobudo želijo
ljudem omogočiti praktično
izkušnjo dobre arhitekture
in si hkrati želijo, da bi je bilo
v Sloveniji čim več. Z akcijo
spodbujajo oblikovalsko stroko, strokovnjake zaposlene v
industriji, politike, gospodarstvo in širšo javnost – vključno z mladostniki, ki predstavljajo prihodnje naročnike – k učinkovitejšemu dialogu na
področju gradnje objektov in urejanja
prostora.
OHS so letos potekale že petič od
3. do 5. oktobra. Leta 2010 in 2011 so
bile organizirane pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.
Prvo leto so odprli 45 stavb, leta 2011
že 105 stavb in dogodkov, medtem ko
so leta 2012 predstavili 120 stavb in dogodkov. Število obiskovalk in obiskovalcev vsako leto narašča: prvo leto so jih
našteli okrog 450, lani jih je bilo že več
kot 3500.
Vsako leto OHS posebno pozornost
namenijo tudi arhitekturi za osebe z
oviranostmi. Letos so skupaj s parterji (Mestna občina Ljubljana – Galerija
Kresija, Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL, Zveza
društev slepih in slabovidnih Slovenije,
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Geodetski inštitut

Slovenije) začeli načrte za oktobrski dogodek pripravljati že v začetku leta. Poleg razstave, ki je bila odprta od 3. do
17. oktobra, je 3. oktobra v Galeriji Kresija v Ljubljani potekala okrogla miza
na temo »Kakovostno oblikovan in
dostopen prostor je temeljna pravica nas vseh«. Vodila jo je Špela Kožar.

Udeleženci okrogle mize: Karel Pollak
– podpredsednik Sveta za odpravljanje
arhitekturnih in komunikacijskih ovir
MOL, Tomaž Wraber – predsednik
Zveza slepih in slabovidnih Slovenije,
Darja Pajk – Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije, Doc. dr. Kaja Širok – direktorica Muzeja novejše zgodovine, Izr. prof. Boštjan Botas Kenda – dekan ALUO, Prof. Maruša Zorec
– Fakulteta za arhitekturo, Dr. Urša Valič – etnologinja in kulturna antropologinja, zaposlena na evropskem projektu Dostopnost do kulturne dediščine
ranljivim skupinam v SEM in MNZS,
mag. Roman Rener – Geodetski inštitut Slovenije, Marija Vovk – arhitektka,
avtorica številnih knjig in priročnikov za
načrtovanje in prilagajanje grajenega
okolja v dobrobit funkcionalno oviranim ljudem in Matjaž Planinc – arhitekt pri Zvezi paraplegikov Slovenije, so
v ustvarjalnem dialogu skušali odgovoriti na vprašanja: Je javni grajeni prostor dostopen vsem ljudem? Smo v
grajenem prostoru enakopravni? Je
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kakovostna in vključujoča arhitektura res razkošje?
Pionirka v slovenski arhitekturi na
področju prilagajanja grajenega okolja
za funkcionalno ovirane osebe Marija
Vovk je povedala, da se je že daljnega leta 1974 začela ukvarjati s problematiko grajenih ovir v Ljubljani, ko sta
skupaj s študentom na vozičkih preizkusila dostopnost
prestolnice. V sodelovanju s
prof. Neumanom iz Zavoda
za rehabilitacijo Soča sta leta
1975 izdala prvo publikacijo o
ovirah.
Maruša Zorec je poudarila pomembnost zavedanja o dostopnosti grajenega
okolja: »Študenti pridejo na
Fakulteto za arhitekturo kot
zgrajene osebnosti. Empatija se prične razvijati mnogo
prej, v zgodnjem otroštvu z
vzgojo staršev. Kljub temu ne smemo
izgubiti upanja, zato z različnimi projekti vzpodbujamo študente z namenom zavedanja, da se arhitektura gradi
za uporabnike.«
Matjaž Planinc – arhitekt pri Zvezi paraplegikov Slovenije, je poudaril:
»Univerzalna funkcionalnost javnega
grajenega okolja bi bila lahko pri nas
na bistveno višji ravni, če bi pomembni
udeleženci pri gradnji objektov ravnali
bolj odgovorno. Tu so mišljeni investitorji, projektanti ter upravne enote. Investitorji javnih objektov so odgovorni,
da so s programom vsebine in nadzorom nastajanja in dokončanja projekta
zagotovljene enakovredne možnosti
za vse uporabnike. Projektanti morajo
ob doslednem upoštevanju vseh določil predpisov in standardov ravnati
etično tudi v delu stvaritev avtorske
svobode ter oblikovati detajle javnega
prostora tako, da bodo uporabni za
vse. Upravne enote izdajajo uporabna dovoljenja za objekte v javni rabi
tudi na osnovi zakonskega določila, da
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morajo biti objekti zgrajeni brez grajenih in komunikacijskih ovir. V praksi je
takšno določilo le redko uresničeno,
ker so komunikacijske ovire še vedno
zelo izrazite. Pri nas se proces odpravljanja arhitekturnih ovir prepogosto
posplošuje tudi na novejše objekte, ki
so predani v uporabo z napakami in
ovirami. Prilagajanje starejših objektov
mora biti intenzivno in uveljavljeno kot
družbena odgovornost lastnikov javnih objektov.«
Karel Pollak: »Projektni svet za odpravljanje ovir v Ljubljani je bil ustanovljen že leta 1989 pod županovanjem
Nuše Kerševan, ki je pokazala veliko
mero občutljivosti za to področje.
Projekt je takrat sodil v sklop Ljubljana – moje mesto. Vmes je delovanje
sveta nekoliko zamrlo, z nastopom županstva Zorana Jankovića leta 2006 in
njegovo absolutno podporo pa se je
na novo konstituiral ter preimenoval
v Svet za odpravljanje arhitekturnih in
komunikacijskih ovir. Takoj smo se lotili sistematičnega pristopa in že spočetka smo oblikovali Akcijski načrt za
izenačevanje in uresničevanje enakih
možnosti oseb z oviranostmi v MOL
v sodelovanju z Oddelkom za zdravje
in socialno varstvo. Pristopili smo tudi
k pridobivanju listine Občina po meri
invalidov in leta 2009 pridobili naziv.

Galerija vonjav na razstavi (foto: Tomaž Demšar)

22

Okrogla miza na temo kakovostno oblikovanega in dostopnega prostora (foto: Tomaž Demšar)

Le nekaj kasneje smo postali dobitniki
evropske nagrade Access city award.«
Roman Rener, ki izdeluje taktilne
karte, je izpostavil, da je ozavestiti prva
beseda pri slepoti: »Vsak človek ima v
glavi miselno karto, po kateri potuje, in
taktilna karta je tisto, kar slepemu vrne
miselno karto. Druga stvar pa je odprto
znanje. Svet je relativno odprt. Stvar je
potrebno le pripeljati v prakso.«
»Danes želimo, da bi bili muzeji
odprti, participativni prostori, kjer bi se
predmetov dotikali in jih preizkusili. Te
prostore želimo tako in drugače odpirati,« je povedala Kaja Širok iz Muzeja
novejše zgodovine.
Okrogla miza se je zaključila z raz-

mišljanjem in vprašanjem moderatorke
Špele, kako dejansko zagotoviti kakovosten prostor v Sloveniji. Vsak izmed
udeležencev je razgrnil svoja razmišljanja za prihodnost.
Okrogli mizi je sledilo odprtje tematske razstave z naslovom IGNORANCA = TEMA = OVIRA. Razstava
je želela opozoriti, da prostor dojemamo z vsemi čutili in ga le tako lahko
bolje razumemo. Zato so na razstavi predstavljene tipne karte mestnih
predelov, taktilne makete prostorov in
proizvodov industrijskega oblikovanja,
3D odtisi poslikane keramike, slikanice
v znakovnem jeziku in galerija vonjav.
Torej funkcionalno in kakovostno oblikovan ter vsem dostopen prostor. In
tako postaja načrtovanje in oblikovanje prostora vse bolj pomembno. Le
tako je mogoče vsem ljudem, ne glede
na spol, starost in zmožnosti, omogočiti enakopravno bivanje. Razstavljena
dela in pomen razstave je predstavil
Karel Pollak - podpredsednik Sveta
za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL, otvoritev sta
popestrila violončelista Milan in Izak
Hudnik. Dodajmo, da je galerija ob tej
priložnosti pridobila novo klančino na
vhodu in samodejna drsna vrata, lepi in
koristni pridobitvi za lažje vstopanje in
izstopanje oseb z oviranostmi.
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Jože Globokar | Najvišja priznanja prejeli strelci

NAŠA STRELCA ŠPORTNIK IN
ŠPORTNICA LETA
Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite je prireditev Invalid – Športnik
leta 2014 pripravila 8. decembra v dvorani Austria Trend hotela v Ljubljani. Na slovesni
razglasitvi sta laskavi naslov invalid športnik leta 2014 osvojila naša strelca Franček
Gorazd Tiršek in Veselka Pevec.

S

trelec Franček G. Tiršek iz DP
jugozahodne Štajerske je na
vseh velikih tekmovanjih v posamični ali ekipni konkurenci osvajal
medalje. Na letošnjem svetovnem
prvenstvu v Suhlu je osvojil bronasto,
veliko prispeval pri osvojitvi srebrne
ekipne medalje in si pristreljal kvoto za
nastop na paraolimpijskih igrah v Riu.
Strelka Veselka Pevec iz DP ljubljanske pokrajine se je s trdim delom
in voljo prebila v sam svetovni vrh.
Po njeni zaslugi je v Suhlu zadonela Zdravljica, svoj delež je prispevala
pri osvojitvi srebrne ekipne medalje,
osvojila je tudi kvoto za nastop v Riu.
Za moška športno ekipo so proglasili
strelsko ekipo (Veselka Pevec, Franček
G. Tiršek, Damjan Pavlin), ki je na svetovnem prvenstvu v Suhlu v izredni
konkurenci osvojila naslov svetovnih podprvakov z rezultatom 1890,
4. kroga, kar pomeni, da so strelci v
stodvajsetih strelih v povprečju zadeli
več kot 10,5 kroga. Za žensko športno
ekipo so proglasili ekipo odbojkaric
sede (Saša Kotnik Hren, Marinka Cencelj, Lena Gabršček, Regina Terbuc
Roudi, Jasmina Zbil, Danica Gošnak,
Bogomira Jakin, Suzana Ocepek, Jana
Ferjan), ki se je uvrstila na 7. mesto na
svetovnem prvenstvu na Poljskem ter
na 1. mesto na Spring Cupu v Budimpešti. Za uspeh strelcev imata velike

riere podelila posebno priznanje. Prejel ga je najuspešnejši vsestranski gluhi
športnik Samo Petrač.
Samo je edini športnik na
svetu, ki ima medaljo tako
z letnih kot zimskih olimpijskih iger gluhih. Kar štirikrat je bil proglašen tudi za
Invalida športnika leta.
Na letošnji slovesni
zaključni športni prireditvi
so podelili tudi Zlato plaketo. Za uspešno športno
Športnik leta, športnica leta, moška in ženska ekipa leta
kariero in 40-letno delo na
(foto: Franci Slivšek)
področju športa invalidov
zasluge trenerka Polona Sladič in njen jo je prejel legenda Jože Okoren –
pomočnik Aleš Kosmač, za uspeh predsednik DP Dolenjske, Bele krajine
odbojkaric pa trener Simon Božič in in Posavja. Vrhunski športnik Jože Okonjegov pomočnik Branko Mihorko. ren se je udeležil treh paraolimpijskih
S tem bera priznanj na razglasitvi za iger, treh svetovnih in petih evropskih
športnike pokrajinskih društev ZPS prvenstev. Na naših prvih paraolimpijše ni bila dokončna. Veselka Pevec skih igrah leta 1972 v Heidelbergu je
in Franček G. Tiršek sta za vrhunske za takratno skupno državo osvojil prvo
nastope na svetovnem prvenstvu v paraolimpijsko medaljo, nato pa leta
Suhlu prejela še srebrni znak. To pri- 1980 v Arhemu še eno. V zbirki ima tudi
znanje je prejela tudi trenerka Polona medalje s svetovnih in evropskih prSladič. Atlet DP jugozahodne Štajer- venstev. Kar devet let je bil evropski reske Henrik Plank pa je za osvojeno 3. korder v svoji paradni disciplini – metu
mesto v metu diska v kategoriji F52 na diska, hkrati pa dolgoletni član repreEvropskem prvenstvu v Veliki Britaniji zentance v košarki na vozičkih in tudi
prejel bronasti znak. Enako priznan- njen kapetan. Jože je za svoje vrhunske
je je prejel tudi trener Luka Cmok. športne dosežke in delo na športnem
ZŠIS-POK je ob zaključku športne ka- področju prejel vrsto najvišjih priznanj.
23

[

MREŽENJE

]

»Nisem še na cilju,« je hudomušno pripomnil
Jože Okoren ob prejetju Zlate plakete za
uspešno športno kariero in 40-letno delo na
področju športa invalidov. (foto: Blaž Uršič)

Med njimi tudi Bloudkovo plaketo.
Na slovesni zaključni športni prire-

ditvi v letošnjem letu je kronološki
potek športnih dogodkov in rezultatov predstavil predsednik ZŠIS-POK
Damijan Lazar, o pomenu športa
kot sestavini kakovostnega življenja
invalidov je govorila prof. dr. Helena
Burger, v slavnostnem nagovoru pa
je športnike, športne delavce in visoke
goste nagovorila državna sekretarka
Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport dr. Andreja Barle Lakota.
Priznanja so podeljevali: dr. Andreja
Barle Lakota, državna sekretarka pri
MIZŠ, mag. Robert Cugelj, generalni
direktor URI – SOČA, Jernej Oster-

man, direktor Austria Trend hotela,
prof. dr. Helena Burger, strokovna
direktorica URI – SOČA, dr. Aleš Vest,
trener ob osvojitvi prvih paraolimpijskih medalj, Bogdan Gabrovec, podpredsednik OKS – Združenja športnih
zvez, Rafko Križman, član IO OKS,
Damijan Lazar, predsednik, in Tone
Petrič, podpredsednik ZŠIS – POK.
Slovesno vzdušje so na prireditvi obogatili: odlična pevka Neja Zrimšek
Žiger in odlična slikarka, ki svoja dela
ustvarja s čopičem med prsti na nogi,
Klemen Peternel (vokal) in Boštjan
Grabner (klavir).

Mirjam Kanalec | Obnovitvena rehabilitacija

PESTRO V ZDRAVILIŠČU LAŠKO
3rd Thermana Open tudi tokrat uspel

V

Zdravilišču Laško že vrsto let
poteka obnovitvena rehabilitacija Zveze paraplegikov
Slovenije. Nekateri od nas se tja vračamo vsako leto več kot 20 let, saj se tam
počutimo dobrodošli in kot doma. Storitve, ki jih nudijo, postajajo vsako leto
kakovostnejše, gostoljubnost in prijaznost osebja pa potrjuje, da smo turizem ljudje. Med nami in zaposlenimi so
se spletla številna prijateljstva, ki dodatno obogatijo naše bivanje – upamo,
da tudi zaposlenim popestrijo kak 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.
Dve leti nazaj se je po svetlobno hitrih
pripravah odvil prvi namiznoteniški
turnir, ki je bil zgodovinski duel med
mladim nadobudnežem Pokijem (Pri24

mož Kancler) in izkušenim mačkom
Lukijem (Bojan Lukežič). Tudi letos
smo tradicijo nadaljevali in skupaj z Ireno Škorja iz Thermane organizirali tretji namiznoteniški turnir, v katerem so
sodelovali gosti in zaposleni. Tekmovanje je potekalo v mešanih dvojicah,
določenih z žrebom pred začetkom
turnirja. Omenimo naj, da nas je s sodelovanjem v odbijanju celuloidne žogice
presenetil sam predsednik uprave Andrej Bošnjak. Sicer pa je bil cilj velikega dogodka bolj druženje kot zmaga,
razen za nekatere športne zagrizence.
V torek, 28. oktobra, se je ob 17. uri
v telovadnico Zdravilišča Laško zgrnilo
blizu 40 ljudi, ki so z zanimanjem pričakovali začetek. V vrečko smo vrgli 18
listkov z imeni in žreb se je začel. Da je
bilo vse strogo profesionalno, je skrbel Damijan Lazar, predsednik Zveze
za šport invalidov – POK, ki je nadziral

potek tekmovanja. Sistem le-tega je bil
znan samo njemu, na koncu pa sta se
v finalni igri spet pomerila večna rivala
Poki in Luki, pravzaprav dvojici Jasko
Tabasko (Bojan Lukežič in Jasmin Sabljakovič) ter Pijanci (Primož Kancler in
Tim Burger). Gledalci so lahko spremljali zagrizen boj do konca. Kdo je zmagal? Niti ni pomembno – pomembno
je, da smo se zabavali in družili. Za tiste pa, ki jih zanima zmagovalec, naj
namignemo, da so izkušnje ponovno
premagale mladost.

Hostesi in fanici finalnih ekip (foto: Lana)
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Janko Zupan | Pogovor s prim. mag. Rajmondom Šavrinom, dr. med.

»MORAMO SE OBNAŠATI KOREKTNO
IN PROFESIONALNO«
Doktor Šavrin je v URI Soča zaposlen že 32 let, od tega 20 let kot predstojnik Oddelka za
rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače. Trudi se, da kot edini tovrstni oddelek v
Sloveniji zagotovijo strokovno in kvalitetno rehabilitacijo vsem, ki jo potrebujejo, s čim
krajšo čakalno dobo. Za strogim, morda včasih nedostopnim zdravnikom v beli halji se
skriva tudi človek, ki rad poprime za fizična dela pri hiši, rekreativno igra odbojko in bi
študij medicine skoraj zamenjal s študijem elektrotehnike.
sem zaradi poprejšnjih stikov z invalidi
ujel priložnost za štipendijo. Takratni
Zavod za rehabilitacijo je leta 1979 zaradi kadrovske stiske razpisal štipendijski mesti za dva zdravnika. Prijavil sem
se in tako se je zgodba začela.

Kako in kdaj ste se odločili za študij
medicine?
Odločitev je padla v zadnjih letnikih
gimnazije. Med drugim sem razmišljal
tudi o vpisu na Fakulteto za elektrotehniko. Naposled sem se znašel na medicini, saj sem bil že prej povezan z življenjem invalidov: moj oče je bil namreč
100-odstotni telesni invalid, zato je bil
to eden izmed razlogov, ki je zagotovo
botroval končnemu sklepu.
In zakaj ravno za specializacijo iz fizikalne in rehabilitacijske medicine?
Specializacija je težavna odločitev.
Na medicinski fakulteti je v tistih časih
potekal splošni petletni študij, tako da
nismo posebej razmišljali o kakšni specializaciji. Opravljanje splošne prakse je
bilo mogoče brez nje, danes je to npr.
nujno potrebno. Proti koncu študija

Ste izpopolnjevali svoje znanje
v tujini?
Seveda, tudi. Specialistični izpit
sem opravil leta 1988 in se leta 1990
prijavil na razpis štipendije v Veliki Britaniji. British Foundation je razpisal
štipendiranje za tuje specialiste in tri
mesece sem študiral v Angliji. Polovico tega časa sem preživel v znani
bolnišnici v Stoke Mandevillu, zibelki
rehabilitacije spinalnih bolnikov v Evropi, drugo polovico v bolnici v Salisburyju na južnem delu Anglije, kjer
so imeli že takrat precej sodobnejše
in radikalnejše poglede na zdravljenje
ran, mobilizacijo in podobno. V Stoke
Mandevillu, ležečem kakšnih 60 km severozahodno od Londona, je bila bolnišnica neprimerno bolj konservativna.
Kar se daljših odsotnosti tiče, je to
vse. Sicer pa nenehna izobraževanja, različni kongresi, aktivni in pasivni
seminarji. Pred leti sem se udeleževal
številnih mednarodnih strokovnih srečanj in se seznanjal z novostmi na pod-

ročju rehabilitacije oseb z okvaro hrbtenjače, na nekaterih sem predaval o
strokovnih dosežkih pri nas, predvsem
s področja funkcionalne električne stimulacije (FES) in celjenja preležanin.
Udeležili smo se tudi posebnega seminarja v Švici za Lokomat, predno smo
ga nabavili. Skratka, znanje se vseskozi
dopolnjuje.
Kdaj ste pričeli z delom na Soči?
Leta 1979 sem postal štipendist in
v času poletnih počitnic sem že pomagal v prostorih fizioterapije pri delu s
pacienti ter tako »odslužil« del štipendije. Redno sem se zaposlil 15. septembra 1982 in svoji prvi službi ostal zvest
vse do danes.
Na začetku ste sodelovali s prim.
Turkom.
Res je, tedaj je bil vodja oddelka še
v stari zgradbi, na mestu, kjer je sedaj
oddelek za amputacije. Do danes se ni
veliko spremenilo; še vedno sva le dva
zdravnika na oddelku. Sodelovala sva
korektno, toda med nama je zijal generacijski prepad, saj je bil primarij Turk
precej starejši. V medicini je pogosto
težava, da ni pravočasno poskrbljeno
za podmladek, tako je bil tudi primarij Turk precej časa sam na oddelku.
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Potem sva nekaj let delala skupaj. Ob
mojem prihodu leta 1982 je veljal še
Zakon, ki je zdravnikom predpisoval
obvezno dveletno prakso pred pričetkom specializacije. Na srečo je takrat na
SOČI delovala obratna ambulanta za
zaposlene, v kateri sem lahko zadostil
zakonskim predpisom, hkrati pa s primarijem preživel dobršen del časa na
oddelku in se usposabljal za specialista. Ko so zakon ukinili, mi je uspelo, da
so mi del tega priznali pri specializaciji. Pred tem sem bil zaradi odsotnosti
kolegice, ki je bila na porodniškem dopustu, devet mesecev v tedaj na novo
ustanovljenem Centru za poklicno rehabilitacijo. Od leta 1988, ko sem specializiral, sem sodeloval s prim. Turkom
do njegove upokojitve 1992. leta, nato
sem leta 1993 postal vodja oddelka.
V tem času se je veliko spremenilo na
področju rehabilitacije.
Leta 1988, ko sem postal fiziater,
smo imeli prostore še v stari stavbi, ki je
imela tako svoje prednosti kot slabosti. Prednost je bila v nekoliko manjšem
oddelku, ki so ga od zunaj obdajala košata drevesa in s svojo senco prijetno
hladila sobe. Toda po drugi strani so
nas pestile težave s prostorom. Ob steni postavljene postelje so bile za nego
tetraplegikov neprimerne. Sobe so
bile večinoma štiriposteljne, zato smo
nenehno kombinirali, kdaj bomo koga
sprejeli in mu dodelili najbolj primerno
posteljo glede na potrebno nego. V sedanjih prostorih so nameščene največ
tri postelje, sobe so komfortne, široke,
z neomejenim dostopom za nego.
Razlika je tudi ta, da smo takrat živeli v
času socializma in smo imeli TOZD-e. V
okviru SOZD-a smo bili zdravniki in fizioterapevti zaposleni v enem podjetju (TOZD Inštitut), medtem ko so bile
medicinske sestre zaposlene v drugem
(TOZD Bolnišnica). Skratka, organizacijska logistika, zaradi katere smo imeli
težave pri delu. Odkar smo se preselili v
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nove prostore, imamo na voljo bistveno večje prostore za fizio- in delovno
terapijo. Kadrovska zasedba je številčnejša, imamo oddelčno socialno delavko, svojo psihologinjo in več terapevtov. Oprema je sodobna. Hoja na
Lokomatu je nadomestila trening hoje
na tekočem traku, ob katerem so bili
fizioterapevti mnogo bolj obremenjeni. Najnovejša pridobitev je FES cycling iz lanskega leta, se pravi možnost
kombinacije sobnega kolesa z elektro
stimulacijo, letos pa smo dobili prve
fitnes naprave, namenjene osebam na
invalidskem vozičku, zaenkrat edine te
vrste v Sloveniji. Najbolj pomembno je,
da se bolnikom ni potrebno presedati
z vozička. Običajne fitnes naprave imajo nastavljive sedeže. Takšne imamo
tudi v ARS-u (Ambulantno rehabilitacijska služba). Imamo nekaj osnovnih
modelov za krepitev predvsem mišic
zgornjih okončin. Tudi pri FES cycling-u
se ni potrebno presedati, z invalidskim
vozičkom se je mogoče zapeljati neposredno ob napravo in izvajati vaje.

nosti manjša. Sedaj imamo možnost
zagrnitve z zavesami in bistveno boljše
hidrofilne katetre, ki povzročajo neprimerno manj stranskih učinkov.
Opažate morda kakšne spremembe
v dojemanju pacientov do zdravniškega poklica?
Sedaj je internet dostopen vsakomur, česar včasih ni bilo. Pacienti so
zato precej bolj osveščeni o svojem
stanju, posledicah in možnih zapletih
ter se temu primerno obnašajo. Bistveno več imajo vprašanj, kot so jih imeli
včasih, in tako je prav. Para- in tetraplegija sta doživljenjski stanji, ki ju je
potrebno neprestano opazovati, zato
je dobro, da sami spremljajo novosti.
Skratka, bistvena razlika je, da bolniki
želijo veliko več vedeti o svojem stanju
in zares tudi več vedo.

Se je čas, ki ga pacienti preživijo na
vašem oddelku, v obdobju, odkar ste
na Soči, morda kaj skrajšal?
Ležalna doba se je v zadnjih letih
skrajšala. Najstarejši živeči paraplegiki v Sloveniji vedo povedati, da
jim je rehabilitacija vzela
praktično celo leto in se
ob tem ne pozabijo pohvaliti, kaj vse so počeli
in ušpičili. Žal to danes
ni več mogoče niti potrebno. Dejstvo je, da z
več kadra zastavljene
Seminar "Pozni zapleti pri bolnikih z okvaro hrbtenjače"
cilje dosežemo bistvev URI Soča (foto: Marjan Jerina)
no prej. Če ugotavljamo,
Na področju delovne terapije ima- da je rehabilitacija v šestdesetih letih
mo ravno tako precej novosti, pou- trajala v povprečju skoraj eno leto, se je
darek namenjamo kondiciji in telesni v devetdesetih skrajšala na pet ali šest
vadbi. Nabavili smo moderni ročni mesecev, medtem ko danes že lahko
ergometer. Na voljo imamo bistveno rečemo, da ciljne rezultate pri mladem
boljše vozičke za prehodno obdobje, pacientu z nekaj preostalimi zmožnosko so pacienti pri nas in še nimajo last- tmi za gibanje s pomočjo raznih ortoz
nega. Že na stari lokaciji je bila uvede- ali električne stimulacije (FES) dosežena intermitentna kateterizacija, vendar mo v treh do štirih mesecih. Povprečna
so bili pogoji slabši in stopnja intim- ležalna doba je tako le še okrog 70 dni.

[
prva pomoč, transport,
imobilizacija, hitre operacije. Ogromno stvari prispeva k temu, da
posledice niso več tako
usodne kot pred leti.
Tudi travmatologi
so se spremenili, ni več
tako kot včasih, ko so
bolnika odpustili z besedami: »Zdaj boste šli
V Pacugu ob Dnevu paraplegikov (foto: arhiv ZPS)
v SOČO, kjer bo vse v
Je pa res, da imamo relativno veliko redu.« S kolegi travmatologi smo razponovnih sprejemov, kar pomeni, da čistili, da jim le-ti ne dajejo lažnega
na neki točki, ko ni vidnega napredo- upanja, ampak jim predstavijo realno
vanja, rehabilitacijo rajši prekinemo, da sliko. In po prihodu k nam tudi sami ne
se človek vrne v domače okolje, se mu moremo takoj vedeti, kaj se bo dejanprivadi ter nadaljuje s treningi in vajami sko zgodilo. Ko je bolnik sprejet, opravi
po predpisanih navodilih. Kasneje ga potrebna testiranja, spozna vse člane
za krajše obdobje ponovno sprejme- tima, ki ga ocenijo in nato nekaj tednov
mo. Tako lahko poskrbimo za bistveno spremljajo. Šele po mesecu ali dveh s
več bolnikov in kar najhitreje omogo- primerjavo lahko presodimo, kakšen
čimo vključitev vsem tistim, ki potre- bo napredek in kaj lahko pričakujemo
bujejo prvo rehabilitacijo po nastanku ob zaključku rehabilitacije. Nato se z
bolnikom pogovorimo, s čimer se začpoškodbe ali obolenju hrbtenjače.
ne druga stopnja, v kateri mu razložiČe se ne motim, obstaja na medi- mo, kaj lahko pričakujemo, česa se bo
cinski fakulteti predmet, pri katerem moral naučiti in kakšne pripomočke bo
obravnavajo komuniciranje z bolni- uporabljal. Do takrat lahko povemo le
tisto, kar je realno, da gre za poškodbo
kom.
V drugem letniku medicinske fa- s težkimi posledicami.
kultete je predmet Stik z bolnikom, kar
je zelo zgodaj. Ko sem sam študiral, Od kdaj opravljate funkcijo vodje odsmo prvi stik s pacientom imeli šele delka za rehabilitacijo oseb z okvaro
v četrtem letniku, tri leta prej le teori- hrbtenjače? Odgovornosti?
Kot sem že omenil, sem vodja odjo. No, zdaj se študenti prvič srečajo z
bolniki v drugem letniku in se z njimi delka od leta 1993. Oddelek ima trenutpogovarjajo. Stvari se spreminjajo, me- no zaposlenih okrog 38 oseb, nekateri
dicina napreduje, poškodbe niso več med njimi delajo v treh izmenah. Po
takšne kot nekoč, veliko je nepopolnih novem se imenujemo predstojniki odokvar in je prognozo težje napoveda- delkov.
ti. Pri nekaterih posledicah oz. stanjih Moja odgovornost je, da:
lahko še vedno dokaj hitro ocenimo, ali - koordiniram strokovno delo,
ima bolnik možnosti, da bi kdaj hodil, - vzdržujem timsko usklajevanje,
medtem ko za večino težko napovemo, - skrbim za strokovno izvajanje,
kakšen bo končni izid rehabilitacije. V - usklajujem sprejemanje, triažo in
odpuste,
preteklosti, 20 ali 30 let nazaj, smo lahko neprimerno bolj suvereno postavili - gojim stik s stroko glede nabave
opreme in pripomočkov.
napoved. Danes je oskrba drugačna,
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To so najpomembnejše naloge.
Zdravnik je sicer še vedno nosilec
programa, vendar imamo na oddelku
veliko strokovnjakov posameznih profilov, ki so pri svojem delu do določene
mere povsem samostojni. Toda nisem
le predstojnik, v prvi vrsti sem sobni
zdravnik, zdravnik specialist, ki skrbi za
polovico bolnikov, medtem ko je kolegica specialistka zadolžena za drugo
polovico. Vodstvene funkcije so pač
dodatna obveznost.

Sodelovanje URI Soča z Zvezo
(foto: arhiv ZPS)

Nadaljnja vizija?
Želimo si, da bi kot edini oddelek
za rehabilitacijo okvar hrbtenjače v
Sloveniji zagotovili strokovno, kvalitetno rehabilitacijo vsem, ki jo potrebujejo, s čim krajšo čakalno dobo za
sprejem. Kadrovsko smo pri nekaterih
profilih malce podhranjeni, mogoče bi nam prav prišla kakšna dodatna
diagnostična in terapevtska oprema.
Oddelek ima 30 postelj, potrebovali
bi še kakšno sobo zaradi težav z infekcijami, ki jih imamo v zadnjih letih,
saj je potrebno okužene bolnike izolirati. Bolniki so lahko, če je potrebno,
sprejeti ponovno, sveže poškodovani
in oboleli pa so sprejeti v 2–4 tednih,
če ni kakšnih zapletov. Vizija je ohranjanje kvalitete dela in strokovnosti ter
vsem omogočiti sprejem v najkrajšem
možnem času. Ker so k nam napoteni
bolniki iz vse Slovenije, je to velik pritisk za naš oddelek. Inštitut ima tudi
možnost sprejemanja samoplačnikov,
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tu gre predvsem za tujce, vendar v zelo
omejenem obsegu. Oddelek premore
le eno sobo, v katero občasno sprejmemo samoplačnika, za kaj več nimamo
kadra. Sprejmemo le enega, največ dva
samoplačnika letno. Tudi velikega povpraševanja ni, ker je rehabilitacija oseb
z okvaro hrbtenjače dolgotrajen proces, teden dni ali mesec je pravzaprav
malo, da bi bile opazne velike razlike,
večmesečna rehabilitacija pa je tudi za
tujce precej draga. Rajši se odločajo za
rehabilitacijo drugje, za kak krajši program ali ambulantno.
Ali Inštitut razpolaga z vsemi tehničnimi pripomočki in naprednimi tehnologijami, ki so trenutno na razpolago po svetu?
Kot sem že omenil, imamo Lokomat, FES cycling, fitnes naprave, hojo
na tekočem traku, individualno delo
z bolniki s strani fizioterapevtov, elektrostimulacije, izdelujemo mehanske
ortoze, tako da mislim, da smo kar v
koraku s časom. Zagotovo obstaja
kakšna aparatura, ki je še nimamo. Načeloma pa smo tudi glede tehničnih
pripomočkov, ki jih bolniki prejmejo
na naročilnico v breme ZZZS, na dovolj
visoki ravni. Sredstva so sicer omejena,
imamo en Lokomat, lahko bi imeli dva,
vendar je zelo drag, kupljen je bil najmanj za tri oddelke, za otroškega in dva
odrasla, zato je v redni uporabi. Stvari
nabavljamo na osnovi predlogov terapevtov, ki jih nato predstojnik izbere in
jih doda v letni načrt z razpoložljivimi
možnostmi. Mislim, da kakšne res posebne naprave, ki bi jo bolniki z okvaro
hrbtenjače potrebovali in je nimamo,
verjetno ni na tržišču, mogoče le nekaj
robotskih aparatur za izboljšanje gibljivosti zgornjih udov za tetraplegike
(Armeo) in aparature za pasivno razgibavanje spodnjih udov oz. simulacijo
hoje, ki je kombinacija nagibne mize in
naprave za gibanje nog (Erigo).
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Pred kratkim je bilo mogoče v medijih prebrati o Bolgaru, ki je bil po
napadu z nožem paraliziran od pasu
navzdol. Pri zdravljenju so uporabili
vohalne čutilne celice, ki so jih bolniku odstranili iz nosu, in mu jih presadili nad in pod poškodovano mesto v
hrbtenici?
To smo spremljali … podobne
zgodbe so se pojavljale pred leti, mogoče skoraj desetletje nazaj, ko je na
Portugalskem delovala skupina zdravnikov, ki je opravljala podobne operacije, resda na že kroničnih bolnikih –
razpon je bil velik, mislim, da je bilo od
enega do deset let po poškodbi – pri
katerih so poskušali s transplantacijami.
Nihče doslej ni imel klinično zares priznanih rezultatov.
Pri omenjenem primeru se zastavlja zelo veliko vprašanj. Posnetek smo
si ogledali in kolikor sem lahko opazil, operirana oseba še vedno pri hoji
uporablja pripomočke, le v spodnjem
delu telesa so se mu nekoliko izboljšali
občutki. Definitivno potrebuje ortoze, mislim, da tudi hoduljo, tako da za
nas to ni nič novega. Pomembno pa je
dejstvo, da ne poznamo izhodiščnega
stanja. Kar smo lahko videli, dosežemo
pri marsikaterem bolniku, tudi pri tistih,
ki nimajo nobene aktivnosti v nogah.
Z ortozami uspemo zlasti pri mlajših
doseči stojo ali celo hojo s pomočjo
hodulje ali bergel.
Nas torej to ni fasciniralo. Z največ
upanja pogledujemo k Američanom.
Ne vem natančno, koliko časa je minilo, odkar je FDA ( Federal Drug Administration) v ZDA odobrila poizkuse na
ljudeh v smislu replantacije matičnih
celic. To je zelo pomembno, stvari imajo bolj pod nadzorom. Pred leti so se
s tem ukvarjali Rusi. Poznali smo nekaj
pacientov, ki so šli tja, vendar se niso vrnili. Tudi Kitajci so pričeli delati na tem,
a od tam nimamo informacij, ker niso
nikogar pripustili zraven.
Problem pri teh poškodbah je, ker

nihče ne ve natančno, kdaj je pravi čas
za operacijo. Po eni strani bi jo bilo najboljše opraviti takoj po poškodbi, po
drugi pa lahko poseg škoduje nadaljnjemu izboljšanju stanja.
Hrbtenjača je mikroskopsko tkivo,
po katerem ni mogoče šariti s kladivom
in žago, saj je vsak milimeter nadaljnje
okvare lahko katastrofa, še posebej v
vratnem delu hrbtenice, kjer se nahajajo življenjsko pomembne funkcije za
dihanje, bitje srca in podobno. Nihče
si ne želi poslabšati stanja, hkrati pa
pri kroničnih bolnikih nastane problem brazgotinjenja, okvar, ki nastanejo
z leti, zato je vprašanje, koliko je lahko
takšna operacija uspešna.
V Sloveniji se s tem še nihče ne ukvarja. Za tovrstne raziskave smo premajhni, naše število bolnikov je skromno v primerjavi z velikimi centri.
Se pravi, ko so pisali, da je to primerljivo s pristankom na Luni, je bilo
predvsem veliko pretiravanje?
Mislim, da ja … Na voljo smo imeli
premalo podatkov, toda dejstvo, da to,
kar smo videli kot končni izid, ki ni nič
posebnega, ostaja. Če bi ta človek hodil brez opornic, hodulje bi šele lahko
govorili o velikem napredku. Kar smo
uspeli videti – takšne korake pri nas delamo vsak dan. Seveda pa morajo tisti,
ki so sodelovali pri raziskavah in posegu, upravičiti porabo denarja.
Na kaj ste najbolj ponosni?
Težko rečem … mogoče na to, da
sem na SOČI v službi že 32 let, da sem
hkrati več kot 20 let vodja oddelka, da
menim, da se nikomur nisem posebej
močno zameril v življenju, da delam
pošteno, imam približno enake kriterije
do vseh in skušam delati profesionalno.
Tudi če koga v čem zavrnem, vedno
razmišljam strokovno, profesionalno in
ne osebno.
Dejstvo, da smo edini v Sloveniji in
moramo pravzaprav razmišljati ter od-
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ločati o pomembnih zadevah, od nas
toliko bolj zahteva korektno in profesionalno obnašanje. Nenehno prihajajo novi poškodovanci, obravnavamo
tudi stare paciente. Imamo kriterije za
sprejem, seveda tudi čakalno dobo. A
menim, da smo na tem nivoju dovolj
profesionalni in korektni.
Zveza paraplegikov ima pri nas vsakomesečne predstavitve in z njo dobro
sodelujemo.
Omenili ste Zvezo paraplegikov Slovenije. Kakšno je bilo v preteklosti
sodelovanje z našo organizacijo?
Mislim, da je bilo sodelovanje z ZPS
vedno dobro. V nekem obdobju sem
bil tudi član Strokovnega sveta ZPS.
Včasih sem več sodeloval pri spremljanju športnikov invalidov. Prvič že
davnega leta 1984 kot vodja in uradni
zdravnik takratne jugoslovanske reprezentance paraplegikov na športnih igrah v Stoke Mandevillu. Takrat sem imel
mednarodno licenco za ocenjevanje
kategorij športnikov invalidov. Leta
1986 ali 1987 sem bil vodja jugoslovanske ekipe športnikov invalidov na
svetovnem prvenstvu v atletiki v Göteborgu na Švedskem. Moje zadnje sodelovanje s športniki sega v leto 1992,
ko sem bil uradni zdravnik slovenske
reprezentance na paraolimpijadi v Barceloni. Kasneje je spremljanje športnikov prevzela prof. dr. Burgerjeva in za
njo asist. Katarina Tonin. Verjetno sem
bil prestar za nadaljevanje sodelovanja.
Če pogledamo celovitost vašega delovnega mesta, kaj imate najraje?
Kaj najmanj?
Če je odhod v službo muka, potem
je težko delati. Služba mora biti v zadovoljstvo. Daje nam sicer eksistenčno
varnost, delamo za plačo, brez česar ne
gre, saj imamo vsi obveznosti z raznoraznimi stroški. A vseeno jo moramo
imeti radi. To je prvo.
Najmanj mi je ljuba takrat, ko so

težave in je potrebno neko stvar rešiti,
pa je ne moreš. Na primer, ko moram
odložiti sprejem bolnika, ker ima določene infekcije in podobno. Vsi bi radi
na vrsto prišli takoj, vendar vedno to
ni mogoče. Pri bolnikih lahko pride do
zapletov, kar je potrebno rešiti.
Predstavljajte si, da bi podrejenega
sodelavca opozorili na napako pri
delu, a bi ta še vedno delal po svoje.
Kako bi ravnali?
Včasih je treba človeka opozoriti, če
stori kaj narobe. Najprej poskušaš biti
diskreten, če le ni urgentno. Na primer:
če je koš za smeti poln, zaradi tega ne
bo nihče umrl. Če pa je kisikova bomba prazna … No, stvari moramo ločiti
po pomembnosti. Vsakdo ima nekoga,
ki ga opazuje: tudi jaz ga imam, ravno
tako on … in tako je prav. Zaradi tega
si bolj motiviran in skušaš biti karseda
pazljiv.
Če bi vas sodelavci v nekaj stavkih
ocenili, kako bi vas opisali?
To bi bilo hecno slišati, kako bi me
ocenili (smeh). Da sem strog, pošten,
poskušam biti enak do vseh, da nisem
pristranski, da sem dosleden, da ne
popuščam, mogoče sem včasih prenatančen. Po drugi strani verjetno za nekatere premalo dostopen. Pač problem
vodstvenih funkcij, ko moraš postaviti
meje oz. imeti distanco.
Neuresničene želje na delovnem področju?
Želel sem iti v akademsko sfero,
zato sem dokončal magisterij. Zaradi
določenih težav med izdelavo magistrske naloge in nerazumnega kompliciranja s strani stroke, pa ne mislim s
tem naše inštitucije, sem ugotovil, da
to presega običajne razumne meje, da
pravzaprav ni bistvo doktorat, saj smo
navkljub vsemu v prvi vrsti zdravniki in
delamo s pacienti. No, to je nekaj, kar
najbrž ne bom izpeljal, saj se je med-
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tem spremenil način študija, tako da
niti ni več mogoče reči: »Zdaj bom
končno naredil ta doktorat.«
Mlajši zdravniki imajo to možnost,
ker je način študija drugačen; moja
kolegica asist. Puzičeva ga dela. Tako
bomo imeli tudi na oddelku za rehabilitacijo oseb z okvaro hrbtenjače
zdravnika z doktoratom. Iz generacije v
generacijo se stvari izboljšujejo.
Vsakodnevne obveznosti zahtevajo
celega človeka. Kako skrbite za psihofizično kondicijo, da ste lahko kos
vsem obveznostim?
Moram reči, da se kar precej ukvarjam z rekreacijo. Rekreativno odbojko
v domačem kraju z veseljem igram že
več kot 20 let. Obiskujem tudi fitnes, ki
mi pomaga vzdrževati telesno kondicijo in pripravljenost za igranje odbojke.
Poleg tega tudi malo kolesarim. Imam
občutek, da zadovoljivo skrbim za svoje zdravje.
Hobiji?
Sprosti me kakšno ročno delo, ker
v teh izobraženih krogih, če se tako
izrazim, ni fizičnega dela, tako da se z
veseljem lotim občasnih fizičnih del
pri hiši, recimo košnje trave ali drugih
hišnih opravil. Moj hobi je elektrika in
sem doma glavni serviser, lotim se tudi
kakšnih montaž. Kot že omenjeno, sem
se skoraj vpisal na Fakulteto za elektrotehniko, a sem se na koncu vseeno odločil za medicino.

Klepet ob kavici (foto: arhiv ZPS)
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Jože Globokar | Sodelovali so strokovnjaki s petnajstimi referati

SEMINAR O POZNIH ZAPLETIH PRI
BOLNIKIH Z OKVARO HRBTENJAČE
V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – SOČA so 6. novembra pripravili seminar na temo – »Pozni zapleti pri bolnikih z okvaro hrbtenjače«.

S

eminar pod vodstvom gostitelja,
prim. mag. Rajmonda Šavrina,
dr. med., za katerega so pripravili petnajst strokovnih referatov, je bil
namenjen zdravnikom specialistom in
specializantom družinske medicine,
fizikalne in rehabilitacijske medicine,
ortopedije, travmatologije, nevrologije, imenovanim zdravnikom ZZZS,
medicinskim in sodnim izvedencem
ter drugim zdravstvenim delavcem in
strokovnjakom s tega področja.
Po pozdravnem nagovoru je prim.
Šavrin seminar otvoril z uvodnim
referatom: Bolnik s kronično okvaro
hrbtenjače, z referati pa so nadaljevali:
- Hero Nikša, dr. med. in Matevž Topolovec, dr. med. (Ortopedska bolnišnica Valdoltra) – Kronične posledice
poškodbe hrbtenice;
- prim. Tatjana Erjavec, dr. med.
(UR-Soča) – Srčno-žilni zapleti;
- Marijana Žen Jurančič, dr. med.
(URI-Soča) – Pljučni zapleti;
- asist. Nataša Puzić, dr. med.
(URI-Soča) – Posledice spremenjene telesne sestave;
- Zdenka Dimnik-Vesel, VMS (URI-Soča) – Ukrepanje pri nevrogenem
črevesju;
- Bojan Čeru, dipl. fizot., Maja Marn
Radoš, dipl. fizot., Mateja Hiter dipl.
fizot. (URI-Soča) – Fizioterapevtski
ukrepi za zmanjšanje preobremenitvenih okvar;
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- Janez Špoljar, dipl. fizot., Barbara
Kočar, dipl. fizot., Edita Behrić, dipl.
fizot., Pavla Obreza, dipl. fizot. (URI-Soča) – Fizioterapevtski ukrepi
za zmanjševanje spastičnosti in
njenih posledic;
- Petra Grabner, dipl. del. ter. (URI-Soča)
– Pomen vzdrževanja pravilnega
položaja na vozičku;
- Urša Miklič, dipl. del. ter. (URI-Soča) –
Ortoze in drobni ortotski pripomočki;
- mag. Lejla Kmetič, spec. klin. psih.
(URI-Soča) – Pomen zgodnje psihološke ocene za napoved kasnejših
zapletov;
- Vanja Skok, univ. dipl. soc. del. (URI-Soča) – Načrtovanje odpusta in
možnosti pomoči v okolju;
- Metka Teržan, dr. med., Ksenja Šterman, dr. med. (URI-Soča) – Možnosti
za zaposlitev;
- Slavka Topolić, dr. med. (Thermana

Udeleženci seminarja (foto: Marjan Jerina)

d.d., Laško) – Program obnovitvene
rehabilitacije v Thermani Laško;
-D
 ane Kastelic, univ. dipl. ing. (Zveza
paraplegikov Slovenije) – Program
obnovitvene rehabilitacije v
Domu paraplegikov Pacug.
Predsednik ZPS je v svojem referatu
pripomnil, da je cilj obnovitvene rehabilitacije pri paraplegikih in tetraplegikih nadaljevanje skrbi za lastno zdravje in telesno kondicijo po zaključeni
rehabilitaciji, ki je uspešna, ker poteka
načrtno in pod strokovnim vodstvom
zdravstvenih delavcev. Poleg pozitivnega vpliva na zdravje udeležencev
ima skupinska obnovitvena rehabilitacija (SOR) pomemben učinek na področju socialne vključenosti posameznikov, saj med udeleženci prihaja do
razvoja in širjenja novih socialnih mrež.
Slušatelje je s pomočjo projekcije
grafov seznanil s številnimi statističnimi podatki: od organizacije in de-
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stinacij, v katerih organiziramo SOR,
vse do prevozov ter števila udeležencev in spremljevalcev, ki najtežje gibalno oviranim tetraplegikom
nudijo celodnevno laično pomoč.
V nadaljevanju se je osredotočil na
izvajanje SOR v Domu paraplegikov
Pacug, ki je letos potekala drugo sezono. S projekcijo fotografij je predstavil
namestitev v udobno opremljenih in
klimatiziranih sobah, posebno pozornost je namenil poteku pestrega in
raznovrstnega izbora programa terapij.
Uporabniki lahko nekatere terapije izkoristijo večkrat dnevno. To predvsem
velja za dodatno koriščenje terapij ob
prostih zmogljivostih ter neomejene

Predsednik ZPS Dane Kastelic je predstavil
pomen obnovitvene rehabilitacije. (foto:
Marjan Jerina)

obiske nekaterih storitev. Dodatna posebna ugodnost je servisiranje invalidskih vozičkov.

Dane Kastelic | Predstavitev na seminarju v Uri Soča

SKUPINSKA OBNOVITVENA
REHABILITACIJA
Na seminarju »Pozni zapleti pri bolnikih z okvaro hrbtenjače« v organizaciji URI Soča je Dane Kastelic predaval o
pomenu skupinske obnovitvene rehabilitacije za para- in
tetraplegike.

C

ilj obnovitvene rehabilitacije je, da para- ali tetraplegiki
načrtno, pod vodstvom in s
pomočjo zdravstvenih delavcev skrbijo
za svoje zdravstveno stanje in telesno
kondicijo tudi po zaključeni rehabilitaciji zaradi poškodbe ali bolezni hrbtenjače. Poleg pozitivnega vpliva na
zdravje udeleženca ima obnovitvena
rehabilitacija pomemben učinek na
področju socialne vključenosti posameznika, saj med udeleženci prihaja
do razvoja novih socialnih mrež.

Zveza paraplegikov Slovenije je kot
organizator skupinske obnovitvene
rehabilitacije – SOR v letu 2013 organizirala obnovitveno rehabilitacijo za
osebe s para- in tetraplegijo v skladu
z javnim razpisom in podpisano pogodbo z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS) in letnim planom Fundacije invalidskih in
humanitarnih organizacij (FIHO). ZZZS
in FIHO sta poleg Zveze paraplegikov
glavna sofinancerja SOR za osebe s
paraplegijo in tetraplegijo v Sloveniji.
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Številni udeleženci so bolj zadovoljni s terapijami in plavanjem v
morski vodi ter sončenjem ob ugodni
mediteranski klimi kot v zdraviliščih.
Za popestritev so udeležencem pripravili izlete v bližnje turistično zanimive
kraje: ogled Sečoveljskih solin, kobilarne Lipica, Postojnske jame, luke Koper
in drugih obalnih krajev. Ob vikendih
za boljše počutje skrbijo glasbeni gostje. »Odlično počutje uporabnikov
obnovitvene rehabilitacije in njihovo navdušenje je najboljše pozitivno
priporočilo za naš dom, ki se razširja
od ust do ust!« je še dodal Kastelic.
Po končanih predstavitvah je sledila
razprava, sprejeli so tudi nekaj sklepov.

Takoj po pripravljenem finančnem načrtu je ZPS objavila javni razpis za vse
osebe s paraplegijo in tetraplegijo na
spletu ter poslala pisno obvestilo vsem
prijavljenim v centralni register. Tako je
v obveščanje vključenih 99 % para- in
tetraplegikov v RS. Prijavijo se lahko vse
osebe z okvaro hrbtenjače, ne glede na
članstvo v Zvezi paraplegikov Slovenije. Po prejemu prijav smo udeležence
razporedili v skupine in kolikor je bilo
mogoče upoštevali vse posebne potrebe prijavljenih.
Sočasno smo se pogajali o ceni
storitve z vsemi potencialnimi izvajalci
SOR ter zagotavljali ustrezne spremljevalce, do katerih so upravičene osebe
s tetraplegijo. Na osnovi prijav in ob
upoštevanju Pravilnika o skupinski
obnovitveni rehabilitaciji komisija ZPS
določi prednostni seznam udeležencev in njihovih spremljevalcev. Osebe s
para- ali tetraplegijo se lahko odločijo
za 14- ali 17-dnevno trajanje SOR po
strokovno verificiranem programu.
V letih 2013 in 2014 je Zveza paraplegikov Slovenije ponujala možnost
vključitve v progam rehabilitacije na
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devetih lokacijah: Thermana Laško, Terme Čatež, Terme Zreče, Terme 3000,
Terme Radenci, Terme Dobrna in Dom
paraplegikov Pacug. V letu 2013 se
je SOR udeležilo 569 udeležencev in
65 spremljevalcev; ZZZS nam je odobrila plačilo za 491 udeležencev in 40
spremljevalcev, ki so opravljali osebno
nego ter druga laična telesna dela pri
osebah z močno zmanjšanimi gibalnimi zmožnostmi. Njihovo funkcijsko
stanje je v večini primerov zahtevalo
popolno strokovno nego in laično pomoč 24 ur na dan.
Povprečna starost vseh udeležencev je bila lani 56,7 let, kar presega starostno povprečje celotnega članstva,
ki znaša nekaj manj kot 54 let. Rezultati
analize podatkov o udeležencih SOR,
plačniku storitev in plačniku stroškov
udeležbe spremljevalcev so prikazani
na slikah od 1 do 4.

3. Delež stroškov, ki jih krije ZZZS in Zveza
paraplegikov Slovenije

4. Delež finančnih sredstev, ki jih prispeva
ZZZS in ZPS za kritje stroškov spremljevalcev

Osnovni program terapij, ki ga zakupi Zveza, je oblikovan na podlagi
analize in povratnih informacij udeležencev, ki temeljijo na več kot petletnem spremljanju. Glede na njihova
mnenja jim pri izboljšanju trenutnega
zdravstvenega stanja najbolj pomaga
1. Delež oseb s paraplegijo in tetraplegijo
po okvari hrbtenjače v Sloveniji

2. Delež oseb s paraplegijo in tetraplegijo,
ki so se udeležile SOR
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naslednji terapevtski program: asistirane vaje in razgibavanje prizadetih
udov, ročna ali podvodna masaža –
Hubbard in različne protibolečinske
terapije glede na indikacijo. Terapijo v
programu SOR določita uporabnik in
zdravnik skupaj.
Zveza paraplegikov Slovenije je kot
organizator SOR skozi vse leto opravljala organizacijska dela in usklajevala
vodenje obnovitvene rehabilitacije.
Odzivi uporabnikov so bili večinoma
pozitivni. Z nekaterimi posamezniki
je bilo potrebno uskladiti termine za
vključitev v program ter spremembo
izbranega zdravilišča. Predvsem je bilo
usklajevanje potrebno zavoljo odpovedi terminov zaradi bolezni.
S pomočjo lokalnih društev paraplegikov smo zagotovili in organizirali
prevoze s prirejenimi avtomobili (kombiniranimi vozili in osebnimi avtomobili). Zveza je napotila skupine z ustreznimi navodili, vzdrževala stalne stike
z zdravniki in zdravstvenim osebjem
zdravilišča ter urejala izplačila.
V program obnovitvene rehabilitacije smo preko triažnega postopka
vključevali osebe po okvari hrbtenjače na predlog zdravnika fiziatra prim.
mag. Rajmonda Šavrina, dr. med., iz
Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča.

[
Obnovitvena rehabilitacija v Domu
paraplegikov Pacug
Pravna podlaga med naročnikom,
Zvezo paraplegikov Slovenije in izvajalcem, Domom paraplegikov d.o.o.,
je podpisana pogodba o obnovitveni
rehabilitaciji, kjer so opredeljene medsebojne obveznosti.

na voljo je tudi internetna povezava.
V petih sobah so električne postelje
za osebe z najhujšimi zmožnostmi gibanja. Poleg tega je dovolj dvigal za
premeščanje s postelje in na posteljo
(Ambu lift).
Sprejem udeležencev obnovitvene
rehabilitacije je na recepciji, kjer jih po
sobah razporedimo glede na funkcijske sposobnosti in jih seznanimo z
osnovnimi informacijami o domskem
bivanju.
Po nastanitvi sledi obisk pri zdravnici, ki jih sprejme ter jim glede na indikacije predpiše individualne in skupinske
terapije.

STROKOVNO

]

• protibolečinske stimulacije (do 20
minut) in druge ustrezne terapije po
dogovoru z zdravnico.
Udeležencem dodatno nudimo:
• neomejeno kopanje v bazenu z
morsko vodo;
• po urniku organizirane prevoze s
kombi vozilom na plaže v bližnji
okolici;
• neomejen obisk fitnes centra (po
posvetu z zdravnikom);
• tedensko organiziran ogled bližnjih
turističnih zanimivosti (Piran, Izola,
Portorož, Soline …) in izlet v zaledje
slovenske Istre s pokušanjem lokalnih dobrot;

V okviru programa obnovitvene rehabilitacije ZPS kot izvajalka zagotavlja:
• namestitev v ustrezno opremljeni
dvoposteljni sobi glede na indikacijo, s polnim penzionom;
• namestitev spremljevalca, če je tako
določeno v napotnici; začetni in
zaključni pregled zdravnika;
• terapijo: celotna ročna masaža (40
minut) ali Hubbard (35 minut),
individualno razgibavanje vseh
okončin (30 minut);

Dom paraplegikov stoji na parceli
v velikosti 6.150 m², v čudovitem severnem delu Jadrana, v Piranskem zalivu,
s sredozemskim podnebjem. Celoten
objekt je prilagojen za bivanje oseb
na invalidskih vozičkih. Na voljo je podzemna garaža s parkirišči za 20 vozil.
Povezave so urejene z dvigali.
Gostje lahko bivajo v eni izmed
osmih dvoposteljnih klimatiziranih sob,
ki so povsem prilagojene. V sobah so
hladilniki in televizijski sprejemniki;
33
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• vsakodnevne animacije po programu;
• brezplačno parkiranje na varovanem parkirišču;
• brezplačen dostop do brezžične
internetne povezave – wireless;
• dodatne terapije z 20-odstotnim
popustom na redne cene;
• organiziran servis invalidskih vozičkov v okviru projekta Invalid za invalida – IZI. Za udeležence obnovitvene
rehabilitacije lahko opravimo manjše
servise invalidskih vozičkov, menjavo
zračnic, plaščev in podobno.
Masaža v našem domu traja 40
minut za posameznega udeleženca,
vse ostale terapije v fizioterapiji lahko
udeleženci izkoristijo v dopoldanskem
času po dogovoru z zdravnico in fizioterapevtko.
Terapije so predpisane glede na
posameznika, od njega pa je odvisno,
koliko terapij bo dodatno izkoristil ob
prostih zmogljivostih. Brez omejitev
lahko uporabljajo nagibno mizo in motomed. Ostale elektroterapije in magnetne terapije, laser, ultra zvok lahko po
dogovoru z zdravnico in fizioterapevtko posamezniki uporabljajo večkrat
dnevno. Med najbolj obiskanimi terapijami so masaže, storitve fizioterapije
in seveda kopanje v bazenu z morsko
vodo, ki je kot primarna terapija opredeljena s strani naročnika.

Vse je prilagojeno tudi osebam z
najbolj zmanjšanimi zmožnostmi gibanja – tetraplegikom. Povsem prilagojen je bazen z morsko vodo in vsa
34

potrebna infrastruktura. Morska voda
sodi med zdravilne vode in jo uporabljamo v bazenih za izvajanje hidrokinezioterapije ali v kadeh za razne oblike
kopeli oz. masaž. Prav tako je morska
voda najpomembnejši element, ki vpliva na tamkajšnjo klimo zaradi kopičenja
toplote in slanosti, ki se prenaša v zrak
nad morjem, in tvori zdravilni aerosol.
Kot zanimivost omenimo, da je
kemična sestava morske vode podobna sestavi plazme višje razvitih organizmov. Kopanje v morski vodi krepi
duševno in telesno kondicijo, vendar
je zdravilni učinek mrzlega elementa
odvisen od zdravstvenega stanja kopalca, starosti, prebitega časa v vodi,

temperature vode in valovitosti. Prav
zato sta kopanje ali vadba izredno pomembna za zdravljenje pooperativnih
in potravmatskih stanj.
Pozitivni učinki obmorske klime
so zlasti vidni pri vseh, ki zamenjajo
klimatske razmere, saj je razlika med
klimo domačega okolja in morsko izredno pomembna.
Ob bazenu imamo dve posebni
dvigali za lažji vstop in izstop. V času,
ko je dovoljeno kopanje, je prisoten reševalec iz vode. Okoli bazena je dovolj
povišanih ležalnikov, tako da je premeščanje z vozička na ležalnik in nazaj

preprosto tudi za osebe s tetraplegijo.
Za preprečevanje nastanka odrgnin so
ležalniki opremljeni z visokimi blazinami, da je sproščanje ob bazenu udobno in brez nevarnosti za preležanine.

Udeležencem SOR v okviru bivanja ponujamo izlete v bližnje turistično
zanimive kraje, predvsem ob koncu
tedna. Ob sobotah za boljše počutje
skrbijo glasbeni gostje.
V letu 2013 smo prvič pričeli z izvajanjem SOR v Domu paraplegikov v
Pacugu. Obnovitvene rehabilitacije se
je od junija do septembra udeležilo 80
uporabnikov s spremljevalci. Glede na
pozitivne informacije članov je bil v naslednjem letu odziv nad pričakovanji,
saj je prispelo 144 prijav in Dom je bil
zaseden od sredine maja do oktobra.
Prepričani smo, da je povezava vseh
elementov: terapije, popolne prilagojenosti in dostopnosti z invalidskim
vozičkom, odlične hrane, kopanja v
bazenu z morsko vodo, ogledov znamenitosti, dnevne animacije, prijaznega osebja kot tudi ostalih dejavnikov
prispevala k velikemu zanimanju za
obnovitveno rehabilitacijo v Pacugu.
Odlično počutje uporabnikov obnovitvene rehabilitacije se prenaša od ust
do ust. Zadovoljen gost je naš cilj tudi
za v prihodnje.

Zadovoljen gost je naš cilj
tudi za v prihodnje.
(fotografije v članku: arhiv ZPS)
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Daniel Globokar | 5. slovenski kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine

VSEBINSKO BOGAT KONGRES
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je od 20. do 22. novembra organiziralo 5. slovenski kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine z mednarodno udeležbo v
zdravilišču Thermana Laško. Kongres s povabljenimi uglednimi strokovnjaki iz tujine je
bil vsebinsko zelo bogat, zvrstilo se je več kot 60 predavateljev iz vseh področij rehabilitacijske medicine.

B

ralcem revije predstavljam nekaj aktualnih prispevkov, ki
so v neposredni oz. posredni zvezi z rehabilitacijo po
poškodbi hrbtenjače.
Pred kongresom je potekala delavnica o rehabilitaciji po blagi nezgodni
možganski poškodbi pod
vodstvom uglednega strokovnjaka dr. Watanabeja,
direktorja rehabilitacijskega
centra MossRehab/Einstein
Medical Center, Philadelphia, Pennsylvania, ZDA. V dodatnih
predavanjih na kongresu je predstavil
problematiko odkrivanja, zdravljenja
in rehabilitacije po blagih nezgodnih
poškodbah ter pretresih možganov pri
rekreativnih in aktivnih športnikih. Pogostnost pretresov in blagih možganskih poškodb pri igralcih ameriškega
nogometa, hokeja na ledu in ostalih
kontaktnih športnih panogah je dokaj
visoka. Stroški zdravljenja in rehabilitacije ter posredno povzročeni stroški
odsotnosti z dela so osupljivo visoki.
V rehabilitacijskem centru MossRehab
imajo odlično razvit protokol obravnave in sledenja vrhunskih športnikov
ameriškega nogometa, pri katerem je
najvišja pojavnost nezgodnih poškodb
glave. Splošno priporočilo za stanje
po blagi nezgodni poškodbi glave oz.
pretresu glave je popoln počitek pod

zdravniškim nadzorom. Predavatelj nas
je pri tem opozoril, da odrejeni popolni počitek poškodovanci zelo težko
upoštevajo, saj jim je v času počitka
odsvetovano gledanje TV, uporaba
interneta, pametnih telefonov in podobne aktivnosti, ki so mentalno preveč zahtevne v akutnem obdobju po
poškodbi glave.
Neža Rode, specializantka FRM, in
prim. mag. Šavrin sta nam predstavila izsledke raziskave uporabe ocenjevalne lestvice SCIM-(Spinal cord
independence measure) za ocenjevanje funkcijskega stanja bolnikov v
času rehabilitacije. V primerjavi paraplegikov in tetraplegikov v času rehabilitacije so bolniki s popolno okvaro
dosegli podobno izboljšanje rezultata
SCIM kot bolniki z nepopolnimi okvarami, bolniki s popolno tetraplegijo to

izboljšanje sicer dosežejo v
daljšem časovnem obdboju. Prim. mag. Šavrin nam je
predstavil tudi izsledke raziskave vpliva vadbe hoje na
napravi Lokomat na telesno
zmogljivost pri bolnikih z
okvaro hrbtenjače. 4-tedenska vsakodnevna vadba na
Lokomatu kaže na ugodne
učinke povečanja telesne
zmogljivosti, ki je bila ocenjena s časovnimi testi hoje
ter obremenitvenim testiranjem pred in po programu
vadbe. Glede na intenziteto, dolžino in
pogostnost vadbe je to razumljivo, v
prihodnosti pa bo potrebno ovrednotiti, kakšen vpliv na telesno zmogljivost
imajo ob tem sočasni standardni programi rehabilitacije.
Zanimiv klinični primer je bil predstavljen med posterskimi predstavitvami. Dr. Murko iz SB Celje nam je
predstavila t.i. surfersko mielopatijo.
Netravmatska akutna mielopatija, poimenovana tudi surferska mielopatija,
je redko in relativno novo bolezensko
stanje, prvič omenjeno leta 2004. Najverjetnejši vzrok okvare je motnja prekrvavitve hrbtenjače-ishemični infarkt,
ki nastane zaradi prekinitve krvnih žil
ali embolizmov – strdkov, zaradi hiperkoagulabilnega stanja, stanja s povečanim nastajanjem krvnih strdkov.
Prekomerno iztegovanje hrbtenice naj
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bi povzročilo pretiran upogib spinalnih
arterij, posledična prekinjena preskrba
s krvjo pa vodi v poškodbo hrbtenjače.
Zanimivo je, da se surferska mielopatija v veliki večini pojavi pri neizkušenih
surferjih ponavadi že pri prvi uri učenja
surfanja na valovih. Klinična slika okvare
lahko obsega bolečino, mravljinčenje v
nogah, motnje zaznave ter v najhujših
primerih parezo ali celo plegijo udov.
Izid zdravljenja je za tovrstne primere

zaenkrat še neugoden, saj se stanje izboljša le pri tretjini bolnikov.
Predsednik Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicine pri
Slovenskem zdravniškem društvu in
predsednik organizacijskega odbora
5. kongresa slovenskih fiziatrov mag.
Grabljevec Klemen, spec. FRM, je v
pripravo in izvedbo odličnega kongresa vložil ogromno časa in truda. V
času kongresa je potekala tudi volilna

Povzel Daniel Globokar | Povzetek utemeljitve

ČASTNO ČLANSTVO
Prof. dr. Črt Marinček, dr. med., višji svetnik, postal častni
član Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Slovenskega zdravniškega društva

Prof. dr. Črt Marinček, dr. med.

P

rof. dr. Črt Marinček je leta 1969
diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, 1973.
opravil specialistični izpit, svoje znanje
je izpopolnjeval na številnih univerzitetnih rehabilitacijskih ustanovah v
Evropi, ZDA, Kanadi, Izraelu in na Japonskem ter v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Leta 1977
je zaključil magistrski študij, leta 1981
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pa še doktorat znanosti na Medicinski
fakulteti Univerze v Ljubljani.
Od leta 1970 je bil zaposlen na Inštitutu RS za rehabilitacijo, med leti 1993
in 2009 kot predstojnik Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo. Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je
bila na njegovo pobudo in prizadevanja leta 1997 ustanovljena prva Katedra
za Fizikalno in rehabilitacijsko medicino v Sloveniji. Bogato pedagoško delo
je od leta 1992 nadaljeval kot redni
profesor za predmet fizikalna medicina in rehabilitacija. Hkrati je opravljal
delo predsednika Sekcije slovenskega
zdravniškega društva za fizikalno medicino in rehabilitacijo, bil nacionalni koordinator za rehabilitacijo (Ministrstvo
za zdravstvo), nacionalni koordinator
za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (ZZS), član Sveta za zdravstveno in
socialno politiko pri Republiški konferenci SZDL, član komisije Izvršnega

skupščina Združenja za FRM: za novo
predsednico je bila izvoljena asist. dr.
Nataša Kos, spec. FRM, vodja Inštituta
za medicinsko rehabilitacijo v UKC Ljubljana.
Ob zaključku svoje poklicne poti
je bil na predlog članstva Združenja
prof. dr. Črt Marinček, spec. FRM, višji
svetnik, imenovan za častnega člana
Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.

sveta Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo, član in
predsednik Razširjenega strokovnega
kolegija za fizikalno medicino in rehabilitacijo, član Zdravstvenega sveta pri
Zdravstveni skupnosti Slovenije, član
Republiškega komiteja za vprašanja
borcev in invalidov, zdravnik in vodja
državne reprezentance invalidov športnikov na mednarodnih in olimpijskih
tekmovanjih, podpredsednik Zveze za
šport in rekreacijo invalidov Slovenije,
predstavnik Jugoslavije v Mednarodni
zvezi za šport paraplegikov (ISMGF),
predstavnik Jugoslavije v zdravstveni komisiji Mednarodne združenja za
šport invalidov (ISOD) ter ustanovitelj
in dolgoletni predsednik Združenja za
protetiko in ortotiko – ISPO Slovenija.
Poleg tega se je vključeval v delo
v mednarodnih organizacijah – UEMS
European Board for Physical and Rehabilitation Medicine, European Academy for Physical and Rehabiltiation
Medicine, Rehabilitation International,
International Rehabilitation Medicine Association, International Society
for Prosthetics and Orthotics – ISPO,
European Federation for Research in
Rehabilitation International Society of
Physical and Rehabilitation Medicine,
International Commission on Technology and Accessibility (ICTA), WHO
Expert Advisory Panel on Rehabilitati-

[
on, Odboru za inženiring in avtomatizacijo Ekonomske komisije za Evropo
(ECE), Ženeva, Svetu Evrope v »Committe on the Rehabilitation and Integration of People with Disabilities« in
»Working Group on the Ageing of People with Disabilities«. Prof. Marinček
je bil oz. je še član uredniških odborov
številnih priznanih mednarodnih revij
– Disability and Rehabilitation, Journal
of Rehabiltiation Research, Clinical Rehabilitation, Europa Medicophysica, Journal of Tissue Viability, Journal for Research in Prosthetics and Orthotics. Od
leta 2008 je glavni urednik International Journal of Rehabiltiation Research –
IJRR, ki ji je pod njegovim uredništvom
faktor vpliva narastel z manj kot 0,5 na
preko 1,0. Organiziral je številna domača strokovna srečanja, med katerimi

tiskan_oglas_triglav_komplet_170x120_ocka_hci.indd 1

so vsekakor najbolj pomembni Dnevi
rehabilitacijske medicine ter slovenski
kongresi za fizikalno in rehabilitacijsko
medicino. Po njegovi zaslugi je Slovenija gostila številne pomembne mednarodne znanstvene in strokovne kongrese. Prof. Marinček je objavil 541 del,
37 izvirnih znanstvenih člankov, 30 jih
je bilo objavljenih v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, 12 preglednih
znanstvenih člankov in 22 objavljenih
vabljenih predavanj (številna vabljena
predavanja imajo objavljen le povzetek). Njegova dela so 731-krat citirali, od
tega je kar 675 čistih citatov. H-indeks
prof. Marinčka je 14.
V tujini opažene novosti in ideje je
prenašal v domačo stroko in slovenski
fizikalni medicini in fiziatriji pridružil
rehabilitacijo in rehabilitacijsko medici-
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no. Za svoje delo je leta 1989 prejel Red
republike z bronastim vencem, leta
1990 pa Posebno priznanje generalnega sekretarja OZN za program sodelovanja z deželami v razvoju na področju
rehabilitacije. Ministrstvo za zdravje mu
je leta 1997 podelilo naziv višji svetnik.
Nemogoče bo doseči, kaj šele preseči
dosežke prof. Marinčka. Zaradi njih si je
nedvomno zaslužil postati tudi častni
član Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva.
(Povzeto v skrajšani obliki iz utemeljitve upravnega odbora Združenja za
fizikalno in rehabilitacijsko medicino
SZD ob dodelitvi častnega članstva novembra 2014)

24.10.2014 10:18:28
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Jože Globokar | Mednarodni dan invalidov

SPREJEM V PREDSEDNIŠKI PALAČI
Ob Mednarodnem dnevu invalidov 3. decembru so predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez in predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar pripravili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij Slovenije.

P

redsednik Borut Pahor je v nagovoru med drugim povedal,
da so Združeni narodi mednarodni dan invalidov razglasili z namenom spodbujanja in razumevanja invalidnosti, zavzemanje za njihove pravice
in dostojanstvo. Poudaril je: »Tudi s to
spodbudo se skupnimi močmi v naši
domovini trudimo, da največji manjšini
na svetu – invalidom nesebično omogočimo njihovo edinstvenost. Čeprav
naj bi bile osebe s posebnimi potrebami vedno v središču naše pozornosti, je
res da se prav posebej njihovih posebnosti, problemov in priložnosti spomnimo na današnji dan. Invalidi nočejo pokroviteljstva. Želijo in upravičeni so do
našega spoštovanja, do sprejemanja in
enakopravnega vključevanje v družbo.«
Visoke goste in predstavnike invalidskih organizacij je v imenu več
kot 100.000 organiziranih invalidov
pozdravil in nagovoril tudi predsednik Nacionalnega sveta invalidskih

Nagovor predsednika (foto: arhiv ZPS)
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Sprejem v predsedniški palači ob Mednarodnem dnevu invalidov (foto: arhiv ZPS)

organizacij Slovenije Boris Šuštaršič.
Izpostavil je letošnje geslo – »Gradimo skupaj Evropo brez ovir«, ki
predstavlja velik izziv slovenski družbi.
Sem sodi odpravljanje ovir v urbanem
in socialnem okolju. V urbanem okolju
se Slovenija pri odpravljanju ovir enakopravno kosa z naprednimi državami,
povsem drugačna slika je na socialnem
področju. Tu imamo celo vrsto težav,
ki jih je treba čim prej razjasniti in na
razumen način obvladovati. Omenil je
»izginjanje« besede invalid – invalidnost, ki je nekakšen temelj za družbeno in socialno identiteto. Različni drugi
izrazi nižajo sporočilno vrednost, zato
se med seboj vse manj razumemo.
Sprejem v predsedniški palači je obogatil kontra tenorist Žiga Lakner. Z

neverjetnim glasom je še posebej navdušil z zimzeleno Granado.
Pred sprejemom v predsedniški
palači je predsednik obiskal center CIRIUS v Kamniku, kjer so ga seznanili
s celostno dejavnostjo. Med drugim
tudi s sodobnimi metodami vzgoje in
izobraževanja, kot sta nadomestna komunikacija in fototerapija. Po krajšem
kulturnem programu, ki so ga pripravili
mladostniki Centra, se je predsednik
republike preizkusil kot sodnik košarke
na vozičkih, nato pa se z našim košarkarjem Harisom pomeril v metanju na
koš. Športno je priznal, da je bil Haris
boljši. Mladi so predsedniku dokazali,
da jim telesna hiba ne pomeni nepremagljive ovire pri doseganju zastavljenih ciljev.
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Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov.

Svet za invalide Republike Slovenije
naslavlja na slovensko javnost

POSLANICO

ob 3. decembru - mednarodnem dnevu invalidov 2014
Ob tej priložnosti potekajo aktivnosti Evropske unije pod geslom:
»Gradimo skupaj Evropo brez ovir (Building together a barrier-free Europe)«

Svet za invalide Republike Slovenije poudarja, da je politika enakih možnosti in sodelovanja invalidov na vseh
področjih, temeljni pogoj za uresničevanje ustavne pravice enakosti za vse.
Pravica do polnega in enakopravnega vključevanja in sodelovanja v družbi je zapisana v Konvenciji o pravicah
invalidov in s tem, ko jo je leta 2008 Republika Slovenija ratificirala, se je zavezala k njenemu uresničevanju.
Na odpravo ovir se v svojem bistvu osredotočata tudi Evropska strategija o invalidnosti 2010 – 2020 in Akcijski program za invalide 2014 – 2021, kjer je zapisano, da so invalidi zmožni enakovredno prispevati k razvoju
družbe in da njihove zmogljivosti še niso v celoti realizirane zaradi prenekaterih ovir in zmanjšane dostopnosti,
s katero se invalidi srečujejo v življenju.
Svet za invalide Republike Slovenije se kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike in neodvisen organ za nadzor nad izvajanjem Konvencije zavzema za njeno dosledno uresničevanje. Svet ugotavlja,
da sta univerzalna dostopnost in odpravljanje ovir, ključnega pomena za zagotovitev polnopravne udeležbe
invalidov v družbi in da mora Republika Slovenija posvečati več svoje skrbi odstranjevanju ovir v fizičnem in
družbenem okolju, da si bodo invalidi lahko postavljali enake cilje in dosegali enakovredne rezultate kot vsi
ostali, na področju ohranjevanja zdravja in rehabilitacije, šolstva, na trgu dela in v delovnem okolju, pri sodelovanju v kulturnem življenju, rekreaciji, prostočasnih dejavnostih, športu in politiki. Univerzalna dostopnost
invalidom nudi tudi možnost, da si zagotovijo ustrezno življenjsko raven in socialno varnost, državi pa zmanjšanje stroškov s tega področja. To vse je moč doseči le z odstranjevanjem vseh vrst ovir, fizičnih in drugih, ki jih
ljudje prevečkrat postavimo.
Zavedati se je potrebno, da je v vsakem človeku ustvarjalni potencial in da ga tako kot vsi, tudi invalidi nosijo
v sebi in lahko dosegajo enake uspehe kot vsi ostali, vendar le, če imajo možnost in priložnost, da to storijo.
Svet za invalide Republike Slovenije vsem invalidom in državljanom, ki živijo in delajo z invalidi, izreka iskrene
čestitke ob njihovem prazniku. Ob tem pomembnem dnevu Svet za invalide poziva najširšo javnost in vse nosilce političnega odločanja v Republiki Sloveniji, da tako kot v drugih evropskih državah, vsi skupaj prispevamo
k načrtnemu uresničevanju konvencije o pravicah invalidov.
Svet za invalide Republike Slovenije
Dane KASTELIC
PREDSEDNIK
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Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Letošnjo sončno, zelo pestro jesen smo sprejeli z užitkom, vsak zase in skupaj kot društvo.
Organizirali smo predavanje na temo zdravja, ki je vedno na prvem mestu, ter se seznanili o tehničnih pripomočkih. Dejavni smo bili tako na športnem kot na kulturnem
področju … vedno je lepo!
DOBRODELNI KOŠARKARSKI
TURNIR TROJK
V športni dvorani Marof je 6. septembra potekal dobrodelni košarkarski
turnir trojk v organizaciji novomeškega
Rotaract kluba. Pod geslom Zabijanje košev za dober namen so zbrali
1.400 evrov za izgradnjo košarkarskega
igrišča pri Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Turnirja smo se udeležili tudi člani
naše košarkarske ekipe na vozičkih, in
sicer: Milan Slapničar, Robi Bojanec,
Mirko Sintič in Franci Slivšek. S seboj smo pripeljali košarkarske vozičke
in udeležencem prikazali potek igre z
malo drugačnega zornega kota. Igro
so opazovali z zanimanjem in bili navdušeni. Ponudili smo jim priložnost, da
se tudi sami preizkusijo v metanju žoge

z vozička. Na začetku so bili malce negotovi in prestrašeni, saj je potrebno
voziček usmerjati po igrišču z rokami
in hkrati voditi žogo. Najpogumnejši so
se kmalu počutili suvereni in so sede
na vozičku uspešno polnili koše.
Poleg osmih ekip, ki so se udeležile
turnirja, sta bili na prizorišču tudi stojnici s predstavitvijo prve pomoči ter
prehrane. Ob zaključku nas je obiskal
Matjaž Smodiš, ki je najboljšim podelil odličja ter jim krepko stisnil roke.
Zahvaljujemo se vsem udeležencem turnirja in sponzorjem: Rotaract
klub Novo mesto, Rotary Novo mesto,
Jezikovna akademija, Navtični-tečaji.si,
TPV center Toyota, Krka d.d., Eldorado,
Adriatic Slovenica, Agencija za šport
Novo mesto, Rotary Dolenjske Toplice
in Union. Hvala vsem!

Udeleženci turnirja so poskusili košarko sede. (foto: Franci Slivšek)
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Tudi najmlajši preizkusili naše vozičke
(foto: Franci Slivšek)

10. MEMORIAL VLADA ČURČIJA
Društvo paraplegikov Dolenjske,
Bele krajine in Posavja je 12. septembra organiziralo 10. memorial Vlada
Čurčija v ribolovu. Prizorišče letošnjega
tekmovanja je bil ribnik Prilozje (Ribiška
družina Metlika). Zbor je bil navsezgodaj s kavo in prigrizkom ter pozdravom
predsednice Ribiške družine Metlika
Vesne Doltar. 17 zbranim ribičem je
zaželela dober ulov na njihovem ribniku. Med samo tekmo nas je spodbujal
župan Metlike Darko Zevnik.
Ribiška družina Metlika se je znova zelo potrudila in do ribnika uredila
dostop z vozičkom. Hkrati so zgradili
novo hiško s funkcionalnim wc-jem,
prilagojenim invalidom. Njihova humana gesta nas je razveselila, saj tako kot
vsi ostali potrebujemo dostop do sanitarnih prostorov. S tem je Ribiška družina Metlika pridobila listino, invalidom
prijazne družine (prilagojene sanitarije
in dostopen ribnik).
Po končanem lovljenju so sodniki stehtali ves ulov in največje ribe ter

[
določili najbolj uspešne ribiče na tekmi. Zbrali smo se na piknik prostoru
ob ribniku, kjer je podpredsednik Mirko Sintič ugotovil, da je bilo lovljenje
uspešno ter razglasil rezultate, Davorin
in Robert Šoštar pa sta najboljšim podelila pokale. Tretje mesto je zasedel
Zdravko Grilc z 9,158 kg, drugo mesto
Gašper Peček z 10,740 kg, medtem ko
je prvo mesto z naskokom prepričljivo
osvojil Rudi Centrih s 30,044 kg. Pokal
za najtežjo ulovljeno ribo z 2,842 kg sta
podelila Gašperju Pečku, prehodni
pokal pa Rudiju Centrihu. Prehodni
pokal je potrebno osvojiti trikrat zapovrstjo ali petkrat v presledkih, da preide
v trajno last.
Vsem iskreno čestitamo ter se veselimo vnovičnega srečanja. Velika zahvala Ribiški družini Metlika, ki je znova zgledno pripravila in uredila traso,
tehtalcem Jožetu Pezdircu, Jožetu
Kerču, Davorinu Šoštarju in sodniku
Robertu Šoštarju za odlično izpeljano
tekmovanje.

Naš Peček z najtežjo ribo (foto: Franci Slivšek)

PREDSTAVITEV TEHNIČNIH
PRIPOMOČKOV
Članice in člani so si želeli natančnejše predstavitve pravic pri dobavi in
nabavi medicinsko-tehničnih pripomočkov. Zato smo v oktobru zaprosili strokovnjake s tega področja, da nam predstavijo vse možnosti in naše pravice.
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Rezultati:
Tekmovalec:

Lovno
mesto

Teža
ulova (g)

Uvrstitev

»NAJ«
riba

Razvrstitev

Rudi Centrih

11

30044

1.

2387

2.

Gašper Peček

15

10740

2.

2842

1.

Zdravko Grilc

13

9158

3.

1810

5.

Tine Gorenc

8

5533

4.

955

11.

Boštjan Javernik

9

5264

5.

1356

8.

Franc Simonič

6

4786

6.

1482

7.

Slavko Dunaj

3

4180

7.

1092

10.

Miran Jernejšek

7

3677

8.

1284

9.

Bogdan Petek

10

2906

9.

1942

4.

Tone Urbanc

16

2884

10.

0

14. - 17.

Alojz Jeromelj

14

2603

11.

1979

3.

Ivan Zorko

4

1724

12.

814

12.

Peter Petrič

12

1642

13.

1600

6.

Zoran Štruclin

2

1256

14.

771

13.

Silvo Križanič

1

397

15.

0

14.-17.

Marjan Pušljar

5

326

16.

0

14.-17.

Leon Jurkovič

17

267

17.

0

14.-17.

Notranjost prilagojenih sanitarij (foto: Franci Slivšek)

V prostorih društva sta nas obiskala
predstavnika Tamara Bokalič in Miha
Mirtič iz podjetja SOČA OPREMA d.o.o.
(izdaja, izposoja, prodaja in servis medicinsko-tehničnih pripomočkov – Ottobock), ki se že več kot 40 let ukvarjajo
s proizvodnjo in prodajo rehabilitacijskih pripomočkov, invalidskih vozičkov,

bolniških in negovalnih postelj. Soča
oprema d.o.o. je pogodbeni dobavitelj
medicinsko-tehničnih pripomočkov.
Predstavila sta nam:
• invalidske vozičke na ročni pogon,
• invalidske vozičke na elektromotorni
pogon,
• otroški program,
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Tamara in Miha sta s predstavitvijo tehničnih pripomočkov pritegnila pozornost.
(foto: Franci Slivšek)

• sedežne blazine,
• dodatke za vozičke in
• rezervne dele servis pripomočkov.
Del pogovora smo namenili nam
zelo pomembni sedežni blazini, saj ves
čas sedimo na njej. Imamo blazine s
spominsko peno, zračne z 1, 2 ali 4 ventili; le-te so različnih višin (5 cm, 7,5 cm
ali 10 cm) in različnih dimenzij (širina x
globina).
Sedežna blazina ima trajnostno
dobo 36 mesecev in se izdaja z odločbo zdravnika specialista. Brez nje bi bilo
naše zdravje nedvomno ogroženo.
Tamara Bokalič nas je seznanila z
možnostmi izposoje električnih skuterjev preko naročilnice za MTP, ki jo izda
specialist na URI-SOČA, potrebna pa je
tudi odločba imenovanega zdravnika
ZZZS. Električni skuterji omogočajo zanesljivo, varno in preprosto mobilnost,
saj za vožnjo ne potrebujemo vozniškega dovoljenja in se lahko vozimo po
vseh površinah, namenjenih pešcem.
Predstavila sta še navadno in električno negovalno posteljo. Pri navadni
je vzglavje ročno nastavljivo, višina
ležišča je fiksna, z opcijo posteljnega
trapeza, varovalne ograje in koles. Električna postelja ima električno nastavljivo višino ležišča, električno nastavljivo
vzglavje in nožni del, antitrendelenburg položaj, kolesa z zavoro, prav tako
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je možno dodati posteljni trapez in varovalno ograjo.
Zagotovimo si jo lahko z nakupom
(samoplačniško), izposojo z možnostjo odkupa (samoplačniško z možnostjo kasnejšega odkupa), izposojo (z
doplačilom preko naročilnice za medicinsko-tehnični pripomoček) ali odkupom (preko naročilnice za medicinsko-tehnični pripomoček).
Marsikateri član našega društva ne
ve, na katerega specialista bi se obrnil
za določen pripomoček.
Na strani ZZZS (www.zzzs.si) pod
rubriko »medicinski pripomočki« najdemo:
• seznam medicinskih pripomočkov s
šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi,
• seznam pooblaščenih zdravnikov,
• predpis električnega skuterja,
• seznam pooblaščenih izposojevalcev in
• vpogled v seznam izposojevalcev.
Na strani Soča oprema (www.socaoprema.si) si lahko ogledamo priročnik
za izdajo in izposojo medicinsko-tehničnih pripomočkov.
Po predstavitvi smo se na društvu
odločili, da nekaj naših članov obišče
prodajni salon Soča oprema v Ljubljani.
Ko smo prispeli tja, nas je pričakal direk-

tor Bojan Bokalič s svojimi zaposlenimi. Lepo so nas sprejeli, nam ponudili
manjše okrepčilo, nato pa pokazali vse,
kar nas je zanimalo o tehničnih pripomočkih. V salonu imajo veliko razstavnih pripomočkov: od bergel, hodulj,
invalidskih vozičkov, električnih skuterjev, stojk, negovalnih postelj do pestrega sanitarnega programa. Pojasnili
so nam, da kadarkoli prisluhnejo našim
željam in zahtevam, da pripomočke
tudi pripeljejo na dom in jih sestavijo.
Zahvalili smo se jima za njun čas in se
polni novih informacij odpravili proti
domu.
OBISKALI JAKA V URI SOČA
Pri društvu smo prestregli novico,
da je po hudi poškodbi na rehabilitaciji
v Soči fant iz naše regije. Odločili smo se
za obisk, se mu predstavili in ponudili
pomoč. Ime mu je Jaka Žabkar, star je
27 let in prihaja iz okolice Šentjerneja.
Ob skupni kavici smo med pogovorom
spoznali, da je zelo vedoželjen, komunikativen in pozitiven. Povedal je, da
se trudi, sodeluje s fizioterapevti in želi
biti čim bolj samostojen. Ujeli smo ga
ravno pred vikendom, ko je prvič po
nesreči odšel domov. Tega se je izredno veselil in nam je zaupal, da so mu
doma že pripravili sobo v pritličju. Kopalnica in ostali prostori pa še pridejo
na vrsto. Želimo mu hitro okrevanje in
mu sporočamo, da so tudi njemu vrata
društva vedno odprta …

Na obisku pri Jaku Žabkarju v URI Soča
(foto: Franci Slivšek)
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barvami, ki jih je v roke prvi potisnil
Martina Glavič
ravno Rasso Causevig. Rože in narava
OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE
so prevladujoči motiv pričujoče razstaJOŽICE AMERŠEK
V prostorih Društva paraplegikov ve. Sodelovala je že na več skupinskih
Dolenjske, Bele krajine in Posavja smo razstavah po Sloveniji in je prejemnica
imeli 5. novembra pomemben dogo- certifikata za grafiko na natečaju za Zladek – otvoritev 2. samostojne likovne to paleto. Leta 2012 je izšla prva knjiga,
razstave naše članice, slikarke Jožice ki jo je v celoti ilustrirala.
Otvoritve razstave se je udeležilo
Ameršek. Otvoritev smo obogatili s
kulturnim programom v izvedbi učen- veliko članov društva ter nekaj zunanjih
cev Osnovne šole Drska iz Novega gostov in ljubiteljev likovne umetnosti.
mesta pod vodstvom mentorice Pestra razstava izbranih del naše slikarMajde Nemanič. Meh diatonične harmonike sta raztegovali Maja in Eva, zapela nam je
pevska skupina OŠ Drska ob
spremljavi godčevskega sestava. Predsednik društva Jože
Okoren je poudaril, da je Jožica Ameršek v društvu aktivna
na različnih področjih, čeravno
na likovnem najbolj blesti. Ponosni smo, da jo imamo v svoji
sredi.
Jožica ustvarja že od rane
mladosti. Veliko spodbudo in
potrditev za svoje umetnine je
dobila že v drugem razredu, ko
je bila njena slika večkrat poJožica Ameršek (foto: Franci Slivšek)
hvaljena in je potovala z razstave na razstavo. To ji je dalo velik zagon ke bo v društvenih prostorih na ogled
za naprej. V letih redne zaposlitve ji ni vse do konca leta.
ostalo ravno veliko časa za ustvarjalnost. Pred dobrimi 10 leti se je vključila Bernarda Zorko
v likovno sekcijo pri Zvezi paraplegikov SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE –
Slovenije in od takrat dalje svoje zna- PREDAVANJE UROLOGA BORUTA
nje izpopolnjuje na različnih likovnih GUBINE
Po daljšem zatišju je zopet prišlo na
delavnicah pod strokovnim vodstvom
mentorjev v Semiču, Pineti, Pacugu vrsto predavanje specialista urologa. V
in drugod. Resneje se je slikanja lotila sklopu programa dela našega društva
po obisku prve likovne delavnice v Se- in ob pomoči prizadevanj zveze ter
miču, kjer so se izpopolnjevali slikarji UKC Ljubljana je začela delovati triažna
para- in tetraplegiki. Pod mentorskim ambulanta za para- in tetraplegike na
vodstvom akademskega slikarja Mla- kliničnem centru. Tako naj bi prišli na
dena Stropnika, grafika Jožeta Po- kontrolni pregled tudi po stažu starejši
tokarja in likovnega pedagoga Rassa člani, ki že dlje časa niso bili na uroloCauseviga so v različnih tehnikah za- škem pregledu, saj je to nujno potrebčela nastajati njena prva pomembnej- no za vsakega posameznika. Hkrati se
ša dela. Najljubše ji je slikanje z oljnimi v medicini vedno dogaja nekaj novega
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in tako so tudi zdravljenja na tem področju napredovala. Pomembno je, da
se seznanimo z novostmi. Dr. med.
Borut Gubina, urolog iz UKC Ljubljana, je tokratno predavanje naslovil Sečila in ljudje z nevrološko boleznijo.
Delovanje mehurja:
Sečni mehur ima nalogo shranjevanja in odvajanja urina. Pri poškodbi
hrbtenjače se ta funkcija okrne, zato
odvajanje urina ne poteka več kot prej.
Naučiti se je potrebno novega načina
praznjenja mehurja – odvisno od vrste
poškodbe.
PASM (prekomerno aktiven sečni mehur) – neoperativno zdravljenje inkontinence:
• crederjev manever: stiskanje mehurja, ki se je izkazalo za neprimerno, saj
se s stiskanjem poškodujejo zapiralke v mehurju in se težave povečajo;
• refleksno uriniranje;
• antimuskarinska zdravila, kot je Viziker;
• beta angremerični agonisti, kot je
Omnic.
PASM – minimalno invazivno zdravljenje:
• interminentno kateteriziranje (samokateterizacija);

DR. med. Borut Gubina (foto: Franci Slivšek)

• intravezikalna zdravila (botoxs se injicira v izvodni kanal, kar se je pokazalo kot dobra izbira, težava je v tem,
da je poseg potrebno obnavljati na
cca. 9 mesecev)
PASM – operativno zdravljenje:
• prekinitev živcev, ki oskrbujejo mehur;
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• operacija zapiralke vratu mehurja.
Faktorji tveganja pri uroloških zapletih so:
• ponavljajoča vnetja sečil z visokimi
temperaturami,
• povečan zaostanek urina, ki je večji
od 50–100 ml,
• kamni v mehurju in ledvicah,
• zadebeljena stena sečnega mehurja ...

anatomije in funkcije človeškega telesa
je veliko več težav pri moških, čeprav se
le-te pokažejo tudi pri ženskah. Zato je
smiselno, da se tovrstne delikatne težave rešujejo izključno individualno.

Prisluhnili smo besedam urologa dr. Boruta Gubine. (foto: Franci Slivšek)

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

Ledvice:
Eden od ledvičnih zapletov je hidronefroza (zaostanek urina v ledvici).
Nujna je redna kontrola krvi in retentov
v krvi, ki so pokazatelji komplikacij v delovanju sečil.
Pri moških je nujna tudi kontrola
PSA v krvi, ki je pokazatelj stanja prostate: le-ta lahko ravno tako povzroča
motnje pri odvajanju urina. Normalna

vrednost PSA je do 4; od te vrednosti dalje se je potrebno posvetovati z
urologom o zdravljenju.
Spolnost:
Zaradi poškodbe hrbtenjače je v
veliki meri prizadeta spolnost. Že zaradi
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Anka Vesel | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
V jesenskih mesecih smo pri društvu spoznavali Japonsko in martinovali v Semiču, v Biotehničnem centru v Naklem pa se je pričela rekreacija. Na Fakulteti za zdravstvo smo
predstavili prostočasne aktivnosti. Nežnejši spol se redno sestaja, prav tako se intenzivno pripravljamo na obisk dedka Mraza in novoletno srečanje.

H

lad jesenskih mesecev smo
ženske predstavnice našega
društva namenile izpopolnjevanju v ročnih spretnostih. Za martinovo smo, kot je običajno v tem času,
napolnili Dom paraplegikov v Semiču,
kjer smo se kljub skromni udeležbi
odlično zabavali. Nekaj utrinkov je v
svojem prispevku vestno zabeležila
Alenka Oblakovič.
SPOZNAVALI SMO DEŽELO
VZHAJAJOČEGA SONCA
Na prvi oktobrski dan smo začutili
Deželo vzhajajočega sonca – Japonsko. Alenka Plemelj in Jani Učakar
sta v potopisnem predavanju, ki sta
ga popestrila s številnimi diapozitivi,
z nami delila spomine na popotovanje po Japonski. Spoznali smo delček
njihove invalidske politike, transporta,
vere in kulinarike. Alenka se nam je
predstavila v pravem japonskem ženskem oblačilu, ki se imenuje yukati.
Predstavitev sta še dodatno popestrila z nagradnimi vprašanji, kjer sta se
najbolje odrezala Albina in Boris ter
si s poznavanjem japonskih zgradb in
kulinarike prislužila praktični nagradi.
SODELOVANJE S ŠTUDENTI DELOVNE
TERAPIJE ZDRAVSTVENE FAKULTETE
V LJUBLJANI
Tudi letos smo se člani DPG družili s študenti delovne terapije. Marjan
Trdina, Janez Učakar in Anka Vesel
smo se odzvali povabilu delovne te-

rapevtke in predavateljice na oddelku
delovne terapije Zdravstvene fakultete v Ljubljani Alenke Plemelj. Študentom 3. letnika so predstavili naše
dejavnosti v prostem času: košarko na
vozičkih, smučanje z monoskijem, ročno kolesarstvo in slikanje. Marjan in Janez sta predstavila košarko na vozičkih
ter smučanje z monoskijem, Anka pa
ročno kolesarjenje in slikanje. Skupaj
s študenti smo se preizkusili v slikanju
z usti. Seveda naše ustne spretnosti s
čopičem še zdaleč ne dosegajo spretnosti naših slikarjev, zadostovale pa
so študentom, da so si lahko ustvarili predstavo o slikanju na ta način.
V okviru predmeta delovna terapija na
področju prostega časa študenti delujejo kot prostovoljci. V 10 urah naj bi z
opazovanjem, nudenjem pomoči in
udeležbo pri naših različnih aktivnostih, ki jih izvajamo na prilagojen način
(ples na vozičkih, slikanje z usti), le-te
spoznali. V za ta namen odmerjenem
času nam lahko ponudijo pomoč npr.
pri premagovanju ovir v grajenem
okolju, mobilnosti, komunikaciji in podobno. Namen predmeta je ozaveščanje, znanje in pridobivanje spretnosti
ob prilagojenih oblikah prostočasnih
aktivnosti. Kot prostovoljci nam bodo
priskočili na pomoč tudi pri kegljaškem
turnirju.
REKREACIJA ČLANOV
Rekreacija v Biotehničnem centru v
Naklem poteka po ustaljenem urniku

ob torkih in četrtkih. Košarkarji na vozičkih pridno nabirajo kondicijo za prihajajoče tekme, občasno se jim pridružijo tudi preostali člani društva. Zato
vas, člani in članice, še enkrat vabimo
na ure rekreacije, saj gibanje dobrodejno vpliva tako na fizično kot psihično
počutje. Kontaktna oseba za rekreacijo
je športni referent Janez Učakar, za dodatne informacije smo vam na voljo pri
društvu v času uradnih ur.
ŠPORTNE AKTIVNOSTI
Konec oktobra sta člana DPG –
ročna kolesarja Marko Doberšek in
Anka Vesel družno s člani ekipe ročnih kolesarjev prevozila 42-kilometrsko
traso Ljubljanskega maratona, nato pa
sta se v novembru udeležila jesenskih
priprav parakolesarjev Zveze za šport
invalidov. Vse bolj se zdi, da so si fantje
z letošnjimi dosežki neuradno privozili
vstopnico za paraolimpijske igre 2016
v Riu, uradna razglasitev in morebitna
potrditev nastopov bo dokončno znana januarja 2015. Bravo, fantje!
Košarkarji na vozičkih marljivo mečejo na koš na tekmah širom Slovenije.
Naši okrnjeni ekipi je priskočil na pomoč Slobodan Banjac. Fantje in dekle
so v prvem kolu premagali ekipo DP
Ljubljana, v drugem ekipo DP Maribor.
Tretje kolo bo potekalo v organizaciji
DPG v Žirovnici.
Tudi letos DPG prireja streljanje
za člane regijskih društev. Žal na Gorenjskem še vedno nimamo ustrezno
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prilagojenega strelišča, zato bomo
gostovali v Občini Videm-Dobro polje,
kjer bo potekalo drugo kolo lige v streljanju.
DECEMBRSKA DRUŽENJA
V teh novembrskih in decembrskih
dneh so priprave na prednovoletna
rajanja v polnem teku. Člani in članice
s spremljevalci se bomo zbrali na novoletnem srečanju v gostilni Marinšek
v Naklem. Naše najmlajše bo obiskal
dedek Mraz. Več o obeh dogodkih si
boste lahko prebrali v naslednji številki
Paraplegika.
Oktobra je predsednik Peter Robnik postal že drugič dedek. Dragi predsednik, želimo ti veliko veselja v vlogi
varuške. Čestitke asistentu Dejanu in
njegovi izvoljenki; malemu Luku in
bratcu Nejcu pa želimo predvsem veliko zdravja in sreče.
Za konec bi se za potrpežljivost
zahvalili dosedanji urednici Paraplegika Mirjam! Želimo ti veliko uspehov
na življenjski poti, na poslovnem in na
zasebnem področju. Hvala, ker si prenašala nedoslednosti pri oddaji naših
prispevkov.
Alenka Oblakovič
VESELE FRAJLE V ROŽ'CAH
Da ne bo že na začetku kakšnih
pregrešno alkoholno primešanih misli, naj vam kar takoj pojasnim, da smo
bile gorenjske frajle v mesecu vinotoku
dvakrat zelo pridne pri izdelavi rožic iz
krep papirja. Moški, če vas bodo vaše
frajle slučajno poslale v trgovino po
takšen papir, pazite, to niti slučajno ni
(ne)navaden »skret« papir ali pek papir!
Natančno si preberite listek, ki vam ga
bodo vaše boljše polovice pred nakupom napisale in potisnile v roke, oz.
nikar ga ne pozabite doma. Saj se še
spomnite zapisa mojega letošnjega
počitnikovanja v Laškem (članek je bil
objavljen v prejšnji številki Paraplegika).
Pa da ne boste mislili, da me je takratna
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malomarnost pri branju že dokončno
izučila. Kje pa! Oni dan, bil je ponedeljek, sem v lekarni ostala dolžna 45
centov. Običajno je odprta od 8. do 16.
ure. Že pred vstopom sem na vhodnih
vratih na hitro ošinila list z napisanim
delovnim časom: torek od 8. do 11. ure.
Bila sem prepričana, da je pisalo, da bo
lekarna naslednji dan izjemoma odprta le tri ure. Na glas sem razmišljala:
»Aha, v torek dopoldan (28. oktober)
bomo imele frajle druženje na društvu,
torej bom denar prinesla v sredo.« V
torek sem se na frajlerskem druženju
tako najedla Slavkine jabolčne pite, s
katero nas je prijetno presenetila in pogostila, da sem lahko izpustila kosilo.
V torbi sem imela škatlico hladilnega
mazila, ki mi ga je »šenkala« nasmejana frajla Lili. Pa sem si mislila: bom pa
še to danes pokazala farmacevtki v lekarni, da mi na listek prepiše na škatlici
navedene sestavine. Da bom naslednjič svojo zdravnico prosila za enako
mazilo. In sem jo veselo »mahnila« do
lekarne, no, ne čisto do nje, ker sem se
nekje na polovici poti spomnila, da je
lekarna že zaprta. Prav potihoma sem
se jezila na svojega Iveka, ker me ni
opomnil na to. Naslednji dan sva se
mrazu navkljub odpravila v lekarno.
Pogovorila sem se s farmacevtko in
odplačala dolg, nato pa prav vzneseno
vprašala: »A včeraj ste imeli pa inventuro, da je bilo odprto le do 11. ure?«
Farmacevtka me je začudeno vprašala:
»Kako do 11-ih?« Sama sem ji odvrnila:
»Ja, saj ste imeli na vratih napisano: torek, od 8.00 do 11.00.« Nasmejala se je:
»Tisto je pisalo in veljalo za merjenje
krvnega tlaka, gostote kostne mase
in sladkorja v krvi. Lekarna pa je bila
odprta kot navadno do 16. ure.« Kaj?
Halo! Ali je to mogoče? Kdaj me bo
srečala natančnost? Še dobro, da se je
Ivek tistih par minut zamotil s telefonskim pogovorom in tako ni slišal moje
»pogruntavščine«. Najmanj teden bi
se mi smejal. Ko je zaključil s pogovo-

rom, sva tudi midve že zaključili najin
hudomušni klepet. Take in podobne
ušpičim sebi, mojemu zlatemu Iveku in
drugim malodane vsak dan. Mar je potem kaj čudnega, če me v bližnji okolici
nihče ne jemlje zares? Saj se bom poboljšala. Ne obljubim pa »čist za ziher«.
Skratka, gorenjske vesele frajle z našim
skupnim visoko stoječim pa še malo
dvignjenim ponosom (ta ni vezan na
invalidski voziček) in nič manjšo, kot
pisani »lampinjončki« v vetru, poskakujočo častjo vam sporočamo, da smo v
torek, 14. oktobra, povsem zares začele
z mesečnimi srečanji Ženske sekcije v
prostorih Društva v Kranju.
Proti koncu septembra, ravno med
mojim delovno in fizioterapevtskim
mučenjem (to pa je garanje), napenjanjem vseh zgornjih, spodnjih, srednjih
ter bogve katerih mišic še, je najčudovitejšo melodijo »zakukal« moj prijatelj
telefon. Izgovorila sem si minutko odmora, navsezadnje mora človek vmes
tudi dihati, toliko, da sem ošvrknila
zaslon in ugotovila, kdo me kliče ob
ne ravno primernem času. Videla sem
Lilijino številko. Opla, tole pa ne sme
čakati. Rahlo neučakani terapevtki sem
med Lilijino uvodno špico namignila: »Prosim, oprosti! A lahko samo še
malo počakaš? Prijateljica je v stiski.«
Vedno sočutno topla terapevtka se je
obzirno umaknila iz mojega osebnega
prostora. Nato mi je naša pooblaščena
društvena »obveščevalka« zdrdrala informacijo: »Alenčica, a si ti? A te kaj motim? No, da ti povem. Draga pr'jateljica,
v torek, 14. oktobra, ob 10-ih dopoldne,
bomo imele žensko sekcijo. S sabo
pr'nes škarje pa sukan'c. Če rab'š prevoz, par dni prej sporoč' na društvo!«
Revica, še vdahniti ni utegnila vmes. Z
nič manjšo hitrostjo sem se tudi sama
odzvala na njene besede, se poslovila
in nadaljevala z naporno vadbo. Terapevtka me je ob mojem naslednjem
globoko trpečem vdihu vprašala za
prijateljičino stisko. Jaz pa sem ji ob iz-
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dihu z vso resnostjo v glasu odgovori- tokratna mentorica, demonstratorka
la: »Ah, nič ni hudega. Samo sporočila in vsestransko spretna upokojenka
mi je, kdaj bo prvo jesensko društveno Marija Radkovič. Že takoj po vstopu,
srečanje ženske sekcije. Ampak naša Lili komaj da je utegnila sleči jakno, je po
zna to povedati, kot da bo čez 10 minut mizah razstavila raznobarvne zvitke
konec sveta.« O bog, kakšen pogled mi krep papirja in iz njega že narejene
je namenila ženska. Od sramu bi se rožice ter čopiče in lepilo (Mekol). Tonajraje nekam pogreznila, a sva se na krat o naših moških »angelih« ni bilo
koncu, ko mi je že od glave teklo, temu ne duha ne sluha. Še celo Zlatko se je
skril na varno. Gospa Marija se je izkapripetljaju obe iz srca nasmejali.
Ponedeljek, 13. oktober. Ko sem zju- zala za čist' ta pravo učiteljico: »Najprej
traj vstala, sem takoj preverila, če imam me boste ve poslušale ter opazovale
vklopljen telefon in prižgan ton zvo- in posnemale pri delu, tako da boste
njenja. Slednji je pri meni najpogosteje na koncu današnje učne ure vse zadoutišan. Kje pa je zapisano, da moram voljne s svojimi šopki. Potem bomo pa
bit' dosegljiva 24 ur na dan? Pomemb- klepetale in se smejale.« Se je precej
no je, da so drugi to takoj, ko jih pokli- videlo, da svojo zavidljivo ustvarjalno
čem. Ves dopoldan me je vilo napeto spretnost pogosto širokogrudno in
pričakovanje, kdaj me bo poklical mo- potrpežljivo demonstrira ter jo prenaški glas in mi oznanil, kdaj me bo prišel ša na različne oblikovalske spretnosti
naslednji dan iskat. Sama pri sebi sem ukaželjne skupine. Brez siceršnjih obodločno sklenila, da bom počakala do veznih ženskih polurnih pozdravnih
12.30, nato pa bom stvar vzela v svoje besed smo poprijele za delo in se za
roke. Pet minut pred napovedano ak- začetek lotile izdelave tulipana. Vsaka si
cijo me je poklical
šofer Zlatko in mi
sporočil
veselo
novico. Čez dva tedna me je v ponedeljkovem dopoldnevu prežemalo
podobno hrepenenje po moškem
telefonskem klicu,
le da mi je takrat
v trenutku ZlatkoGorenjske frajle v rožicah (foto: Anka Vesel)
vega klica »crknila«
telefonska baterija. Še dobro, da je bil je izbrala svojo barvo papirja, iz katerepolnilec blizu in sem brž usposobila ga smo nato izrezale in oblikovale cvet.
baterijo ter poklicala prijaznega šoferja. Stebelca s prašniki nam je gospa MariV torek sem bila dobrih deset mi- ja že prej pripravila. Je že vedela, da so
nut pred napovedanim časom prihoda prašniki moškega spola, le-ta pa nima
kombija pripravljena za odhod. Poleg kaj iskati na srečanju za umetniško delo
Zlatka sta bili v kombiju že jezikava Lili navdušenih frajl. Kdaj bi pa sicer uspein njena nasmejana osebna asistentka le kaj narediti? Ustvarjalnost ne pozna
Andreja. Na poti smo pobrali še do- meja. Demonstratorka je že med izdebrovoljno Albino. Pred vhodom so lavo cveta priporočala natančno ponas pričakovale »pestro govorno aktiv- slušanje navodil ter opazovanje in pone« mlade gospe, med njimi tudi naša navljanje postopka. Naša Slavka je pri
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tem »sedela na ušesih« in je želela biti
hitrejša od gospe Marije. Neposlušnost
se ji ni slabo obrestovala, le njen cvet
je bil bolj svobodomiselno oblikovan.
Postopka izdelave tulipana in vrtnice iz
krep papirja na tem mestu ne bom opisovala, povem naj le to, da je bil zame
krvavo naporen. »Prilepi … primi z levo
roko … stisni z desno … predstavljaj si,
da izdeluješ krilce … nazadnje zalepi
stebelce … izreži nazobčane listke …
okrog zaveži sukanec … in tulipan je
končan. Ste zadovoljne s svojim izdelkom?« Mentorica in Lilijina asistentka
Andreja sta mi prav potrpežljivo pomagali, da so pisani cvetovi, listki in vsi
ostali deli mojih dveh rožic na pravem
mestu stali. Ena drugo smo frajle hvalile, ker smo se tako težkega dela »postopile« in že kar takoj tako prekrasne
rožice naredile. Tudi gospa Marija je
bila zelo navdušena nad našim delom.
V kratkem odmoru smo se odžejale z
Ivankinim (Švegelj) grozdnim sokom
in se okrepčale z
njeno pehtranovo potico. Ooo,
pa tudi Vera je
prinesla
doma
narejeno jabolčno pito, medtem
ko nam je druga
Ivanka postregla z domačimi
piškoti. Škoda, da
s seboj nisem prinesla zadosti velike vreče, bi lahko domov odnesla malo
več. Bom vedela za naslednjič. Ko pa je
bilo vse tako zelo dobro; ne le dobro.
Bilo je odlično! »Sedaj bomo naredile še vrtnico … spet si izberite vsaka
svojo barvo cveta … dobro poglejte
ta cvet, ki je že narejen … pri vrtnici
ni potrebno narediti prašnikov, ker so
tudi v naravni vrtnici povsem skriti v
cvetu.« Aha, zato je vrtnica roža, ki jo
moški najraje podarijo ženskam, ker je
pri njej moškost varno skrita. Tudi če jo
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razjarjena ženska zmečka, vrže na tla
in jo pohodi, njene moškosti ne boli
tako zelo, kot če bi bil to tulipan, astra,
flamingo … Pomembno je, da je ne
razcefrate »v nulo«. Oprostite, če sem
koga nehote prizadela! Od napornega
dela smo bile tako trudne, da po koncu učnih ur nismo imele več moči za
nadaljevanje ženskega klepeta. Sliši
se naravnost neverjetno, da ne rečem
bogokletno, da nam je zmanjkalo »štimunge«. Složno smo se dogovorile,
da bomo imele čez 14 dni (28. oktobra) naslednje frajlersko druženje. In
res smo frajle vkup prišle in še enkrat
samostojno ustvarjale rožice, tako kot
smo se naučile ob prejšnjem druženju
– srečanju ženske sekcije. Lahko se pohvalimo, da imamo vse skupaj še zelo
dober skupinski »verstehen kostn«. Do
zadnje podrobnosti smo si zapomnile
izdelavo rožic, še prašnike pri tulipanih
smo uspele prilepiti na pravo mesto.
Tokrat nas je Švegljova Ivanka vse obdarovala z grozdno marmelado, Slavka
pa je spekla pecivo. Zares širokogrudne in dobrovoljne so naše pridne gospodinje. Po vsakem frajlerskem druženju sem sita do poznega večera.
PRIŠEL JE SVET' MARTIN
Oj, ti preljubi vinski hram,
tebe za cel' svet ne dam.
Vsak dan me z vincem napojiš,
s tem mi življenje gor držiš.
Če zvečer se napijem,
pa zjutraj dolgo spim,
še vstat' se mi ne ljubi
pa kar naprej ležim.
Ti dve kitici sem si »sposodila« iz
zakladnice slovenskih narodnih pesmi,
ker odlično zaokrožita veselo in živahno razpoloženje med belokranjskimi
griči. Zlatorumeni, oranžni, rdeči in
ponekod še nekoliko zeleni odtenki v
naravi poskrbijo, da je jesen kljub kraj48

šemu dnevu in
hladnejšemu
vremenu prelestna in nas
prevzame, če se
ji le znamo prepustiti. Pogled
na prelivajočo
barvitost dreves, sprehod po
gozdu, šuštenje
listja pod noPosladkali smo se s pečenim kostanjem. (foto: Jana Balantič)
gami, še zadnji
cvetovi trajnic in rosa na rastlinah nas sodo pomile. Kljub stalno grozečim
napolnijo z energijo in nam izboljšajo oblakom nad nami smo se v soborazpoloženje. To je čas jeseni, čas, ko se tnem popoldnevu odpravili v semiški
narava pred odhodom k počitku razga- kulturni center, kjer so domačini vseh
starosti pripravili izvrstne razstave v
li v vsej svoji lepoti.
Trdni, vztrajni, neustrašni gorenjski okviru prireditve Praznovanja jeseni v
korenjaki smo se kljub napovedanemu Semiču. Ponosno lahko povem, da so
»fajhtu« v zraku z neuklonljivo martino- se številni zelo razveselili, ker smo si
vanjsko vnemo v Semič podali, da smo ogledali razstave in se udeležili drugih
tam dol na JV delu slovenske zemlje spremljevalnih dogodkov ter jim na ta
slavnemu spreminjanju mošta v vino način izrazili prijateljsko povezanost in
prisostvovali. Razpoloženje je bilo za- spoštovanje. Zares je bilo čutiti, da so
bavno, z dežjem oblito, s sladkim kuha- nas Semičani vzeli za svoje. S svojim
nim vinom močno zalito in poskočno, kratkim obiskom pred domom nas je
sploh v soboto zvečer, ko je moja ljuba prijetno presenetila prijazna soseda
sestra Meri za krstno nalogo lastno- Marjana. Glede na dobre stare čase, ko
ročno sekala polena. Najbolj pohodno se je ob tovrstnih priložnostih številna
navdahnjeni spremljevalci Jože, Mari- druščina ponoči zaradi prostorske stija, Boris in Mojca so se v sobotnem ske ljubeče strastno in prijateljsko vkup
dopoldnevu podali na belokranjski »tri- stisnila, je zadnje čase pri nekaterih člaglav« (Mirna gora). Žal so ubogo Mojco nih (obeh spolov) mogoče opaziti, kot
tako utrudili, da je le malo manjkalo, da bi se močno bali, da se bodo kolesa njijih niso tik pod vrhom njeni mrki, jezno hovih vozičkov pregloboko pogreznila
švigajoči pogledi za večno pogubili. v semiška tla. Tako, to je bilo za predjed.
Kot se za sproščeno, domačno družbo Pa se vrnimo na začetek.
Že na prvem jesenskem srečanju
spodobi, smo veliko klepetali, »fuš« zapeli, vince in druge zdravilne tekočine ustvarjalnih frajl me je hudo »firbec
vase vlivali, mnenja vroča kresali, za- matral«, ali letos bomo ali ne bomo
ljubljeno plesali in tudi malo opravljali martinovali v Semiču. Pa ne, da bi bila
Prav vam je! Pridružili bi se nam, pa bi tako željna slastnega vinca. Sploh ne!
vse slišali. Naši kuharski mojstri so nas Le spremembe kraja ter pogledov na
z najboljšimi jedmi obilno založili, naše druge ljudi sem si zaželela in da bi priženske pa so strokovno usposoblje- voščila mojemu ljubemu par dni miru
nost vklopile, da bi pomivalni stroj za in počitka. Da bi na čim preprostejši in
svoj namen pridobile, a so na koncu spontan način pregnala novembrsko
raje ročno (ne bo še sreče!)* vso po- vlažno puščobo. Kmalu zatem je v moj
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objem prispelo željeno vabilo, zato sem ubogo Mojco prepričevali, da bo od
brž pohitela s prijavo, še prej pa sem na začetka poti pa vse do vrha potrebno
natančnost naravnala svojo glavo. Meri hoditi le slabo uro. In potem so hodili,
se je odločila, da se nam tokrat pridru- hodili in še kar hodili, vrha pa zaradi viži, zato sem jo že vnaprej opozorila, da sokih smrek še kar ni bilo videti. Mojca
bodo njene zadolžitve med vinorodni- je posumila, da se najbrž vrtijo v krogu,
mi griči in ravnicami hudo naporne. A samo da bi dlje časa lezli v hrib, ker je
pogumna punca in izkušena žena se ni imela na par mestih občutek, da so tam
pustila prestrašiti. Spet sem težko čaka- že bili. »Mojca, samo še malo. Saj smo
la zanesljivih moških rok, ki so me na že skoraj gor.« Da pa vse bolj utrujena
dan odhoda nežno na sedež kombija Mojca ne bi obupala, ji je moj prijatelj
položile in nas nato odločno, varno do »angel varuh« zaupal vse podrobnosti
cilja vozile. A do cilja je bilo še daleč, ker svojih domačih del in zahtevnosti svoje
se je šofer Boris tokrat odločil za drugo tehnične službe na osrednjem slovensmer in spremenjeni vrstni red »pobira- skem letališču. Še naslednji dan je več
nja« potnikov. Iz Kranja v Loko,
nato nazaj na sever, točneje v
Gobovce, od tam pa naravnost v Semič. Vse je imelo svoj
globlji smisel, ki pa vam ga
ne bom razkrila. Kar pestujte
svojo radovednost! Priznam,
da sem bila zelo zadovoljna z
njegovo izbiro, saj sem končno videla, kje domujeta Miri
in Jure. Kljub deževni sivini so
Vreme nam je bilo naklonjeno. (foto: Janja Balantič)
naše oči med potjo vsrkavale
prelestne barve jeseni. Stvarnik je že kot odlična poslušalka znala natančvedel, kdaj je potrebno naravo najlep- no obnoviti ves njun pogovor. Po več
kot dveh urah so naposled dosegli cilj
še odeti.
Tokrat se nas je v domu zbralo le in z vrha se je razpiral pogled po Beli
dober ducat, a ni bilo vzdušje zato nič krajini, Gorjancih in severnih predelih
manj prijetno, sproščeno in domače. Hrvaške. Naj sklenem: Mojca se je do
Že takoj prvi večer se nam je ob peče- zadnje minute našega dopusta v Seminem kostanju zahotelo kuhanega vina. ču maščevalno pridušala, da nje Mirna
A glej ga zlomka: našega priljubljenega gora zagotovo ne vidi nikdar več. Mojsoseda Ivana Bukovca alias »vinopro- ca, varuj se zarečenih besed! Slastno
dajalca« ni bilo doma. Seveda, bil je na kosilo, obaro in ajdove žgance, nam
martinovanju – degustaciji mladih vin je pripravil Matjaž, ki se samo zato ni
v Muzejski hiši, še prej pa na slovesnem udeležil pohoda, da bi lahko z okusniodprtju urejenega trškega jedra in pri- mi dobrotami razvajal žensko zasedbo.
reditve 8. praznovanja jeseni v Semiču. In še Jureta za povrh. Matjaž, hvala, ker
Zgoraj sem že omenila, da so se v so- si mi ta dan popravil mobitel, čeprav le
botnem dopoldnevu štirje spremlje- za tri dni. Na cedilu me je pustil že v pevalci odločili osvojiti najvišji belokranj- tek zvečer, ko sem želela svojemu Iveku
ski vrh, 1048 metrov visoko Mirno goro, poslati poljubčke za lahko noč. Nobeki tudi sicer slovi kot zelo priljubljena ne sočutne kolegialne prijaznosti med
izletniška in pohodniška točka. Že pred ženskami nisem občutila. Kljub gorečetem so vsi trije (pre)izkušeni pohodniki mu moledovanju mi nobena ni hotela
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posoditi telefona, rekoč, naj dam Iveku
mir, da se bo revež odpočil od moje
sitnobe. V soboto pred kosilom ga je
Matjaž znova usposobil, zdaj pa imam
že novega.
V soboto popoldan smo torej šli v
Kulturni center na ogled odlično predstavljenih razstav z naslovi: Dediščina
mojega kraja, Knjiga, Črmošnjiška dolina, Babičina dota, Sadje naših prednikov, Kočevarji v naših krajih (maketa
vasi), Semiška kuhinja, Polharsko društvo (z živimi polhki) idr. Dobra polovica boljšega spola se nas je navdušila
nad doma izdelanimi mili, zavitimi v
pisan filc. Odločile smo se, da
bomo z njimi očistile vso nesnago s svojih teles vključno z
odvečnim »špehom« in holesterolom. Če bo od »žajfe« kaj
ostalo, jo bomo pa še svojim
partnerjem posodile. Efektivni
učinek bo najbrž viden v bližnji
negotovosti ali daljni meglenosti, ko nam bo zmanjkalo energije za neutrudno drgnjenje.
Za nepotrpežljive moške lahko
povem le to, da v semiški fari tovrstnega
mila še dolgo ne bo zmanjkal'. Vinogradnika Ivana tudi ta večer ni bilo doma,
udeležil se je namreč zaključne prireditve semiškega društva vinogradnikov,
kjer je na podelitvi priznanj za mlado
vino 2014 prejel vrsto odličij. Tudi mi
se pridružujemo čestitkam. Vseeno pa
nismo ostali brez rujne kapljice. En, dva,
trije »glažki« kuhanega vinca in malo
pečenega kostanja je zadoščalo za
primeren dvig »resnega« razpoloženja,
da smo se lotili slovesnega krsta naše
edine kandidatke Meri. Že čez dan smo
jo verbalno neusmiljeno pripravljali na
težke, naporne fizične obremenitve
ter mrzle nočne ure v drvarnici, brez
mobitela, odeje, baterije ipd. Iznajdljiva kot je, se je pred kulturnim centrom
dogovorila z vrlimi gasilci, da ji pridejo
ponoči na pomoč, če bo potrebno. To
ni bilo potrebno, ker so bili krstitelji ve49
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liko bolj usmiljeni, kot so napovedovali.
Najprej so bila na vrsti vprašanja iz logike, potem ples z »vozičkarji«, tek treh
krogov okrog sadnega vrta in hkrati
glasno prepevanje (še nevedni sosed
je začudeno zmajeval z glavo, ko je videl to poskočno žensko norenje), nato
sekanje polen v drvarnici ter na koncu
blagoslov s posebnim »krstnim oljem«,
v katerega so namešali čili, sol, poper,
gorčico, ajvar in kis. Bilo je pekoče kot
h... To dobro vem, ker sem iz solidarnosti do moje ljube sestre srknila en mini
»šluk« te vražje pijače, ki jo je med posameznimi nalogami pogumno pila.
Tako je resnično dokazala svoje logično razmišljanje, plesno znanje, telesno
vzdržljivost, predvsem pa 100-odstotno ubogljivost do krstiteljev. Po obvezni prisegi je postala prava članica naše
kompanije. Anica H., spomnili smo se
tudi tebe, ki si bila takrat na zdravljenju
v jeseniški bolnici. Želimo ti obilo zdravja in čim boljšega počutja.
Nedeljsko dopoldne se je že krepko
prevesilo v drugo polovico, ko smo najbolj zagrizeni zaspanci zlezli iz toplih,
lenobno zapeljivih postelj. Do tedaj
se je nekaj martinovanjcev že vrnilo s
sprehoda po semiških pešpoteh, drugi
so se ravno odpravljali nanj. Prijazna
Cvetka mi je postregla z najljubšo
jutranjo tekočino, saj se brez kave ne
obdržim dolgo v budnem stanju. Najboljšo nedeljsko »župco« nam je kot
običajno skuhal Jure. Še zadnjič smo
sedli skupaj za mizo, hvaležni za slastno kosilo in vse lepe trenutke, ki smo
jih povezani kot ena družina preživeli
med našim živahnim martinovanjem
v Semiču. Srečno in varno smo prispeli
domov. Več kot zadovoljni, polni svežih
moči, z velikimi zalogami dobre volje,
srčnih radosti in notranje vedrine. Nasvidenje v Semiču naslednje leto!

Ne bo še sreče,
ker ni bilo črepinj.
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Z UČENCI OŠ ŠKOFJA LOKA
– MESTO SMO IZDELOVALI
NOVOLETNE VOŠČILNICE
26. novembra smo se
odzvali povabilu učiteljic
OŠ Škofja Loka – Mesto.
Metod Zakotnik in Anka
Vesel sta učencem nižjih
razredov najprej predstavila na društvu potekajoče
Izdelovanje novoletnih voščilnic z učenci OŠ Škofja loka –
interesne dejavnosti, nato
Mesto (foto: Anka Vesel)
pa smo v nadaljevanju
skupaj z učenci izdelovali novoletne najbolj mirno roko in natančno oko –
voščilnice za osnovnošolski prednovo- DP-MB (357), za petami mu je bil Franci Slivšek – DP-NM (345), tretje mesto
letni bazar.
Otroci so naju presenečali z razno- je osvojil Matija Turk – DP-LJ (342).
vrstnimi vprašanji o najini invalidnosti V skupini SH-2 so med sedmimi
ter o tem, kako sva kos vsakodnevnim tekmovalci prva tri mesta pripadla
aktivnostim. Z velikim zanimanjem so prekmurskim strelcem. Slavil je najmlajši udeleženec Ladislav Kepe s
zbrano prisluhnili najini zgodbi.
Poleg lepega števila izdelanih no- 362 krogi, sledil mu je Leon Jurkovoletnih voščilnic, ki so vse odlično vič s 360 krogi, tretje mesto si je
uspele, so pokazali veliko zanimanja za s 358 krogi priboril Slavko Dunaj.
naše športne aktivnosti, zato smo se V streljanju z zračno pištolo sta se podogovorili za vnovično srečanje priho- merila le dva tekmovalca. Ivica Vukadin z gorenjskega društva je s 366
dnjo pomlad.
krogi ugnal Dolenjca Mirka Sintiča,
ki mu je uspelo osvojiti 229 krogov.
Jože Globokar
Strelci so drugi krog posvetili prazniku
STRELCI LIGE ODSTRELJALI
Občine Videm-Dobrepolje, ki je prispeDRUGI KROG
Društvo paraplegikov Gorenjske vala pokale. Najboljšim ekipam in strelje na strelišču v Jakličevem domu na cem jih je podelil župan Janez Pavlin.
Vidmu 29. novembra pripravilo drugi Mojster Pinki je s svojim mladim asikrog strelske lige pri Zvezi paraplegi- stentom Maticem poskrbel za okrepčikov Slovenije. Tekmovanja se je ude- lo, strelci iz različnih krajev Slovenije pa
ležilo 28 strelcev iz osmih pokrajinskih so se še nekaj časa zadržali v prijetnem
društev. Tokrat so strelci tekmovali druženju.
le v moški konkurenci, poleg streljanja s serijsko zračno puško sta se dva
strelca pomerila tudi v streljanju z
zračno pištolo. Ekipni rezultati so šteli za končne uvrstitve v strelski ligi.
Med šestimi ekipami so se ponovno
najbolje odrezali Prekmurci z zbranimi
1045 krogi. Sledili so strelci ekipe DP
Ljubljana (980), tretje mesto so zasedli
strelci ekipe DP Novo mesto (970). V
Najboljšim ekipam in strelcem je pokale
posamični konkurenci je v najmnožičpodelil župan Janez Pavlin. (foto: arhiv ZPS)
nejši skupini SH-1 Franc Pinter imel
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, PRŠUT IN REFOŠK
Pretežno športno obarvani meseci
podelil medalje, v ekipnih tekŠAHOVSKA LIGA PRIDOBILA
movanjih pa pokale. TekmovaSPONZORJA
V prostorih Emonca v Kopru je nje je bilo dolgotrajno in naporno,
Društvo paraplegikov Istre in Krasa 24. vendar edino pravično in realno.
oktobra pripravilo prvi krog slovenske V posamični konkurenci je zlato melige v šahu (2014–2015) in turnir v spo- daljo osvojil Adam Dmitrovič (6) DPmin svojemu članu in odličnemu šahi- -LJ, srebrno Aleksander Kandorfer (5.5)
stu Viktorju Brezovniku.
Na črno-belih poljih se
je v posamični in ekipni
konkurenci pomerilo
26 šahistk in šahistov
sedmih
pokrajinskih
društev Zveze paraplegikov Slovenije. Razveseljivo je, da je poleg
košarkarske, sponzorja
GRADEX k.d. iz Šempetra v Savinjski dolini,
pridobila tudi šahovska
liga.
Po predstavitvi navodil sodnika Andreja
Prvi krog slovenske šahovske lige (foto: Ciril Počivavšek)
Žnidarčiča so šahisti
v sedmih krogih po
švicarskem sistemu najprej odigrali DP-CE, bronasto pa Vojko Gašperut (5)
spominski turnir v posamični konku- DP-KP. Po 5 točk so osvojili še: Radosav
renci ter nato še sedem krogov po Matič DP-CE, Benjamin Žnidaršič DPBergerjevem sistemu za ekipne uvrsti- -KP in Franci Pinter DP-KP.
Zmagovalni pokal je v ekipnem
tve. Rezultati ekipnega tekmovanja so
šteli tako za uvrstitve v prvem krogu spominskem tekmovanju osvojila ekilige kakor za uvrstitve spominskega pa DP Koper I (18), pokal za drugo
tekmovanja. Nastopilo je osem ekip mesto si je priborila ekipa DP Ljublja(trije šahisti), le za organizatorja in DP na (13.5), za tretje pa ekipa DP Koper
Celje sta tekmovali po dve ekipi. Šahi- II (12.5). Četrto mesto je osvojila ekipa
sti paraplegiki so za posamično par- DP Celje I (12), peto ekipa DP Celje II
tijo imeli na voljo deset minut, težje (9), šesto ekipa DP Maribor (9), sedmo
gibalno ovirani tetraplegiki dvanajst. DP Novo mesto (7.5) in osmo ekipa
Organizator je za prva mesta v po- DP Murska Sobota (2.5). Tekmovanje
samični konkurenci zmagovalcem je po pravilih Šahovske zveze Sloveni-
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je brez zapletov vodil sodnik Andrej
Žnidarčič.
Uvrstitve v državni ligi Gradex k.d.
po prvem krogu: prvo mesto DP Koper (12), drugo DP Ljubljana (10), tretje
DP Celje (8), četrto DP Maribor (7), peto
DP Novo mesto (5.5), šesto DP Murska
Sobota (2.5).
POVEDLA JE EKIPA DP PREKMURJA
IN PRLEKIJE
S prvim krogom, ki ga je 15. novembra v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo DP Istre in
Krasa, so se pričela tudi tekmovanja
v slovenski strelski ligi. Na strelišču v
Ankaranu se je v skupini
SH1 pomerilo 16 strelcev,
v skupini SH2 pa 7. Rezultati so šteli za posamične
in ekipne uvrstitve, dočim
tekmovali so s serijskimi
puškami.
V skupini SH1 je najboljši rezultat dosegel Franci
Pinter 374 (MB), drugi je bil
Srečko Petkovšek 354 (KP),
tretji pa Jordan Ušaj 352
(NG). V skupini SH2, kjer z
naslonom tekmujejo nekoliko lažje gibalno ovirani
tetraplegiki, so vsa prva
mesta osvojili strelci DP
Prekmurja in Prlekije. Največ
krogov je nastreljal Slavko Dunaj –
365, drugo mesto je osvojil Franc Baum
– 359, četrto mesto je pripadlo Leonu
Jurkoviču – 349. Z enakim številom
krogov se mu je na četrtem mestu pridružil Ladislav Kepe. V ekipnem tekmovanju, kjer rezultati štejejo za končne
uvrstite ligaškega tekmovanja, je povedla ekipa DP Murska Sobota – 1073,
na drugo mesto se je uvrstila ekipa DP
Koper – 983, na tretje DP Ljubljana –
978, na četrto DP Novo mesto – 972, na
peto DP Celje – 951, šesto mesto pa je
zasedla ekipa DP Maribor – 713, v kateri
sta tekmovala le dva strelca.
51
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Še malo in novo leto bo tu. Neverjetno, kako hitro teče čas;
jesen je minila kot bi mignil. Septembra je naša kuharska
ekipa potrdila primat v kuhanju golaža, v mesecu oktobru smo organizirali četrto likovno delavnico, z razstavo v
Petrovčah smo še utrdili sodelovanje z ikonopiscem Alimpije Košaroskim, skupaj z Zavodom Vozim pa smo se spomnili na žrtve prometnih nesreč.

T

okrat za spremembo pričnimo
s športom. Z zelo uspešno udeležbo na Hrovatinovem memorialu so svoja tekmovanja v letu 2014
zaključili atleti. Medalj se ni manjkalo.
Do pomladi bodo na suhem mirovali
tudi trnki naših ribičev. Na Čurčijevem
memorialu so prikazali zavidljivo formo, med vsemi se je najbolje izkazal
Rudi Centrih, ki je za rekorden dosežek
nalovil dobrih 30 kg rib. Šahisti, strelci,
kegljači in košarkarji so pričeli s treningi,
za njimi že prve tekme, ki so pokazale,
da bo potrebno še bolj marljivo trenirati. 23. novembra smo v športni dvorani
osnovne šole Vojnik organizirali 2. krog
v košarki na vozičkih. Poleg samih tekem so bili tokrat klasificirani vsi igralci,
ki jim je ta ocena doslej manjkala.
Paracenter v Oseku je bil prizorišče
golažijade v organizaciji DP Severne
Štajerske. Naš kuharski mojster Zoran

Likovna delavnica v Celju (foto: arhiv DPJZŠ)
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Zmagovalna kuharska ekipa
(foto: arhiv DPJZŠ)

je kljub zelo zaostreni konkurenci znova
dokazal, da mu v kuhanju golaža ni para,
vsaj po okusu strokovne komisije. Brez
njegovih pomočnikov seveda ne bi šlo:
Milica, Marina, Franc in Janez so z njim
uigrana ekipa, ki natanko ve, kaj dela.
V avli prodajnega centra Mercator
Hudinja v Celju je Društvo paraplegi-

kov jugozahodne Štajerske 9. oktobra
organiziralo četrto celodnevno likovno
delavnico likovnikov Zveze paraplegikov Slovenije in razstavo slik gostujočih slikarjev. Da se ne bi samo slikalo,
so poskrbeli učenci IV. osnovne šole iz
Celja in glasbene šole Celje, ki so udeležencem in slikarjem pripravili zanimiv
kulturni program. Igrale, pele in plesale
so različne generacije otrok, tako se je
tudi na njih zadržal pogled naključnih
obiskovalcev trgovskega centra. Za
predstavitev pesmi naše Gordane Kitak sta poskrbeli mladi napovedovalki
in povezovalki kulturnega programa
Naja Rožič in Zala Perlič. Slikarje so pri
ustvarjanju opazovali nadarjeni mladi
likovniki osnovne šole, se z njimi pogovarjali, vmes povprašali za kakšen nasvet in nenazadnje sami poprijeli za čopič, le da so se tokrat preskusili v slikanju
z usti. Slikarska razstava je bila odprta
do konca oktobra. Z ročnimi deli so se
predstavile članice našega društva pod
mentorstvom Angele Gajšek ter članice Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine in medobčinskega Društva
delovnih invalidov iz Celja
Razstava pravoslavnih ikon v katoliški cerkvi se ne zgodi ravno pogosto,
toda prihodnost je v povezovanju, zato
sta naše društvo in župnija Petrovče v
sodelovanju z ikonopiscem Alimpijem Košarkoskim, s katerim uspešno
sodelujemo, v petrovški baziliki pripravila razstavo pravoslavnih ikon, ki bodo

Otvoritev razstave ikon v Petrovčah (foto:
arhiv DPJZŠ)

[
krasile cerkev do božiča. Otvoritvi 15.
novembra, maši in blagoslovu razstavljenih del je sledil krajši kulturni program. V cerkvi so odmevali zvoki flavte
Lavre Jelen, pesmi okteta Petrovških
upokojencev pod vodstvom Zlatka Kerčmarja in kitare župnika patra
Vančija. Program je povezovala Monika Jelen. Nastajanje svojih umetnin
je obiskovalcem predstavil kar umetnik
sam. Patru Vančiju in našemu Petru je
podaril ikoni. Prireditev se je zaključila v
Dominikovem domu poleg cerkve ob
kozarčku rujnega in slaščicah domačih
gospodinj.
16. novembra obeležujemo dan
spomina na žrtve prometnih nesreč.
Spomnili smo se jih tudi člani našega
društva in Zavoda vozim s prireditvijo
v prostorih Mladinskega centra Dravinjske doline. Zbrane sta nagovorila Vinko Hren ter Tina Velenšek in predstavila delovanje ter prizadevanja DPJZŠ
in Zavoda VOZIM za izboljšanje kulture
vožnje. Pomenu ozaveščanja mladostnikov o pomembnosti cestnoprometnih predpisov sta namenila poseben
poudarek, saj bomo le z doslednim
upoštevanjem le-teh zmanjšali število
nezgod. V prostorih centra so bila razstavljena umetniška dela paraplegikov
in tetraplegikov z naslovom Akademija
slikanja z usti JAZ SEM TA BISER NAŠEL
KAR V SEBI. Nagovoru predstavnikov je
sledilo prižiganje sveč v spomin na žrtve prometnih nesreč pri lokomotivi v

Nagovor Vinka ob dnevu spomina na
žrtve prometnih nesreč (foto: arhiv DPJZŠ)

Slovenskih Konjicah, Zrečah in Vitanju.
Sicer delo na društvu poteka nemoteno. Konec meseca septembra
smo s finančno pomočjo FIHO naposled z novo pisarniško opremo nadomestili pohištvo, uničeno v požaru.
Dvakrat se je sestal upravni odbor in
obravnaval tekoče zadeve. V društvenih prostorih smo predstavnikoma
Mestne občine Celje predstavili športne panoge, s katerimi se ukvarjajo naši
člani, in izvajanje javnih del. Oktobra so
nas obiskali predstavniki Srbske zveze
paraplegikov, ki bodo v svoji državi poizkusili oživiti našemu »Še vedno vozim,
vendar ne hodim« podoben projekt.
Ogledali so si potek predavanja srednješolcem, predstavili smo jim delovanje društva in Zavoda VOZIM ter jim
razkazali nekaj znamenitosti v okolici
Celja. V jesenskih mesecih pospešeno
obiskujemo tudi svoje člane, zlasti tiste,
ki ne zmorejo več sami do društva ali
se udeleževati srečanj. Prepričani smo,
da vsakdo zasluži, da ga obiščemo vsaj
enkrat letno.
Kako smo preživeli božič s prednovoletno norijo in prve mesece novega
leta, pa v naslednji številki Paraplegika.
Branko Martin Rupnik
»SVOBODA GIBANJA«
Izbiri in varni uporabi motornih
vozil posvečamo premalo pozornosti,
zato smo se na Društvu paraplegikov
JZŠ odločili za testiranja le-teh po naših
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Predstavnikoma MOC smo predstavili
športne panoge in izvajanje javnih del.
(foto: arhiv DPJZŠ)

Kolegi iz Srbije želijo oživiti projekt, podoben našemu »Še vedno vozim, vendar ne
hodim«. (foto: arhiv DPJZŠ)

merilih, brez strokovnjakov in institucij,
temveč zgolj na osnovi dolgoletnih
izkušenj, saj sami najbolje poznamo
svoje potrebe. Če bo nujno, bomo v
morebitnem nadaljevanju testiranja k
sodelovanju pritegnili tudi strokovno
pomoč.
Glavni namen tega projekta ni reševanje invalidske problematike družno z
državnimi institucijami, ker je to v sedanjih razmerah omejevanja in ukinjanja
različnih že doseženih pravic skorajda

Ekipa DP Celje je po dveh krogih na vrhu lestvice (v rumenih dresih) (foto: Peter Planinšek)
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neproduktivno in nesmiselno. Lastnost
tovrstnih institucij je, da želijo enkrat za
vselej rešiti neko vprašanje za vse kategorije invalidov, za povrh pa nas bega
nenehno spreminjanje predpisov, saj
nikoli ne vemo, kaj nam je dosegljivo in
kaj ne. Spremembe, ki žal ne izhajajo iz
naših potreb, kjer niti nismo povabljeni k sooblikovanju rešitev, povzroči že
vsaka menjava strankarske vlade.
Padli smo pod vsesplošno psihozo,
da je avto luksuz, vendar je le-ta za nas
nenadomestljivo prevozno sredstvo.
Podobno kot slušni aparat za človeka s
slabšim sluhom tudi za nas morebitne
olajšave pri nabavi vozil niso privilegij,
temveč nuja, če država resno misli z
našim deklariranim vključevanjem v
družbo. Vozičkarji ne moremo uporabljati javnih prevoznih sredstev, ki jih
mora bolj ali manj zagotavljati država
za vse državljane, hkrati pa taista država kljub temu ni pripravljena narediti
potrebnega koraka, da bi nam vključevanje olajšala. Enakopravna obravnava
in izenačevanje možnosti je in bo ena
izmed temeljnih človekovih pravic.
Zatorej: avto za nas nikoli ni bil luksuz,
temveč »SVOBODA GIBANJA«. Navsezadnje bi se državi takšna pomoč
obrestovala, saj bi s tem dosegli večjo
samostojnost pri zaposlovanju in bi
porabili manj sredstev za druge oblike pomoči. Žal dodatnih ugodnosti v
sedanjih razmerah ni pričakovati, zato
je smiselno, da med seboj na vse mogoče načine izmenjujemo izkušnje. V
času trajanja projekta SVOBODA GIBANJA se je nekaj vendarle spremenilo.

Analiza podatkov (foto: arhiv DPJZŠ)
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Priznati moramo, da nam je država
nekoliko prisluhnila in uvrstila na seznam invalidskih pripomočkov ročne
komande za upravljanje vozila, ki jih
delno tudi sofinancira. Zagotovo hvalevreden ukrep, ki nam bo nekoliko
olajšal življenje. Tudi Zvezi hvala, ker je
dovolj utemeljeno predstavila naše tovrstne potrebe.
Le vsak zase lahko najbolje ugotovi, kakšne možnosti se mu razprejo
kot lastniku vozila z opravljenim vozniškim izpitom. Kar naenkrat se mu ves
svet razpre na dlani. Prevozi s kombiji
le delno rešujejo težave, a potrebno se
je zavedati, da ima vsakdo specifične
vsakodnevne potrebe, ki jih s takšno
obravnavo ni mogoče povsem zadovoljiti. Zlasti pomembno je samostojno, svobodno gibanje pri aktivnih paraplegikih, ki nenazadnje to potrebujejo
zaradi svojih službenih obveznosti. S
pravimi potrebami niti javnost ni pravilno in ustrezno seznanjena. Marsikdaj
mediji omenjajo kot primerno vozilo
npr. kombi, skupaj s šoferjem za individualno pomoč, ki ima ustrezno klančino ali dvigalo. Ob tem pozabljajo, da je
takšno zadovoljevanje naših nujnosti v
resnici neizvedljivo, saj smo razpršeni
po vsej državi in vsakdo rešuje potrebe
po lastnih zmožnostih. Prevozi z društvenim kombijem so vsekakor dobrodošla pomoč in zapolnjujejo določeno
vrsto potreb, zlasti osebam brez vozniškega izpita, težjim poškodovancem,
tetraplegikom, vendar takšna rešitev,
čeprav najbolj idealna, ne izpolnjuje množice drobnih osebnih potreb
posameznikov. Le redki
para- ali tetraplegiki so
materialno tako samozadostni, da bi si lahko
sami privoščili tako prirejen kombi. Navsezadnje
avto imenujemo, in to
ne brez razloga, »osebno vozilo«, ki ga ljudje
potrebujejo za službene,

Način nalaganja vozička v avto (foto:
arhiv DPJZŠ)

družinske in osebne potrebe. Pri težjih
invalidih – tetraplegikih, je možna le ta
rešitev. A tudi tu obstajajo nianse, saj se
tetraplegiki (kot paraplegiki) razlikujejo
po težavnosti poškodbe. Marsikateri
tetraplegik je namreč sposoben samostojnega presedanja in upravljanja
vozila. Ob tem so ključne ustrezne tehnološke rešitve, zato je posest lastnega
osebnega vozila tudi v daljni prihodnosti najbolj primerna oblika urejanja
družbe. To zlasti velja za para- in tetraplegike ter druge podobne kategorije
invalidov, ki so ohranili sposobnost samostojnega upravljanja z vozilom. Javni prevoz s prilagojenimi avtobusi je
smiseln v velikih mestih, kjer je gostota
invalidnih ljudi večja. Osebno vozilo
nam bolj kot drugim ljudem pomeni
sredstvo za prevoz iz kraja v kraj, ne
služi nam za kakršnokoli izživljanje ali
samodokazovanje. Upamo si trditi, da
so invalidni vozniki varnejši vozniki. Ne
vem, če tovrstna raziskava obstaja, a
bilo bi si zanimivo ogledati statistično
obdelavo prometnih nesreč in ugotoviti razliko med nami ter hodečimi.
Testiranje vozil za naše potrebe je
potekalo skozi vse leto v več avtosalonih. Na osnovi testnih obrazcev smo
pregledali 10 najprimernejših vozil v
prodaji na področju Slovenije. Ugotovitve so vsekakor zanimive, zato bomo v
prihodnje testiranja nadaljevali in razširili tudi na vozila z dvojnimi vrati. Rezultate bomo objavili v posebni brošuri in
naših glasilih.

[
Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Na severnem koncu Slovenije se je dogajalo …
7. FESTIVAL DRUGAČNOSTI
Že po običaju pričnemo dogajanje
festivala v galeriji dr. S. Strnada, letos s
samostojno likovno razstavo slikarke Dragice Sušanj, ki riše z usti. Svoja
likovna prizadevanja in iskanja je strnila
v novo pregledno razstavo del, ki zgovorno potrjujejo, da je v dokaj kratkem
obdobju ustvarila veliko in dosegla
lepe uspehe. Dragica Sušanj ustvarja
predvsem v tehniki olja na platno, izrazno blizu pa sta ji tudi risba in grafika.
Njena likovna govorica je slogovno
in pripovedno razgibana, realizem se
preveša v lirični ekspresionizem, ki jo
občasno popelje celo v abstraktnejše vode. Njena dela si je bilo mogoče
ogledati na različnih skupinskih in samostojnih razstavah po vsej Sloveniji
tako pod okriljem likovnih dejavnosti
in predstavitev pri Zvezi paraplegikov
Slovenije kakor preko Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami, katerega štipendistka je postala leta 2006. O vsem tem in temah
njenega ustvarjanja je tekla beseda ob
otvoritvenem pogovoru. Kulturnemu

Fotografska razstava društva YHD (foto:
arhiv DPK)

programu sta zvočno kuliso z avtorsko glasbo ustvarila kitarist Jure Praper
in saksofonist Matjaž Mlakar; besedno
popotnico z lastnim pogledom na
družbeno tematiko je razgrnila Ivana
Gornik, vse skupaj pa je napletel in
prepletel Stojan Rozman. O uspešnosti
in odmevnosti razstave veliko povedo
prodane slike. Likovno razstavo si je
bilo možno ogledati do 12. oktobra.

S postavitvijo fotografske razstave »Bontonček« – društva YHD v knjižnici K. Meška so se nizali dogodki na
festivalski ogrlici. Osvetljeni so bili vtisi
udeležencev o projektu, njihove risbe
in tipne slike, zahvalni verzi, medijski
odzivi, pripomočki
za izvajanje delavnic, predstavitve
izvajalcev ter fotografije dogajanj na
delavnicah. Udeležence delavnic
seznanijo z življenjem hendikepiranih, kjer jih lahko
vprašajo vse, kar
jih zanima in česar
Samostojna likovna razstava Dragice Sušanj (foto: arhiv DPK)
še ne vedo. Ljudje
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se z različnimi metodami vživljajo v
doživljanja hendikepiranih. Preizkušajo njihove tehnične pripomočke, ki jih
uporabljajo v vsakdanjem življenju, ter
iščejo nove možnosti prilagoditev. Naučijo jih pravil lepega vedenja do vseh,
ki so nekoliko drugačni, da bi složno in
bolje živeli drug z drugim. Pokažejo jim
solidarnost, vključenost, vrednost in iznajdljivost ter odstranjujejo strah pred
drugačnostjo. Takšno delavnico v času
FD že sedmo leto izredno odmevno in
z lepim uspehom izvajajo tudi na drugi
osnovni šoli.
Gledališka predstava »Razstava
src« v izvedbi gledališke skupine Sonček iz Maribora je bila 18. septembra
v Kulturnem domu Slovenj Gradec.
Nastala je v koprodukciji z Zavodom
EPK Maribor 2012. Premiera je bila 8.
septembra 2012 kot del programa
Evropske prestolnice kulture; predstavo so doslej odigrali 21-krat na različnih
odrih širom Slovenije, ogledalo pa si
jo je 3800 gledalcev. Stroka (klinični psiholog) je predstavo ocenila kot
odlično gradivo o sprejemanju drugačnosti in sožitju vseh – ne glede na
intelektualne in telesne sposobnosti
– ter je primerna tako za otroke kakor
za odrasle. Avtor predstave Rok Vilčnik
je dramatik mlajše generacije, pesnik,
komediograf, pisec radijskih iger, ka-

Gledališka predstava »Razstava src«
v izvedbi gledališke skupine Sonček iz
Maribora (foto: arhiv DPK)
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baretov in besedil. Dvakratni Grumov
nagrajenec in nagrajeni avtor natečaja
Dnevi komedije. V predstavi igrajo ljudje s cerebralno paralizo in sorodnimi
invalidnostmi ter zaposleni v institucionalnem varstvu Zveze Sonček. Nihče
izmed obiskovalcev nabito polne dvorane ob predstavi ni ostal ravnodušen.
Prav vsakogar se je dotaknila in mu
pustila močan pečat. Predstavo bi si
morali ogledati – doživeti VSI !
V sklopu Literarnega večera bi 18.
septembra v knjižnici K. Meška Slovenj
Gradec morali gostiti slepa literata –
Aleksandro Surla in Sebastjana Kamenika. Na žalost je Aleksandra zaradi
bolezni udeležbo odpovedala, toda
kljub vsemu smo na srečanju poizkusili
predstaviti njo in njeno delo. Aleksandra je diplomirana medjezikovna posrednica, prevajalka, komparativistka,
končuje magistrski študij primerjalne
književnosti ter literarne teorije na Filozofski fakulteti UL in je zaposlena
na Zvezi društev slepih in slabovidnih
Slovenije kot urednica časopisov v brajici in povečanem tisku. Je novo ime
na slovenski literarni sceni, njene kratke zgodbe so bile doslej objavljene v
oddaji Izbrana proza na programu Ars
ter v revijah Literatura in Novi zvon.
Sebastjana Kamenika javnost pozna
predvsem kot slepega humorista, voditelja različnih prireditev ter kot borca
za pravice slepih in ostalih invalidov.
Spomladi je izdal svoj prvenec, knjigo
z naslovom PESMI MOJEGA SRCA. Njen
nastanek je slikovito opisal, njegova
muza Mojca pa je nekaj pesmi prebrala. V sproščenem pogovoru in z nekaj
glasbenimi vložki v izvedbi slepega
glasbenika Draga Filača je nastal prekrasen literarni večer, katerega posnetek si ljudje radi ogledajo na KTV.
Na sončni petek 19. septembra je v
centru mesta potekal »bazar«, predstavitev društev na stojnicah in odru
56

Na bazarju so predstavili projekt Zveze
»Invalid za invalida«. (foto: arhiv DPK)

skupaj z Mirovniškim festivalom pod
enotnim sloganom »Živi. Življenje.
Zdravo.« Poleg informacij na stojnicah
in z delavnic so predstavili pripomočke
za premagovanje hendikepiranosti; na
odru so nastopili z glasbenimi točkami – 3. osnovna šola, duo Simi, ljudske
pevke Lastovke in pevski zbor Društva
paraplegikov Prekmurja in Prlekije ter
predstavili: društvo invalidov je pripravilo razstavo ročnih del, Slo-Canis je
predstavil akcijo Repki upanja in VDC
Sonček, video projekcije v predverju
KGLU/KPM; v Domu starostnikov je potekalo medgeneracijsko srečanje; v srednji šoli so dijaki in dijakinje poslušali
predavanje invalidov o pomembnosti
prometne varnosti, osnovnošolčki so
za kakšno uro dobili druge učitelje, kot
so npr. slepi, gibalno ovirani … nekaj
časa je bilo namenjenega tudi prikazu
športa invalidov.
Na naših stojnicah je Barbara Slaček
predstavljala projekt Zveze paraplegikov Slovenije Socialnega podjetništva
– »Invalid za invalida«. Pravo presenečenje v pozitivnem smislu so bili za
strokovno vodstvo Doma starostnikov

gosti iz Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Tako dobrega programa
niso pričakovali, zato so izrazili željo po
ponovnem srečanju prihodnje leto.
Vse udeležence obeh festivalov
sta pozdravila in nagovorila župan MO
Slovenj Gradec Andrej Čas in organizator 7. festivala drugačnosti za Društvo
paraplegikov Koroške Stojan Rozman.
Župan je omenil, da je občinski praznik
v spomin na podelitev naziva »Mesto
glasnik miru«, ki so ga ZN podelili občini; z Mirovniškim festivalom hkrati
obeležijo tudi svetovni dan miru. Skupaj z društvi oblikujejo akcijski načrt,
odpravljajo grajene in druge ovire ter
vzdržujejo mesto, prijazno invalidom.
Stojan Rozman je predstavil celoten
program 7 FD ter povabil prisotne, da
se prepustijo uživanju v dogajanju.
Mirovniški festival in FD sta se z
neposrednim »video-streamingom« v
organizaciji Mednarodnega združenja
mest Glasnikov miru (IAPMC) povezala
tudi z drugimi evropskimi in svetovnimi mesti.
»Ali je brezglutenska dieta modna muha?« je bil naslov predavanja
Suzane Kranjec in Barbare Janaškovič v knjižnici K. Meška v Slovenj Gradcu, ki je bilo 3. oktobra. Suzana Kranjec,
avtorica knjige »Življenje brez glutena«,
nagovarja k zdravemu načinu življenja
in predaja svoje znanje o zakonitostih
brezglutenske diete, za katero je bila
že nekajkrat nagrajena. S pomočjo lastnih izkušenj je predstavila celostni
vodnik o zdravem življenjskem slogu, ki
je zlasti namenjen bolnikom s celiakijo
in alergikom na jajca ter mleko. Gluten
zaradi svojih lastnosti deluje moteče v
presnovnih in prebavnih procesih, zato
ne otežuje le življenja bolnikom s celiakijo, temveč rad ponagaja tudi širši
populaciji. Izogniti se glutenu pomeni
precej več kot zgolj prepoznati to ''lepilo'' v najrazličnejših žitaricah. Skupaj
z Barbaro Janaškovič želita izpostaviti,
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ga FD, ki mora zadržati štirikolesnih motorjev. Napotili smo se
najmanj letošnji nivo, tudi na voden ogled mestnega jedra s
a si želimo, da bi ga še poudarkom na dostopnosti za gibalno
presegel.
ovirane v pozitivnem kot negativnem
Na obeh letošnjih smislu.
festivalih je sodeŽelel bi si, da bi se prihodnje leto
lovalo 41 invalidskih paraplegiki in tetraplegiki podali tudi
(18) in humanitarnih na rekreacijsko pot s kolesi po dolini.
društev ter organizacij,
ki si zaslužijo vse po- IZLET NA DUNAJ
hvale. Za naslednje
Letos smo se hoteli potepati po vePredavanje o zdravem načinu življenja (foto: arhiv DPK)
leto bi radi imeli še lemestu, po prestolnici, zato smo izbrali
več neposrednih ak- Dunaj. Žal se je izleta udeležila le trojica
kako se drugi soočajo z našo drugač- cij organizacij invalidov. Zaveza velja. ob spremstvu pomočnikov. Dopoldne
nostjo in kako jo morajo sprejeti kot Občina izvaja programe in si prizade- smo po avtocesti hitro prispeli do hotudi to, da je potrebno tegobe čreve- va, da bi lahko vsaka invalidna oseba tela JUFA, se namestili, na hitro osvežili
snih bolnikov vzeti resno. Predavanje živela v primernem okolju, medtem ko in se nato z podzemno železnico odje bilo namenjeno ljudem s celiakijo, društva invalidov to pomagajo obliko- peljali na popoldanski sprehod – na
stomo ali kronično vnetno črevesno vati, uresničevati in izvajati. Radi živimo ogled centra mesta. Koroški cesti smo
boleznijo, zato tudi srečanje teh treh v Slovenj Gradcu.
sledili od Štefanove cerkve (Stephansdom), mimo hotela Sacher, si spotoma
društev, z veliko željo, da bi ga obiskali
gostinci, dietetiki, kuharice iz vrtcev, šol, TEDEN MOBILNOSTI
ogledali snemanje glasbenega spota
Čeprav bi lahko »bazar« Festivala ter pri operi (Opernhaus) zavili v ulico
s turističnih kmetij … in tako spoznali
(na žalost) vse številčnejšo skupino lju- drugačnosti prištevali med dogodke s cesarskim dvorom (Hofburg), muzeji,
di s »takšnim problemom«. V uvodnem Tedna mobilnosti, smo 21. septembra parlamentom, gledališčem (Burgtheadelu smo spoznali osnove o celiakiji, sodelovali s predstavitvijo na stojnici ter), mestno hišo (Rathaus) in univerzo.
ulceroznem kolitisu in Crohnovi bo- in demonstracijo kolesarjenja z rokami. Zatem smo odbrzeli do Pratra, zabalezni ter nekaj zdravstvenih novosti Predstavili smo tudi različne druge mo- viščnega centra, kjer smo si v »Schwev povezavi z glutenom in njegovimi žnosti gibanja paraplegikov na splo- izerhaus – Švicarski hiši« privoščili oriučinki. Osrednji del predavanja je bil šno, v športu in naravi. Ker smo z našimi ginalni Budweiser Budvar ali Bock pivo
namenjen vsemu, na kar je potrebno kolesi precej na terenu, so nas »doma- in pečeno svinjsko kračo. Naslednji dan
biti pozoren pri načrtovanju prehrane, čini« prepoznali, zato pa so bili obisko- je bil na vrsti dvorec Schönbrunn. Odizbiri sestavin in kuhanju. Zastavljena valci Slovenj Gradca – v tistih dneh je ločili smo se za »veliko ogledno turo«
vprašanja po predavanju so razkrila ak- potekala vrsta slavnostnih dogodkov po prostorih dvorca in vrta. Dobili smo
in prireditev v počastitev praznovanja vodstvo v pritličju do prvega nadstrotualnost teme.
občine – toliko bolj radovedni, zlasti so pja in predstavitveni list v slovenščini,
jih zanimali športni vozički in uporaba saj audio vodiča žal v našem jeziku ni.
Misel ob zaključku
V vsakem intervjuju in medijskih
Spoznali smo sobo garde
predstavitvah smo predstavljali po– straže, biljardno in oreslanstvo FD ter letošnje dogodke in
hovo sobo, pisarno Franca
aktivnosti, hkrati pa nam je bilo veJožefa ter njegovo spalnidno zastavljeno še vprašanje: ali vidite
co, kabineta, toaletni proučinke FD? Zagotovo! Zlasti so ti učinki
stor, skupno spalnico, ceopazni pri šoloobvezni populaciji, za
saričin salon, sobo Marije
katero pripravljamo delavnice in preAntoinette, otroško sobo,
davanja, pri neposredni predstavitvi
zajtrkovalni kabinet, rumezdravnikom, ob medgeneracijskem
ni salon, sobo z balkonom,
srečanju … Vsi odzivi nas krepijo in
zrcalno dvorano, sobe
Stojnica v centru Slovenj Gradca (foto: arhiv DPK)
nam dajejo zagon pri snovanju noveRosa, sobo s svetilkami, ve57
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Na ogledu centra Dunaja (foto: arhiv DPK)

liko galerijo, kitajski okrogli in ovalni kabinet, sobo z vrtiljakom, obredno dvorano, sobo s konjičkom, modri kitajski
salon, sobo Vieux – Laque, Napoleonovo sobo, sobo iz porcelana, milijonsko
sobo, dvorano z gobelini, pisarno nadvojvodinje Zofije, rdeči salon, bogato
sobo, pisarno in salon Franca Karla ter
lovsko sobo. Na vrtu smo se sprehodili
do velikega parterja, Neptunovega vodnjaka, bazena zvezd, vrta z vrtnicami,
japonskega vrta, hiše s palmami, sončno uro, do živalskega vrta, labirinta do

rimske razvaline in obeliskovega ter
angelskega vodnjaka, golobnjaka in
okroglega bazena vse do posebno plačljivih delov vrta in steklenjakov. Vreme
nam sicer ni bilo naklonjeno, zato se na
hrib do veličastne Gloriette nismo odpravili, za brezskrben potep pa je bilo
povsem ustrezno. Želja po spoznavanju lepih mest ostaja, a mika nas tudi
čudovita narava. Kakorkoli že, upam, da
nam bo uspelo izpeljati še kakšen podoben izlet.

Starejši člani se srečajo vsaj enkrat
letno in to je vselej piknik v pravem pomenu besede. Sami smo vse: nabavili,
pripravili, spekli in zmazali. Se zraven
lepo »menili«, čez to in ono »pošinfali«,
vesele spomine na dogodke obujali,
»muzko« na glas odvili in zraven zapeli
ali zažvižgali, vice pohali in vse umazano domačinu pustili. Tako je bilo,
ker v bližini ni bilo mladine, ki bi vse
narobe postorila in s svojo zelenostjo
ter slabim okusom vzdušje pokvarila.
Ivančku hvala, da smo zopet lahko pri
KOSTANJEV PIKNIK
njem ga lomili in še večja zahvala vsem
trem ženskam, ki
morajo nas starine tečne prenašati, da lahko tak
piknik doživimo,
a ga znajo tudi
same
»žingat«.
Vreme je bilo prelepo in sonce je
pripekalo tako, da
so nam še marIvančku hvala, da smo zopet lahko pri njem ga lomili. (foto: arhiv DPK)
tinčki zavidali.

Jože Globokar, Kaja Smole, Mirjam Kanalec | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Jesenski meseci so bili za ljubljansko društvo pestri in naporni, saj se je skoraj sleherni
dan kaj dogajalo. Mlade smo osveščali v petih šolah in v tednu arhitekture. Na društvu
smo gostili nove člane in organizirali predavanje o urotraktu, medtem ko smo spomin
krepili na delavnici. Zaživela je pogovorna skupina z novo vključenimi člani. Socialni
poverjeniki so se sestali dvakrat in že obiskujejo člane z novoletnimi darili. V akciji »Brez
kombija ne moremo« s finančno podporo zavarovalnice Triglav potrpežljivo in pridno
zbiramo denar za nakup novega prilagojenega kombija.
PREDSTAVITEV DRUŠTVA
NOVIM ČLANOM
V društvenih prostorih smo 11.
novembra pripravili sprejem za vse v
zadnjem polletju pridružene člane.
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Po krajši predstavitvi vzrokov, ki so botrovali naši invalidnosti, so predsednik
društva Gregor Gračner, podpredsednica Mirjam Kanalec, Mojca Burger
in Kaja Smole petim novim članom

predstavili celotno dejavnost in poslanstvo največjega društva pri krovni organizaciji Zvezi paraplegikov Slovenije.
S projekcijo izvlečkov so jim prikazali
pet posebnih socialnih programov:
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Po dolgih letih je poverjeniško mrežo
zapustila tudi Cvetka Štirn – za »njene« člane bo vnaprej skrbel Robert
Žerovnik.
Na srečanju novembra jim je predsednik Gregor Gračner natrosil kopico novic in informacij, ki so jih svojim
članom posredovali v prednovoletnih obiskih, obenem pa jim poklonili
skromno, a nadvse uporabno darilce
društva – stekleničko za pijačo, saj vsi
vemo, kako pomemben je zadosten
vnos tekočine.
Dobrodošle informacije na začetku drugačne življenjske poti (foto: Tomaž Demšar)

DELOVNO-INFORMATIVNI POSVET
SOCIALNIH POVERJENIKOV
V prostorih društva so se 9. oktobra
in 13. novembra na delovno-informativnem srečanju zbrali socialni poverjeniki. Spomnimo, da v mreži pod
vodstvom Slobodana Banjca deluje
15 socialnih poverjenikov, ki v 38-ih občinah (ki jih pokriva društvo) skrbijo za
vez med člani in društvom pri reševanju socialnih težav. S tem je zlasti težje
gibalno oviranim članom prihranjena
marsikatera nepotrebna pot, saj socialni službi Društva ali Zveze njihove težave posreduje poverjenik.
Na srečanju v oktobru se je od poverjeništva po štirih letih poslovila Janja Balantič. Zamenjal jo je Jože Klemen, ki bo zaradi večje mobilnosti lažje
obiskoval svoje člane. Večje menjave
poverjenikov so se zgodile v začetku
leta. Braneta Pagona, socialnega poverjenika od vsega začetka mreže
socialnih poverjenikov iz leta 2004,
je zamenjal Marjan Zupanec, Pavla Maksimovič
je predala delo
Zofiji Japelj, Abdullahuja LutfiZa člane v 38-ih občinah skrbi petnajst socialnih poverjenikov.
ja je nadomestil
(foto: Mojca Burger)
Davorin Kopše.

Osebno asistenco in pomoč na domu,
Prevoze paraplegikov, Kompenziranje
invalidnosti, Šport in rekreacijo ter Interesne dejavnosti. Zanje so bile zanimive zlasti pravice iz invalidnosti in razne
olajšave, pomoč pri odpravljanju arhitekturnih ovir ter pomoč pri pridobitvi
medicinsko-tehničnih pripomočkov.
Ob pričetku njihovega novega in drugačnega načina življenja smo jih seznanili z začetnimi težavami, s katerimi se
tako ali drugače sreča vsak paraplegik
in tetraplegik. Naše bogate izkušnje in
nasveti jim bodo zagotovo dobrodošla
popotnica. Pripravili smo jim različno
literaturo, predvsem pa smo se veliko
pogovarjali in jim poizkušali pojasniti,
da je lahko življenje na invalidskem vozičku lepo, bogato in ustvarjalno. Sprejema so se udeležili tudi njihovi bodoči
socialni poverjeniki, s katerimi so že navezali stike.

POGOVORNE SKUPINE
Pri ljubljanskih zmajih smo v septembru pričeli z izvajanjem podporne
pogovorne skupine. S tem želimo nuditi varen prostor posameznikom s podobno preizkušnjo – poškodbo hrbtenjače. Skupino obiskuje 5 članov, ki so
na začetku svojega življenja na vozičku.
Soočajo se s podobnimi simptomi ter
s pridruženimi zdravstvenimi zapleti, ki
jih lahko kljub različnosti osebnosti doživljajo podobno. Deljenje in izmenjava izkušenj z ljudmi, ki živijo podoben
scenarij, je za posameznika nadvse dragocena izkušnja, zato smo pri društvu
začeli z izvajanjem pogovorne skupine,
kjer udeleženci dobijo priložnost za
pogovor o aktualnih življenjskih razmerah, izzivih, stiskah. Skupine vodita
psihologinji Barbara in Kaja. Skozi
našo prvo skupino 6-ih srečanj smo
spoznali, kako pomembno si je znati
dati priznanje in si reči: »Bravo jaz!«
Svet doživljamo tako, kot vidimo
same sebe, zato je za kakovost življenja
ključno, da se v svoji koži počutimo čim
boljše. Prepričani smo, da k temu lahko
prispeva tudi srečanje in pogovor s podobno čutečimi ljudmi.
VSE ZA DOBER SPOMIN
V prostorih društva se je 19. novembra sestalo enajst članov, odločenih, da
bodo okrepili svoj spomin. Spomin z
leti peša, lahko pa ga z določenimi va59
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nasveti
preventivnega ravnanja,
da do tovrstnih
težav ne bi prišlo.
O novoustanovljeni triažni ambulanti smo na spletnih
straneh društev in
Zveze ter v Paraplegiku že veliko
pisali, zato so člani o njej dodobra
Na delavnici za krepitev spomina (foto: arhiv DPLJ)
seznanjeni. Predajami krepimo in ohranjamo, zato smo vatelj je več časa namenil problemaorganizirali delavnico za krepitev spo- tiki urotrakta po poškodbi hrbtenjače,
mina. Vodila jo je Urška Stepanek, zlasti mehurju in ledvicam. Govoril je
univ. dipl. soc., sodelavka v Zavodu Ur- o PASM neoperativnem zdravljenju,
šulinka. Na delavnici so člani spoznali, PASM minimalnem invazivnem zdrakje v možganih je spominski center, vljenju, PASM operativnem zdravljenju,
kakšne vrste spomina poznamo, se po- spolnosti, uroloških kontrolah in razgovarjali o tem, kako naj že zdaj krepijo ličnih faktorjih, ki vplivajo na zdravljespomin, ter se z novimi tehnikami spo- nje in preprečevanje uroloških težav.
znali z različnimi načini pomnjenja. Ob Po končanem predavanju so naše članice in člani urologu postavili različna
tem so reševali različne vaje.
vprašanja. Vsekakor bi po nasvetu urologa vsaj enkrat letno morali opraviti
TEŽAVE Z UROTRAKTOM
preventivni pregled ter izkoristiti
priložnost, ki smo
jo dobili s triažno
ambulanto. Po živahni razpravi smo
se zopet strinjali,
da je intermitentna kateterizacija
najbolj primerna
za praznjenje mePredavanje o težavah z urotraktom (foto: Marino Popovič)
hurja. Predavanje
Društvo paraplegikov ljubljanske so naše članice in člani zapustili z vrsto
pokrajine je 26. novembra v svojih koristnih informacij.
prostorih pripravilo poučno in koristno
predavanje na temo – Težave z uro- OBISKALI SMO PET OSNOVNIH ŠOL
traktom. Predaval je Uroš Fekonja,
Pri Društvu paraplegikov ljubljandr. med. specialist urolog, ki je naj- ske pokrajine se zavedamo našega
prej predstavil novoustanovljeno tria- poslanstva, zato po osnovnih šolah
žno ambulanto na UKC, se nato osre- nadaljujemo z ozaveščanjem mladih.
dotočil na najpogostejše probleme z S projektom »Različnost je zakon« jih
urotraktom pri paraplegikih in tetra- namreč opozarjamo na vse vzroke, ki
plegikih ter predavanje zaključil z nekaj so botrovali naši invalidnosti, hkrati pa
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predstavimo dejavnosti, ki jih paraplegiki in tetraplegiki izvajamo v društvu.
V sklopu projekta imamo šest različnih
delavnic oziroma predstavitev.
Prva in najpomembnejša je prav
predstavitev društva in vzrokov poškodbe hrbtenjače. S projekcijo slik in
predavanjem nazorno pokažemo in
povemo, kaj nam je za vedno spremenilo življenje. In prav te zgodbe se
učencem najbolj vtisnejo v spomin. Z
drugimi delavnicami – praktično premagovanje arhitekturnih ovir na poligonu, delavnica ročnih spretnosti, ples
na vozičkih, slikanje z usti in predstavitev športa (košarka in namizni tenis) –
pokažemo, da se življenje po poškodbi
hrbtenjače ne konča ter da je lahko tudi
lepo in ustvarjalno. Na vseh delavnicah
nam učenci in njihovi učitelji z velikim
zanimanjem prisluhnejo.
OŠ Franca Rozmana Staneta
v Šentvidu pri Ljubljani
Ob Tednu otroka so 7. oktobra
našim predstavitvam na štirih delavnicah prisluhnili učenci zadnjih dveh
letnikov. Po prikazu poslanstva društva
so učenci na vozičkih premagovali arhitekturne ovire na poligonu, se pomerili v namiznem tenisu in košarki na
vozičkih ter občudovali našega slikarja
Silva Mehleta ter njegovo slikanje z
usti. Pokazali smo jim tudi kratek film
Pripomočki olajšujejo vsakdanjik.
Delavnice so si na kratko ogledali še
učenci prvih razredov.
OŠ Luisa Adamiča v Žalni
Na OŠ v Žalni pri Grosupljem smo
naslednji dan projekt v treh delavnicah
predstavili učencem četrtega in petega
razreda. Osnovna predstavitev je bila
enaka. Tokrat smo imeli na voljo nekoliko več časa, zato smo lahko podrobneje spregovorili o celostni dejavnosti
društva. Tudi na tej šoli smo pokazali
prej omenjeni film, zraven pa še film
o članu, ki kljub paraplegiji dirka z mo-

[

OŠ Luisa Adamiča Žalna (foto: arhiv DPLJ)

torjem. Na šolskem igrišču so se učenci
usedli na vozičke, naredili nekaj krogov,
se igrali z žogo in za nekaj trenutkov
spoznali življenje na invalidskem vozičku. S slikanjem z usti se jim je predstavil
naš drugi slikar Željko Vertelj.
OŠ dr. Antona Debeljaka
v Loškem Potoku
Na tej šoli smo se 18. novembra s
tremi delavnicami predstavili učencem
vseh razredov in malčkom iz vrtca. Predavanje smo razdelili na dve skupini. V
prvi skupini so projekt spoznali malčki
iz vrtca in učenci nižjih razredov, v drugi
pa učenci višjih razredov. Po prvi predstavitvi smo učence razdelili še v dve
skupini. V prvi skupini so šolarji v športni dvorani sedli na invalidske vozičke
in skušali zadeti koš, v drugi pa so si z
zanimanjem ogledali slikanje z usti. Čez
nekaj časa sta se skupini zamenjali. Enako predstavitev smo pripravili za učence višjih razredov, le da smo predavanje
priredili njihovim letom primerno.

OŠ Toneta Šraja Nova vas (foto: arhiv DPLJ)
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OŠ dr. Antona Debeljaka Loškem potoku (foto: arhiv DPLJ)

OŠ Toneta Šraja Aljoše v Novi vasi na
Blokah in OŠ heroja Janeza Hribarja
v Starem trgu pri Ložu
Podoben program predstavitve
smo pripravili učencem in učiteljem na
obeh šolah, ki smo ju obiskali 1. in 12.
decembra. Na OŠ v Novi vasi je projekt
Različnost je zakon spoznalo približno
120 učencev, na OŠ v Starem trgu so
učenci šestega A in B razreda metali
na koš, vrteli slikarski čopič v ustih in
poslušali, kakšne nevarnosti jih lahko
čakajo v prometu. Na šoli v Novi vasi
so osnovno predavanje poslušali vsi
učenci hkrati. Mogoče ta odločitev ni
bila najboljša, saj je treba za učence
nižjih razredov predavanje pripraviti
drugače kot za učence zadnjih letnikov.
Na tej šoli smo v nadaljevanju pripravili
le še predstavitev košarke na vozičkih,
kjer so šolarji vseh starosti aktivno sodelovali. Žal je bilo premalo časa, da bi
prav vsi poskusili, kako težko je zadeti
koš z invalidskega vozička.
Povemo naj, da se opozarjanja na
vzroke poškodb
in težke posledice kot rdeča nit
vlečejo na vseh
predstavitvah. Čutimo dolžnost, da
ta mlada življenja
opozorimo na nevarnosti, ki prežijo
na vsakem koraku.

IGNORANCA = TEMA = OVIRA
Naše društvo je peto leto zapovrstjo sodelovalo pri Odprtih hišah Slovenije, ki so del mednarodne mreže
Open House World Wide. Poslanstvo
svetovne mreže je približati dobro arhitekturo širšim množicam, saj lahko le-ta
izboljša kvaliteto življenja. Osrednji dogodek OHS 2014 je bil v galeriji Kresija,
kjer so med 3. in 17. oktobrom pripravili
razstavo o pomenu inkluzivnega oblikovanja v prostoru pod naslovom INGORANCA = TEMA = OVIRA. Partnerji
razstave so bili poleg našega društva:
Mestna občina Ljubljana – Galerija Kresija, Svet za odpravljanje arhitekturnih
in komunikacijskih ovir MOL, Zveza
društev slepih in slabovidnih Slovenije,
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Geodetski inštitut Slovenije.
Razstava je izpostavila možnosti in
potenciale, kako lahko arhitektura grajenega prostora in oblikovanje izboljšata življenje vsakemu posamezniku ter
ponudita možnosti za bolj kohezivno,
trajnostno, vključujočo in humano
družbo. Na razstavi smo lahko preizkusili pomen voha, v črni sobi otipali taktilne makete objektov in proizvodov. Z
različnimi očali, ki so ponazorila okvare
vida, smo vstopili v svet slabovidnih.
Na invalidskih vozičkih, ki jih je posodil
Andrej Jakšič iz podjetja Bauerfiend,
so obiskovalci lahko spoznali, kako pomembna je univerzalna arhitektura za
gibanje na vozičku. Na ogled so bili
razni rehabilitacijski pripomočki za hra61
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Razstavo so obiskali otroci različnih ljubljanskih osnovnih
šol. (foto: arhiv DPLJ)

njenje, osebno higieno, oblačenje in
slačenje … s katerimi tetraplegiki lažje
opravljajo dnevne aktivnosti. Sposodili
smo si jih v URI Soča na oddelku delovne terapije po okvari hrbtenjače.
V dveh tednih od odprtja razstave
so poleg mimoidočih obiskovalcev
tudi otroci različnih ljubljanskih osnovnih šol spoznali, da prostor dojemamo
z vsemi čutili in ga le tako bolje razumemo. Nino, Mojca in Slavko so v teh
dneh številnim mladim približali življenje na invalidskih vozičkih in jim svetovali pri obvladovanju le-teh.
V okviru razstave si je bilo mogoče
ogledati kratke filmčke o potrebah po
univerzalnem okolju različnih skupin
z oviranostmi. Tudi na našem društvu
smo pripravili film o pripomočkih, ki
para- in tetraplegikom lajšajo življenje v
domačem okolju in si ga lahko ogledate na naši spletni strani. Glavno zaslugo
za nastanek filma ima Nino Batagelj,
študent Fakultete za multimedije.
Stene v Galeriji Kresija je krasil tudi
zapis organizatorice razstave Ane
Struna Bregar in Saša Rinka, predsednika Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir: »In ob tem
ni nič manj pomembno spoznanje, da
nas drugačnost neizmerno bogati in
poglablja naše doživljanje enkratne
dragocenosti življenja. Obiskovalci razstave bodo, o tem sem prepričan, imeli
možnost spoznati del sveta, ki ga vidimo in občutimo tako ali drugače ovirani posamezniki, s tem pa nedvomno
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Na ogled so bili razni rehabilitacijski pripomočki za hranjenje, osebno
higieno, oblačenje in slačenje … (foto: arhiv DPLJ)

pridobili možnost, da z več pozornosti
presojajo okolje, v katerem sobivamo s
svojimi enkratnimi življenjskimi potmi.
Spoznajmo torej drug drugega z darom empatije, da pridobimo potrebno
znanje, s katerim bomo lahko že jutri
imeli priložnost bistveno olajšati vsakršne ovire, ki se postavljajo na pot nam
in našim bližnjim.«
ŠPORT IN REKREACIJA V ZIMSKIH DNEH
»Zdrav duh v zdravem telesu« –
rek, ki k ohranjevanju zdravja spodbuja tudi naše paraplegike in tetraplegike
Večina športnikov je z organizirano športno vadbo začela septembra,
oktobra pa so se jim z rekreacijo in
plavanjem pridružili težje gibalno ovirani tetraplegiki in starejši člani društva.
Košarkarji trenirajo dvakrat tedensko

v telovadnicah OŠ Dragomelj in Dol
pri Ljubljani, kegljači, strelci, plesalci
in igralci namiznega tenisa na vadbiščih na Malenškovi v Ljubljani, igralci
curlinga v Ledeni dvorani v Zalogu,
atleti ob lepem vremenu na stadionu ŽAK, aktivni so tudi ribiči in igralci biljarda. Nekaj naših športnikov
igra tenis, obiskujejo pa tudi fitnes.
Tetraplegiki in starejši člani društva se
od oktobra do maja vsak četrtek rekreirajo v telovadnici URI-SOČA. Skoraj vse
udeležence na rekreacijo vozita dva
društvena kombija, pomagata pa voznika osebna asistenta. V letošnji sezoni
se rekreacije udeležuje kar 17 članov.
Enourni prilagojeni program vadbe
pod vodstvom dipl. delovne terapevtke Petre Grabner vsebuje različne
dihalne in razgibalne vaje. Pri vajah
uporabljajo različne pripomočke ter

Rekreacija v telovadnici URI-SOČA (foto: Marino Popovič)
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orodja za boljše razgibavanje in krepitev mišic. Zadnji del rekreativne vadbe
namenijo odbijanju balonov in priljubljenemu prstometu (balinčkanju).
Ob četrtkih se v bazenu URI-SOČA rekreirajo tudi plavalci.
MOTORIST-DIRKAČ JANI LISAC
Za našega člana Janija Lisca iz Kočevja ste zagotovo že slišali, saj je leta
2008 kot igralec namiznega tenisa branil barve Slovenije na paraolimpijskih
igrah v Pekingu. Najbrž pa ne veste, da
je Jani po prometni nesreči z motorjem ponovno sedel na dirkalnik in začel »polagati« ovinke na dirkalni stezi.
Povemo naj, da je s pomočjo prijateljev
usposobil motor Suzuki za dirkanje.
Najprej so morali motor prilagoditi
s sistemom za »speljevanje in pristajanje«, kot ga je poimenoval Jani, kar je
zelo podobno otroškim kolesom, ki so
opremljeni s pomožnimi koleščki. Seveda pri njegovem motorju vse skupaj

Nove vsebine na društveni spletni strani (foto: arhiv DPLJ)

za novice, ureja gigabajte slikovnega
gradiva in nas vedno znova preseneti s kakšno novo vsebino. V zadnjem
času smo sledili sodobnim informacijskim tehnologijam in dodali možnost
ogleda raznih filmčkov, vsebinsko
povezanih z našo
invalidnostjo.
Sprememba v hitri
vrstici (pod vodilno sliko) je tako
neopazna, da vas
moramo
nanjo
opozoriti.
KNJIGA GOSTOV ni
zaživela v skladu z
željami in pričakovanji in so jo izkoJani s prilagojenim jeklenim konjičkom za dirkanje (foto: arhiv DPLJ)
riščali predvsem
deluje elektronsko. Pri speljevanju se tuji oglaševalci za reklamo na njihovih
kot pri letalu kolesa dvignejo, pri prista- spletnih straneh, zato smo jo zamenjali
janju spustijo. Prilagoditi so morali tudi z zavihkom AUDIO VIDEO VSEBINE,
prestave, zavore in druge malenkosti, kjer je trenutno na ogled 11 video poza boljšo predstavo si lahko ogledate snetkov in en audio zapis. Stran bomo
posnetek med video vsebinami na naši seveda dopolnjevali tudi v prihodnje.
Najbrž ste v desnem stolpcu pod
spletni strani.
seznamom zadnjih dogodkov že zasledili dve sličici, povezani z akcijami LjuNOVOSTI NA SPLETNI STRANI
Društvo premore ažurno in lično bljanskega potniškega prometa.
urejeno spletno stran zgolj po zaslu- Zgornja vas poveže s postopkom pregi Jožeta Globokarja, ki vestno skrbi voza na klic, spodnja s prihodom av-

tobusa na vašo postajo. Novosti je na
naš predlog pripravil Drago Sever.
DOSTOPNA LJUBLJANA
Mesto, ki je prijazno otrokom, starejšim in osebam z oviranostmi, je
mesto prijazno vsem. V Mestni občini Ljubljana si prizadevajo, da bi se
v našem zelenem, čistem, prijaznem
in varnem mestu počutili dobro tako
obiskovalci kot meščani. V slabem
desetletju jim je uspelo spremeniti
utrip mesta: prenovili so mestno jedro in ustvarili ekološko cono, kamor
motorizirani promet nima vstopa, izboljšali so javni prevoz ter povečali
druge možnosti dostopa po mestu.
V filmčku »Dostopna Ljubljana« si
lahko ogledate ureditve in rešitve, s katerimi se dnevno srečujemo v Ljubljani.
Filmček je prilagojen osebam z okvarami sluha, saj poleg spremnega govora v slovenskem jeziku vključuje tudi
podnapise in tolmačenje v slovenski
znakovni jezik ter v različici s spremnim
govorom v angleškem jeziku. Za starejše in osebe s posebnimi potrebami je
to izjemen prispevek, ki nam ga nudi
naša prestolnica.
Hkrati je Ljubljana zmagovalka
evropskega tedna mobilnosti 2013, za
63

[

DELODRUŠTEV

]

kar je prejela nagrado v obliki promocijskega filma o svojih dosežkih na področju trajnostne mobilnosti.
Pred nedavnim izdano brošuro
Mestne občine Ljubljana, ki jo je pripravil Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir (SOAKO),
krasi slogan Ljubljana za vse, ki celovito opredeljuje zavezo prestolnice
postati kar najbolj prijazno mesto za
vse svoje prebivalce in obiskovalce
brez kakršnih koli razlikovalnih meril. V brošuri boste našli vrsto nasvetov, kako pristopiti do sočloveka in
se ustrezno »naravnati« na njegovo
osebno okoliščino, bodisi da je oseba
slepa, naglušna ali oboje, pri gibanju
potrebuje pripomočke, živi s stalno
osebno asistenco ali morda razume
svet okoli sebe s spremstvom druge
osebe. Mesto Ljubljana je v zadnjem
desetletju resnično spremenilo izgled tudi na področju dostopnosti za
osebe z oviranostmi, še bolj pa se je
spremenil odnos mestne uprave, kar
poudarja tudi Sašo Rink, vodja SOAKO:
»Predvsem s podporo župana Zorana Jankovića, Svet ves čas uspešno
odpravlja ovire v prostoru kakor tudi
predsodke posameznikov. Trud zapo-

Filmček "Dostopna Ljubljana"

slenih v mestni upravi za zagotavljanje
enakih možnosti za življenje v mestu,
vsekakor kaže na spremembe, s katerimi se lahko pohvalimo.«
Vse filmčke in brošuro lahko poiščete na društveni spletni strani drustvo-para-lj.si.
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PISTA SVETA

V Stari elektrarni na Slomškovi 18 v
Ljubljani je Zavod Bunker 25. oktobra
pripravil sodobno gledališko predstavo PISTA SVETA. Režiser Matjaž Pograjc se v predstavi dotakne športne
tematike in v ospredje postavi šport in
njegov ekstrem, spregovori o moči in
ceni zmagovanja, sistemskem ozadju
ter o zakonu molka.
Predstava je bila dobrodelne narave, ves izkupiček od prodanih vstopnic
(511 €) so namenili našemu društvu za
nakup novega kombi vozila.
BREZ KOMBIJA NE MOREMO
Je naslov akcije, s katero želimo pridobiti novo vozilo, ker brez njega preprosto ne moremo več. Z njimi vozimo
naše člane po nakupih, športnike in
športnice na tekme in treninge, zaposlene v službo, bolne k zdravniku.
Vsaj tretjina naših članov ni zmožna
voziti avtomobila zaradi gibalne oviranosti, niti zaradi invalidnosti niso sposobni plačevati komercialnih prevozov.
Brez
organiziranega
prevoza, ki je članom
na voljo z dvema prilagojenima kombiniranima voziloma, večini
članov naši programi,
ki omogočajo neodvisno bivanje, ne bi bili
dostopni.
Prilagojen
kombi jim omogoča
neodvisnost in je nujno potreben za njihovo
varno vožnjo.
Preteklo leto smo prevozili 84 305
kilometrov in prepeljali 369 različnih
oseb. Zaradi napovedanih stroškov, dotrajanosti in nezanesljivosti vozila smo
letos prisiljeni v nakup novega kombiniranega vozila.

Ocena investicije skupaj z nujno
prilagoditvijo znaša 37.000 evrov, za
naše društvo velik finančni zalogaj.

Predstava Pista Sveta (foto: Jure Vlahovič)

Glavni sponzor akcije zbiranja sredstev
za nakup novega prilagojenega vozila
je Zavarovalnica Triglav d.d., podpornica našega delovanja že vrsto let.
V okviru akcije načrtujemo številne
manjše dogodke, troje največjih se bo
zvrstilo v naslednjem letu. Prvi bo na
vrsti dobrodelni koncert 31. januarja
2015 v Centru urbane kulture – Kino
Šiška v Ljubljani, kjer bo skoraj ducat
glasbenih punk rock skupin pričaralo
nepozabno vzdušje. Drugi, športno
kulturni dogodek, bo meseca maja
v Ljubljani, kjer bodo znani slovenski športniki in estradniki sodelovali pri
pestrem dogajanju v središču mesta.
Zaključek akcije načrtujemo za konec
maja v Hali komunalnega centra v
Domžalah z dobrodelnim koncertom
pop glasbe, kjer se bomo zahvalili našim dobrotnikom, podpornikom in donatorjem.
Z namenom zbiranja sredstev
bomo posneli tudi promocijski film,
v katerem bomo izpostavili osebne
zgodbe posameznikov, ki si življenja
brez organiziranega prevoza ne morejo predstavljati. Za PR bo skrbel Drago
Perko.
Veseli bomo Vašega prispevka, ki ga
lahko nakažete na naš TRR: 031701003169118, sklic 2015. Za donacijo
se vam najlepše zahvaljujemo.
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Anita Trebše | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Poletje se je prevesilo v prelepo barvitost jeseni in tako pisano in živahno se je pričelo
tudi dogajanje pri društvu. Snovali smo kulinarične presežke, izpeljali svečano jubilejno
prireditev, sodelovali pri povezovanju in izboljševanju kakovosti življenja starejših ter lokalnem meddruštvenem povezovanju, priredili edinstveno pomursko rally tekmovanje
in še kaj bi se našlo. Podrobnosti si preberite v nadaljevanju in podoživite z nami del
bogatega dogajanja!
NA GOLAŽIADI V PARACENTRU OSEK
PRIKUHALI SREBRO
Društvo severne Štajerske na Oseku vsako leto priredi tradicionalno
golažiado, na kateri se pomerijo društva paraplegikov iz vse Slovenije.
Kljub prelepi soboti se je 27. septembra, ko se večina ljudi udeležuje trgatve, na Oseku zbralo precej privržencev in poznavalcev golaža. Golažiada
ima med Štajerci pač dolgo tradicijo.
Letos se je za najboljše skuhan golaž potegovalo 5 ekip iz različnih pokrajinskih društev ZPS. Naša zasedba
je bila izključno moška: Bojan Ciman
in Franc Borovnjak. Že navsezgodaj,
okrog 10-ih, so pridne roke pričele vihteti kuhalnice in omamne vonjave so
napolnjevale ozračje centra. Ob kuhanju se je pomenkovalo, modrovalo in
izmenjevalo kulinarične izkušnje. Ob
13-ih so s kuho zaključili in vzorec golaža predali kuharski komisiji v tričlanski
sestavi. Večina tekmovalcev se je naloge lotila spretno in z veliko kuharskega
znanja, zato komisija ni imela lahkega
dela. S svojimi gurmanskimi veščinami
jo je prepričalo DP Celje in si prislužilo
prvo mesto, medtem ko si je naša ekipa prikuhala pohvalno drugo mesto.
Po podeljenih nagradah so se vsi
tekmovalci in gostje zbrali za mizami
in obedovali pripravljene kuharske jedi,
ob tem pa jih je zabaval lokalni ansambel. Nagrade, kuhalnice, ročno delo

rezbarja Jakoba Kavčiča, so prejeli
trije prvouvrščeni. Tradicionalno kulinarično soboto smo preživeli meddruštveno družabno, pestro in zabavno.

Bojan Ciman in Franc Borovnjak sta
prikuhala pohvalno drugo mesto.
(foto: arhiv DPSŠ)

KO SLOVENJ GRADEC PRAZNUJE
Povabilo DP Koroške ob njihovem
občinskem prazniku 19. septembra
nas je prijetno presenetilo. Na pot
smo se odpravili oboroženi z glasom
in stasom, da skupaj zaplešemo in
zapojemo.
Uvodoma smo obiskali koroški dom
starostnikov, do »PowerPoint« predstavitve so nam predstavniki doma orisali
življenje starostnikov v njem. Izvedeli
smo, da so bili začetniki projekta Ciljni človek, katerega osnovni namen je
individualno posvečanje uporabniku glede na potrebe in sposobnosti.
Vodja enote Marjana Kamnik nam je

predstavila najljubše aktivnosti, s katerimi si krajšajo čas in popestrijo dneve.
Sami smo se predstavili kot komorni pevski zbor pod mentorstvom Valerije Šümen ter s plesno točko v paru
Jožice Petovari in Benjamina Krča.
Za konec smo skupaj zapeli tudi njim
znane pesmi. Druženje je minilo v toplem in prijetnem vzdušju, ob slovesu
so vsakogar med nami obdarovali z
ročno pletenimi okrasnimi copatki.
Zatem nas je pot vodila v center
Slovenj Gradca, na prizorišče praznovanja njihove občine. Pripravili so pester
program prireditev in uspešno poskrbeli za mavrico različnih želja, okusov
in pričakovanj. Zabave je bilo v izobilju,
prav tako se ni manjkalo dobre volje in
sproščenega vzdušja. Slovenj Gradec je
tega dne oživel in zaživel.

Zapeli in zaplesali smo na trgu Slovenj
Gradca. (foto: arhiv DPK)
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Kamenček v mozaik njihove zgodbe smo prispevali tudi sami z nastopom na velikem odru na Glavnem trgu,
kjer smo odpeli nekaj prekmurskih ponarodelih in slovenskih tradicionalnih
pesmi ob recitalu deklamacij. Predstavili smo se tudi z dvema plesnima
točkama in z njima očarali gledalce in
naključne mimoidoče, ki so za trenutek
postali in občudovali ples na vozičkih.
Prelesten je bil pogled na Slovenj Gradec, ovenčan z glasbo, plesom in veselim vzdušjem.
F3ŽO
Festival za tretje življenjsko obdobje sodi med edinstvene prireditve v Sloveniji za starejše in med
največje tovrstne v Evropi. Festival je
prostor povezovanja, izmenjave idej
in ustvarjanja, posvečen aktivnemu
staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami.
Upoštevajoč starostno povprečje
članic sekcije aktiva žena je bila odločitev za ogled festivala pravšnja izbira.
Skupina šestih članic z dvema spremljevalkama je Cankarjev dom obiskala zadnji dan festivala, le dan pred
mednarodnim dnevom starejših. Med
v prostorih Cankarjevega doma razstavljenimi 180 deli so naše članice našle
zanimive vsebine in se pestri izbiri ponujenih del navkljub najraje zadrževale
v kotičku, namenjenemu kreativnim
rokodelskim delavnicam. Navdihujoče
so bile upokojenke iz Teharij z mestnim
grbom, izoblikovanim iz 7000 drobnih
cvetov. Navezale so stike in izmenjale
mnenja s članicami, ki ustvarjajo tehnike poslikave, in se dogovorile za tvornejše sodelovanje ter skupno delavnico v prihodnje.
Ob zaključku izleta so se podale v
lov za potrebnimi rekviziti za nove ročne unikate. Prebujajočo se lakoto so si
potešile s slastnimi picami in se nazaj
grede ustavile še v Trojanah ter se po66

sladkale s krofi in sladoledom. Vrnile so
se napolnjene z neponovljivimi vtisi in
doživetji.
Prav je, da se udeležujemo tovrstnih festivalov, saj lahko le z razumevanjem različnosti uspešno sodelujemo in ustvarjamo dodano vrednost za
celotno družbo.
»ČE BI BILO VEČ OPTIMIZMA, BI BILO
ŽIVLJENJE MED NAMI BOLJŠE«
S temi besedami je župan Anton
Štihec zaokrožil letošnje srečanje invalidskih organizacij MO MS.
Tradicionalno srečanje invalidskih
organizacij v MO MS je letos potekalo v prostorih Pokrajinske in študijske
knjižnice Murska Sobota. Svečanega
dogodka so se 25. septembra udeležili
številni člani različnih invalidskih organizacij in društev s svojimi predstavniki.
Rudolf Kulič je v nagovoru poudaril potrebo po ustanovitvi Sveta invalidov celotnega Pomurja, s čimer bi
postali enakovreden sogovornik glede reševanja vprašanj vseh invalidov.
Hkrati se je zahvalil MO MS in županu
za zgledno sodelovanje z invalidskimi
organizacijami.
Notorična dejstva o težavah pri
enakopravnem vključevanju invalidov
v kulturna dogajanja zaradi različnih
ovir (Braillova pisava, vodenje s tolmači,
arhitekturne ovire itd.) je osvetlil Borut

Vrbančič z lastno ganljivo zgodbo »Ne
vidim, vendar nisem slep.« Prisotnim je
delno orisal, kako slep človek preskakuje ovire življenja, kako doživlja vsem
nam skupno sonce, a ga kljub temu
vsak od nas različno doživlja in občuti.
Župan Anton Štihec je predstavil
svojo izkušnjo s slepo osebo. Na trgu
kulture v MO MS se je v času tedna
mobilnosti pomeril v šahu z zavezanimi očmi. Občutke, ki so ga prevevali,
je opisal kot zelo drugačne in le bežno
je lahko zaslutil temo sveta slepih. Poudaril je, da se zdravi ljudje premalo
zavedamo invalidnosti in »zunanjih«
ovir, s katerimi se dnevno soočajo in z
odpravo katerih bi se bistveno izboljšala njihova kakovost življenja. Društvom
in organizacijam je priporočil, da ob
pomoči posameznih predstavnikov
opozarjajo nanje. MO MS je nedavno
obogatila mestno jedro z dvema pridobitvama: namestila je elektro-kurilno omarico za polnjenje baterij za
električne invalidske vozičke ter avtobus Sobočanec-2, primeren tudi za invalide, odvisne od invalidskih vozičkov.
»Korak za korakom bomo v sodelovanju s svetom invalidov občino Mursko
Soboto napravili prijazno vsem invalidom,« je poudaril župan Anton Štihec,
saj je namen organov, kot je svet za invalide, opozarjati, nadzirati, opominjati
in predlagati smernice.

Rudolf Kulič, Branko Gornjec in Anton Štihec si ogledujejo izdelke (foto: arhiv DPPP)
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Glasbeno so srečanje obarvali Komorni pevski zbor DP PP v sodelovanju
s slepimi in slabovidnimi pod spretno
taktirko Valerije Šömen. Na klavirju je
Geno zaigral prelepo skladbo Vsi so
venci vejli.
Branko Gornjec, predsednik sveta
za invalide in koordinator, ki si prizadeva za trajno sodelovanje, povezovanje
ter delovanje med invalidi in njihovimi
organizacijami na lokalni ravni, je opozoril na ustvarjalnost in srčnost pri unikatni izdelavi umetniških del invalidov,
kar je velika dodana vrednost. Predstavil je lastno delo in se zahvalil MO MS,
ki je imela v času njegovega delovanja
vedno posluh in pripravljenost za sodelovanje v skupno dobro invalidov ter
za izboljšanje njihovega vsakdanjika.
Ob izteku srečanja smo si družno z
županom ogledali različne izredno dovršene izdelke in ročna dela, plodove
marljivih rok invalidov, izdelane z veliko
vneme in srčnosti, kar se kaže v njihovi
izredno lepi dovršenosti. Tudi tako si
številni izboljšujejo kvaliteto življenja.
SVEČANA JUBILEJNA 35-LETNICA DP PP
OBOGATENA Z BOGATIM KULTURNIM
PROGRAMOM
Častitljivo jubilejno obletnico
Društva paraplegikov Prekmurja
in Prlekije smo praznovali družno z
županom Mestne občine Murska Sobota, častnim gostom in prvim županom MO MS Andrejem Gerenčerjem
ter predsednikom ZPS Danetom Kastelicem, člani, gosti, prijatelji sodelavci in simpatizerji.
Letošnji praznik, 35-let organiziranega delovanja Društva paraplegikov
Prekmurja in Prlekije, smo množično
obeležili 11. oktobra na sedežu društva
s himno. Predsednik Stanko Novak je
v uvodnem nagovoru prisotne popeljal skozi kronologijo nastanka društva
in hkrati potrkal na srca vsem županom, da bi se dogovorili o sofinanciranju socialnih programov društva za vse

člane iz 30 različnih občin. Njihovo število trajno in vztrajno narašča. Številni
se izgovarjajo na sedež društva v MO
MS, pri tem pa pozabljajo, da društvo
programsko oskrbuje vse pomurske
občine.
Prisotne je opozoril na dobrodelno
akcijo zbiranja sredstev za nakup novega kombiniranega vozila za prevoz
invalidov, ki nam je še kako potrebno
in je namenjeno tako članom kot nečlanom, saj jim omogoča mobilnost in
udeležbo na posebnih socialnih programih, s tem pa preprečuje njihovo
socialno izključenost. Izrazil je upanje,
da bodo tudi ostale občine pristopile
in prispevale svoj delež pri nakupu vozila in se hkrati v imenu društva zahvalil
vsem, ki so to že storili, zlasti donatorjem in vsem ljudem dobre volje. Ob
koncu je izrazil veselje, da imamo svoj
dom, kjer se lahko družimo, poveselimo in bodrimo za nas in vse prihodnje
generacije, saj posledice paraplegije
ostajajo še naprej neozdravljive in globoko zaznamujejo tako prizadetega
kakor tudi njegove bližnje.
Ob spoštljivem jubileju nam je nekaj misli namenil sedanji župan Anton
Štihec. Seznanil nas je, da v MO MS
namenjajo prav posebno pozornost
področju socialnega varstva, zlasti programom društev in nevladnih organizacij. Opomnil je, da spremljajo ter financirajo naše programe in na ta način
tvorno sodelujejo ter sprejemajo svoj
del socialne odgovornosti za vključevanje invalidov v družbeno življenje in
ostajajo pozorni na izenačitev možnosti s socialno vključenostjo. Spomnil je,
da občina z društvom sodeluje že vrsto
let, da je sodelovala tudi pri uresničitvi
želje, da si zgradimo nove prostore,
nam v ta namen brezplačno odstopila
zemljišče ter podarila komunalni prispevek, poleg tega je veliko sofinancirala in prispevala za dokončanje naših
prostorov. Izrazil je veselje, da je MO
MS pristopila k zavezi postati invalidom
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prijazna občina, zaradi česar se uresničujejo naslednje aktivnosti: izvedba
sanitarij za invalide v centru občine,
odpravljanja ovir na cestah ter pločnikih, že drugi invalidom prilagojeni
avtobus Sobočanec II itd. V načrtu ima
tudi pomoč pri celotnem financiranju
davka na nepremičnine, ki bo za nas
predstavljal precejšen finančni zalogaj.
Zaobljubil se je, da so na ta dan dane
javne obljube občinska obveza in zaveza. V zahvalo je predsedniku MO MS
z željo za nadaljnje tvorno sodelovanje
podaril priznanje.
Ker je tudi ZPS letos praznovala 45
let, smo bili počaščeni, da smo na našem jubileju lahko gostili predsednika
Daneta Kastelica. Posebej je pozdravil
župana Antona Štihca, ki se je izredno
zavzemal, da je naša občina pridobila
listino, s katero dokazuje, da je prijazna invalidom. Z njo je izrazil priznanje
vsem invalidom v občini in širši okolici,
da smo sestavni del družbe. Poseben
pozdrav je namenil prijatelju Andreju
Gerenčerju, nekdanjemu poslancu in
podpredsedniku DZ, kot tudi sodelavcu v ZZZS, kjer se, kot je omenil, lahko
zanesemo na njegovo podporo in širše
razumevanje naših težav. Hkrati je obžaloval pomanjkanje posluha nekaterih
občin za plemenita dela, ki jih opravljajo društva paraplegikov. Prostorsko in
tudi materialno je za naše društvo v
sestavi Zveze dokaj dobro poskrbljeno,
toda kljub temu pričakujemo, da bodo
v prihodnje namenjeni večji poudarki v
nadgradnji posebnih socialnih programov, pri čigar izvajanju je potrebno, da
se lokalne skupnosti aktivno vključijo
v sofinanciranje. Navsezadnje gre za
kakovost življenja njihovih občanov.
Dotaknil se je zavedanja vsesplošne
trenutne gospodarske krize, zlasti finančne, a kljub temu izpostavil nesprejemljivost varčevalnih ukrepov občine
pri invalidih in njihovih organizacijah.
ZPS skuša s svojim strokovnim potencialom zagotavljati uresničevanje ciljev
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društva predvsem na področju osebne
asistence, obnovitvene rehabilitacije in
drugih sistemskih rešitev v razpršeni
zakonodaji. »Prepričan sem, da mora
biti konstituènt zveze in društva boljša
kvaliteta življenja svojih članov,« je povedal za konec in vsem zaželel spodbudno popotnico.
Jubilej smo nadaljevali s pestrim
kulturnim programom, ki ga je povezovala Anita Trebše. Predstavili smo
se z umetniško-kulturno dejavnostjo,
pevskim zborom in izjemno glasbeno
popestritvijo violančela in cimbal. Razgiban program je obogatil komorni
pevski zbor pod mentorstvom Valerije Šömen. Rdeča nit programa je bilo
življenje, simbolizirano kot Nit življenja, ki se nam je v določenem trenutku pretrgalo. Mnogi smo zmogli iz nje
napraviti pentljo in jo ovili v cvetove
vsakdanjega življenja. Vsakdo iz skupine je predstavil svoj cvet, ki smo ga
ob koncu predstave povezali v šopek.
Prelepo skladbo Vsi so venci vejli in še
mnogo drugih prekmurskih sta nam
zaigrala Darko Kržanko (cimbale) in
Valerija Šömen (violančelo). Benjamin
Krč in Jožica Zadravec sta deklamirala pesmi Jakoba Slane (sin člana Dušana), ki jih je napisal pri devetih letih.
Dramski krožek, ki je potekal s pomočjo
LU, financiran s pomočjo MIZKŠ, pod
mentorstvom Eve Sarjaš in Branka
Pintariča, je izvedlo petnajst članov in
članic. Za presenečenje ob koncu programa sta poskrbela Jožica Petovari
in Benjamin Krč, člana novonastajajočega plesnega krožka.
Prav na koncu se nam je iz srca zahvalila naša gostja, predsednica Društva distrofikov, invalidov cerebralne
in otroške paralize in ostalih invalidov
Čakovec, Miljenka Radič. Zahvalila se
je za čezmejno tvorno sodelovanje in
izrazila željo, da bi bilo tako tudi v prihodnje.
35 let je malo za človeško življenje, a veliko za naše društvo!
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Anton Štihec izroča častno priznanje MO
MS Stanku Novaku. (foto: arhiv DPPP)

Prelepo skladbo Vsi so venci vejli in še mnogo drugih prekmurskih sta nam zaigrala
Darko Kržanko (cimbale) in Valerija Šömen
(violončelo). (foto: arhiv DPPP)

Gosti na prireditvi (od leve proti desni:
Dane Kastelic, Andrej Gerenčer in Anton
Štihec) (foto: arhiv DPPP)

TRADICIONALNO RALLY DRŽAVNO
TEKMOVANJE
Tudi letos je potekal avto-moto rally na prometno-varnostnem
centru Španik. Sočasno je potekalo
odprto državno prvenstvo za vse paraplegike in tetraplegike s posebej
prilagojenimi vozili.
Letošnjega 21. avto-moto rallyja
Prekmurja se je udeležilo 35 tekmovalcev s Hrvaške, BiH in Slovenije v osmih
kategorijah. Tekmovanje je bilo sesta-

vljeno iz treh delov: spretnostna vožnja
na poligonu Španik, ocenjevalna rally
vožnja, dolga 34 km, na trasi Murska
Sobota-Tešanovci-Šalamenci in Sebeborci, nazadnje pa so opravili preizkus
poznavanja teorije o CPP.
Tovrstno tekmovanje, ki ga organizira Društvo paraplegikov Prekmurja
in Prlekije, je edinstveno. Letos so se
ob gostih s Hrvaške tekmovanju priključili še gostje iz BiH. Najuspešnejši
so bili domači tekmovalci. V kategoriji
motornih koles brez bočne prikolice
(izdelane do leta 1985) je med veterani zmagal Rudolf Kovač (Murska
Sobota), z bočno prikolico pa Simon
Kojek (Tešanovci). V kategoriji osebnih avtomobilov znamke jeep je bil
prvi Matija Kuzma (Črenšovci), druga sta bila Franc in Rozalija Bažika
(Genterovci), tretji pa Geza Džuban
(Moravske Toplice). Med osebnimi avtomobili, izdelanimi do leta 1985, je bil
prvi Drago Kranjec (Murska Sobota),
drugi pa Štefan Ružič (Tišina). V konkurenci osebnih avtomobilov, izdelanih po letu 1985, sta bila prva Sonja
in Viktor Benko, drugi Franc Fujs
(Pečarovci) in tretji Branimir Kokol
(Vidonci).
Paraplegiki so vozili s posebej prilagojenimi vozili. Prva sta bila Domenik
in Jordan Ušaj iz Vitovelj, druga Bojan
Ciman in Jana Jenc (Mali Bakovci),
tretja pa Denis in Manuela Makovec
(Grabrovnik, Hrvaška). Pri tetraplegikih
so bili prvi Leon, Tim in David Jurkovič
(Stanetinci), drugi Alojz Velner (Vučja
Gomila) in tretja Ana Radej (Sevnica).
Brez pomoči občine Moravske Toplice in Puconci tekmovanja ne bi bilo,
saj sta občini vsakoletni pokroviteljici.
Tekmovalce je pozdravil župan občine
Moravske Toplice Alojz Glavač, ki je
najboljšim podelil medalje. Navzoče
je nagovoril predsednik ZPS, tudi sam
udeleženec tekmovanja. Vsem tekmovalcem se je za udeležbo zahvalil
podpredsednik Matija Merklin in jim
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namenil nekaj misli. Bilo je zabavno in
predvsem poučno, saj smo med drugim obnovili znanje cestno-prometnih
predpisov.

Leon, Tim in David – 1. mesto v kategoriji
tetraplegiki (foto: arhiv DPPP)

1. KOLO LIGE ZPS IN MEMORIAL
JOŽETA MAGDIČA V KEGLJANJU
Društvo paraplegikov Prekmurja
in Prlekije je 3. novembra na kegljišču v Radencih pripravilo prvo kolo
lige ZPS za sezono 2014/2015. S tem
tekmovanjem so zaznamovali tudi
21. memorial Jožeta Magdiča, pionirja v kegljanju med paraplegiki.
Prehodni pokal je tokrat osvojila
ekipa DP ljubljanske pokrajine.

DELODRUŠTEV

Rezultati ekipno:
1.
DP Ljubljana		
2.
DP Maribor		
3.
DP Murska Sobota
4.
DP Celje		
5.
DP Koper		
6.
DP Koroška		
7.
DP Novo mesto		

1633
1632
1504
1465
1122
1033
755

Rezultati posamezno:
1.
Roman Hrženjak
2.
Viktor Rupnik
3.
Miran Jernejšek
4.
Janez Janžič
5.
Tone Kanc
6.
Franc Simončič
7.
Srečko Kotnik

DP Celje
DP Ljubljana
DP Maribor
DP Maribor
DP Novo mesto
DP Maribor
DP Slovenj Gradec

(480)
(474)
(459)
(448)
(446)
(419)
(415)

Rezultati tetraplegiki:
1.
Aleš Povše
2.
Slavko Dunaj
3.
Franc Baum

DP Celje
DP Murska Sobota
DP Murska Sobota

(396)
(375)
(216)

Rezultati ženske:
1.
Senka Ivaniševič
2.
Cvetka Štirn
3.
Marta Janežič
4.
Nataša Godec
5.
Lidija Ekselenski

DP Ljubljana
DP Ljubljana
DP Murska Sobota
DP Maribor
DP Koper

(437)
(379)
(308)
(306)
(161)

]

Na tekmovanju je sodelovalo 30 tekmovalcev.

Aleksander Grum | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Na severnem Primorskem smo v jesen dobesedno zakorakali – zapeljati se namreč nismo mogli, saj je bil kombi našega društva skoraj ves september v popravilu. Kako nujno pri društvu potrebujemo kombi, so občutili predvsem tisti invalidi, ki smo jim morali
v tem času odpovedati prevoz.

S

eveda ne obupujemo, temveč
ostajamo optimisti. Kombi je
ponovno v voznem stanju, pričela so se tudi gradbena dela v novih
društvenih prostorih, ki so za nekaj
časa obtičala v tretji gradbeni fazi. Za

letošnje leto načrtujemo še izvedbo
predelnih mavčnih sten ter vodne in
elektro instalacije.
Jeseni so nas s svojimi dosežki razvajali in razveseljevali naši športniki. O
mednarodnem uspehu na tekmovanju

v sosednji Italiji nekaj več v nadaljevanju, omenimo le Marka Severja s priborjeno zlato medaljo na cestni dirki
v Beogradu in zmagovalca v kategoriji
paraplegikov na 19. ljubljanskem maratonu. Z zlatim odličjem se je vrnil tudi
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ni kombi ravno takrat v
popravilu. Z voznikom,
zadolženim za nas, smo
zjutraj nekaj časa še
iskali prizorišče športnih dogodkov, a smo
naposled pravočasno
prispeli do občinske telovadnice.
Olimpijada FVG 2014
je obsegala tekmovanja
v balinanju, lokostrel“Rdečim čeveljčkom” se je na portoroškem odru pridružila
stvu, namiznem tenitudi Tinkara Kovač. (foto: Adrijana Krajnc Vasovič)
su, sedeči odbojki in
ročnem kolesarstvu. Naš član Tomaž Ivo Mahne
Praček je tekmoval v namiznem teni- RDEČI PLESNI ČEVELJČKI
Plesna predstava Rdeči čeveljčki je
su, medtem ko smo zanj navijali: Janko
Černigoj, Klavdij Leban, Lucija Kocijan- do zadnjega kotička napolnila dvoračič, Erika Besednjak in Klavdija Praček. no portoroškega Avditorija. Predstava
Vzpodbujanje je obrodilo sadove, saj združuje otroke in odrasle na invalidje Tomaž pometel s konkurenco in do- skih vozičkih ter profesionalne plesalce. Med nastopajočimi so bili tudi
mov odnesel zlato medaljo!
trije člani našega društva: Ivo Mahne,
Janko Černigoj in Marko Sever. »Rdeči
Černigoj Janko
Erika Besednjak
čeveljčki« niso prvič zaplesali na obali,
MARTINOVO
OLIMPIJADA FURLANIJE –
Kot se za jesenski čas spodobi, smo saj so po dvakrat razprodanem CanJULIJSKE KRAJINE
Pri društvu smo prejeli povabilo člani Društva paraplegikov severne karjevem domu in vsaj petkrat napolZduženja tetra- in paraplegikov Furla- Primorske tudi letos počastili svetega njeni dvorani novogoriškega gledališča
nije in Julijske krajine na njihovo vsa- Martina, ki v vinorodnih krajih nasploh lani navdušili tudi več kot poln Kulturni
koletno športno prireditev, že trinajsto velja za enega najbolj priljubljenih sve- dom v Izoli. Na tokratnem nastopu se
Olimpijado FVG, ki je potekala 20. sep- tnikov. 7. novembra se je martinovanja je plesalcem pridružila Tinkara Kovač in
tembra v okviru mednarodnega dneva v gostilni Dule v Batujah udeležilo se- dodatno popestrila tako lep večer.
Sporočilo o enakosti vseh je bilo v
demnajst članov s spremljevalci.
prostovoljstva.
Med zbiranjem smo obujali spomi- sklopu dobrodelnega večera mogoče
Zbrali smo športno-navijaško ekipo
in se čez mejo odpravili v kraj Romans ne na poletna doživetja in zabave, da slišati večkrat, sama predstava je misel
d'Isonzo. Gostitelji so nam pomagali bi se nato kmalu lotili bolj sezonskih le še utrdila. Iskreni nasmehi in radost
tudi s prevozom, saj je bil naš društve- dobrot. Postregli so nam namreč z nastopajočih, ki so žareli v očeh in na
okusno domačo marti- obrazih otrok ter odraslih iz vipavskenovo pojedino, ki smo jo ga zavoda Cirius, ki so nastopali skupaj
priložnosti primerno zalili s profesionalnimi plesalci, so obiskoz dobrim mladim vinom. valce globoko ganili in jih tako prevzeNekateri smo potem še li, da skoraj nihče ni opazil invalidskih
pozno v noč brusili jezi- vozičkov, na katerih so sedeli posake in ob glasbi peli. A vse mezni nastopajoči. Večina je videla le
lepo se mora enkrat kon- iskreno pripravljeno plesno zgodbo,
čati in tako smo se tudi pod katero se je podpisala avtorica
najbolj vztrajni nazadnje Katja Bucik.
Rdeči čeveljčki so ponovno pokapotepli vsak na svoj ko“Olimpijski” turnir v namiznem tenisu (foto: Erika Besednjak)
zali, da v življenju ni ovir ali meja.
nec – do prihodnjič!
Jordan Ušaj: izkazal se je za najboljšega
med vozniki prilagojenih vozil na rallyju v Prometno varnostnem centru v
Murski Soboti.
Predstavniki društva so se udeležili delavnice “Ranljive ciljne skupine
kot udeleženci v prometu“. Predstavnike Mestne občine Nova Gorica smo
opozorili in od njih zahtevali, da v novo
koncesijsko pogodbo z izvajalcem
prevozov mestnega prometa vključijo
zahtevo po splošno dostopnem prevozu: uporaba mestnega avtobusa mora
biti omogočena tudi potnikom z invalidskimi vozički. Na to problematiko že
dlje časa nepopustljivo opozarja naš
član Danilo Bajc, pri urejanju rešitev pa
bo moral sodelovati novo sestavljeni
Svet za invalide pri Mestni občini Nova
Gorica – prejšnjemu, ki mu je zadnja
štiri leta predsedoval naš član Aleksander Grum, je potekel mandat.
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Miran Jernejšek | Društvo paraplegikov severne Štajerske

S TOTEGA EKA
Na mariborskem koncu smo poleg tradicionalne golažijade, martinovanja in peke kostanja organizirali tudi izlet v Belo krajino. Ne smemo pozabiti prvega kulinaričnega
druženja žensk, ki je poskrbelo za opojne dišave izpod Pohorja. Obiskali so nas študenti
Fakultete za strojništvo v Mariboru in nas oblekli v okviru projekta »Raziskave in razvoj
oblačil za paraplegike«.
IZLET V BELO KRAJINO
Člani našega društva smo se tudi
letos dogovorili za organizacijo izleta.
Odločili smo se za obisk Bele krajine,
ker mnogo članov teh krajev ni še nikoli
videlo, niti ne poznajo Doma paraplegikov v Semiču. Na pot smo se odpravili 21. septembra v zgodnjih jutranjih
urah iz Maribora s kombiji društev paraplegikov ter društva »Sonček«. Najprej smo se zaustavili v našem domu
in odložili del izletnikov, zadolženih za
pripravo kosila. Ostali smo nadaljevali
pot proti Metliki, kjer smo si ogledali na
invalidskih vozičkih dostopno vinsko
klet. Vinska kraljica in kletar sta nam
razkazala bogastvo kleti s številnimi
cisternami in cca 10.000 l velikimi hrastovimi sodi. Osem izmed njih se na
prednji strani ponaša s prekrasnimi rezbarijami. Preizkusili smo tudi dve sorti
vin in bili pogoščeni z belokranjsko pogačo. Zatem smo se odpravili v 2 km
oddaljene Rosalnice, kjer smo si ogledali zanimive Tri fare, tri skupaj grajene
cerkve z le enim zvonikom. Žal si notranjosti nismo uspeli ogledati, ker nikakor
nismo uspeli priklicati duhovnika. Nato
smo se odpravili nazaj proti Semiču in
si spotoma ogledali izvir Krupe. Nekaterim nikakor ni šlo v glavo, da to ni
izvir Kolpe. Četudi Krupa izvira v bližini Semiča, priljubljenega postajališča
številnih naših članov, se nekateri kar
niso mogli načuditi vsej tej lepoti in se
prenehali spraševati, zakaj si tega niso

Pri izviru Krupe (foto: arhiv DPSŠ)

ogledali že prej. Izvir je zares prečudovit in skorajda ni mogoče verjeti, da je
tako čudovita voda lahko tudi onesnažena. Po ogledu izvira smo se odpravili
proti Domu v Semiču, kjer so nas čakale
okusne jestvine z roštilja (pripravil jih je
sam predsednik s svojimi pomočniki)
ter dobrote iz vinograda in sadovnjaka.
Vseskozi nas je spremljalo čudovito vreme. Nikakor se nam ni mudilo domov.
Toda kaj hočemo? Vse enkrat mine. Domov smo s seboj ponesli lepe spomine na Belo krajino, v katero se nekateri
tako ali tako radi vračamo, in upam, da
bomo te prijazne kraje obiskali še mnogokrat.
14. GOLAŽIJADA V OSEKU
27. septembra je potekala 14. golažijada v Oseku, kjer se je zbralo 98 ljudi.

Sodelovalo je več društev, v konkurenci
pa se je v kuhanju najboljšega golaža
pomerilo 5 ekip. Tokrat so se nam pridružili stanovalci doma IDILA iz Vukovskega Dola, s katerimi sodelujemo na
več področjih.
Kuharji so s svojim delom pričeli že
zgodaj, ostali smo se pridružili nekoliko
kasneje. Kmalu so pritekle prve solze,
vendar to niso bile solze žalosti, pač
pa posledica rezanja čebule, nasploh
najtežjega opravila pri kuhanju golaža.
A kmalu je po Oseku zadišalo po praženi čebuli in ostalih začimbah, ki so
skrbno varovana skrivnost vsake ekipe.
Golažijade se je udeležil naš vrhovni
vodja Dane Kastelic, zato smo njegovo prisotnost izkoristili za ocenjevanje najboljšega golaža. Pravijo, in tudi
videz temu pritrjuje, da je odličen po71
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pa sta v Oseku odmevala pozno v noč.
Žal se golažijade niso udeležila vsa društva. Nekateri naj ne bi bili obveščeni,
vendar vam zagotavljam, da so vabila
prejeli vsi. Predvsem smo pogrešali ekipo z Dolenjske, najbrž do sedaj najbolj
zveste obiskovalce in tekmovalce golažijade. Upamo in pričakujemo, da se
bodo prihodnje leto znova zbrala vsa
društva, da vidimo, kdo premore najboljše kuharje. Nasvidenje na 15. golažijadi v Oseku!

Na golažijadi v Oseku se je zbralo 98 ljudi.
(foto: arhiv DPSŠ)

znavalec dobre hrane, na pomoč mu je
priskočila tašča našega člana, katere se
bojda drži sloves dobre in izkušene kuharice. Za dobro voljo sta nenehno in
zelo zagnano skrbela dva glasbenika:
v trobento je pihal član Rudi Pokorny,
drugega (harmonikarja) pa žal nisem
poznal. Naš član Brane, sicer po poklicu kuhar, je odlično pripravil morske
dobrote (lignje). Čudovito jed iz fižola
(malo me je spominjala na pasulj) je
izven konkurence pripravil mož naše
članice s koreninami iz arabskih krajev.
Ob zaključku golažijade je bilo poskrbljeno za dobrote iz kmečke peči. Po
strokovnem ogledu in pokušanju golažev naše stroge ocenjevalne ekipe je
sledila razglasitev najboljših treh ekip.
Zopet je zmagala ekipa DPJŠ iz Celja
pod vodstvom predsednika Janeza
Hudeja, ki se je ponovne zmage zelo
razveselila. Predstavnika Prekmurja
Feri in Bojan (kasneje mi je prišlo na
ušesa, da je bila za doseženo drugo
mesto zaslužna tudi tretja oseba) sta
se drugega mesta razveselila tako, kot
da bi zmagala. Tretjega mesta so bili
veseli predstavniki doma Idila. Obilica
okusne hrane je dobro razpoloženje
ohranjala še precej časa, glasba in petje
72

KOSTANJEV PIKNIK
Naša navada je, da se v času zorenja kostanjev vsako leto zberemo in si
skupaj privoščimo jesenske dobrote.
Zadnja leta se to dogaja v Oseku, kjer
smo se zbrali ob peki kostanjev, ki so
jih nabrali naši uslužbenci nekje na Pohorju. V prelepem vremenu se nas je
zbralo precejšnje število. Ker je bil dan
tako topel, smo se morali pred soncem
preseliti pod nadstrešek. Strokovnjak za
peko kostanjev Janko (mož naše članice) se je kakor vsa leta doslej potrudil.
Ker so med našimi člani vinogradniki,
so s seboj prinesli za pokušino letošnji
pridelek, ki se k pečenim kostanjem
močno prileže. Kljub nekoliko slabši

Janko, strokovnjak za peko kostanjev
(foto: arhiv DPSŠ)

letini vam zagotavljam, da bo pridelek, ko se bo spremenil v vino, odličen.
Ob prijetnem kramljanju in »luščenju«
kostanjev smo preživeli čudovit dan in
se proti večeru dobre volje vrnili domov.
MARTINOVO
Martinovo naj bi bil poganski praznik, toda zaradi njegove priljubljenosti
so si ga prisvojili tudi kristjani. Ker sem
doma iz vinorodnih krajev, se praznovanja »martina« spominjam od mladih
nog. Tega dne se ne krsti le mošta in
speče gosi, ampak so se kmetje vedno zahvalili naravi za bogato obdarovanje s pridelki, ki naj bi jim pomagali preživeti dolgo in mrzlo zimo.
Te tradicije se nekateri še vedno držimo, zato smo se 8. novembra na martinovo soboto v Oseku zbrali kegljači
in ribiči DPSŠ, da bi dostojno proslavili
plodno leto, saj smo v obeh disciplinah postali državni prvaki. Pridružilo se
nam je nekaj prijateljev, med katerimi
je nemalo zaslužnih za naše uspehe pri
kegljanju in ribolovu, zato smo tembolj
veseli, kadar se nam pridružijo na srečanjih, ne le pri delu. O kulinariki ne bom
pisal. Povem pa lahko, da so nam boljše
polovice pripravile kosilo, kakršno se za
martinovo spodobi. Presenetila nas je
spremljevalka (žena našega člana) Lidija z veliko in okusno torto. Zahvaljujem
se vsem, ki so nam pomagali pri uspehih, ter vsem, ki so poskrbeli, da smo
se imeli lepo. Upam, da bomo še dolgo
skupaj praznovali MARTINA!
Božica Plemeniti
PRVEGA NE POZABIŠ NIKOLI
Od drugega ne veš, kaj naj pričakuješ, po tretjem si v pričakovanju
vsakega naslednjega. Kako je videti, ko
se prvič sestanejo ženske z izkušnjami,
pridobljenimi v letih pripravljanja hrane, je težko opisati – to je preprosto
potrebno doživeti. V poplavi receptov
izbrati, kaj pripraviti za otvoritev prvega kulinaričnega druženja žensk

[
Društva paraplegikov severne Štajerske, ni kar tako!
Jesen diši po pečenem kostanju,
bučah, orehih, lešnikih in številnih drugih plodovih narave. Nekaj primernega
letnemu času bomo pripravile, vsaj
takšen je bil prvoten dogovor. Burna
razprava, kopica predlogov ter enoglasna odločitev: pozabimo na jesen, prva
jed bodo – slastne v vseh letnih časih –
palačinke! In to ne kakršnekoli – zdrave
palačinke iz zdrave ajdove moke za vse,
ki se pretvarjajo, da živijo zdravo, za vse
nas, ki kar pokamo po šivih od zdravja, pa z malo manj zdrave pšenične
moke. Z dodatki. Skuta in marmelada,
zaradi katere se je Hermina odpovedala spancu in jo z ljubeznijo vso noč
pripravljala, mešala, ohlajala, da smo
nato v minuti in pol izpraznile kozarček.
Recept ostaja skrivnost, Hermina pa se
je odločila, da bo za pripravo marmelade preizkusila kakšen drug recept, takšnega, ki ne krati spanca. Skratka, prvi
pogumni moški preizkuševalec Boris
je kar pokal od ponosa. Pa ne zato, ker
je zbral pogum in hrabro pojedel palačinko, (dve?), (tri!), temveč zato ker smo
se naveličale njegovega nerganja in
godrnjanja ter na njegovo pobudo pričele s kulinaričnim druženjem ali lepše
povedano: z druženjem ob izmenjavi
bogatih izkušenj priprave hrane.

Palačinke iz ajdove in pšenične moke
(foto: arhiv DPSŠ)

(z leve) Zdenka, Majda, Karolina in
Hermina (foto: arhiv DPSŠ)

Mineštra po Majdinem receptu, ki
je sledila, je bila »za prste polizat«, kakor
so se izbrano izrazili moški pokuševalci. Glede na to, da je v loncu ostala le
zajemalka, jim gre verjeti na besedo.
Našega predsednika Alfreda se je vnema žensk, ki so dušo in srce vložile v
vsako pripravljeno jed, dotaknila tam,
kjer je potrebno, in presenetil nas je s
čisto pravo pečico! Društveni prostori
z novo pečico, vonj po slastno dišečih
jabolkih, kot naročeno za pripravo jabolčne pite. Kako zanimivo, da je ravno
tega dne nekaj članov »čisto slučajno«
prišlo mimo le pozdravit. Zlatorjava pečena pita ni imela nikakršne možnosti,
da bi se vsaj malce ohladila. Kako je z
vami, ne vem, zase pa lahko zatrdim
– prvega ne bom pozabila zaradi sladkobe v ustih, drugi je imel pravo mero
vsega, tretji je bil harmonija okusov. In
zares komaj čakam naslednjega! Prazniki so pred vrati in če vam bo v teh
dneh zadišalo po piškotih – diši izpod
Pohorja. Vabljeni!
doc. dr. Andreja Rudolf,
izr. prof. dr. Igor Drstvenšek
RAZISKAVE IN RAZVOJ OBLAČIL
ZA PARAPLEGIKE
Projekt Raziskave in razvoj oblačil za paraplegike je potekal od meseca aprila do konca meseca septembra
na Fakulteti za strojništvo Univerze
v Mariboru. Izvajal se je v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetni-
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štva in prilagodljivosti« ter prednostne
usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v
okviru potrjene operacije »Po kreativni
poti do praktičnega znanja«. Projekt
je delno financirala Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Projektni tim je sestavljala interdisciplinarna
ekipa študentov magistrskih študijskih
programov Oblikovanje in tekstilni
materiali (Urška Bačun, Teja Prah, Jasna
Repnik, Irma Selimović) in Strojništvo
(Jernej Kirbiš, Andrej Salobir), delovna
mentorica iz podjetja Miricota Mira
Strnad s.p. ter pedagoška mentorja
doc. dr. Andreja Rudolf in izr. prof. dr.
Igor Drstvenšek.
Namen projekta je bil opraviti raziskave o ponudbi, razvoju in potrebah
po oblačilih za paraplegike na eni strani in na drugi strani razviti funkcionalna oblačila za sedeči položaj v realnem
okolju po merah posameznika ter v virtualnem okolju na sedečem tridimenzionalnem (3D) modelu telesa posameznika. Projektni partnerji smo že ob
prijavi projekta zaprosili za sodelovanje
Društvo paraplegikov severne Štajerske, ki so ga z navdušenjem sprejeli.
Zakaj razvoj oblačil za paraplegike v realnem in virtualnem okolju
po merah posameznika?
Konfekcijsko izdelana oblačila pogosto ne pristajajo posamezniku s
stališča udobja pri njihovem nošenju.
Če pomislimo, da moramo v takšnih
oblačilih cel dan sedeti v invalidskem
vozičku, je očitno, da potrebujemo
oblačila, prilagojena sedečemu položaju. Zagotoviti udobje pri nošenju
oblačil je mogoče, če kroj oblačila izdelamo po merah in specifičnih potrebah
posameznika. Za razvoj oblačil danes
uporabljamo računalniško programsko opremo za virtualno prototipiranje
oblačil. Prednost takšnega pristopa je
preizkušanje, prilagajanje in potrjevanje kroja oblačila na virtualnem stoječem 3D modelu človeškega telesa,
73
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katerega mere prilagodimo telesnim
meram posameznika, slika 1. V konvencionalni programski opremi sedeči 3D
model telesa, ki je predpogoj za virtualno prototipiranje oblačil v sedečem
položaju, ni na voljo, zato pa lahko 3D
modele teles pridobimo s pomočjo 3D
skeniranja ljudi v različnih telesnih položajih.

a

b

c

Slika 1: Virtualno prototipiranje oblačil na
stoječem 3D modelu telesa s programsko
opremo OptiTex 3D
(a) Kroj obleke			
(b) 3D model telesa
(c) Virtualen prototip obleke

V prvem sklopu projektnih aktivnosti so študentje obeh študijskih
programov preučevali paraplegijo in
spremljajoče zdravstvene težave paraplegikov ter s tem pridobili osnovno
poznavanje in razumevanje njihovega
življenja. V nadaljevanju so proučevali
oblačila za paraplegike, ki jih ponujajo
specializirane trgovine in raziskave s
področja razvoja oblačil za paraplegike v realnem in virtualnem okolju v
obstoječi literaturi. Seznanili so se tudi
z razvojem oblačil po meri v partnerskem podjetju Miricota, ki je v projektu
sodelovalo z namenom širitve ponud74

anketiranje in analizirali odgovore anketnih vprašalnikov, in
sicer vsaka študentka
za oblačilo, ki ga je v
nadaljevanju proučevala, raziskovala in
razvijala. S testnimi
osebami so se pogovorile o njihovih individualnih potrebah in
željah. Prav tako so si
Slika 2: Obisk Društva paraplegikov severne Štajerske
zastavile cilj pridobiti
be izdelave oblačil po meri.
osebno izkušnjo pri oblačenju/slačeDruštvo paraplegikov severne Šta- nju, sedenju, gibanju in presedanju z/
jerske smo obiskali že sredi aprila in iz na invalidski voziček v domačem okoprve roke pridobili potrebne informa- lju paraplegika, slika 3. Na osnovi urecije o težavah z oblačili pri sedenju, sničenih projektnih aktivnosti so opregibanju ter presedanju z/na invalidski delile specifične zahteve oblačil za
voziček, potencialnih zdravstvenih sedeči položaj in na konstrukcijski skici
problemih v povezavi z oblačili itd. in obravnavanih oblačil prikazale kritična
prisluhnili željam po prilagojenih ter področja, ki se jim je potrebno posveestetskih oblačilih za sedeči položaj, titi pri razvoju krojev. Skozi idejne in
slika 2. Topel sprejem, prijeten in spro- konstrukcijske skice oblačil na sedeči
ščen pogovor o življenju in oblačilih figuri telesa so razvijale oblačila in soparaplegikov je v nas zapustil globok časno pri tem razreševale zahteve po
vtis in vplival na pristop posameznega udobju, funkcionalnosti in estetskem
študenta k raziskavam in razvoju obla- videzu oblačil, da bi zadostile potrečil za sedeči položaj. Na tem razgovoru bam anketirane populacije in testnih
smo našli prostovoljne testne osebe, oseb, po merah katerih so oblačila izki so preizkušale razvita oblačila in so delale, slika 4.
nam bile v pomoč pri izvedbi vseh potrebnih projektnih aktivnosti. To so bili:
Božica Plemeniti, Nataša Mesarec,
Boris Klep in Robert Krček.
Na osnovi pridobljenih spoznanj so
študentje zasnovali raziskavo potreb
in želja paraplegikov glede njihovih
oblačil v obliki anketnega vprašalnika,
in sicer za oblačila, kot so: hlače, jakna,
srajca/bluza, ženska obleka/krilo. V
razgovoru so poudarili, da se pri nakupu tovrstnih oblačil srečujejo z največ
težavami. Del anketnega vprašalnika
je vseboval vprašanja o potrebah pri
sedenju, saj je bil cilj moškega dela ekipe razviti pripravo za skeniranje ljudi v
sedečem položaju. Študenti so izvedli

Slika 4: Zajemanje telesnih mer testnim
osebam

Urška se je pri razvoju kroja hlač
posvečala liniji pasu in jo na podlagi
ustrezno izmerjenih mer na testni osebi zadaj zvišala ter spredaj znižala, podaljšala zadrgo za zapenjanje in hlače
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Slika 3: Spoznavanje vsakodnevnega življenja paraplegika v invalidskem vozičku

v področju pasnih zank zadaj okrepila, da bi preprečila njihovo trganje pri
oblačenju. V pas je ob straneh dodala
elastiko in dodatne zanke za pomoč pri
oblačenju, na dolžini hlačnice pa zadrgo, da se le-ta odpre v primeru rokovanja z urinsko vrečko.
Teja in Jasna sta izdelali žensko jakno in bluzo za isto testno osebo. Njena želja je bila teliran kroj in prilagojena
dolžina teh oblačil, zato sta se posvečali funkcionalnim detajlom za povečanje udobja. Teja je na hrbtnem delu
in v rokavnih izrezih dodala gube, ki se
po potrebi razpirajo in odpirajo, medtem ko je Jasna dosegla povečanje
udobja z elastičnim naplečjem. Obe
sta prilagodili dolžino na sprednjem
delu do stegen in zadaj do sedala. Teja
je običajne gumbe na bluzi zamenjala
s pritiskači in Jasna pritiskače na jakni
z všitimi magneti z namenom lažjega
odpenjanja in zapenjanja. Jakna je narejena iz nepremočljivega materiala in
ima snemljive/zamenljive rokave v primeru obrabe kot posledica drgnjenja
ob kolesa invalidskega vozička.
Irma je izdelala dolgo žensko oble-

ko, katere kroj je na sprednjem delu
prilagodila sedečemu položaju in na
podlagi ustrezno izmerjenih mer na
testni osebi poravnala dolžino obleke.
Obleka se zapenja spredaj z zadrgo. Po
dolžini je široka in se lahko zoži z zapiranjem zadrge tako, da ne pride do
njenega zatikanja v kolesa invalidskega
vozička med vožnjo. Obleka se lahko s

pomočjo paskov, ki so všiti v notranjosti obleke, nabere do področja pasu in
tako olajša oblačenje, presedanje z/na
vozička, uporabo toalete itd.
Mira iz podjetja Miricota s.p. je
svoje znanje nadgrajevala skozi moški
suknjič. Pri tem se je posvečala dolžini
suknjiča in primerni višini reverja, funkcionalnemu detajlu na naplečju za povečanje udobja, in ojačenju
notranjega dela rokavov. In
suknjič ne bi bil Mirin, če vanj
ne bi vpeljala zanjo značilnih
drobnih gubic oz. 'žilic', kot
jim sama reče, in ga z učinkovitim pošivanjem naredila
unikatnega za Robija.
S preizkušanjem oblačil
na testnih osebah in pridobivanjem njihovih mnenj o
izdelanih oblačilih smo tako
zaključil naš prvi del raziskave, slika 4.
Za potrebe izdelave 3D
modelov
testnih oseb v seSlika 5: Izdelana oblačila na testnih osebah (zgoraj
dečem položaju sta študenta
z leve: Teja Prah, Andreja Rudolf, Mira Strnad, Urška
Andrej in Jernej analizirala
Bačun, Irma Selimović; spodaj z leve: Robert Krček,
Nataša Mesarec, Boris Klep, Božica Plemeniti)
potrebe anketirancev pri se75
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a

b

c

Slika 6: Skeniranje oseb z optičnim 3D skenerjem(a), 3D sken osebe (b), 3D model osebe uvožen v programski paket OptiTex 3D za virtualno
prototipiranje oblačil (c)

denju, da bi skonstruirala napravo za
skeniranje oseb v sedečem položaju.
Po določitvi osnovnih pogojev in nekaj
idejnih osnutkih je sledilo detajliranje
prototipa in izdelava tehnične dokumentacije naprave, ki sta jo študenta

a

izdelala in preizkusila. Osrednji element naprave je vrtljivi stol z oporami
za noge, roke in glavo. Stol omogoča
vrtenje osebe med potekom skeniranja z optičnim 3D skenerjem. Pri tem
mora oseba ves čas postopka ohrani-

b

c

Slika 7: Virtualna simulacija prilagojene obleke na stoječem 3D modelu telesa (a) in na sedečem 3D modelu skenirane testne osebe (b) in realen prototip obleke (c)
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ti enak položaj telesa. Opravljenih je
bilo 5 poskusnih skeniranj za določitev
metodologije skeniranja. Nato smo napravo prenesli na Društvo paraplegikov severne Štajerske, kjer smo izvedli
skeniranje 3 oseb, slika 6 (a). Dobljene
odčitke, slika 6 (b), je bilo potrebno računalniško obdelati oz. izbrisati napravo za skeniranje ter rekonstruirati dele
telesa, ki so prišli z njo v stik. Tako smo
dobili 3D modele oseb za virtualno
prototipiranje oblačil, slika 7 (c).
S primerjavo razvitih oblačil na stoječem in sedečem 3D modelu testne
osebe so študentke prikazale razlike
v prilagojenih krojih oblačil za sedeči
položaj, slika 7, in proučevale prednosti virtualnega prototipiranja oblačil na
sedečem 3D modelu osebe.
Študentje, pedagoška mentorja in
delovna mentorica smo skozi projektne aktivnosti pridobili dodatna znanja,
izkušnje in veščine za razvoj oblačil po
meri tudi za sedečo populacijo. Vsekakor pa projekt ne bi tako uspešno izpeljali, če nam ob strani ne bi stali Društvo
paraplegikov severne Štajerske in testne osebe. Zato se vsem skupaj za vso
izkazano pomoč, trud in čas, ki ste nam
jih nudili med trajanjem našega projekta, iskreno zahvaljujemo. Postali smo
ekipa, ki lahko premaga marsikatero
oviro in s skupnimi močmi lahko vplivamo na boljši jutri. Zato si prizadevamo,
da dobimo novo priložnost za nadaljnje delo in skupna druženja, slika 8.
(fotografije: arhiv DPSŠ)

[
Sanda Baumhakl
LASSIE SE VRAČA
December je mesec veselja, pričakovanj in želja. Ampak zame to ne drži,
kajti izteka se mi delovna doba, ki sem
jo v okviru javnih del opravljala pri Društvu paraplegikov severne Štajerske.
Ob prejemu napotnice pri Zavodu
za zaposlovanje za razgovor pri Društvu sem bila samozavestna in prepričana, da bom delo dobila. Moram
povedati, da me že od nekdaj privlači
»drugačnost v vseh pogledih«. Razgovor je sicer potekal v resnem tonu (Alfred, Božica in Boris), a ko me je Božica
zaprosila, naj na računalniku pokažem,
kaj znam, sem si mislila: »Kaaaaj? Kaj
sploh hoče od mene?« Ampak Sanda
se ni dala! Verjetno sem jo/jih ravno s
to samozavestjo prepričala, da so me

Triperesna deteljica (foto: arhiv DPSŠ)

že čez uro poklicali in me razveselili s
pozitivno novico.
Ne bom pozabila prve košarkarske
tekme v Račah. Prvič sem bila na takšni tekmi in že po petih minutah sem
pobegnila na zrak, šokirana nad takim
»masakrom«. Rekla sem si, da bo bolje, če se držim dela, ki mi ga je naložil
Boris – torej kuhanja kave.
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Preveč je teh lepih trenutkov in vseh doživetij, ki sem
jih preživela z vami, da bi lahko vse napisala. Pa jutranjih
kavic ob prijetnem klepetu
in smehu z Božico. Hvala vam
za čudoviti leti in spoznanje,
da so nekatere stvari, s katerimi sem se ukvarjala pred
časom, zares nepomembne.
V pismu, ki sem ga za »ziher« poslala kar vsem trem dobrim možem, sem napisala eno samo željo. Katera je, ste najbrž lahko razbrali iz do sedaj
zapisanega. Pa poglejmo, kateri od treh
mož me ima zares rad! Če moja želja ne
bo uslišana, nič zato! Vedno se bom rada
vračala na DPSŠ kot, saj poznate, »Lassie
se vrača«, ali drugače, »Sanda se vrača«!
Rada vas imam in ostanite takšni, kot ste!
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Jože Globokar | Priprave na športno sezono 2014–2015

ŠPORT IN REKREACIJA STA POMEMBNA
DELA DEJAVNOSTI ZVEZE IN DRUŠTEV
V prostorih Zveze paraplegikov Slovenije so se 29. septembra na delovnem posvetu zbrali vodje športa pokrajinskih društev ter vodja streljanja in kegljanja Robert Žerovnik, vodja športnega ribolova Rudi Centrih, vodja ročnih kolesarjev
Primož Jeralič in vodja šaha Jasmin Sabljakivič. Z vodjem športa pri Zvezi Gregorjem Gračnerjem so ocenili tekmovanja in izide pretekle sezone ter se v nadaljevanju posveta dogovorili o celostni izvedbi športnih aktivnosti v sezoni 2014/2015.

P

rogram športa in rekreacije je pomemben del dejavnosti
pri Zvezi in pokrajinskih
društvih. Vsa leta so športniki paraplegiki in tetraplegiki dosegali izjemne rezultate. 22 osvojenih medalj
samo na paraolimpijskih
igrah pove več kot dovolj.
Po zaslugi prof. Bojana
Hrovatina nas je šport
združil že pred ustanovitvijo organizacije, zato je
Delovni posvet pred sezono 2014–2015 (foto: Hana Ermenc)
predsednik Zveze Dane
Kastelic v uvodu kritično opozoril na morale udeležiti vseh načrtovanih kol.
izredno skromno udeležbo atletov. To Razveseljuje pa dejstvo, da je zaživelo
je posebno tekmovanje, ki ga že pet- ročno kolesarjenje. Kolesarji Zveze painštirideset let posvečamo pionirju raplegikov, ki jih podpira KK Tuš Mobil,
invalidskega športa v Sloveniji. Zato so na tekmi za evropski pokal (UCI C1) v
je izpad atletov iz štirih društev para- Beogradu osvojili nove točke za nastop
plegikov do njegovega prispevka in na paraolimpijskih igrah v Riu 2016.
organizatorja skrajno nedopustno in Dobršen del časa so predstavniki
neodgovorno ravnanje. Za nameček namenili razpravi o ligaškem tekmoso izostali tudi mladi športniki, ki jih je vanju. Ekipe naših športnikov bodo
prestrašila slaba vremenska napoved. tudi v sezoni 2014/2015 tekmovale v
V nadaljevanju so prisluhnili poročilom šestih državnih ligah – atletiki, košarki
predstavnikov Zveze in pokrajinskih (pokrovitelj ostaja SOČA OPREMA),
društev. Po oceni vodij posameznih li- kegljanju, streljanju (tekmovali naj bi
gaških tekmovanj so izidi pretekle sezo- tudi v streljanju z zračno pištolo), šporne zelo dobri, nekoliko boljša bi lahko tnem ribolovu in šahu, zato se je pri
bila udeležba. V prihodnje bi se ekipe usklajevanju urnikov tekmovanj poja78

vilo največ težav. Čeprav
naj bi ligaška tekmovanja
potekala (razen košarke)
med tednom, še vedno
veliko športnih dogodkov
poteka ob koncu tedna,
prilagoditi pa se je potrebno tudi urniku mednarodne košarkarske lige.
Ob zaključku so udeleženci
razpravljali o športnem dogodku 16. aprila ob dnevu
paraplegikov. Dogovorili
so se za demonstracijo
košarke na vozičkih na košarkarskem igrišču ob Domu paraplegikov v Pacugu leta 2015.
Predstavniki pokrajinskih društev so
prejeli vprašalnike o zadovoljstvu s programom šport in rekreacija, ki jih bodo
razdelili med uporabnike. Na osnovi pridobljenih odgovorov bo Zveza
pripravila ovrednotenje zadovoljstva
s programom, kar bo dobra podlaga
tako za poročanje sofinancerjem kakor
za utemeljevanje pomembnosti programa, obenem tudi povratna informacija in spodbuda za vodjo programa pri načrtovanju. Vsako društvo je
moralo deset izpolnjenih vprašalnikov
vrniti do konca oktobra, še enkrat pa
ob zaključku sezone.

[

ŠPORT

]

Anka Vesel | Aktivnosti parakolesarske ekipe ZŠIS-POK

V JESENSKIH MESECIH NISO POČIVALI
Ekipa parakolesarjev Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite na čelu
s trenerjem Aleksejem Dolinškom kljub iztekajoči se sezoni ne počiva.

krožni vožnji mimo Kra- zahodne Štajerske), Primož Jeralič (DP
nja nazaj na izhodišče. Dolenjske, Bele krajine in Posavja), Žiga
V drugem delu treninga Breznik (DP ljubljanske pokrajine), Peter
je trener parakolesarjem Cerar (DP ljubljanske pokrajine), Matej
predstavil osnove dir- Lednik (DP jugozahodne Štajerske) ter
kališčnega kolesarstva edina ženska predstavnica Anka Vesel
ter vrste tekmovanj na (DP Gorenjske). Poleg članov regijskih
dirkališču (velodrom ali društev ZPS so se maratona udeležili:
dirkališče je podobno predstavnik Italije Robert Kaufmann,
krožni atletski stezi in predstavnik Bosne in Hercegovine FaPred štartom na Ljubljanskem maratonu (foto: Blaž Uršič)
je namenjeno dirka- hro Čatović ter predstavnik Društva panju s kolesi; meri okrog ralitikov Slovenije Zdravko Strajnar.
OSNOVE FIZIČNE IN PSIHOLOŠKE
400 m, ima nagnjen ovinek in trdo
PRIPRAVLJENOSTI
podlago iz lesa ali betona/asfalta), nato PREDSTAVITEV PARAKOLESARSTVA
V septembru so parakolesarji opra- so se parakolesarji preizkusili v vožnji NA SEJMIH »TEČEM« IN »NARAVAvili testiranje v laboratoriju (VO2 Opti- po velodromu.
ZDRAVJE«
ma), ki je osnova za načrtovanje šporParakolesarji so dejavni tudi na potnega treninga. Za športnika je poleg ROČNI KOLESARJI NA LJUBLJANSKEM
dročju predstavitve športa invalidov
fizične pomembna tudi psihološka MARATONU
širši javnosti. Aleksej Dolinšek, Žiga
pripravljenost, zato so se parakolesarji
26. oktobra je v Ljubljani potekal Breznik in Anka Vesel so na sejmih »TEv septembru udeležili uvodnega pre- največji rekreativni dogodek v Sloveni- ČEM« IN »NARAVA-ZDRAVJE«, kjer so
davanja z naslovom Psihološka pri- ji, 19. Volkswagen Ljubljanski maraton. obiskovalci ročna kolesa lahko tudi preprava na športni nastop priznanega Med rekordnim številom udeležencev izkusili, predstavljali parakolesarstvo.
športnega psihologa dr. Mateja Tuša- je bilo tudi enajst ročnih kolesarjev, ki
ka v prostorih Zveze za šport invalidov so zbrani množici tekačev in navijačev JESENSKE PRIPRAVE V MEDULINU
Slovenije – Paraolimpijski komite.
pokazali, da šport invalidov ni le rekreV novembru so potekale štiridnevacija, temveč zahteva od posameznika ne jesenske priprave v Medulinu na
SKUPINSKI TRENING V KRANJU
mnogo več. Fantje in dekle
Treningi kolesarjev zaradi različnih so se preizkusili na najdaljši
stopenj pripravljenosti in zmožnosti maratonski razdalji (42 km).
posameznikov večinoma potekajo sa- Po pričakovanjih si je zmamostojno, vendar so za mnoge med go privozil Marko Sever,
njimi dobrodošli tudi skupni treningi.
član DP Severne Primorske,
V oktobru so se parakolesarji v zgo- s sekundno prednostjo pred
dnjih jutranjih urah zbrali pred prostori Markom Doberškom, člaKolesarskega kluba Sava Kranj v Straži- nom DP Gorenjske. S progo
šču pri Kranju. Prvi del treninga – sku- sta opravila v času 1:14 ure.
pinska vožnja – je potekal v smeri Ško- Na maratonu so nastopili:
Jesenske priprave v Medulinu (foto: Aleksej Dolinšek)
fje Loke proti Zbiljam in Medvodam v David Razboršek (DP jugo79
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Hrvaškem predvsem zaradi ugodnejših
vremenskih razmer. Priprav so se udeležili: Anka Vesel, Marko Sever, Marko Doberšek, Žiga Breznik, Roman
Pongrac in David Kuster pod vodstvom trenerja Alekseja Dolinška.
Članom parakolesarske ekipe Zveze za
šport invalidov Slovenije – Paraolimpij-

ski komite so se pridružili hrvaški kolegi:
Mirjana Ruznjak, Graciano Turčinović in Dejan Nišandžič. Lepo sončno
vreme z ugodnimi temperaturami je
omogočalo intenziven kolesarski trening. Preostanek časa so izkoristili za
vadbo moči in gibljivosti, medtem ko
so večere zapolnila predavanja o tre-

ningih, kovanje načrtov za naslednjo
sezono ter izmenjave mnenj in izkušenj.
Lanskoletni uspehi parakolesarjev
ohranjajo upanje, da so si fantje privozili eno vstopnico za paraolimpijske
igre 2016 v Riu. Uradna razglasitev in
potrditev nastopov na paraolimpijskih
igrah bo januarja prihodnje leto.

Jože Globokar | Na tekmah v drugem krogu so sodili štirje novi sodniki

PO DVEH KROGIH NA VRHU CELJANI
Prvi krog slovenske košarkarske lige SOČA OPREMA je 26. oktobra pripravilo DP ljubljanske pokrajine, drugega je 23. novembra gostilo DP jugozahodne Štajerske.

L

jubljančani so tekmovanje pripravili v športni dvorani v Ribnici, Celjani pa v športni dvorani
OŠ Vojnik. V sezoni 2014–2015 pod pokroviteljstvom SOČE OPREMA tekmuje pet ekip petih pokrajinskih društev
Zveze paraplegikov Slovenije. Po dveh
krogih vrh lestvice zaseda ekipa DP
Celje Thermana, druga je ekipa DP Maribor Palfinger Marine, tretja DP Kranj,
četrta DP Ljubljana Mercator, medtem ko je peta ekipa DP Novo mesto.
TEKME V PRVEM KROGU V RIBNICI
Najprej sta se pomerili ekipi DP Ljubljana Mercator in DP Kranj v najbolj
razburljivi tekmi prvega kola. Povedli
so Gorenjci in vse do zadnje četrtine
suvereno vodili tekmo. V zadnji četrtini
je Ljubljančanom le uspelo strniti vrste
in povedli so s 35:32. Nato so zaradi petih osebnih napak dveh igralcev (v zadnjih minutah so igrali le s štirimi igralci) morali premoč priznati nasprotniku,
ki je zmagal s tesnim izidom 44:43.
Organizatorji so bili znova poraženi
z rezultatom 43:53 v naslednjem srečanju z ekipo DP Maribor Palfinger Mari-
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ne, saj je s šestimi (predvsem starejšimi
igralci) zares težko zmagati: če se kratki
klopi pridruži utrujenost, pa še bolj.
V tretji tekmi je zmaga pripadla ekipi
DP Celje Thermana, ki je brez večjih
težav s 54:42 ugnala ekipo DP Kranj.
V četrti tekmi je slavila ekipa DP Maribor Palfinger Marine z izidom 58:46,
predvsem zaradi boljše igre pod
koši. Ob tehničnem delegatu Milanu Lukanu sta tekme sodila Mitja Dečman in Nedžad Budimlić.

TEKME V DRUGEM KROGU V VOJNIKU
V prvi tekmi je domača ekipa DP
Celje Thermana z rezultatom 66:58
premagala ekipo DP Maribor Palfinger,
v naslednji pa z nekoliko tesnejšim izidom 49:46 DP Novo mesto.V nadaljevanju tekmovanja je ekipa DP Maribor
Palfinger ponovno klonila, saj jo je nadigrala ekipa DP Kranj s 37:53.
V zadnji tekmi drugega kroga si je
po podaljških zmago priborila ekipa
DP Ljubljana Mercator in porazila ekipo

Na sliki: Delegat Milan Lukan (levo), štirje novi sodniki (v sredini), sodnik Mitja Dečman in
vodja športa ZPS Gregor Gračner (foto: arhiv ZPS)

[

Klasifikatorja Nika Šmuc in Walter Pfaller
(foto: arhiv ZPS)

DP Novo mesto z 51:42. V rednem igralnem času sta bili ekipi skromni (39:39),
nato je DP Ljubljana Mercator po slabi

igri v zadnji četrtini naposled zbrala
dovolj moči in v podaljšku preobrnila
tekmo sebi v prid (12:3).
Najboljši strelci po drugem krogu so: Danilo Kamenik – DP Maribor
Palfinger Marine (71), Milan Slapničar
– DP Novo mesto (62) in Gregor Gračner – DP Ljubljana Mercator (61). Drugi
krog je v košarkarsko ligo Soča oprema
vnesel nekaj novosti. Prvič so na naših
tekmah sodili štirje novi sodniki: Rok
Močnik, Smiljan Kereži, Tevž Pavšek
in Marko Hladnik. Vsak je sodil eno
tekmo pod budnim očesom mednarodnega sodnika Mitje Dečmana. Igralci
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so njihovo uvodno sojenje sprejeli z naklonjenostjo in razumevanjem. Tekmovanje je spremljal delegat lige Milan
Lukan, ogledala pa sta si jih tudi pomočnik selektorja slovenske košarkarske reprezentance Žiga Kobaševič in
predstavnik pokrovitelja Miha Mirtič.
Druga novost je mednarodna klasifikacija za tiste košarkarje, ki tega
dokumenta še niso imeli. Klasifikacijo
sta opravila mednarodna klasifikatorja
Walter Pfaller iz Avstrije in Nika Šmuc
iz Slovenije. Kriteriji so za igralce veljali že v tretjem krogu v organizaciji DP
Gorenjske.

Jože Globokar | Seminar novih sodnikov za sojenje košarke na vozičkih

NOVE MOČI PRI SOJENJU KOŠARKE
Zveza paraplegikov Slovenije je v sodelovanju z Društvom paraplegikov severne Štajerske 28. oktobra v njihovih prostorih pripravila seminar za sojenje košarke na invalidskih
vozičkih. Vodil ga je Žarko Tomšič – delegat sodnikov in odličen poznavalec sojenja ter
igranja košarke na vozičkih.

S

eminarja se je udeležilo pet mladih sodnikov, ki bodo v prihodnje sodili na tekmah naših košarkarjev. Prekaljeni sodnik Tomšič jih je
ob projekciji igranja košarke na invalidskih vozičkih seznanil z vsemi prvinami,
ki jih mora poznati sodnik pri sojenju
nekoliko drugačnega načina igranja
košarke. Preostala sodnika sta se uvodnega seminarja udeležila novembra.
Pri košarki na invalidskih vozičkih bo še nekaj novosti. Poleg svežih sodniških moči želi Zveza vpeljati
osebo, ki bo bedela nad statistiko
igranja za vsakega igralca posebej. S
pomočjo teh podatkov si bodo vodje ekip ali trenerji lažje ustvarili sliko o kvaliteti posameznih igralcev.
Drugi krog lige – SOČA OPREMA

so ekipe v organizaciji DP
jugoz ahodne
Štajerske odigrale 23. novembra v športni dvorani na
Vojniku. Za vse
igralce, ki tega
dokumenta še
niso imeli, so
opravili mednarodno klasifikacijo. Tako
Novi sodniki za sojenje košarke na invalidskih vozičkih (foto: arhiv ZPS)
bodo v bližnji
prihodnosti pripravili kartonček za vilnik, ki igralcu omogoča igranje v
vsakega igralca oz. izkaznico ko- tujini in v domači ligi, dvignil kvaliteto
šarkarja na invalidskem vozičku. ligaškega tekmovanja. Sponzor lige je
Dodajmo, da je nov košarkarski pra- SOČA OPREMA.
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Jože Globokar | V letošnji mednarodni košarkarski ligi tekmuje pet ekip

PRVE TEKME V REGIONALNI LIGI
S prvim krogom, ki ga je 9. novembra v Banjaluki pripravila domača ekipa KKI Vrbas, so pričeli s tekmovanji v regionalni NLB Wheel ligi. Drugi krog je potekal 7. decembra v Sesvetih, ki ga je izpeljala hrvaška ekipa KKI Zagreb. V sezoni 2014–2015
tekmuje pet ekip po dvokrožnem turnirskem Bergerjevem sistemu in pravilih IWBF.

L

jubljančani so tekmovanje pripravili v športni dvorani v Ribnici, Celjani pa v športni dvorani
OŠ Vojnik. V sezoni 2014–2015 pod pokroviteljstvom SOČE OPREMA tekmuje pet ekip petih pokrajinskih društev
Zveze paraplegikov Slovenije. Po dveh
krogih vrh lestvice zaseda ekipa DP
Celje Thermana, druga je ekipa DP Maribor Palfinger Marine, tretja DP Kranj,
četrta DP Ljubljana Mercator, medtem ko je peta ekipa DP Novo mesto.
TEKME V PRVEM KROGU V RIBNICI
Najprej sta se pomerili ekipi DP Ljubljana Mercator in DP Kranj v najbolj
razburljivi tekmi prvega kola. Povedli
so Gorenjci in vse do zadnje četrtine
suvereno vodili tekmo. V zadnji četrtini
je Ljubljančanom le uspelo strniti vrste
in povedli so s 35:32. Nato so zaradi petih osebnih napak dveh igralcev (v zadnjih minutah so igrali le s štirimi igralci) morali premoč priznati nasprotniku,
ki je zmagal s tesnim izidom 44:43.
Organizatorji so bili znova poraženi
z rezultatom 43:53 v naslednjem srečanju z ekipo DP Maribor Palfinger Mari.
DRUGI KROG
Ekipe, ki v sezoni 2014/2015 tekmujejo v regionalni NLB Wheel ligi,
so 7. decembra odigrale drugi krog. V
športni dvorani v Sesvetih ga je pripravila hrvaška ekipa KKI Zagreb.
Otvoritveno tekmo sta odigrali
ekipi organizatorjev in KIK Sana. V pr-
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vem polčasu so bili boljši igralci gostov, v drugem pa domačini. Tekmo je
z rezultatom 85:82 dobila KIK Sana. V
drugi tekmi sta se pomerili Slovenija
in RSV Kärnten. Boljša je bila Slovenija
(69:37). Tretja tekma drugega kroga je
zmago prinesla favorizirani ekipi KKI
Vrbas. KKI Sano je ugnala z rezultatom
77:56. Ekipa Slovenije je v nadaljevanju tekmovanja dobljeno tekmo zgubila v zadnji četrtini. Po nekaj zgrešenih
metih jo je ekipa KKI Zagreb premagala z rezultatom 65:61. Pokazalo se
je, da je trener Gregor Vodenik izbral pravo prvo peterko. Ob tehnič-

nem delegatu so tekme sodili: Dražen Štrok (HR), Krunoslav Peić (HR)
in Mitja Dečman (SLO). Najboljši
strelci: Ademir Demirović KKI Vrbas (76), Sabid Karupović KIK Sana
(67), Gregor Gračner Slovenija (66).
Lestvica po drugem krogu:
1. KKI Vrbas
2. KKI Zagreb
3. KIK Sana
4. Slovenija
5. RSV Kärnten

Hrvaška ekipa KKI Zagreb je v Sesvetih pripravila drugi krog regionalne NLB Wheel lige.
(foto: arhiv ZPS)
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Jože Globokar | Curling

VSE BOLJ USPEŠNI IN PREPOZNAVNI
Slovenski curlijaši paraplegiki že dosegajo vidne rezultate.

Na turnirju v Pragi (foto: Jana Ferjan)

PRVA ZMAGA SLOVENSKE CURLING
REPREZENTANCE
V norveškem Lillehamerju so od 1.
do 6. novembra potekale kvalifikacije za nastop na letošnjem svetovnem
prvenstvu v curlingu. Na kvalifikacijah
se je za uvrstitev med dvanajstimi moštvi pod vodstvom trenerja Gregorja
Vrbinca potegovala tudi mlada slovenska ekipa v sestavi: Živa Hribar,
Milan Zlobko, Žiga Bajde in Robert
Žerovnik (vsi člani DP ljubljanske pokrajine), medtem ko je Mojca Burger
morala dogajanje na ledu opazovati

le s tribun, saj
po mednarodni
klasifikaciji zaradi
lažje invalidnosti
ne ustreza svetovnim merilom
za sodelovanje v
ekipi.
Slovenska reprezentanca se je
kot novinka med
izkušenimi tujimi
moštvi prvič udeležila tovrstnega tekmovanja. V močni
konkurenci sta se na svetovno prvenstvo uvrstili le prvouvrščeni moštvi.
Slovenija je v Lillehamerju zabeležila zgodovinsko zmago. V četrti tekmi je
z izidom 11:4 premagala Bolgarijo. Prvo
tekmo je 2. novembra odigrala z Nemčijo in jo izgubila z 1:13. Naslednjega
dne je poraz doživela v drugi in tretji
tekmi, najprej z Italijo (4:12), ter nato
s Švico (1:14). 5. novembra so se naši
pomerili z Norvežani in tekmo izgubili z rezultatom 4:6. Proti Norvežanom
– zmagovalcem skupine, so prikazali

Jože Globokar

ŠAHISTI PETI NA
DRŽAVNEM PRVENSTVU

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji je 22. novembra v organizaciji Zveze za šport
invalidov – Paraolimpijski komite pripravilo ekipno državno prvenstvo invalidov v hitropoteznem šahu. Na-

vrhunsko igro in celo vodili. Znova se
je izkazalo, da imajo naši igralci zaradi
slabih pogojev premalo treningov na
pravem ledu.
CURLING REPREZENTANCA NA TEKMAH
V PRAGI
Slovenska curling reprezentanca je
od 28. do 30. novembra tekmovala na
močnem curling turnirju v Pragi. Nastopilo je 12 ekip: Norveška, Švedska, Švica,
Poljska, Slovaška, Škotska, Rusija, Slovenija ter po dve ekipi iz Italije in Češke.
Zmagala je Norveška, druga je bila Italija, na tretje mesto se je uvrstila Švica.
Ekipa Slovenije je pristala na zadnjem
mestu. Na turnirju je nastopila v spremenjeni postavi in je vsako tekmo odigrala v drugačni postavi, saj so tekmovali tudi igralci druge ekipe, med njimi
so nekateri prvič zaigrali na mednarodnem turnirju in niso člani reprezentance. Turnirja v Pragi so se udeležili:
Žiga Bajde, Milan Zlobko, Jože Klemen,
Živa Hribar, Jana Ferjan, Mojca Burger
in pomočnik trenerja Čulič (Čule) – vsi
člani DP ljubljanske pokrajine.

slov državnih prvakov je osvojila ekipa DI Maribor (32),
drugo mesto je zasedla ekipa DI Črnomelj (22.5), tretje
pa ekipa MDI Goriške (22). Šahisti Zveze paraplegikov
Slovenije (Edo Planinc, Vojko Gašperut, Adam Dmitrovič, Jasmin Sabljaković) so se z osvojenimi 17.5
točkami med desetimi ekipami uvrstili na peto mesto.
Tekmovalci so odigrali devet kol po Bergerjevem sistemu,
za posamično partijo so imeli na voljo deset minut časa.
Tekmovanje je vodil arbiter Marko Jurič.
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Jože Globokar, Anka Vesel, Benjamin Žnidaršič | Razstave, delavnice

IZ SLIKARSKIH IN LITERARNIH LOGOV
Slikali, rezbarili, razstavljali, pisali, recitirali ...

Kolonijo je organizirala Zveza paraplegikov Slovenije ob podpori JSKD.

Sončni jesenski dnevi v Pineti kot naročeni za
umetniško ustvarjanje (foto: Jelka Bauman)

LIKOVNO – LITERARNA KOLONIJA
V PINETI
Slikarji, rezbarji in pesnik so se na
teden dni trajajoči koloniji zbrali v
Domu paraplegikov v Pineti. Na tokratni likovni koloniji so svoje slikarsko in
rezbarsko znanje od 12. do 19. septembra nadgrajevali: Jožica Ameršek, Zorica Razboršek, Dragica Sušanj, Franc
Ekart, Vojko Gašperut, Radovan Gros,
Jakob Kavčič, Klavdij Leban, Anka Vesel in vodja Metod Zakotnik. Sončni
jesenski dnevi so bili kot naročeni za
umetniško ustvarjanje. Slikarji so se
izpopolnjevali in ustvarjali v različnih
tehnikah (risba, akril in olje na platnu).
Nastale so upodobitve značilne za
obalno pokrajino, tihožitja, portreti ter
čudovite lesene skulpture v rezbarskem kotičku. Z nasveti je svoje znanje
posredoval priznani slikar Janez Kovačič. Izdelke so razstavili na terasi Doma
paraplegikov, kjer so si jih mimoidoči z
zanimanjem ogledovali. Najbolj navdušeni so bili nad ustvarjalci, ki slikajo
z usti. Za dobro počutje in razvajanje
so poskrbele Irena Ekart, Jelka Bauman,
Lučka Kocijančič in Jana Hribar, večere
pa je z recitali popestril Jakob Kavčič.
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USTVARJALNA SLIKARSKA DELAVNICA
V ANKARANU
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 deveto likovno
delavnico – Ankaran 2014. Pod vodstvom mentorja Rassa Causeviga so
se slikarji motivno znova lotili morja. Na
delavnico so bili povabljeni invalidni
slikarji iz cele Slovenije (iz 8 invalidskih
društev) in slikarji neinvalidi iz širše okolice, predvsem pa vsi, ki jih naše ustvarjanje zanima. Poseben poudarek smo
namenili razvoju domišljije in izmenjavi izkušenj med slikarji. Prizadevali
smo si, da bi udeleženci pod mentorskim vodstvom likovne naloge rešili na
čimbolj ustvarjalen in samosvoj način.
Slikarske delavnice potekajo skozi celo
leto po različnih krajih Slovenije ob
koncih tedna in praznikih, med šolskim
letom tudi po osnovnih šolah. So pravi
način za kvalitetno preživljanje prostega časa na kreativen način! Tudi tokrat
smo bili na naši zadnji letošnji likovni
delavnici na prostem deležni posebne
prijaznosti delavcev kampa.
SLIKARJI NA FESTIVALU ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Slovenski slikarji, ki pri slikanju čopič
držijo z usti ali nogami, so 29. septem-

Slikarji, ki rišejo z usti ali nogami, na F3ŽO
(foto: arhiv ZPS)

bra sodelovali na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje. Festival (F3ŽO) je
edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v
Evropi. Je hkrati prostor povezovanja,
izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju
kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami.
Na festivalu lahko vsakdo zase poišče
zanimive vsebine in načine za izražanje svojih mnenj in občutenj, odkrije
nove poti k izboljšanju življenja starejše populacije ter tudi drugačne načine ubiranja te poti. Festival ustvarja
prostor za sodelovanje med generacijami, civilno družbo, prostovoljnimi
organizacijami, gospodarskimi, akademskimi in političnimi krogi ter tako
po svojih najboljših močeh prispeva
k trajnostnim medgeneracijskim rešitvam. Vsako leto festival na široko odpira vrata medgeneracijskemu sožitju,
ustvarjalnosti in izmenjavi idej. Časovno in vsebinsko se festival navezuje na
1. oktober, mednarodni dan starejših.
Na delavnici v Cankarjevem domu so
se predstavili člani Likovne sekcije
slikarjev pri Zvezi paraplegikov Slo-
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venije, ki slikajo z usti – Silvo Mehle,
Željko Vertelj in Benjamin Žnidaršič, katerim so se pridružili slikarji in slikarke,
ki slikajo z nogami – Angela Medved,
Neja Zrimšek Žiger, Nevenka Gorjanc
in Erik Pibernik, vsi člani Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami. V Sloveniji za njihovo promocijo skrbi Založba UNSU.
Anka Vesel
8. LITERARNI MARATON RDEČA
JABOLKA AJDOVŠČINA 2014
V Dvorani prve slovenske vlade v
Ajdovščini je 13. oktobra Društvo animatorjev Norma 7 pripravilo 8. literarni
maraton Rdeča jabolka, pod organizacijskim in povezovalnim vodstvom
predsednice Društva Vlaste Rebek.
Na maratonu sodelujejo tako avtorji
kakor bralci – recitatorji, številni med
njimi iz vrst ZPS. V letošnjem letu so si
zlasti prizadevali k sodelovanju povabiti mlade in v njih prebuditi željo po
ustvarjalnosti, branju in ljubezni do
lepe slovenske besede, zato so povabili tudi različne osnovne in srednje šole.
Tema tokratnega literarnega maratona je bila BASEN. Na javni natečaj je
prispelo 27 zapisov različnih avtorjev.
Štiričlanska strokovna komisija pod
vodstvom publicistke, prevajalke in pesnice Majde Kne je ocenila 18 proznih
del in 9 pesmi. Nagrade za najboljše
basni v strogem pomenu besede so
po izboru komisije prejele Urška Nemec (članica DP ljubljanske pokrajine)
za »Sladko življenje«, Ivana Čermelj za
»Posmeh posmeha« in Natalija Krašnja za »Ošabne muhe«. Posebej je
bila omenjena basen »Moj muc«, avtorice Milene Kuder, ki je bila uvrščena v
ožji izbor za nagrade. Vse basni in ostali
zapisi o živalih so izdane v glasilu Pišemo in prebiramo skupaj. Ilustracije so
narisali učenci OŠ Dobravlje pod mentorstvom Vere Volk in Maje Štefin.
Literarni maraton je namenjen vsem,
ki radi ustvarjajo in nastopajo, zato

so se v drugem delu predstavili tudi
avtorji – člani različnih invalidskih
društev, literarnih skupin, domov starejših občanov in posamezniki z različnimi proznimi zapisi in poezijo. Za
posebno vzdušje v dvorani je z zvoki kitare poskrbela Ljudmila Turk.
V sklopu literarnega maratona so odprli skupinsko slikarsko razstavo Metoda Zakotnika in Ljudmile Turk
– članov Likovne sekcije pri ZPS, ter
Polone Kresal Bezaj – članice Društva
za teorijo in kulturo hendikepa (YHD).

Vse basni in ostali zapisi o živalih so izdane
v glasilu Pišemo in prebiramo skupaj.
(foto: Anka Vesel)

Benjamin Žnidaršič
ZAKLJUČNA PRIREDITEV »ZLATA
PALETA«
Zveza likovnih društev Slovenije je
15. novembra organizirala zaključno prireditev »Zlata paleta 2014« v Delavskem
domu Trbovlje. Pokrovitelja prireditve
sta bila Občina Trbovlje ter Javni sklad
RS za ljubiteljsko kulturno dejavnost.

Naši umetniki so uspešno sodelovali na
Zlati paleti 2014. (foto: arhiv ARS Viva)
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Kulturni program je popestril kitarist
Jernej Kerže. Na prireditvi so podelili
49 certifikatov, med temi 6 zlatih palet
za vsako od treh predpisanih tem. Slikarji 26-ih društev so v tehnikah: risba,
grafika, abstraktno slikarstvo, realistično slikarstvo, fotografija in kiparstvo,
ustvarjali na naslednje teme: kmetija,
avtoportret in pogled v prihodnost.
Prisotne je nagovoril predsednik Zveze
likovnih društev Slovenije Branko Železnik in skupaj z županjo občine Trbovlje Jasno Gabrič podelil certifikate
ter zlate palete.
Certifikate so prejeli trije člani Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Benjamin Žnidaršič za grafiko
Kmetija, Branko Rupnik za realizem
in Ljudmila Turk za risbo avtoportret.
Dobitniki certifikatov:
Risba: Marija Rožanc, Salih Biščić,
Marija Beganovič, Maja Kraigher, Tatjana Grubešič, Marjana Petovar, Iva Davidovič, Jože Potokar, Kaja Železnik in
Ljudmila Turk.
Abstraktno slikarstvo: Božidar
Ščurek, Vanči Lipovž, Štefka Ramšak,
Vlasta Boranič, Vesna Davidovič, Vidka
Borko, Dana Štrucelj, Barbara Rabič in
Jože Potokar.
Grafika: Benjamin Žnidaršič, Ivan
Žibert, Martina Porenta Pleše, Vidka
Borko, Marija Beganovič, Dragica Bolanča Bončina in Jože Potokar.
Fotografija: Lili Bedekovič, Binca
Lomšek, Filip Matko Ficko, Jasna Paternus, Milica Tomšič, Andrej Uduč, Toni
Vučajnk in Kaja Železnik.
Realistično slikarstvo: Marija
Beganovič, Salih Biščić, Elizabeth Dodolović, Boštjan Močnik, Jože Potokar,
Jolanda Pušnik, Branko Rupnik, Emil
Škrbec, Dragica Škrinjar in Milan Šubic.
Kiparstvo: Zorko Dežjot, Irena Remic, Leopold Methans, Robert Jurak in
Majda Drnovšek.
Razstava v Delavskem domu v Trbovljah je bila odprta do 14. decembra.
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PROMOCIJSKA DELAVNICA
NA HRVAŠKEM
10. novembra smo se slovenski slikarji z usti: Benjamin Žnidaršič, Vojko
Gašperut, Željko Vertelj, Tina Pavlovič
in Silvo Mehle na povabilo hrvaške založbe USUN udeležili likovne delavnice
v Veliki gorici na Hrvaškem. Skupaj s
hrvaškimi umetniki, ki slikajo z usti ali
nogami: Stjepanom Perkovičem, Goranom Radičem, Anko Slonjšak, Ana-Marijo Kristino Božičevič, Marijo Glavičić
Počuć in Alenom Kasumovićem smo
pripravili promocijsko delavnico za
otroke v Veleučilištu Velika gorica, kjer
smo jim demonstrirali slikanje in ob
pogovoru pojasnili marsikatero vprašanje o invalidnosti.
V večernih urah je bila otvoritev
likovne razstave hrvaških umetnikov.
Razstavo je odprl gradonačelnik Dražen Barišić.
SAMOSTOJNI RAZSTAVI
BENJAMINA ŽNIDARŠIČA
V restavraciji na golf igrišču Arboretuma Volčji potok je imel 7. novembra
Benjamin Žnidaršič svojo 29. samostojno razstavo, poimenovano »Razkošje narave«, in jo poklonil svojim
prijateljem.
Umetnostna zgodovinarka Polona
Škodič je orisala Benjaminovo slikarsko pot in poudarila, da ob slikanju v
njegovem kulturnem centru Zavoda
ARS VIVA potekajo tudi številni drugi
dogodki, namenjeni izobraževanju ter

29. samostojna razstava Benjamina v intimnem krogu prijateljev (foto: arhiv Ars Viva)
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razvedrilu otrokom in širši javnosti. Ob
ogledu razstave smo skupaj s prijatelji
obujali spomine ter uživali ob avtorski
glasbi Nejča Slaparja, s katero nam je
pričaral nepozabne trenutke.
V galeriji Baladur v Ilirski Bistrici smo
26. novembra v intimnem krogu odprli
30. samostojno razstavo Benjamina Žnidaršiča. Na otvoritvi je lastnica
Martina Pugelj kronološko predstavila
avtorja in povzela v katalogu zapisane besede umetnostne zgodovinarke
Polone Škodič, ki najbolje označujejo
Benjamina kot slikarja.
»Slika večinoma v tehniki olja na
platno, četudi sta mu blizu tudi akvarel in grafika. Zanimajo ga klasične slikarske teme, kot so krajina, tihožitje in
človeška figura. Barvna lestvica je včasih uglašena bolj lirično, kdaj drugič je
tudi živahnejša. Z ostrino in mehkobo
bogate, večplastne barvne lestvice
upodobitve zaživijo v polni plastičnosti. Njegovo slikarstvo je dinamično,
slogovno razgibano in pripovedno
zgovorno. Je odličen kolorist in krajinar, globoko povezan z naravo. Rodna
Loška dolina, na katero je navezan na
prav poseben način, odzvanja na platnih kot doživeta odslikava preteklosti
in sedanjosti.«
V kulturnem programu se je na
bobnih predstavil Žiga Smrdel, Benjamin pa je v pogovoru podrobneje
spregovoril o svojem življenju in se
predstavil kot pisatelj in pesnik. Z motivacijskem nagovorom je udeležencem
otvoritve v razmislek ponudil lastno
življenjsko zgodbo za navdih pri reševanju njihovih problemov.
34. EX TEMPORE PODOBE LJUBLJANE
Društvo likovnikov Ljubljana je
v novembru pripravilo 34. ex tempore
z naslovom Podoba Ljubljane. Na ex
tempore se je prijavilo več kot 40 umetnikov. Komisija pod vodstvom umetnostne zgodovinarke Polone Škodič
je izbrala 26 slikarskih del za razstavo.

Otvoritev razstave 25. novembra v
Desnem atriju Mestne hiše v Ljubljani
je vodila igralka Tjaša Železnik, v kulturnem programu je nastopil ženski
pevski zbor z Brezovice, društvo pa
je predstavil predsednik Rajko Bogataj. Razglašena so bila tri najboljša dela,
podeljenih je bilo 8 posebnih priznanj
in 15 priznanj žirije.
Na razstavo so iz Zavoda ARS VIVA
uvrstili: Petro Komidar – priznanje, Ljudmilo Turk – posebno priznanje in Benjamina Žnidaršiča – posebno priznanje. Razstava bo odprta do 4. januarja.

Ex tempore Podoba Ljubljane uspešen za
Petro Komidar in Benjamina Žnidaršiča
(foto: arhiv Ars Viva)

OTROCI IZ VRTCA OBISKALI
BENJAMINA ŽNIDARŠIČA
Potolažiti radovednost malčkov je
vedno eno samo veselje, saj se znajo
po otroško radostiti vsakega novega
spoznanja, četudi je to srečanje z invalidi in slikanje z usti. 20. oktobra so se
na obisk zavodu ARS VIVA prvič najavili
otroci vrtca Polhek iz Starega trga pri
Ložu. Povod srečanju je bila knjigica
Igorja Plohla Levček Rogi najde srečo.
Otroke smo prisrčno sprejeli, jih
postregli s čajem in pecivom ter jim v
sproščenem pogovoru predstavili invalidnost. Benjamin Žnidaršič je spregovoril o svoji slikarski poti, nato pa so
se otroci preizkusili v slikanju z usti.
Srečanja z najmlajšimi nas vselej
obogatijo. Skozi igro in v vožnji z vozičkom so otroci neposredno spoznali
invalidnost, večina med njimi je prvič
videla nekoga na vozičku. Obljubili so,
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da se ponovno vrnejo in bodo o slikanju z usti povedali tudi drugim.
BENJAMIN ŽNIDARŠIČ PREJEL SREBRNI
GRB OBČINE LOŠKA DOLINA
Na proslavi ob prazniku občine Loška dolina, je župan Janez Komidar v
nedeljo podelil občinska priznanja, in
sicer: tri srebrne grbe in županovi priznanji. Zavodu za kulturno integracijo
in socializacijo družbenih skupin Ars
Viva se je občina za uspešno aktivno
delovanje in promocijo Loške doline
oddolžila s srebrnim grbom. Zavod je
ustanovil Benjamin Žnidaršič, pesnik,
pisatelj in slikar, človek poln idej in zamisli, ki jih tudi uresniči. Srebrni grb je
romal tudi v roke Gasilske zveze Loška

dolina za požrtvovalno delo ter nesebično pomoč prebivalcem občine,
po potrebi na pomoč priskočijo tudi
onkraj državne meje sosednji Hrvaški.
Tretji prejemnik srebrnega grba je Balinarski klub Loška dolina za dolgoletno
uspešno delo in dosežene rezultate
na področju športnega balinanja. Komidar je podelil še priznanji župana.
Damjan Janeš je kot poveljnik civilne
zaščite v času naravnih nesreč v začetku leta prikazal izredne organizacijske
sposobnosti, vztrajnost ter poseben
odnos do moštva in občanov. Pihalni
orkester Kovinoplastika Lož pa si je priznanje prislužil za visoki jubilej, 140 let
delovanja, in aktivno kulturno sodelovanje na vseh prireditvah.
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Ob letošnjem občinskem prazniku
19. oktobra so v Loški dolini zaznamovali tudi 20-letnico samostojne občine.
Leta 1994 so se skupaj z Blokami odcepili od občine Cerknica, nato so se leta
1998 osamosvojile še Bloke.

Srebrno priznanje občine Loška dolina
Zavodu Ars Viva in Benjaminu Žnidaršiču.
(foto: arhiv Ars Viva)

Jože Globokar | Skupinska razstava slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami

SLIKE NA TEMO SLOVENSKA MESTA
Ob dvestoti jubilejni razstavi v Galeriji Loterije Slovenije so slikarji – člani Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, 15. oktobra odprli skupinsko razstavo
na temo SLOVENSKA MESTA. Razstavo je pripravila Založba UNSU, ki v Sloveniji skrbi za
podporo in promocijo slikarjev VDMFK.

L

jubiteljem likovne umetnosti in
avtorjem razstavljenih slik je absolvent umetnostne zgodovine
Jaka Racman o motivno raznoliki razstavi povedal: »Vsi avtorji so samouki.
Obzorja vedno novih znanj so se jim
odkrivala zlasti skozi ustvarjanje in učenje, skozi kontinuirano sodelovanje z
mentorji ter sodelovanjem na slikarskih
kolonijah in ex temporih. Z nadarjenostjo, voljo in vztrajnostjo so dosegli zavidljivo umetniško raven in bili za svoja
dela večkrat nagrajeni. Pomemben,
četudi zlahka neopazen del umetniške vrednosti razstavljenih slik je tudi
v tem, da na pogled z ničemer ne

razkrivajo napornega in svojevrstnega načina slikanja z usti ali nogami.«
Razstava Slovenska mesta je konceptualno poenotena s tematsko osredinjenostjo na veduto kot samosvojo
ikonografsko zvrst. Ta v slikarstvu in
grafiki predstavlja razgleden, a stvaren,
tudi v perspektivi zvest posnetek nekega mesta ali pokrajine.
Racman je nato predstavil vseh
enajst (tokrat so se vsi udeležili otvoritve) slikark in slikarjev ter njihova razstavljena dela – Vojka Gašperuta-Gašperja, Benjamina Žnidaršiča, Silva
Mehleta, Željka Vertlja, Romana
Gruntarja, Dragico Sušanj in Tino

Pavlovič, ki slikajo z usti in so člani
pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije, ter Angelo Medved,
Nejo Zrimšek Žiger in Erika Pibernika, ki slikajo z nogami. Med slikarkami
je tudi Nevenka Gorjanc, ki svoja dela
tako kot tetraplegiki ustvarja z usti.
Mednarodno združenje slikarjev, ki
slikajo z usti ali nogami, je predstavil
delegat slovenskih slikarjev in polnopravni član združenja Vojko Gašperut-Gašper. Spomnil se je ustanovitelja in
prvega predsednika VDMFK Arnulfa
Ericha Stegmanna in vključevanja slovenskih slikarjev v to elitno združenje,
ki trenutno šteje 801 članov. Omenil je
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Slikarji VDMFK z direktorico Založbe UNSU Kláro Soós
(foto: Fani Globokar)

tudi slovensko založbo UNSU in se v
imenu slikarjev zahvali njeni direktorici
Klári Soós za vso podporo in promocijo.
»Galerijo novih možnosti« je predstavila galeristka Katjuša Rojec. Pripomnila je, da je v galeriji od ustanovitve
v letu 1996 razstavljalo več kot 400 sli-

Ljubitelji likovne umetnosti ob odprtju razstave (foto: Marjan Lešnik)

karjev (med njimi tudi naši slikarji) in da
so v teh letih našteli okrog 65.000 obiskovalcev. Naš drugi polnopravni član
Benjamin Žnidaršič ji je v zahvalo za
gostoljubje poklonil svojo sliko. Gostiteljica je v zahvali pripomnila, da so v
galeriji počaščeni, ker so jim slikarji, ki
svoja dela ustvarjajo na nekoliko dru-

gačen način, ponudili možnost vstopiti
v njihov svet.
Otvoritev zanimive razstave je s
čudovitimi melodijami obogatil in popestril Mandolinski duet – Dejan Pogorelec (mandolina) in Dino Džopa
(kitara).

Jože Globokar | XIII. konvencija delegatov VDMFK delavnice

VOJKO GAŠPERUT – SLOVENSKI DELEGAT
V Atenah je v začetku oktobra potekala XIII. konvencija delegatov Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Konvencije se je udeležil tudi slovenski
izvoljeni delegat Vojko Gašperut-Gašper. Za našega polnopravnega člana VDMFK je to
vsekakor veliko priznanje.

K

onferenca delegatov je dva
dni potekala v hotelu Intercontinental, kjer so bili nastanjeni.
Udeležil se je je tudi novi predsednik
združenja Serge Maudet, ki je lani zamenjal umrlega tretjega predsednika
Erosa Bonaminija. Sodelovalo je 32
delegatov in veliko število slikarjev iz
različnih držav, med njimi prijatelj slovenskih slikarjev Ilias Raftopoulos, ki
je letos šest mesecev preživel v Ljubljani, nato pa žal novembra po hudi bolezni umrl doma na rodni Kreti.
V času konvencij organizatorji pripravijo motivno pestre in barvite razstave slikarjev, ki slikajo z usti ali noga88

mi. V Atenah so jo pripravili v dvorcu sklopu prireditev takšnega obsega orZappeion in na slovesno otvoritev po- ganizira razgiban prostočasni program.
vabili vse udeležence konvencije, pred- Tokrat so zanje pripravili ogled Aten
stavnike grške politike in kulture ter in številnih znamenitosti ter slovesno
ostale ljubitelje tovrvečerjo na obali. Na vsastne likovne umetnokem koraku se je ponusti. Naš slikar Vojko
jalo veliko priložnosti za
Gašperut - Gašper,
izmenjavo izkušenj in
član Likovne sekcije
sklepanje novih prijateljpri Zvezi paraplegikov
stev s slikarji z vsega sveSlovenije, je na razstata. Organizacija je bila
vi sodeloval z eno slipo pričakovanjih v vseh
ko in tremi grafikami.
pogledih vrhunska, ves
Združenje VDMčas pa so bili delegatom
FK že uveljavljeno
na voljo tudi člani MalteSprejem v Atenah (foto: arhiv VG)
za svoje umetnike v
ške bolniške pomoči.
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Aleksander Grum | Spoznajmo Benjamina

ZA VELIKO MIZO VSA DRUŽINA
Z Benjaminom Žnidaršičem sva se pogovarjala v delovni sobi njegove hiše v Podcerkvi.
Pod vasjo so se lesketali ostanki jezera, ki se je med nedavnimi poplavami razlilo čez
okoliške travnike, midva pa sva sedela ob prijetno zakurjeni lončeni peči in se nisva
ozirala na hladen in prekratek jesenski dan.

Benjamin govori umirjeno in jasno
razlaga svoje zamisli, opisuje svoja doživetja in razkriva svoje načrte – velike
načrte, ki bi iz ust koga drugega zveneli
kot sanje. Pri Benjaminu pa sem vedel
in ob prihodu tudi videl, da je marsikaj
od tega že uresničeno. Ko se pogovor
dotakne česa, kar mu je še posebej pri
srcu, se Benjamin razživi, zakrili z rokama in pripoved začini s kakšno anekdoto ali domislico.
Kako si se odločil svoje načrte uresničiti v majhnem kraju, kot je Podcerkev?
To so moji kraji, tu sem pravzaprav
rojen. Vmes sem se odselil in nekaj časa
živel drugje, ampak pred kakšnimi desetimi leti sem se vrnil. Po povratku je
bilo sprva nekaj distance, zadržanosti.
Za domačine sem bil na nek način priseljenec, novinec. Danes so me sprejeli
za svojega, pomagam jim in oni pomagajo meni. S sosedi imam zelo dobre
stike, saj so pristni odnosi na vasi običaj. Lepo mi je tukaj.
Pa vendar: v manjših krajih ni običajno, da imajo ljudje tako velikopotezne načrte kot ti?
Saj me spočetka niso kaj resno jemali. Vrnil sem se z namenom obnoviti
hišo, prenoviti staro žago, zgraditi hostel in še kaj bi se našlo ... Hiša je bila v
slabem stanju, nekateri so celo predlagali, naj jo zrušim in na njenem mestu
zgradim novo. Ampak gre za mojo roj-

stno hišo in starega pač ne moreš zgraditi znova, zato sem se odločil za prenovo. Ko so mi pripeljali les za ostrešje,
je sosed stavil z menoj, da bo les segnil,
predno bom uspel z njim kaj postoriti.
Pa je že čez dva meseca moral prinesti
zaboj piva in priznati, da se je motil.
Ko si doživel nesrečo, zaradi katere si
postal tetraplegik, nisi živel tukaj.
Takrat sem živel v Komendi, ravno
sem zgradil hišo. Star sem bil sedemindvajset let. Zaposlen sem bil kot tehnolog in ob delu sem študiral. Imel sem
mlado družino, starejša hči je bila stara
dve leti, mlajša le sedem mesecev.
Padec s češnje je popolnoma spremenil tvoje življenje.
Seveda. Po padcu sem ostal tetraplegik in sem moral življenje praktično
začeti znova.
Ni bilo preprosto. Vsaj prvih pet let
je minilo v pričakovanju nečesa nedoločenega, ukvarjal sem se predvsem
s tem, kako bom spet hodil. Tudi vsi
okrog mene so pričakovali, da se bo
nekaj zgodilo in bom spet lep in pokreten. Pričakovanja okolice okrepijo
lastna pričakovanja in ko se kljub vsem
obetom nič ne zgodi, gredo stvari lahko samo navzdol.
Šele ko si čisto na tleh, se lahko odrineš kvišku. Sam sem se takrat odločil,
da moram začeti ponovno živeti. Spremenil sem način razmišljanja. V tistem
obdobju sem se tudi ločeval, ampak

(foto: Aleksander Grum)

po drugi strani so začeli k meni prihajati prijatelji. Pokazali so mi, da nisem
pozabljen, dali so mi čisto nov polet v
trenutkih, ko mi je bilo zares najtežje –
pa se takrat verjetno nihče med nami
ni zavedal, kako odločilno pomembni
so bili zame ravno takrat.
Z drugačnim načinom razmišljanja
se mi je spreminjalo življenje. Začel
sem pisati, postal sem veliko bolj aktiven v domu v Kamniku, mojem takratnem bivališču, izdajal sem glasilo. Tega
sem naučil tudi svoji hčeri in obe sta
kasneje urejali šolsko glasilo.
Vsaka sprememba v življenju je težavna, ko jo naposled sprejmeš, z njo
vate vstopi nekaj novega – nov elan,
novi izzivi. Potrebujem jih ... ampak mislim, da sem se do tega spoznanja dokopal šele na vozičku. Sicer sem se tudi
že prej marsičesa lotil, vendar sem bil
prehitro zadovoljen sam s seboj.
Letošnje leto pomeni nekakšno
prelomnico. Na vozičku sem presedel
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dva ali trije slikarji. Meni se je zdelo, da
bi v Semiču lahko priredili slikarsko kolonijo posebej za invalide. Odziv je bil
dober. Takrat sem bil pesnik in sem to
slikarsko dogajanje par dni zgolj opazoval, potem sem se odločil, da bom
poizkusil še sam. Odtistihmal nisem
prenehal s slikanjem.

(foto: Tomaž Penko)

Intenzivno si se vključil v delo ZPS,
precej let si opravljal različna dela.
Na Zvezi sem delal osemnajst let.
Najprej sem bil vpleten v kulturne dejavnosti, kasneje sem bil odgovoren za
informatiko. To so bili časi, ko smo po
društvih nameščali prve računalnike.
Kasneje sem na Zvezi delal kot tiskovni
predstavnik. Spoznal sem ogromno ljudi, tudi takšnih, ki na državni ravni krojijo
kulturo in socialo, predvsem pa sem si
nabral ogromno izkušenj. Učil sem se
sproti, ob delu včasih tudi vso noč. Ko
smo na primer pripravljali spletne strani
Zveze, sem se naučil celo programiranja.
Takšen sem, ne odneham zlahka – ko se
odločim nekaj narediti, hočem to zares
izpeljati. To me pogosto rešuje v na prvi
pogled nerešljivih situacijah – stisnem
zobe in nadaljujem, vse do konca.
No, od leta 2005 nisem več na Zvezi. Takrat sem se začel bolj posvečati
svojim lastnim projektom, leta 2009
sem ustanovil zavod Ars Viva in s tem
nadaljujem še danes.

Kot slikar si zelo hitro napredoval.
Soseda v Postojni me je predstavila
svojemu znancu slikarju. Rasso Causevig je tako postal najprej moj učitelj
slikanja, kasneje mentor vseh naših
slikarjev. Veliko sem delal, skoraj vsak
dan, še vedno naslikam petdeset do
osemdeset slik letno – ampak če se z
nečim ukvarjaš, moraš delati, sicer ni
vse skupaj nič. V dveh letih po tistem,
ko sem se začel ukvarjati s slikanjem, so
me sprejeli v mednarodno združenje
slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami – Vereinigung der Mund und Fussmalenden Künstler ali s kratico VDMFK. Danes
sem polnopravni član tega združenja,
kar je velika čast, ki je med slovenskimi
slikarji pripadla še Vojku Gašperutu.
Mednarodno združenje te štipendira, kar pomeni, da moraš delati in vse
skupaj na nek način postane poklicno.
Moraš slikati, razstavljati in promovirati
delo združenja. Vsako leto moram pripraviti poročilo o svojem delu. Aprila
bom razstavljal v Nemčiji, vabijo me v
Izrael – hkrati pa sodelovanje v VDMFK
pripomore, da tudi tuji slikarji prihajajo
k nam. Prepričan sem, da jih bo prišlo
še veliko več, ko bo kulturno središče
urejeno do konca.

V času, ko si na ZPS skrbel za kulturne dejavnosti, si iz pesnika prestopil
med slikarje.
Zdelo se mi je, da bi lahko invalidom ponudili nekaj novega. V Semiču
so v tistem obdobju občasno potekala
slikarska srečanja, ki pa so bila namenjena drugim slikarjem, akademikom.
Od članov ZPS so se jih udeleževali le

Nedaleč od tu si obnovil staro žago in
uredil prostor, kjer že nekaj let potekajo kulturna in umetniška srečanja
in delavnice. V domači vasi, okrog
tvoje hiše, pa nastaja še veliko več –
pravo kulturno središče.
To središče je moj življenjski projekt.
Zamisel kulturnega središča oz.
nekakšnega socialnega zatočišča je že

že več kot polovico svojega življenja.
Upam reči, da sem, odkar sem na vozičku, dosegel več kot poprej.
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dolgo rasla v meni. Želim vzpostaviti
prostor, kjer se invalidi ne bodo počutili
kot invalidi in kjer bodo umetniki imeli
dovolj prostora ter svobode za ustvarjanje – kjer jih ne bo nihče metal ven
ob določeni uri.
Nekatere dele kulturnega središča
smo že zgradili, nekateri so v delu oz.
jih načrtujemo. Tu bodo tudi nastanitvene zmogljivosti – nekaj je že urejenih, nekaj jih še pripravljamo, vse pa
so seveda popolnoma prilagojene za
invalide. Tu sta že galerija in dvorana za
prireditve, začela so se dela za ureditev
gledališča na prostem, načrtujemo trgovino, restavracijo, bazen ...
Ideje so. Brez njih ni ničesar, tudi če
ni mogoče vseh uresničiti – ampak vizijo je potrebno imeti. Kljub temu nisem
zaletav. Stvari dobro premislim in skrbno načrtujem, poskrbim za potrebna
sredstva, kredite, subvencije in se šele
nato zares lotim izvedbe.

(foto: Aleksander Grum)

Že sedaj, ko središče pravzaprav šele
nastaja, tu poteka ogromno različnih dejavnosti.
Veliko se dogaja. Nekatere stvari
potekajo na žagi, slikarska srečanja, delavnice za delo z glino ... precej stvari
poteka tudi tukaj v nastajajočem kulturnem središču. Pravzaprav je skoraj
vsak dan nekaj na programu – plesni
tečaj, kuharski tečaj, prav te dni imamo
tretje bralne urice za otroke. Ob koncih
tedna gostimo različne prireditve.
Z našimi dejavnostmi je v teh krajih
zavel svež veter. Prej se tu ni nič dogajalo, ljudje so se vozili v Postojno, če so
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se hoteli udeleževati tovrstnih aktivnosti in prireditev. Sedaj imajo vse pred
domačim pragom. Naša ponudba ni
namenjena le invalidom, prihajajo vsi,
zlasti veliko je mladine, kar se mi zdi izredno pomembno.
Sicer pa vodenje dejavnosti vse
bolj prepuščam drugim. Sam stvari zastavim, kar v okviru zavoda nadaljujejo
drugi. Želim ustvariti ekipo, ki bo lahko
prevzela in nadaljevala z delom v kulturnem središču. Ekipo pozitivnih ljudi,
ki si bodo pomagali med seboj.
Določil sem si desetletni rok za dokončanje projekta. Pet let je minilo in
doslej je ogromno postorjenega. Še
pet let bom delal, potem se nameravam umakniti in središče prepustiti
drugim, skupnosti. Vzpostavljeni bodo
vsi pogoji za delo. Zdaj izvajamo različne projekte, sodelujejo in me spremljajo, da se seznanijo s potekom stvari, se
učijo ... Tudi sam sem se moral veliko
naučiti. A veliko učenja me tudi čaka.
Kaj malega bom zagotovo še pomagal,
vsaj z novimi zamislimi bom sodeloval.

Kje se torej vidiš čez pet, deset let?
Kakšni izzivi te bodo gnali naprej?
Gotovo si bom našel nov izziv.
Drugače pa ... mogoče bom slikal. Že
sedaj imam kot slikar obveznosti do
mednarodnega združenja, da slikam,
razstavljam. Obenem me trenutno zaposluje predvsem gradnja, ki mi vzame
ogromno časa in energije. Zaenkrat nimam časa niti da bi pošteno poskrbel
zase: že tri ali štiri leta si nisem privoščil
dopusta ali obnovitvene rehabilitacije.
Enostavno ne morem biti deset dni
odsoten, takoj me kdo pokliče po telefonu. Dokler ves čas nekaj gradimo,
moram biti poleg.
Še vedno me mika pisanje. A ob
vsem delu preprosto ne gre. Imam pripravljenih veliko zapiskov, lahko bi kaj
izdal – morda zbirko sonetov ali nadaljevanje Govorice življenja.
Kakorkoli že, pomembno je, da se
stvari lotevam iskreno in z zadovoljstvom, zlasti ker imam možnost, da
sam izbiram, kaj bom počel.
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Tudi Benjamin sam je v svojem okolju postal nekakšno središče, v njegovi
okolici se vedno nekaj dogaja. Najin
pogovor so večkrat prekinili. Najprej je
v hišo prikorakal sosed z vprašanjem,
kam so pospravili cement, da bo nadaljeval z delom v nastajajoči kurilnici
kulturnega središča. Kasneje se je oglasil še en sokrajan, da bi preveril, če lahko kako popravi Benjaminov voziček,
ker se mu je sumljivo nagnilo eno od
koles. Na obisk je prišla Benjaminova
hči Neža s svojim izbrancem; sobotni
izlet sta podaljšala do Podcerkve. Čisto
za konec so prišli še gasilci – pripeljali
so sušilnik za v galerijo, ki jo je med nedavnim deževjem zalila voda.
“Včasih sem imel občutek, da hodim sem na obisk, na vikend. Zdaj pa ...
ko zakurimo v peči, ko na vrata potrkajo obiskovalci in vsi skupaj posedemo
za tole veliko mizo, vsa družina – zdaj
se tu počutim doma.”

Franci Žiberna | Portret Srečka Haringa

»KONČATI BOM MORAL S ŠIVANJEM«
Stavek, ki ga je Srečko večkrat izgovoril med najinim klepetom

C

utiti je bilo mogoče, da odločitev zanj ni bila neboleča in sprejeta zlahka. Človek
se celo življenje bori, da bi ostal na
»svojem« s svojim delom in samo z
delom, da bi naposled moral priznati premoč pešanju moči v rokah in
emšu, kot se na svoj račun rad pošali.
Najbrž današnjega gostitelja Srečka Haringa ni potrebno predstavljati

na dolgo in široko. Med zapisovanjem njegove pripovedi, ki ni bila
sad mojih vprašanj, ampak se je motek zgodbe razvijal sam, se bo njena rdeča nit in sporočilnost vsebine
razkrila sama od sebe vsem bralcem,
ki bodo vrstice prebirali s srcem.
Ponosno se pohvali, da je pred kratkim praznoval 50 let paraplegije (torej,
svojevrstnega abrahama), posledice

po nesreči iztreljenega naboja iz pištole zdaj že davnega 14. septembra
1964, ki je mlademu fantu s podeželja
nepričakovano spremenila življenjsko
pot in ga po opravljeni rehabilitaciji odložila v Kamniku (Dom invalidne
mladine), kjer se je izučil za krojača.
Številni mladi, ne le paraplegiki, bi
dandanašnji odločno zavrnili stopanje
po tako zaviti in težavni poti. Srečko
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Prijazen nasmeh Srečka Haringa
(foto: Franci Žiberna)

pa se je zavedal, da lahko v domačem kraju, Sp. Jakobskem dolu, s šivanjem pomaga sokrajanom in sebi.
Zaslužek krojačev in čevljarjev nikoli
ni bil izdaten, vendar je z vloženim
trudom, neuklonljivo voljo ter pomočjo ožjih sorodnikov in prijateljev
zaslužil dovolj za lastno neodvisnost.
Včasih je poleg dela imel veliko hobijev. Na stene obešene preparirane
ribje glave prav grozljivo razpirajo velike čeljusti z zares ostrimi zobmi. Tem
velikankam je bil kos na številnih okoliških ribnikih. Njegova, doma izdelana
ranca je gladino Gradiškega jezera rezala že navsezgodaj, ko se je okolica še
kopala v jutranjih meglicah. Kot senca
se je prihuljeno zaustavljala nad zatočišči rib, kjer jih je s svojo spretnostjo
uplenil na vabo. Upravičeno bi si zaslužil vzdevek »ribja smrt«. Športnega
ribolova med paraplegiki se ni z veseljem udeleževal, saj v tovrstnem načinu lova zase ni našel izziva. Veliko je
»ropotal« po CB radijski postaji: njegov
klicni znak ostaja do dandanes – paraplegik. Pogovor z njim pa lahko vzpostavimo tudi v medmrežju s pomočjo
komunikacijskega programa Skype.
Zaradi dolgotrajnega sedenja si
je 'prisedel' rano na kolku, ki jo
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sam ter s pomočjo patronažne se- kupovati ne najbolj kvalitetno blago
stre že dolgo uspešno neguje. s Kitajske. Delavske, športne, lovske
Pred dvema letoma mu je umrla mama, ali gasilske konfekcije tako ne bodo
s katero sta dolgo skrbela za domače več krojili njegovi utrujeni prsti. Preživali ter lepo urejen vrt ob hiši, na kate- ostalo bo le kakšno popravilo zadrrem sta vso povrtnino pridelala sama. ge, krajšanje ali daljšanje kupljenih
Vrt je še vedno takšen, urejen. Okrog oblačil. Ter malo ali bolj nošenih ...
hišnih vogalov se smukata dve muci, ki Vsemu navkljub ostaja vedro razpolomu delata družbo. Poleg nepogrešlji- žen, vedno pripravljen gostu pripovevega druženja s sokrajani ga občasno dovati šale in zgode iz preteklosti, ki
obišče tudi župnik. Dolgotrajno življe- se jih je v teh letih nabralo nebroj. Ne
nje na vozičku ga je obdarilo s števil- prenaša laži, vaških čenč in kritizerstva.
nimi dobrimi prijatelji, ki mu pomagajo Bližje mu je dajanje kot prejemanje dapri pripravi kurjave za zimo, ozimnice, rov. Pred letošnjo zimo je bil prisiljen
pobiranju sadja, žganjekuhi, pospra- prvič zaprositi za denarno pomoč in
vljanju in urejanju okolice. Veliko je do- pri društvu so mu pomagali ob nakupu
brih, srčnih ljudi in kar prestrašil se je, kurilnega olja.
da ne bi koga ponevedoma izpustil pri
Med razmišljanjem o vtisih ob nanaštevanju. Zaupal mi je, da mu veliko jinem kratkem druženju mi misli topli
pomagajo družina Sever in Marjan Hle- občutek, da nas obdajajo ljudje, ki jih
bič z družino ter prijatelji Milena, Erika in je potrebno zaradi njihove volje in priDrago. Pri številnih opravkih na uradih, dnosti srčno spoštovati.
najpogosteje v Mariboru, mu še vedno
pomaga sestra Veronika. S hvaležnostjo omeni dr. Maksa Damjana z ženo
Alenko, ki ga v primeru bolezni oskrbita kar na domu.
Vse bi zlahka v privajenem ritmu teklo
tako naprej, če poRibiške trofeje (foto: Franci Žiberna)
sredno tudi Srečka
ne bi prizadela gospodarska recesija.
Na našem trgu ni
več mogoče kupiti
ustreznega blaga,
v manjših količinah
še manj. Pred razpadom
domače
tekstilne industrije je bilo trgovin z
ostanki na pretek,
medtem ko je danes skorajda nuja
Srečko v svojem elementu (foto: Franci Žiberna)
v večjih količinah

[

IZŽIVLJENJA

]

Sašo Rink | Uporabniška izkušnja

PRILAGODITVE BIVALNEGA OKOLJA
Na prvem mestu pripominjam, da namen tega prispevka ni v kakršni koli smeri podaja strokovnih usmeritev uporabnikom, za slednje nenazadnje niti nisem kompetenten,
marveč zgolj podaja moje osebne izkušnje s prilagoditvami bivalnega okolja, ki bo,
upam, komurkoli koristila.

O

b predpostavki, da so vsi bivalni prostori dostopni z invalidskim vozičkom, torej brez
nivojskih ovir in z dovolj širokimi prehodi, se posameznik pri opremljanju
stanovanja navadno sreča z množico
vprašanj, na kakšen način kar najbolje
prilagoditi in urediti pohištvo in ostale pripomočke, da bi bilo bivanje kljub
osebni oviranosti kar najbolj kvalitetno.
Po poškodbi sem se moral zaradi popolnoma nedostopnega bivališča seliti
v novo stanovanje, ki je bilo za razliko
od obstoječega prazno, brez pohištva.
Sam nisem imel popolnoma nobenih
izkušenj s prilagoditvami bivalnega
okolja, zato sem se obrnil na Zvezo paraplegikov Slovenije in arhitekt Matjaž
Planinc mi je izrisal predlog prilagoditev kuhinjskih elementov, predlog
sestave in razporeditve pohištva ter
ureditve sanitarnih prostorov.
KUHINJO sem dal po načrtih izdelati mizarju, ki je upošteval arhitektove predloge in voila – narejeno mi je
do popolnosti ustrezalo ter zelo zelo
olajšalo bivanje v kuhinji. Prostor pod
koritom je bil nekoliko poglobljen, da
sem lažje dostopil do pomivalnega
korita in obenem dosegel prostore v
visečih omaricah, kuhalna plošča je bila
nameščena nižje – kuhanje in pogled
v “piskre” mi ni delalo težav, pečica pa
je bila nameščena v višini trupa in tudi
z njo sva se hitro spoprijateljila. Podnožje (cokel) je bilo nekoliko povišano
in umaknjeno pod elemente, da bi se
lažje gibal in prišel bližje do njih. Letos

sem se ponovno selil, stara kuhinja je
menjala lastnika, saj razporeditev ni
bila več primerna. Tokrat sem se predvsem zaradi zasedenosti vseh mizarjev
odločil, da slednjo naročim pri “konfekcijskem” proizvajalcu pohištva in v pohištvenem salonu Dabor v Kamniku naročil kuhinjo proizvajalca Alples.
Najprej sem bil iskreno zaskrbljen, ali
bodo lahko ugodili vsem mojim muham, vendar smo skupaj z delavci salona in proizvajalcem vse tehnikalije
in podrobnosti relativno hitro in vsem
v zadovoljstvo uskladili. Prostor pod
koritom, nižja kuhalna plošča, delovne površine, ki se nadaljujejo v mizo,
izvlečni kotni element, le pečica mi je
vsled prostorske stiske »ušla« nižje. Pri
tem moram pohvaliti vse udeležene,
saj so mi zaradi časovne stiske selitve
kuhinjo dobavili pred rokom in jo tudi
takoj sestavili! Rešitev torej ni zgolj mizar in popolnoma individualna rešitev.

Kuhinja Start – Alples (foto: Sašo Rink)

DNEVNI SESTAV sem pri prvem
nakupu takoj po poškodbi prilagodil
na način, da sem po naročilu dvignil
»cokel« elementov, da se ob odpiranju

predalov le-ti ne bi zaletavali v noge in
voziček, sama cena prilagoditve pa vsaj
meni ni niti približno odtehtala koristi.
Tokrat sem vzel običajni »konfekcijski«
dnevni sestav, celo brez »cokla«, in verjamem, da z njim ne bom imel kakih
večjih težav.
KOPALNICO sem opremil z drsnimi
vrati, ki so glede na prostorsko stisko
bistveno povečala njeno uporabnost,
v banjo namestil “aqualift” oziroma
dvižni sedež, ob straniščno školjko pa
pritrdil (privijačeno v steno) držalo. Velja pripomniti, da v teku tokratne selitve te možnosti nisem imel, v pomoč
pa sta mi rob banje na eni in pralni stroj
na drugi strani straniščne školjke, na katere se lahko oprem. Ob rob banje sem
to pot namestil vakuumsko držalo, ki se
prisesa na keramične ploščice in brez
kakršnega koli vrtanja zadovolji potrebe. Držalo sem sicer kupil v eni od trgovin z ortopetskimi pripomočki in ga
“mastno” plačal, kasneje pa ugotovil,
da identična držala prodajajo v raznih
trgovinah s tehničnim in gradbenim
materialom za namene prenašanja stekla – cena je v tem primeru 6 do 8-krat
nižja!
Edina prilagoditev v SPALNICI je električno podnožje postelje, s pomočjo
katerega lahko dvignem predel nog in
trupa in si tako olajšam čas v njej.
Zgoraj omenjeno je za večino “starih sabelj” bolj ali manj samoumevno,
upam pa, da kateremu od novopečenih članov katera od izkušenj pride
prav!
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Alenka Plemelj in Janez Učakar | Popotovanje

JAPONSKA – INVALIDOM
PRIJAZNA DEŽELA ...
... dežela majhnih, poševnookih ljudi, slovečih po prijaznosti, marljivosti ter redu in čistoči. To je mogoče opaziti na
vsakem koraku.

Z

Alenko sva se
odpravila na
daljni vzhod.
Ona službeno: kot
predavateljica delovne terapije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani se je udeležila
svetovnega kongresa
delovnih terapevtov
v Yokohami, kjer je
predstavila svoj članek. Sam sem se v
vlogi spremljevalca
zelo uspešno pomePred kongresnim centrom v Yokohami (foto: arhiv Jani Učakar)
šal med terapevte in
res lagodno. Japonci imajo red in čistose med njimi počutil povsem domače.
Da bo potovanje zares nekaj po- čo v krvi. Angleški jezik razen mladine
sebnega, sva ugotovila že ob prihodu uporabljajo redki, vendar se vsi trudijo
na letališče in železniško postajo. Prija- pomagati po svojih najboljših močeh.
zni in vedno ustrežljivi uslužbenci: naj- Spomnim se prisrčnega taksista, ki mi
prej letališki delavec, ki nama je odvzel je na vprašanje: »Do you speak engliprtljago in nama pomagal do železni- sh?«, odgovoril hitro in z nasmehom:
ške postaje, od tam dalje policist, žele- »Yes yes yes, but that is all!«, kar se je
zničar na peronu naju je usmeril k do- v nadaljevanju vožnje potrdilo. Podobločenim vratom vagona … in ko naju no izkušnjo sem doživel na avtobusu,
je vlak pripeljal na cilj, so se vrata od- ki naju je peljal v znani park, a nisva
prla in pričakal naju je moški z mobilno vedela, kje je potrebno izstopiti. Poleg
klančino. Preprosto nisem mogel ver- stoječega mladeniča sem vprašal, če
jeti svojim očem, kako so organizirani; razume angleško, čemur je seveda privse si sporočijo med seboj, tako da je kimal in začel tako vneto razlagati, da
potnikom res užitek potovati, kar se do so mu kapljice potu zalile čelo in mu
najinega zadnjega dneva v deželi vzha- curljale po obrazu. Zares so maksimaljajočega sonca ni spremenilo – povsod no ustrežljivi.
Nastanila sva se v hotelu čudoviso nama pomagali in počutila sva se
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tega mesta Yokohama v predmestju
Tokya. Prvi večer sva obiskala prizorišče
kongresa, kongresni center Yokohama
Pacifico. Na otvoritvi razkošnega dogodka se nas je zbralo več kot 5 tisoč. Z
obiskom sta nas počastila tudi cesar in
cesarica. Med štiridnevnim kongresom
sem se podal na raziskovanje mesta.
Yokohama je mlado pristaniško mesto
z močno razvito industrijo. Ima tri in
pol milijona prebivalcev. Slovi po visokih stavbah, med katerimi je najvišja
Yokohama Tower, ki v višino meri 297
metrov. Na vrhu stavbe v 69-em nadstropju je observatorij z restavracijo,
kjer sva obedovala. Z dvigalom sva se
do vrha povzpela v pičlih 40-ih sekundah tako mirno in neslišno, da se vožnje niti nisva zavedala. Ogledala sva si
mestni park Sankein Garden z znanim
nasadom bambusov. Prava atrakcija
mesta je kitajska četrt, popolno nasprotje japonski urejenosti in minimalizmu. Hrupni vrvež na vsakem koraku,
kupi plastike in kičastih izdelkov, do
koder seže pogled. Nasmejal sem se
ob pogledu na plastično lutko božička
na ulici sredi poletja. Mesto je resnično
dobro prilagojeno osebam na invalidskih vozičkih. Vse pešpoti v mestu
so opremljene z oznakami za slepe in
slabovidne, prometa ne prekinja nepo-

Tekoče stopnice na železniški postaji
(foto: arhiv Jani Učakar)
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Pogled na Tokio z najvišje stavbe (foto: arhiv Jani Učakar)

trpežljivo trobljenje, vozniki dosledno
upoštevajo predpise in policiste prepuščajo brezdelju. V vseh desetih dneh
nisem opazil niti ene prometne nesreče. V voznem parku prevladujejo kratki,
visoki, ozki in zelo čisti avtomobili, saj
je parkiranje v mestu velik problem.
Zanimivo je, da avta ne moreš kupiti,
če poprej ne predložiš potrdila o zanj
zagotovljenem parkirnem prostoru.
Prebivalci so tihi in mirni, kar je še posebej opazno na vlakih, kjer ljudje med
vožnjo spijo, berejo knjige, s slušalkami
poslušajo glasbo … Na celem vlaku sva

Raznobarvno tradicionalno japonsko
kosilo (foto: arhiv Jani Učakar)

se pogovarjala le midva. Druga kultura,
drugačne navade; v javnosti se redko
pogovarjajo po telefonu in tudi njihovega zvonjenja ni slišati pogosto.
Dodajmo še besedo ali dve o prehranjevanju. Najpogosteje sva si lakoto
potešila v trgovskem centru, kjer je bila
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vlakom Shinkansen, ki razvije hitrost
preko 350 km na uro; pri vožnji močan želodec pride še kako prav! Vozila
sva se tudi skozi Shinagawo, mogočen
predel z gosto »nasejanimi« bogatimi
stavbami poslovno-izobraževalne namembnosti. V ta mestni predel dnevno migrira tri in pol milijona ljudi, kar je
glede na površino največji dnevni preliv ljudi na svetu. Zadnji dan sva si ogledala mesto Kamakura. Eno najstarejših
mest z bogato zgodovino je nekakšen
japonski pandan Meki: reka turistov,
ki obiščejo Great Budo, da bi si nasitili
dušo. Številnim templjem so pridruženi
čudovitimi parki, v katerih prevladujejo
pri njih izredno priljubljene hortenzije.
Dnevi so bili prekratki, da bi si lahko ogledala kaj več. Polna adrenalina
in prijetnih vtisov ter utrujena od vseh
potovanj sva morala vzeti slovo od
prijaznih ljudi, pripravljenih pomagati
na vsakem koraku, in se vrniti. Toliko
na kratko o najinem potepanju. Ne
morem končati, ne da bi zapisal, da
je Japonsko res vredno obiskati, saj je
ljudem na vozičkih prilagojeno vse: od
infrastrukture do ljudi, ki so naju razvajali … Odločitev ni bila težka! Ko bo
mogoče, se bova vrnila in raziskala še
ostale predele prelepe dežele vzhajajočega sonca z bogato zgodovinsko in
kulturno dediščino. Za konec: さよう
ならとありがとうございました … kar
pomeni: Nasvidenje in hvala.

cena toplega obroka prijazna do najine
denarnice. Izbirala sva lahko med testeninami in rižem z zelenjavo ter dodatkom mesa. Privoščila sva si tudi njihovo
tradicionalno jed: suši je posebna jed
iz kuhanega riža, zavitega v alge, z dodatkom različnih surovih rib. Na enem
od izletov sva si omislila tradicionalno
japonsko kosilo, ki je bilo sestavljeno in
postreženo z raznolikimi jedmi. Večine
nisva poznala, bilo pa je okusno, barvito in še enkrat barvito. Razočarala naju
je velikost njihove pice, ki se komaj lahko primerja z našim kosom pice. Slabo
bi se nama pisalo, če nato lakote ne bi
potešila v bližnji prodajalni.
Po štirih dneh potepanja po Yokohami sva se odpravila
na izlet do gore, kjer
je bil nekoč vulkan Mt.
Fuji. Japoncem je vsaj
v takšen ponos, kot je
nam Triglav. Zanimivo je bilo prisluhniti
utripu trinajstmilijonskega mesta Tokyo.
Številni templji, parki,
mogočne stavbe, ki
se vzpenjajo visoko
pod nebo … Peljala
Tradicionalna narodna noša – kimono (foto: arhiv Jani Učakar)
sva se z najhitrejšim
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Stojan Rozman | Dopust na Kanarskih otokih

IZLET Z JOËLETTE
Ljubim naravo in odkar sem na invalidskem vozičku, pogrešam hribolazenje in gorske
vzpone. Zato sem že dlje časa iskal pripomoček, ki bi mi ob pomoči to znova omogočal.

Z

a letošnji dopust sem si izbral
Kanarske otoke, Las Palmas – zaradi vsesplošne dostopnosti ter
ogleda svetovnega prvenstva v košarki, enodnevni izlet oz. pohod pa sva
opravila z Joëlette (izdelovalec Ferriol
Matrat http://www.ferriol-matrat.com).
To je sedež z enim kolesom, nosilnimi
palicami – držali – spredaj in zadaj, ter
postavitvenimi palicami (v mirovanju).
Z vodjo socialnega podjetja Plantate
c.e.e., ki se ukvarja predvsem s pogozdovanjem in skrbjo za drevesa, sva (z
uporabo e-pošte in telefona) ob pomoči odličnih spletnih strani (žal, le v
španščini) http://senderossinbarreras.
com in http://www.plantatecee.com
izbrala izlet po Finca de Osorio. To je
posestvo za vzrejo šampionskih bikov,
prizorišče živinskih sejmov, dvorec,
internat in srednja kmetijska šola, polja krompirja in prosa – tradicionalno
kmetijstvo, z lepimi parki – prizorišči
snemanja nekaterih kadrov znanega
filma z Demi Moore – Wild Oaks, drevored mladih lovorovih dreves in kostanjev, jama v vulkanskem kamenju,
kanjon, poraščen z izredno redkim
drevjem še iz obdobja terciarja, vzreja
golobov; žaga, otoška drevesnica, kjer
vzgajajo drevesa za pogozdovanje otoka in so drevesne sadike otočanom na
voljo brezplačno. Lucas se je pripeljal
pome v hotel s svojim službenim vozilom in me odpeljal na posestvo. Med
potjo mi je v maniri turističnega vodiča predstavil otok, otočane ter njihove
zgodbe in legende, največ časa pa je
namenil hortikulturi. Prestavljanje iz
vozila v »Joëlette« je fizični napor za
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Z Joelette na potep (foto: arhiv Stojan Rozman)

vodnike, vendar so tega vešči in ga
opravijo brezhibno. Ta »rikša« je varna,
in čeprav bi se bolje počutil na dveh
kolesih, je izlet minil v prijetnem vzdušju. Odveč je pripomniti, da bi se najrajši
»potepal« sam, tako pa je vse potekalo
po načelu manjše obremenitve za naravo – ob večjem naporu pomočnikov
in lastni neaktivnosti.
Prvenstvo je bilo napeto, medtem
ko je bil dopust ob prijetnih srečanjih
nepozabno doživetje in je minil brez
težav zaradi dostopnosti in »domačnosti« prebivalcev. Druženja z navijači –
zlasti litovskimi, so bila nekaj posebnega, saj gre za prave podpornike ekipe,
ki svoje fante vzpodbujajo v dvorani, v
fan coni in na ulici. Našim reprezentantom bi se zahvalil za prijetno preživet
skupni večer z navijači. Brezhibno so
delo opravili tudi novinarji, omenil bi
le novinarja in moderatorja Radia 1 –
Saro Ašanin Gole in Miho Deželaka
ter legendo – najhitrejšega športnega

novinarja Draga Perka. Za prijetno potovanje in vzdušje so poskrbeli vedno
potrpežljivo uslužni Jure, Peter, Luka in
Drita iz agencije Kompas. Ob peščeni
plaži Las Canteras se vije široka, nekaj
kilometrov dolga promenada, ki sem jo
prevozil vsaj enkrat dnevno. Promenada živi dan in noč brez premora, predvsem ponoči jo preplavijo sprehajalci
in 'lakotniki', saj je posuta z gostilnami,
ki ponujajo jedi s celega sveta. Pri izpolnitvi želja po namakanju v Atlantskem
oceanu in delanju angelčkov v pesku
pomaga osebje Rdečega križa z opremo in znanjem za delo z invalidi, ki priskočijo na pomoč pri vseh potrebnih
opravilih. Za ogled starega dela mesta
– težava so kamnita tla, je potrebna pomoč – a neminljiva lepota in njegova
bogata zgodovina več kot odtehtata
vse težave. Vreme – zjutraj 21°C in prijetnih večernih 30°C, v domovini pa dež
in hlad. Zares, bil sem na dopustu!

[

]

IZŽIVLJENJA

Ivana Gornik | Koliko prijaznosti si izmenjamo vsak dan?

PRIJAZNOST POVABIMO S TEM,
KO JO DAMO SEBI IN DRUGEMU
Vsak od nas da pečat svetu, v katerem živimo, s tem, kdor smo. Nič hudega, če se nam
ne posreči narediti vsega prav, je pa drugače, ko se človek enkrat zave, da smo izjemno
povezani in da vsi sooblikujemo naš vsakdan in skupno prihodnost.

N

azadnje mi je ob srečanju
neka oseba takole zaželela
v trenutku, ko sva zaključili
klepet in se odpravljali vsaka po svojih opravkih: »Fajn se imej, kolikor pač
lahko.« Zelo redko slišim kaj podobnega (na srečo) in vendar me je tokrat
presunilo. Morda boste rekli: »Saj to ni
nič takšnega.« Meni pa se je v tistem
trenutku zdelo še kako 'kaj takšnega'.
Včasih gremo v življenju mimo stvari
in se nas ne dotaknejo, spet drugič pa
nas kakšna beseda zaboli/prizadane/
vznevolji, ipd. Torej:«Imej se fajn, kolikor
pač lahko.« Ta stavek je v meni sprožil
plaz razmišljanja ali bolje, cel kup pomislekov. Ko rečemo to nekomu, ki ima
kakšno bolezen ali ki je na vozičku ali
kakorkoli v nekem drugačnem, težjem
položaju kot vsi ostali, ga omejimo. Ne
verjamem v to, da se imamo lahko fajn
(le) toliko, kolikor pač lahko. Človek se ali
ima fajn ali pa se nima. Oseba je ali noseča ali ni, ne more biti le toliko noseča,
kolikor je pač lahko. In občutek zadovoljstva in sreče pa je zelo individualen
in posamezniku lasten, samo njegov in
zlasti pa, težko opisljiv. Verjamem, da
ljudje, ki imamo za seboj kakšno zelo
težko, rušilno izkušnjo in ki smo v življenju večkrat kot ne obdani z nenehnimi
izzivi zaradi ali bolezni ali invalidnosti,
imamo še prav posebej razvite zmogljivosti za srečo, hvaležnost, čudenje
vsemu lepemu. Težke izkušnje človeka

prekalijo, ga učlovečujejo in bogatijo.
Lažje potem sočustvuješ s stisko drugega, lažje ceniš, ko se ti zgodijo lepe
stvari in lepih stvari – teh ne manjka.
Toooliko jih je v dnevu. Jih opazimo?
Na misel mi pride množica drobnih,
prav posebnih trenutkov, ki se zgodijo spontano in nepričakovano. Obisk
prijatelja, nasmeh tujca, dež – sonce
– mavrica – to vse hkrati, vic, ki se zdi
smešen samo nam, otrok, ki priteče
povedat novico, maček, ki kar naenkrat
skoči v naročje in začne presti, pogled
na srno, ki steče po jasi… Verjamem, da
si je treba srečo želeti. In niti ne rabi biti
to sreča, meni je v užitek zadovoljstvo.
To drobno. In v trenutku tem in tem.
Največ lahko naredimo sami za dobro
klimo v duši. Pravijo, da ima vsak v sebi
dva volka: enega dobrega in drugega
slabega. Recept je preprost: v nas prevlada tisti volk, ki ga hranimo. Mogoče
nas določa usoda, vendar tudi mi sami
določamo njo – z izbirami, ki jih naredimo v prav vsakem danem trenutku. Tako torej bomo ostali žalostni, če

bomo predolgo posedali ob tolmunu
žalosti. Vsak dan imamo veliko priložnosti, da se osrečimo. Recimo lahko
povemo kaj prijaznega človeku, ki ga
srečamo. Ljudje zažarijo, ko jim naklonimo nasmeh in smo dobronamerni.
In kako šele to osreči potem nas. Sreča
je nalezljiva gospa. Če bi jo vadili vsak
dan, bi svet seveda bil povsem drugačen. In srečni ljudje ne onesrečujejo
drugih, nasprotno. Srečni ljudje osrečujejo. Zato je pomembno, da poskrbimo
za svoje dobro počutje in zadovoljstvo.
To potem dajemo naprej. Je to morebiti naše poslanstvo?

Verjamem, da si je treba
srečo želeti.
Vedno, vedno imamo izbiro. Nič ne
more zajeziti naše zmožnosti doživljanja in čutenja, ta je neskončna. Zagotovo ne bom nikomur rekla, naj se ima
fajn toliko, kolikor pač lahko. Moja želja
vsem ljudem je, da se imajo nič manj
kot čudovito. Torej: imejte se sanjsko,
doživeto, navihano in nepozabno.
Želim vam morje ljubezni pa prijateljstva ter zanimivih zimskih utrinkov.
Čeprav je potrebno dati prostor vsem
čustvom, ki se v nas pojavijo, od težkih
do lahkotnih, pa je sreča ta, ki jo lahko
gojimo. In bo rastla.
(op. Uredništva: članek ni lektoriran na željo avtorice)
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Dragica Bošnjak, Nedelo, 26. okt. 2014 | Poškodbe hrbtenjače

POSEG VZBUDIL UPANJE PARAPLEGIKOM
Štiridesetletni bolgarski paraplegik, ki mu zdravniki niso dali upanja, po inovativnem
posegu spet hodi.

Po presaditvi vohalnih celic je Darek Fidyka naredil prve samostojne korake. (vir foto: http://
www.delo.si/nedelo/poseg-vzbudil-upanje-paraplegikom.html, [dostopno: 9.12.2014])

T

e dni je vzbudil veliko zanimanje v strokovni javnosti članek v
znanstveni publikaciji Cell Transplantation o prvem uspešnem poskusu zdravljenja poškodovane hrbtenjače
z vohalnimi čutilnimi celicami. Pacient,
ki je bil hrom od pasu navzdol in
mu zdravniki niso dajali skoraj nobenega upanja, lahko z omejitvami
spet hodi. Še večje je zanimanje milijonov ljudi, ki so zaradi prizadete hrbtenice na invalidskem vozičku in težko
čakajo, da bi jim biomedicina s katerim
od že nekaj časa napovedanih posegov z matičnimi celicami obnovila
živčevje in tako omogočila normalno
gibanje.
Ni nenavadno, da so dosežek multidisciplinarne skupine strokovnjakov iz
Velike Britanije in Poljske označili za »revolucionarnega in prelomnega«. Skupina je pod vodstvom profesorja Geofreyja Raismana, ki vodi raziskovalce
na Inštitutu za nevrologijo v Londonu,
in mikrokirurga dr. Pawela Tabakowa z
98

univerzitetne klinike v Vroclavu poseg
opravila pri 40-letnem paraplegiku
Dareku Fidyku, ki lahko zdaj z uporabo
hodulje spet hodi. Dosežek bi menda
lahko primerjali kar s prvimi človekovimi koraki na Luni.
Drugačen vir
V nasprotju z znanimi pristopi in
vrsto uspešnih dosežkov, do katerih
je medicinska znanost prišla z matičnimi celicami iz različnih virov – od
(spornih) embrionalnih matičnih celic
iz popkovnične krvi, tako imenovanih
odraslih matičnih celic iz različnih tkiv
in organov, do uspehov tkivnega inženirstva – je angleško-poljska skupina
raziskovalcev in kliničnih zdravnikov tokrat uporabila nov vir: vohalne čutilne
celice.
Operacijo so izvedli v dveh korakih.
Bolniku so najprej kirurško odvzeli del
tkiva s koncentracijo teh celic in jih namnožili v celični kulturi. V dveh tednih
so jih pridobili dovolj, da so jih lahko

presadili na izbrana mesta v poškodovani, za osem milimetrov prekinjeni
hrbtenjači, in sicer v predel nad poškodbo in pod njo. Poleg tega so bolniku presadili štiri manjše dele živčnih
celic, ki so jih prej odvzeli iz bolnikove
noge; te presadke so uporabili kot vodilo za pričakovano vnovično oživčenje
prekinjenega dela hrbtenjače.
Primerjava o prvih korakih na Luni
se je ponudila kar sama ob podatku,
da je angleški profesor Raisman temu
posvetil praktično vse svoje znanstvenoraziskovalno delo, gre za »dobra
štiri desetletja iskanja na področju nevrologije, kjer vlada prepričanje, da se
poškodovane nevronske celice pač ne
dajo obnoviti«. In naposled sledi potrditev, da se »vseeno da«, čeprav so prvi
koraki negotovi in kratki. A obetavni.
Za lažje razumevanje dolgoletnega temeljnega raziskovanja in kliničnih preizkusov ter potovanja signalnih
sporočil po zelo dolgih živcih od glave
prek hrbtenjače in vse do stopal pa
tudi izvedenega postopka s presaditvijo celic nosu je prof. Raisman za širšo
javnost izbral prispodobo iz vsakdanjega življenja. »Vsak si lahko predstavlja,
kako nepretrgano in nemoteno poteka
promet na primer po avtocesti M1 od
Londona do Edinburga – do trenutka,
ko jo na določenem delu nepričakovano in popolnoma prekine kakšna
naravna nesreča. In kaj takrat preostane voznikom? Poiskati morajo načrt B
in iskati obvozne poti, strokovnjaki pa
morajo najti najbolj primeren način
za premostitev ovire.« Poenostavljeno
rečeno, tako so strokovnjaki prvič na
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svetu pri omenjenem moškem Dareku
Fidyku »znova povezali oziroma premostili prekinjeno živčno povezavo v
hrbtenjači«.
Usodna poškodba
Bolgar Darek Fidyka, nekdanji gasilec, je bil zaradi poškodovane hrbtenjače – nekdo ga je z nožem zabodel
v hrbet – štiri leta povsem hrom v
spodnjem delu telesa. Poškodba je bila
ocenjena za zelo hudo in zdravniki so
mu kljub intenzivni fizioterapiji dajali
manj kot odstotek možnosti, da bi še
kdaj shodil. Tako si ni težko predstavljati, s kolikšnim vznemirjenjem je tudi
sam, tako kot omenjena skupina strokovnjakov, čakal, ali bo prvič izvedeni
poseg prinesel pričakovane rezultate
ali se bo vse ponesrečilo.
V prvih treh mesecih, ko je nadaljeval fizioterapijo, se res »ni zgodilo nič
opaznega«. V naslednjih treh mesecih
je začel zaznavati prve spremembe v
spodnjem delu telesa: od pasu navzdol in v nogah. Naslednji meseci so,
sicer še vedno počasi in postopoma,
zanj vseeno že pomenili prepoznavno
psihofizično preobrazbo. To je bil čas,
ko so se vse bolj opazno krepile živčne
povezave in občutki v spodnjih okončinah ter možnost za vnovično hojo, najprej z opornicami in drugimi pomagali,
pozneje z enostavnejšimi pripomočki.
Spodbudni so bili tudi zaznave in občutki v mehurju ter prebavilih. In znova
se je začel zavedati, da je moški ...
Ko nas zadene nesreča
Kako zna človek ceniti tudi majhne
dosežke, ki mu omogočijo bolj samostojno življenje, vedo le tisti, ki so doživeli tako hude poškodbe hrbtenjače
oz. njihovi svojci, pripoveduje Darek
Fidyka, ki se zdaj, čeprav še daleč od
končnega cilja, počuti kot prerojen in
poln upanja, da se bo največja želja nekoč izpolnila.
Veliko upanje, da bi sodobna bio-

medicina in številne znanstvene vede,
ki že nekaj časa intenzivno sodelujejo
na tem področju, nekoč pomagale še
milijonom drugih s poškodovano hrbtenjačo, je spodbudilo ustanovitelje
dveh angleških fundacij, da sta denarno podprli omenjeni projekt oz. podpirata tudi druge tovrstne raziskave. To
sta angleška Fundacija za raziskovanje
matičnih celic in Nicholls Spinal Injury
Foudation (NSIF). Prvo vodi dr. Richard
Sykes, drugo je ustanovil David Nicholls, čigar sin je leta 2003 postal paraplegik po nesrečnem skoku v vodo.
Samo slednja fundacija je podprla raziskave s podporo v višini 1,26 milijona
evrov.
Vse gre hitreje
Na srečo znanost napreduje in možnosti za hitrejši prenos znanstvenih
informacij in kliničnih izkušenj lahko
spodbudijo raziskovalce, da združijo
znanje ter ob dodatni finančni podpori
hitreje zboljšajo možnosti zdravljenja
takšnih in podobnih poškodb. Kot je
znano, v številnih raziskovalnih središčih po svetu že vrsto let z večjim ali
manjšim uspehom raziskujejo možnosti zdravljenja različnih degenerativnih
bolezni in živčnomišičnih poškodb
predvsem z matičnimi celicami. Seveda vedno najprej na celičnih kulturah
in živalskih modelih, nato pri ljudeh.
Poleg nacionalnih raziskovalnih institucij te raziskave podpirajo tudi različne fundacije, ki so jih ustanovile znane
osebnosti. Predvsem v zadnjem desetletju so tako z različnih koncev sveta
poročali o tem, da so »hrome podgane
po zdravljenju s presajenimi živčnimi
celicami shodile«.
Sledila so poročila s podobnimi poskusi na drugih živalskih vrstah in tudi
pri ljudeh. Med takšne poskuse spada
poskusno zdravljenje, kjer so pol ducata prostovoljcem s poškodovano
hrbtenjačo vbrizgali oligodendrocite,
to je pripravke iz človeških matičnih
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celic, ki obdajajo aksone živčnih celic
v osrednjem živčevju in oblikujejo mielinske ovojnice; slednje kot izolatorji
omogočajo hitrejše prevajanje električnih impulzov v nevronih. Tudi to naj bi
bila ena od poti za spodbujanje rasti
poškodovanih živčnih celic, ki prenašajo nevronska sporočila z enega konca
telesa do drugega. Prav tako štejejo
med spodbudna tudi novejša poročila
o poskusih strokovnjakov glasgowske
univerze, kjer so bolnikom po možganski kapi presadili matične celice na
prizadeta mesta v možganih in dosegli
zboljšanje.
Britansko-poljska skupina znanstvenikov namerava z raziskavami nadaljevati, ker bi radi izpopolnili različne
postopke za izbiro najboljših odvzetih
vzorcev nazalnih celic, njihovo razmnoževanje, rast in uspešno presaditev. Če
bodo zbrali dovolj denarja, naj bi v prihodnje zdravili predvidoma 10 bolnikov iz Velike Britanije in Poljske.
Ob vsem navdušenju nad uspehom, ki obeta, strokovnjaki opozarjajo,
da je to šele prvi poskus, ki ga bo treba
skrbno spremljati. Priznani strokovnjak
za zdravljenje s presajenimi celicami
z univerze v Koloradu dr. John Sladek
opozarja, da je treba za dokončno
ovrednotenje posega opraviti več podobnih posegov in bolnike dalj časa
spremljati. Šele potem bo mogoče realno ocenjevanje metode.
Ni rešitev za vse
Večina dosedanjih poskusov, da bi
spodbudili obnovitveno sposobnost
hrbtenjače, ni dala tako spodbudnih
rezultatov kot delo angleško-poljske
ekipe, ki je združila kombinacijo več
dejavnikov, komentira poskus zdravljenja hrbtenjače z olfaktornimi ovojnimi
celicami prof. dr. Maja Bresjanac, dr.
med., iz laboratorija za regeneracijo
in plastičnost živčevja MF Univerze v
Ljubljani. Raziskovalci so uporabili štiri koščke kožnega živca iz bolnikove
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noge (suralni živec) za premostitev
špranje med koncema prerezane hrbtenjače. Oba konca hrbtenjače so obrezali, da so odstranili brazgotino po
poškodbi, in vanju vbrizgali celice, ki
so jih prav tako odvzeli bolniku, in sicer
iz vohalnega dela možganov, ki je tik
nad vohalno sluznico v zgornjem delu
nosu, tako imenovanega olfaktornega
bulbusa. Odvzem bulbusa je zajemal

splošno anestezijo in odpiranje stranskega čelnega dela lobanje. Celice, ki
so jih za presaditev v hrbtenjačo namensko pridobili iz bolnikovih vohalnih možganov, so olfaktorne ovojne
celice (OOC). Tudi če sprejmemo domnevo, da je izboljšanje funkcije pri
bolniku res posledica regeneracije na
račun OOC in koščkov suralnega živca
(za kar ni nedvoumnih pokazateljev), ta

primer ne nakazuje rešitve za vse druge ljudi z okvaro hrbtenjače. Hrbtenjača je bila pri opisanem primeru ostro
(in nepopolno) prerezana z nožem,
večina poškodb hrbtenjače ni te vrste.
Poleg tega je poseg terjal odpiranje
glave z odstranitvijo dela možganov.
Tak poseg ni brez tveganj, ki jih je treba
pretehtati glede na oceno morebitne
koristi, opozarja sogovornica.

S spleta | Novosti na področju dostopnosti za invalide

DOSTOPNOST DO ŽELEZNIŠKEGA
PREVOZA IN INFORMACIJ
Evropska komisija je sprejela uredbo za izboljšanje dostopa invalidnih oseb in oseb z
omejeno mobilnostjo do železniškega prevoza, na RTV je začela delovati nova spletna
stran za osebe z različnimi oviranostmi.
UREDBA ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPA
INVALIDNIH OSEB IN OSEB Z OMEJENO
MOBILNOSTJO DO ŽELEZNIŠKEGA
PREVOZA
Evropska komisija je sprejela uredbo za izboljšanje dostopa invalidnih
oseb in oseb z omejeno mobilnostjo
do železniškega prevoza, s čimer bo
več ljudi s posebnimi potrebami lažje
uporabljalo železniški promet.
Nove tehnične zahteve oz. specifikacije za interoperabilnost med
drugim predvidevajo povečanje širine
odprtih vrat in obvezno uvedbo taktilnih sprehajalnih oznak na železniških
postajah. V vseh delih kompozicije vlakov bo po novem potrebno spoštovati
zahteve o minimalni razsvetljavi in na
območjih, predvidenih za invalidske
vozičke, zagotoviti ustrezne rampe. Iz
predstavništva Komisije v Sloveniji sporočajo, da bodo nova pravila v celo100

tnem evropskem železniškem omrežju
stopila v veljavo januarja 2015.
(Vir: http://www.cnvos.info/sl/index
/article/id/11006/cid/92 [dostopno: 25.
11. 2014])
POVEČATI DOSTOPNOST INFORMACIJ
Da bi povečali dostopnost vsebin
RTV za osebe z različnimi oviranostmi, je pričela delovati nova spletna
stran: www.rtvslo.si/dostopno.
Portal je tehnično prilagojen senzornim invalidom, torej slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim, vsebinsko pa je namenjen vsem, ki imajo
različne oblike oviranosti. Osnovna ideja je bila na enem mestu združiti vse doslej razdrobljene vsebine oz. vsebine, ki
niso bile dostopne v medmrežju, hkrati
bo uredništvo pripravljalo lastne vsebine. »Vsak ima pravico do informacij in če
ta informacija ni dostopna, ker si slep ali

gluh, te to postavlja v podrejen položaj.
Namen našega portala je spremeniti
takšno stanje: povečati dostopnost,« je
temeljno poslanstvo opisala Vesna
Pfeiffer, urednica spletne strani.
Po besedah Luke Zebca so si ustvarjalci spletne strani prizadevali zadostiti
predvsem vsebinskemu cilju: na enem
samem mestu zbrati vse vsebine, ki
nastajajo v okviru RTV-ja, torej na radiu,
televiziji in spletu, ter dostop do njih
omogočiti osebam z različnimi ovirami. Za gluhe in naglušne so na voljo
vsebine, opremljene s podnapisi in
tolmačem, za slepe pa vsebine z avdiodeskripcijo, torej z dodatnimi zvočnimi
opisi.
(Vir: (http://www.rtvslo.si/dostopno
/o-strani [dostopno: 26. 11. 2014]).
Veseli bodo vaših predlogov in
mnenj, ki jih lahko sporočite na elektronski naslov: dostopno@rtvslo.si.
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Zveza paraplegikov Slovenije

Štihova 14

1000 Ljubljana

17/12/14 14:3

Prostovoljne prispevke za nakup
urodinamske aparature lahko nakažete na:
TRR Zveze - 03170-1001146571 - sklic: 40 (SKB)

email: info@zveza-paraplegikov.si
www.zveza-paraplegikov.si

tel: +386 (0) 1 432 71 38
fax: +386 (0) 1 432 72 52
gsm: +386 (0) 51 618 803

Štihova 14, 1000 Ljubljana

Zveza paraplegikov
Slovenije

Spoštovani!
Davčni zavezanci za odmero dohodnine se lahko odločite, da do 0,5 odstotkov
dohodnine, odmerjene od vaših dohodkov, ki se štejejo v letno davčno osnovo,
namenite Zvezi paraplegikov Slovenije. Omenjeni del bo v nasprotnem primeru pripadel državnemu proračunu.
Zveza paraplegikov Slovenije bo ves izkupiček odmerjenih sredstev namenila nakupu urodinamske naprave za potrebe Kliničnega oddelka za
Urologijo, UKC Ljubljana, kjer se vsakodnevno srečujejo z bolniki, ki
imajo moteno delovanje sečil.

(izpostava)

(Ime pošte)

Podatki o davčnem zavezancu

(Ime in priimek davčnega zavezanca)

(Podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(Poštna številka)

(Davčna številka)

(Pristojni davčni urad)

Zveza paraplegikov Slovenije

(Dne)

96624116

0,5 %

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

(V/Na)

(Podpis zavezanca/ke)
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“Shranjevanje urina v mehurju je del normalnega življenja. Bolezni, povezane z
nepravilnim delovanjem mehurja, lahko nevarno ogrozijo zdravje bolnika. Urodinamska naprava omogoča natančno oceno delovanja mehurja, kar je za bolnike
z nevrološkimi boleznimi izjemnega pomena. S to napravo je mogoče oceniti potrebo po pravočasnem in primernem zdravljenju, katerega cilj je ohranitev optimalnega delovanja ledvic in celotnega urinskega sistema. Taka naprava je zlati
standard v diagnostiki prekomernega delovanja mehurja in jo naš oddelek kot terciarna ustanova nujno potrebuje. Brez te naprave so primorani naši pacienti iskati nasvete in preiskave v drugih ustanovah. To odlaga pravočasno zdravljenje in
zmanjšuje voljo po izvedbi pravočasnih preventivnih ukrepov za njihova sečila.”
asist. Borut Gubina, dr. med., spec. urolog, feBU

Predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije

Dane Kastelic

Vsem, ki boste prejeli naše POVABILO v vednost, prisrčno priporočamo, da
izkoristite to priložnost do 28. decembra. Zavezujemo se, da bomo sredstva, ki
jih boste namenili Zvezi paraplegikov Slovenije, porabili izključno za nakup
urodinamske aparature, katere pomen je obrazložen s strani zdravnika. Potrebujemo Vašo pomoč, zato Vas prosimo, da darujete s prispevkom na podlagi sprejetega Zakona o dohodnini. Izpolnjeni obrazec lahko pošljete na Zvezo
paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana - POŠTNINA JE ŽE PLAČANA ali ga oddate VAŠI najbližnji izpostavi finančnega urada (FURS). Na tel:
01 43 27 138 pa lahko prejmete dodatne informacije ali naročite dodatne obrazce, če jih potrebujete.
Iskrena hvala vsem, ki se boste za to obliko podpore odločili in jo tudi uresničili v korist vseh državljanov.
asist. Bojan Štrus, dr. med.
spec. urolog

Predstojnik
KO za Urologijo UKC Ljubljana
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Rešitev kviza iz 138. številke:
ČE SE ZGODAJ SELIJO PTIČI,
BO HUDA ZIMA OB BOŽIČI.

KVIZ ZA RAZVEDRILO
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Pri 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.

1. Katere bolezni zdravi
nefrolog?
V - ledvične
A - spolne
T - pljučne

7. Pri Begunjah so
razvaline gradu:
F - Hmeljnik
M - Kamen
O - Rajhenburg

2.
V
D
E

8.
V
B
C

Kaj je bumerang?
- vrsta kumar
- metalno orožje
- tropska rastlina

Sotla se izliva v:
- Dravinjo
- Savo
- Voglajno

3. Katera tujka označuje
nesmrtnost?
Č - atanazija
B - evtanazija
U - idionazija

9. Rastlino ceptec
imenujemo tudi:
P - jeglič
L - možic
U - lepi čeveljc

4. Katera premica deli lik
na dva enaka dela?
K - tangenta
E - simetrala
L - normala

10. Kaj je karburator?
S - uplinjač
J - pedal
N - zbiralnik

5.
D
Š
C

Kdo je avtor opere Carmen?
- Richard Wagner
- Giacomo Puccini
- Georges Bizet

6.
R
S
Ž

Največ lubenic pridela:
- Kitajska
- Mehika
- Avstralija

11. Kemijski element
s simbolom B je:
M - baker
R - brom
I - bor
12. Kdaj praznujemo
vrnitev Primorske
k matični domovini?
Z - 28. julija
T - 15. septembra
E - 16. Avgusta

13. Veda o psih je:
H - mikrobiologija
A - kinologija
U - penologija
14. Kaj je ploščič?
G - sladkovodna riba
A - deščica za pokrivanje
streh
Š - športni rekvizit
15. Kje je čebelarski muzej?
F - v Litiji
V - na Ptuju
O - v Radovljici
16. Drugo ime za šipek je:
Z - babji zob
L - mačje oko
I - zajčje oko
17. Kdaj goduje sv. Barbara
zavetnica rudarjev:
C - 4. februarja
J - 4. januarja
K - 4. decembra
18. Zmagovalec letošnje
slovenske popevke po
mnenju strokovne žirije je:
D - Darja Švajger
L - Rudi Bučar
P - Nuša Derenda
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• AJIJ - Hussen Kurbu, večkratni državni prvak Indije v cestnem kolesarstvu.
Pravilno geslo križanke iz Paraplegika št. 138 se glasi:
v AJIJ	
  
-‐	
  Hussen	
  
Kurbu,	
  večkratni	
  državni	
  prvak	
  Indije	
  v	
  DÜSSELDORF
cestnem	
  kolesarstvu.	
  
apetan	
  kolesarske	
  
ekipe	
  Maharashtra.	
  
Kapetan
kolesarske
ekipe Maharashtra.
REHACARE,KMEDNARODNI
SEJEM INVALIDSKE
OPREME
• CEARA
- brazilska -‐zvezna
država z
z vezna	
  
glavnim mestom
v CEARA	
  
	
  brazilska	
  
država	
  Fortaleza.
z	
  glavnim	
  mestom	
  FNagrajenci
ortaleza.	
  križanke Paraplegika št. 138:
• ENIGU - otok, ki se nahaja v atolu Majuro, kateri spada pod Marshallove otoke. Marija MRAK, Prešernova 44, Zagorje ob Savi; Tina PAVLOVIČ,
v ENIGU	
  -‐	
  otok,	
  ki	
  se	
  nahaja	
  v	
  atolu	
  Majuro,	
  kateri	
  spada	
  
pod	
  Marshallove	
  otoke.	
  
• JUNKER - gojenec vojaške šole v carski Rusiji.
Ul. 15. maja 19 c, Koper; Jožica KERČ, Šolska ulica 24, Mozirje.
v JUNKER	
  
-‐	
  gYelena),
ojenec	
  
vojaške	
  
šole	
  ritmična
v	
  carski	
  
Rusiji.	
  
• L ARKINA
- Elena (tudi
nekdanja
sovjetska
gimnastičarka,
Pravilno geslo križanke pošljite po pošti ali e-pošti do 1. januarja 2015
dobitnica srebrne medalje leta 1985 na prvenstvu v ZSSR. Leta 1987 se je
v LARKINA	
  -‐	
  Elena	
  (tudi	
  Yelena),	
  nekdanja	
  sovjetska	
  ritmična	
  
gimnastičarka,	
  dobitnica	
  srebrne	
  medalje	
  leta	
  1985	
  na	
  
pridružila moskovski državni šoli za cirkuško in estradno umetnost.
na naslov Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p.p. 5714,
prvenstvu	
  
v
	
  
Z
SSR.	
  
L
eta	
  
1
987	
  
s
e	
  
j
e	
  
p
ridružila	
  
m
oskovski	
  
d
ržavni	
  
šoli	
  
a	
  e-naslov
cirkuško	
  
in	
  estradno	
  umetnost.	
  
1001 Ljubljana
ali zna
info@zveza-paraplegikov.si.
• ROMANOV - Pantelejmon Sergejevič (1884—1938), ruski pisatelj.

v ROMANOV	
  -‐	
  Pantelejmon	
  Sergejevič	
  (1884—1938),	
  ruski	
  pisatelj.	
  
	
  
	
  

