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07 TEŽAVE Z NEFUNKCIONALNIMI STRANIŠČNIMI ŠKOLJKAMI ZA INVALIDE
Ivana Gornik 

Morebiti se lahko končno nadejamo večjih sprememb glede straniščnih školjk z značilno turkizno straniščno desko ter 
podobnih, ki imajo na sprednjem delu školjke udrtino. Te so invalidom neprijazne. Društvo za kronično vnetno čre-
vesno bolezen vsako leto izvaja akcijo Naj javno stranišče. Odločili so se, da nas, paraplegike in tetraplegike, vzamejo 
pod svoje okrilje in poskušajo vplivati na odpravo obstoječih straniščnih školjk, ki bi se jih potem zamenjalo s povsem 
običajnimi.

08 PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM 
Sporočilo za javnost

V okviru kampanje »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« je Fakulteta za varnostne 
vede Univerze v Mariboru, pod vodstvom izr. prof. dr. Aleša Bučarja Ručmana, izvedla ponovitveno raziskavo, s katero 
so partnerji kampanje želeli preveriti stanje na področju (ne)upravičenega parkiranja na invalidskih parkirnih mestih. 
Raziskava, ki se je izvajala konec leta 2018, je pokazala, da je delež kršitev na opazovanih parkirnih mestih v Ljubljani, v 
primerjavi z isto raziskavo iz leta 2015, upadel za kar 58 %.

09 IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE PREK PODJEMNE POGODBE ALI KOT SAMOSTOJNI PODJETNIK  
Matej Vrbajs

Izvajanje osebne asistence od začetka letošnjega leta ureja novi Zakon o osebni asistenci, ki določa tudi, kdo je lahko 
izvajalec osebne asistence in kakšne pogodbe morajo izpolnjevati osebni asistenti, ki takšno pomoč nudijo. Med 
drugim določa tudi možnosti izvajanja osebne asistence na podlagi podjemne pogodbe ali kot samostojni podjetnik.

11 »NAŠ KORAK SE VRTI ŽE POL STOLETJA«
Jože Globokar  

V sloganu »Naš korak se vrti že pol stoletja« se je ta korak zavrtel do številke 50. To je visok in častitljiv jubilej, ki smo ga 
ob dnevu paraplegikov in na dan ustanovitve, 16. aprila 2019, dostojno in slovesno proslavili v Domu paraplegikov 
Pacug.

15 VSESLOVENSKO SREČANJE PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV  
Jože Globokar 

Paraplegiki in tetraplegiki iz vseh devetih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije smo se 15. junija 2019 
zbrali na tretjem vseslovenskem srečanju na Vranskem. Člani, svojci in sodelavci so se lahko pred samo prireditvijo v 
cerkvi Sv. Mihaela udeležili Sv. maše, ki jo je daroval ljubljanski škof msgr. dr. Franc Šuštar.

22 PRVAK LIGE JE ŠESTIČ ZAPORED KKI VRBAS 
Jože Globokar

V športni dvorani na Vranskem so 13. aprila 2019 ekipe Regionalne NLB Wheel lige sklenile tekmovanje. V XI. sezoni 
2018/2019 so se po treh rednih krogih v skupinah A in B ter polfinalnem srečanju pomerile še za končne uvrstitve. .

35 NAJVEČJI NAMIZNOTENIŠKI TURNIR NA SVETU
Lutfi Abdullahu

V športni dvorani Tri Lilije v Laškem je od 8. do 11. maja 2019 potekal 16. mednarodni namiznoteniški turnir za športnike 
invalide – Slovenia Open Thermana Laško 2019, ki ga je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski 
komite. Slovenske barve so pod vodstvom trenerja Darka Kojadinovića zastopali Andreja Dolinar, Barbara Meglič, Bo-
jan Lukežič, Primož Kancler ter Luka Trtnik.

52 IGOR KRISCH, PRVI DRŽAVNI PRVAK V APNEI
povzel Jože Globokar

V bazenu Doma paraplegikov v Pacugu je 27. in 28. aprila 2019 potekalo prvo mednarodno tekmovanje v apnei za in-
valide »D’APNEA.« Tekmovanje je štelo za prvo državno prvenstvo Slovenije, hkrati pa tudi za izbirno tekmo za odprto 
prvenstvo Rusije, ki bo septembra 2019. V statični apnei so se pomerili invalidi s Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, 
Rusije in Slovenije, najboljši rezultat pa je s časom 4 minute in 48 sekund dosegel Igor Krisch (Slovenija), drugi je bil 
Milan Šolaja (Srbija) 4 minute in 33 sekund, tretji pa Nino Batagelj (Slovenija) 3 minute in 30 sekund.

[ VSEBINA ]
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[   UVODNEBESEDE   ]

Dane Kastelic | Kolumna predsednika

Drage članice in člani društev  
paraplegikov, drage bralke in  
bralci naše revije Paraplegik!
Za nami je eno izmed prvih praznovanj, ki jih ob letošnjem jubilejnem letu pripravljamo, ko ZPS praznuje abrahama, 
naša društva pa 40-letnico organiziranega delovanja. Na rojstni dan naše organizacije, 16. aprila, smo poleg 
slavnostne seje Upravnega odbora izvedli zelo medijsko odmevno slavnostno Akademijo v Domu paraplegikov 
Pacug. S tem dejanjem smo v določenem delu neposredno pokazali na naše dosežke v preteklosti, hkrati pa tudi 
opozorili slovensko javnost, da obstaja ustanova, ki je popolnoma prilagojena za rehabilitacijo in počitnikovanje 
invalidu na invalidskem vozičku.

Da je naša organizacija res zazna-
movala polstoletno zgodovino 
in pustila pomemben pečat na 

področju invalidskega in socialnega var-
stva v slovenskem prostoru, sta s svojo 
prisotnostjo potrdila tudi predsednik 
Vlade Republike Slovenije, gospod Mar-
jan Šarec, naša resorna ministrica za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, gospa mag. Ksenija Klamp-
fer in Varuh človekovih pravic, gospod 
Peter Svetina.  Prisotni so bili tudi drugi 
eminentni gostje, poslanci, državni svet-
niki, župani obalnih občin, predstavniki 
ministrstev in predstojniki institucij, s 
katerimi zveza sodeluje na različnih 
področjih. Tako številčno udeležbo in na 
tako visoki ravni zastopano udeležbo si 
lahko naša organizacija šteje v veliko čast 
in priznanje. Prepričan sem tudi, da so 
vsa naša izpostavljena odprta vprašanja 
zaznali in jih bodo pri svojem delu tudi 
maksimalno upoštevali, saj jih je na to 
opozoril tudi predsednik Vlade v svojem 
slavnostnem govoru. Podeljene so bile 
tudi plakete zaslužnim in naziv častnega 
člana, ki ga je prejel Jože Okoren, in se 
tako pridružil ustanovnim članom naše 
organizacije, ki so to najvišje priznanje 
prejeli pred desetimi leti. Počaščen sem 
bil, da so se Akademije udeležili tudi 
trije ustanovni člani naše organizacije, 
Pavlica Sitar, Vojko Gašperut in Jože 
Globokar, ki je na koncu skupaj s pred-
sednikom Vlade in predsednikom zveze 
simbolično posadil vrtnico pred domom 

paraplegikov, ki simbolizira življenje, s 
svojim krasnim cvetenjem lepoto in trni, 
ki opozarjajo tudi na bridkosti. In če je 
pri vrtnici zlomljen cvet, le-ta simbolizira 
tudi poškodbo hrbtenjače, ki jo je Jože 
Globokar utrpel pri skoku v vodo. To 
skupno dejanje je bilo hkrati tudi opo-
zorilo, da se ne skače v vodo tam, kjer 
nismo prepričani o njeni globini.  
   Akademija je bila izpeljana pod taktirko 
Barbare Slaček, kateri se ob tej priliki 
zahvaljujem za vso njeno koordinacijo 
in opravljeno delo. Vse letošnje dogodke 
ob tako visokem jubileju naše organi-
zacije zaradi 25 % znižanja sredstev FIHO 
izvajamo malo bolj skromno, a zato nič 
manj pristno, saj glavnino stroškov kri-
jemo s pomočjo donatorjev in sponzor-
jev posameznih prireditev.
   Poleg vseh naših in društvenih jubilej-
nih dogodkov se je zgodil tudi praznik 
demokracije z volitvami v Evropski par-
lament. Prvič smo imeli med kandidati 
za evropske poslance tudi paraplegika, 
Davorina Kopšeta. Za njegov pogum, 
da se je podal na tako zahtevno in ne-
predvidljivo pot kljub paraplegiji, ki ga je 
spremljala na življenjski poti, mu lahko 
samo čestitam. Drage sočlanice in člani, 
vzpodbudo sočlana imate, preizkusite se 
na naslednjem prazniku demokracije!
   Je pa bila naša organizacija kadrovsko 
bolj uspešna na Evropskem kongresu 
paraplegikov – ESCIF na Švedskem v 
Geöteborgu, saj je bila Mirjam Kanalec, 
predsednica naše Skupščine kot naša 

kandidatka izvoljena v petčlanski izvršni 
odbor, za kar ji v imenu vseh iskreno 
čestitam in ji želim veliko uspeha pri 
njenem delu v dobro para in tetraple-
gikov. Mimogrede naj omenim, da je 
bila Zveza paraplegikov tudi pobudnica 
ustanovitve evropske povezave in je 
aktivno sodelovala na ustanovnem kon-
gresu leta 2006 v Švici.
   Spoštovane članice in člani, z obrav-
navo Letnega in revizijskega poročila na 
junijski Skupščini Zveze paraplegikov 
zaključujemo poslovno leto naše organi-
zacije za leto 2018. Bilo je v predvidenih 
pričakovanjih in s sprejetim programom, 
ki so jih obravnavali organi upravljanja 
zveze, vas pa sem o vsem seznanjal s 
sodelavci na vaših Zborih članov po 
Sloveniji. Leto 2019 je bolj negotovo, saj 
so se za četrtino znižali prihodki FIHO, na 
kar smo se pritožili, vendar dokončnega 
odgovora  še nismo prejeli. V zraku je 
kandidatura na razpis za strokovnega 
delavca, ki smo jo poslali na resorno 
ministrstvo, tako da je kar nekaj odprtih 
dilem. Po drugi strani pa sem izredno 
vesel in zadovoljen, da se je program 
Osebne asistence pod taktirko strokov-
ne vodje Špele Šušteršič in Hane Er-
menc iz obdobja do 31. 12. 2018, na 
podlagi Zakona o osebni asistenci s 1. 1. 
2019 preoblikoval v dejavnost in s tem 
omogočil osebno asistenco vsem inva-
lidom, ki so s strani strokovne komisije 
in pristojnega centra za socialno delo 
pridobili ustrezno odločbo. Ta zakon je 
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civilizacijski dosežek slovenske družbe, 
ki pa bo pokazal dobre in zagotovo tudi 
kakšno slabo plat po polletnem izvajan-
ju. In prepričan sem, da bo na podlagi 
poglobljene analize v prihodnje doživel 
kakšno izvedbeno dopolnitev, o tem pa 
zagotovo v prihodnjih izdajah Paraple-
gika. 
   V polnem teku je letošnja obnovitvena 
rehabilitacija, ki jo v glavnini sofinancira 
ZZZS. Ob tej priliki vam sporočam, da je 
po meni znanih podatkih še nekaj pros-
tih mest v našem domu paraplegikov v 
mesecih septembru in oktobru. To sta 
lahko izredno lepa meseca za obmorsko 
klimo. Drage članice in člani, priporočam 
udeležbo na obnovitveni rehabilitaciji v 
našem domu, saj sem sam kot uporab-
nik odlično medicinsko rehabilitacijo, ne 
glede na vreme, izkusil že v prvi skupini 
meseca maja. Verjamem, da si vsi skupaj 
želimo odlično izvedeno medicinsko 
rehabilitacijo, ki je za vse nas bistvenega 
pomena, ali ne? Zato izkoristimo ponu-
jeno priložnost in se prijavimo v Pacug!
   Preden zaključim današnjo kolumno, 
naj vas nagovorim še z mislijo izumitelja 
Mihajla Pupina, ki je dejal: »Nobena stvar 
ne naredi človeka srečnejšega kot nje-
govo lastno prepričanje, da je naredil 
najboljše, kar je mogel.« V tem duhu 
vsem bralkam in bralcem Paraplegika 
želim, da prijetno preživite prihajajoče 
počitniške dni v krogu svojih dragih in 
prijateljev, skratka, kjer koli že boste, se 
imejte lepo! 

[   UVODNEBESEDE   ]

ZAHVALA

Donatorji in sponzorji, kateri so omogočili kvalitetno 
izvedbo Akademije v Pacugu in vseslovensko srečanje 
članov na Vranskem ob 50. letnici organiziranega delovan-
ja Zveze paraplegikov Slovenije v slovenskem prostoru so 
bili: Dom paraplegikov, d. o. o., Tik Kobarid, d. o. o., Ther-
mana Laško, d. o. o., Thomy F.E., d. o. o., FIHO, Delo, d. o. o., 
Občina Vransko, Loterija Slovenije, d. d., Petrol, d. d., Krka, 
d. d., Prevent & Deloza, d. o. o., Sanolabor, d. d., Instalacije 
Kovačič, d. o. o., Varn, d. o. o., Korona, d. d., Ortosana, d. o. 
o., Avbreht, Zajc in partnerji, odvetniška družba, d. o. o., 
Arcont, d. d., Dolinšek transporti, d. o. o., Doorson, d. o. o., 

Helpy, d. o. o., Biro ES, d. o. o. in Davorin Kopše.

Vsem sponzorjem in donatorjem se v imenu Zveze paraple-
gikov za njihovo družbeno odgovornost iskreno zahvalju-
jem in jim želim tudi v prihodnje veliko poslovnih uspehov!

Seznanjeni smo s primeri vaših članov, 
ki so vrsto let uporabljali stalni urinski 
kateter in zbiralnike za seč (šifre 1189, 
1190, 1191), ki so sicer predvideni v kom-
binaciji pri uporabnikih urinal kondo-
mov. Težava je v volumnu vrečke, ker je 
zbiralnik (vrečka) za uporabo s stalnim 
urinskim katetrom volumna le 2 litra. 
Predvsem vaši člani pa potrebujejo 
manjše vrečke (1500 ml, 800 ml ...). 
   Sistemsko bomo zadevo uredili za 
naprej, kar seveda traja nekaj časa. Še 
vedno pa je odprto vprašanje steril-
nosti teh zbiralnikov, ko gre za kom-
binacijo s stalnim urinskim katetrom. 
Tudi v okviru komisije, ki je pripravila 
predlog osnovnih zahtev kakovosti 
smo opredelili za zbiralnik za seč (vreč-

ko za seč, šifra 1187) pogoj "sterilnosti". 
Uporabniki (vaši člani) pa trdijo, da že 
vrsto let uporabljajo zbiralnike za seč 
- nesterilne, kjer so imeli na razpolago 
tudi manjše volumne. V okviru komisije 
za pripravo predloga osnovnih zahtev 
kakovosti takrat nihče ni opozoril na ta 
problem, ki se je pojavil. 
 Ugotavljamo, da je v letu 2018 bilo 90 
oseb, ki so uporabljali stalni urinski ka-
teter in zbiralnike za seč, ki jih glede na 
naše predpise ne bi smeli. Te primere 
lahko začasno rešimo samo tako, da 
dokler to sistemsko ne uredimo, da jim 
jih odobrimo v postopku izjemnih odo-
britev - podlaga 259. člen Pravil. 
 Zavarovane osebe naj v teh primerih 
pošljejo na ZZZS, Mikloščeva 24, 1507 

Ljubljana, Oddelek za MP, vlogo za izje-
mno odobritev zbiralnikov za seč (opre-
delijo naj kakšen volumen), priložijo naj 
mnenje ali izvid izbranega osebnega 
zdravnika ali specialista iz katerega je 
razvidno, da gre za uporabnika stal-
nega urinskega katetra in kolikšno šte-
vilo zbiralnikov za seč na mesec naj 
odobrimo - V TEH PRIMERIH SE NE 
IZDAJA NAROČILNICA. Še vedno pa 
se izda naročilnica, če bo nekdo potre-
boval Vrečko za seč z izpustom 2 l (šifra 
1187), ki pa je predvidena za uporabo 
s stalnim urinskim katetrom in bi jo naj 
praviloma uporabljali ponoči.

Drago Perkič, vodja oddelka za medi-
cinske pripomočke pri ZZZS

ZBIRALNIKI ZA SEČ MANJŠIH VOLUMNOV V KOMBINACIJI S STALNIM URINSKIM KATETROM
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Leta 2018 je bil sprejet Zakon o ne-
vladnih organizacijah, ki nekoliko 
drugače ureja status nevladne or-

ganizacije v javnem interesu, zato je bilo 
potrebno do 31. marca letos na Minis-
trstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti posredovati poročilo 
o delu zveze za pretekli dve leti ter spre-
jeti program bodočega delovanja za na-
slednji dve leti na področju socialnega 
varstva. V poročilu je bilo potrebno na-
vesti dosežke zveze na tem področju, kot 
so na primer širjenje strokovnega znanja 
z organiziranjem in izvajanjem različnih 
posvetov, kongresov in drugih oblik 
srečanj, izvajanje programov, ki dopol-
njujejo mrežo javnih zavodov, izdajanje 
periodične publikacije, financiranje na 
lokalni, državni ali mednarodni ravni itd. 
Kot nova strokovna delavka v Zvezi para-
plegikov Slovenije sem pregledala njene 
dosežke, ki se jih je v zadnjih dveh letih 
nabralo kar precej. Zveza je v teh letih 
izvajala program Osebna asistenca, ki je 
članom omogočal samostojno življenje 
v domačem okolju, in je tako pomem-
bno vplival na njihovo kvaliteto življenja 
in socialno vključenost. Leta 2017 je v 
Domu paraplegikov Pacug potekal XII. 
kongres ESCIF, z naslovom »Vseživljenjska 
podpora po okvari hrbtenjače. Hodimo 
po isti poti?«, na katerem je zveza širila 
strokovno znanje o slovenskem modelu 
rehabilitacije in vseživljenjske podpore 

osebam po poškodbi hrbtenjače. Že 
dolga leta širimo strokovno znanje tudi 
z izdajanjem glasila Paraplegik, ki vsebuje 
tako strokovne članke o zakonodaji na 
področju invalidskega in socialnega var-
stva kot tudi članke, ki prikazujejo izva-
janje posebnih socialnih programov in 
učinek, ki jih imajo ti na kvaliteto življenja 
članov. 
   Status nevladne organizacije v javnem 
interesu na področju socialnega varstva 
so morala urediti tudi lokalna društva 
paraplegikov. Na lokalnem nivoju je še 
posebej pomemben program Prevozi 
paraplegikov, ki članom nudi prilago-
jene prevoze na zdravstvene preglede, 
športne prireditve, obnovitveno reha-
bilitacijo, interesne in druge dejavnosti 
društev itd. Tako je članom omogočena 
mobilnost, samostojnost in večja so-
cialna vključenost. Program je pomem-

ben predvsem zato, ker so javni prevozi 
v veliki meri neprilagojeni in članom 
posledično nedostopni. Javni zavodi 
članom ne nudijo prilagojenih prevozov, 
zato društva z izvajanjem tega programa 
pomembno dopolnjujejo mrežo javnih 
zavodov. 
   Nevladne organizacije, ki pridobijo ta 
status, imajo po Zakonu o nevladnih or-
ganizacijah določene pravice. Ena izmed 
teh je tudi prednost pri javnih razpisih 
za pridobivanje sredstev iz državnega 
proračuna. Prav tako lahko ta status pri 
razpisih upoštevajo občine. To pomeni, 
da pridobitev statusa zvezi in lokalnim 
društvom olajša pridobivanje finančnih 
sredstev za izvajanje posebnih social-
nih in drugih programov, ki so namen-
jeni predvsem socialnemu vključevanju 
in izboljšanju kakovosti življenja naših 
članov.

[   DELOZVEZE   ]

Urška Rendulić | Status društva

UREDITEV STATUSA NEVLADNE ORGANIZACIJE V 
JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SOCIALNEGA 
VARSTVA 
Zveza paraplegikov Slovenije je leta 1998 z vlogo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve predlagala, da 
ji podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Ministrstvo je takrat prepozna-
lo, da izvajanje posebnih socialnih programov, kot so kompenziranje invalidnosti, usposabljanje za aktivno življenje 
in delo, prevozi invalidov, presega uresničevanje interesov članov ZPS in ima tako vpliv na širšo javnost. Zato je 
zvezi leta 1999 podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. V prihajajočih 
letih so status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, pridobila tudi lokalna društva 
paraplegikov.

Delovna skupina znotraj kongresa ESCIF v Pacugu v debati na temo »Vseživljenjska podpora 
po okvari hrbtenjače. Hodimo po isti poti?« (Foto: Fotomorgana)
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Petra Leskovšek Lasetzky, ki je 
predsednica ocenjevalne komisije 
v akciji Naj javno stranišče, je Zvezo 

paraplegikov povprašala o mnenju glede 
imenovanih školjk ter nas pozvala, da jim 
posredujemo zapis, v katerem pojasnimo 
svoje težave z nefunkcionalnimi školjkami. 
Mestne občine, ki imajo na javnih mestih 
takšne straniščne školjke, želi namreč opo-
zoriti, da so le-te v bistvu za osebe na inva-
lidskih vozičkih problematične, pri čemer 
bo svetovala zamenjavo obstoječih neus-
treznih z običajnimi. 
   Tako torej lahko upamo, da se bo na 
tem področju končno kaj premaknilo, 
pri čemer pa smo lahko iskreno veseli in 
globoko hvaležni Društvu za KVČB, ki so 
s to gesto za vzgled, kako lahko različna 
društva medsebojno uspešno sodelu-
jejo in so si v medsebojno pomoč. Tako 
redko se namreč zgodi, da se nekdo po-
javi in ti ponudi svojo toplo dlan kot človek 
sočloveku, z željo zgladiti prepreke. Gan-
ljivo je.
   Torej, za kakšne težave gre pri imeno-
vanih školjkah? Včasih je težave invalidnih 
oseb težko ubesediti, vendar če želimo 
kaj spremeniti ali izboljšati, smo mi sami 
odgovorni za to, da se potrudimo us-
trezno ubesediti problem, saj je od tega 
odvisno, ali nam bosta okolica in družba 
pristopili na pomoč. Velikokrat je seveda to 
težko. Ampak če se želimo dejavno, polno 
in čim bolj neomejeno vključevati ter udej-
stvovati v družbi, drugače ne gre. Upajmo, 
da se bodo na opis, ki sledi, odzvali vsi, ki 
so odgovorni za javna stranišča v Sloveniji.
Paraplegiki in tetraplegiki imamo zara-
di poškodbe hrbtenjače zelo slabo 

ravnotežje in pogosto veliko atrofijo mišic. 
Posledično smo v zelo težkem položaju, ko 
gre za straniščne školjke z značilno turkiz-
no straniščno desko iz poliuretana, ki so iz 
serije Dolomite Atlantis in podobnih, kajti 
to pomeni, da gre za WC-školjke, katerih 
sedalo je bistveno večje od običajnega. 
To pomeni tudi, da takšno sedalo ne nudi 
ustrezne podpore telesu pri sedenju na 
njem, pri čemer je tragično dejstvo, da 
osebo s plegijo noge ne držijo, odsotna 
je podpora telesa s strani nog in trupa od 
višine poškodbe navzdol, zato se lahko 
takšna oseba obdrži na školjki izključno 
tako, da se oprime z eno roko ročaja ali 
držaja, da dobesedno ne pade noter. 
   Naslednja težava pa je udrtina na spred-
njem delu školjke, kamor potem negibna 
noga zdrsne noter in zopet, ker plegik nog 
ne more premikati in zato ne nadzorovati, 
ne more vplivati na to, da ena od nog 
ne bi zdrsnila v precej veliko odprtino. To 
tudi večkrat lahko pomeni, da je celo telo 

v izkrivljenem položaju, zvito. Noga, ki je 
ukleščena, pa lahko potem povzroči do-
datno zakrčenost telesa. Pri osebah, ki so 
spastične, se pravi imajo plegijo z nenad-
zorovanimi krči, pa potem takšna situacija 
povzroči dodatne krče, ki jih ni možno nad- 
zorovati. Paraplegiki imajo omejeno kon-
trolo trupa in težko vzdržujejo ravnotežje 
ali pa ga sploh ne morejo. 
   Za zdravega človeka se uporablja nor-
malna WC-školjka običajnih dimenzij, 
invalidom, ki ne morejo premikati nog, 
pa so množično namenjene školjke, ki so 
povsem prevelike in z udrtino v spred- 
njem delu, ki je na takšni školjki ključni del, 
s katerim je sploh človek v stiku s pod-
lago. V zadnjem delu te prevelike školjke 
podpora telesu manjka zaradi prevelikih 
dimenzij in odmika od stene, na katero je 
straniščna školjka pritrjena. Prav žalostno 
je dejstvo, da so ravno te, invalidom ne-
prijazne školjke, tako razširjene po vsej 
Sloveniji.

Ivana Gornik | Zvezi paraplegikov Slovenije je priskočilo na pomoč Društvo za kronično vnetno črevesno 
bolezen (KVČB)

TEŽAVE Z NEFUNKCIONALNIMI STRANIŠČNIMI 
ŠKOLJKAMI ZA INVALIDE
Morebiti se lahko končno nadejamo večjih sprememb glede straniščnih školjk z značilno turkizno straniščno 
desko ter podobnih, ki imajo na sprednjem delu školjke udrtino. Te so invalidom neprijazne. Društvo za KVČB 
vsako leto izvaja akcijo Naj javno stranišče. Odločili so se, da nas, paraplegike in tetraplegike, vzamejo 
pod svoje okrilje in poskušajo vplivati na odpravo obstoječih straniščnih školjk, ki bi se jih potem zamenjalo 
s povsem običajnimi.

[   DELOZVEZE   ]

Takšno sedalo ne nudi ustrezne podpore telesu pri sedenju na njem, zato se lahko takšna 
oseba obdrži na školjki le tako, da se oprime z eno roko ročaja ali držaja, da ne pade noter. 
(Foto: spletni vir)
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[   DELOZVEZE   ]

Letošnji kongres je potekal pod 
naslovom »Znanje je moč« 
in v organizaciji švedskega 

združenja preživelih zaradi otroške 
paralize, nesreč in poškodb ter 
Kompetenčnega centra za poškodbe 
hrbtenjače iz Götheburga. Rdeča nit 
številnih predstavitev so bile infor-
macije, ki osebam z okvaro hrbtenjače 
omogočajo izboljšanje življenja, pred-
vsem pa je pomembno sodelovanje 
stroke in potrošnikov (paraplegikov 
in tetraplegikov). Poudarili so, da je 
potrebno zapleten »znanstveni jezik« 

prilagoditi tako, da bo razumljiv in 
dostopen, torej bo koristil prav tistim, 
katerim so raziskave namenjene. Pred-
stavljene so bile spletne strani, kjer so 
podane koristne informacije tako za 
laike kot strokovnjake. V spletnem uni-
verzumu je na voljo neskončno infor-
macij, najdemo lahko različne spletne 
forume, kjer lahko para in tetraplegiki 
dobijo strokovne nasvete, ali pa si le 
izmenjujejo izkušnje: www.elearnSCI.
org, www.community.paraplegie.ch, 
www.scireproject.com/community, 
www.spinalis.se, www.sciparenting.

com, www.rickhanseninstitute.org, 
www.scimooc.org.
   Seveda pa se tu srečamo z jeziko-
vnim problemom in različnim stanjem 
tako na področju zdravstva, sociale ali 
financ v posameznih državah in skup-
nostih.
Poseben del kongresa je bil posvečen 
lobiranju oziroma vplivanju na politike 
ali javne uslužbence glede vprašanj, 
povezanih z invalidi. Zanimiva je bila 
predstavitev Andersa Westgerda iz 
Göthenburg Independet Living, ki je 
orisal različne kampanje, tako na temo 

Mirjam Kanalec | 14. kongres ESCIF

ZNANJE JE MOČ
V švedskem mestecu Göteborg je med 27. in 29. majem 2019 potekal 14. kongres Evropske zveze para-
plegikov ESCIF,  ki so se ga udeležili predstavniki iz 20. držav, med njimi tudi Slovenija s predstavniki Zveze 
paraplegikov Slovenije.

V prostorih Doma paraplegikov Pacug 
je 4. junija 2019 potekala 6. redna seja 
Skupščine Zveze paraplegikov Slove-
nije. Po pregledu zapisnikov in reali-
zaciji sklepov zadnje in izredne seje, 
so člani skupščine prisluhnili letnim 
poročilom –Nadzornega odbora, Di-
sciplinske komisije, Statutarne komi-
sije in revidiranemu poročilu Zveze. 

Sledila je predstavitev programa dela 
Zveze za leto 2019.
   V nadaljevanju seje so se delegati 
skupščine seznanili še s poročilom 
Nadzornega sveta, poslovnim poro-
čilom za leto 2018 in poslovnim načr-
tom za leto 2019 - za Dom paraplegi-
kov Pacug.
   Na seji skupščine so bili v Nadzor-

ni svet Doma paraplegikov Pacug, d. 
o. o. izvoljeni trije dodatni člani: Da-
mjan Hovnik iz DP Koroške, Simon 
Gračnar iz DP jugozahodne Štajerske 
in Stanko Novak iz DP Prekmurja in 
Prlekije. V petčlanskem Nadzornem 
svetu sta še Mojca Burger in pred-
sednik Zveze Dane Kastelic. Mandat 
jim bo potekel konec leta 2021.

REDNA SKUPŠČINA ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Jože Globokar
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dostopnosti, parkiranja, in provoka-
tivne kampanje »Retarded doll«. Na 
to temo so potekale tudi delavnice, v 
sklopu katerih smo razmišljali o ciljih 
in načinih, kako širom Evrope delovati 
za izboljšanje življenja para in tetra-
plegikov. Delavnice so bile na temo: 
specializirana rehabilitacija, boljši 
dostop do tehničnih pripomočkov, 
javno financiranje vrstniške pomoči, 
spreminjanje odnosa do oseb z ok-
varo hrbtenjače, boljši dostop do ose-
bne asistence.
   V sklopu dogodka je bila tudi redna 
letna skupščina delegatov, kjer so po-
leg rednih formalnosti potekale tudi 
volitve organov zveze, zaradi smrti 
dveh članov organov za predsednika 

in treh članov upravnega odbora. Za 
predsednika ESCIF-a je bil izvoljen 
Stefan Opresnik Jorlev iz Danske, 
za člane upravnega odbora pa Milan 
Kašiak iz Slovaške, Bojana Gladović 

iz Srbije in Mirjam Kanalec iz 
Slovenije. V odboru ostaja tudi Nuutti 
Hiltunen iz Finske,  ki je bil izvoljen za 
podpredsednika že lani.

Kongres je potekal pod geslom »Znanje je moč« (Foto: Mirjam Kanalec)

Kongresa ESCIF so se udeležili predstavniki dvajsetih držav članic (Foto: Tomaž Demšar)

[   DELOZVEZE   ]

Upravni odbor Evropske zveze paraplegikov (z leve): Nuutti Hiltunen, Bojana Gladović, Stefan Opresnik Jorlev (predsednik), Mirjam Kanalec in 
Milan Kašiak. (Foto: arhiv ESCIF)
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[   MREŽENJE   ]

   Ponovitvena raziskava in predstavitev 
rezultatov je ena od aktivnosti kampanje 
»PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne 
na mesta, rezervirana za invalide.«, 
s katero želijo partnerji ozaveščati o pro-
blematiki in posledično vplivati na spre-
membo vedenja slovenskih voznikov. 
Do danes je kampanja postregla z vrsto 
aktivnostmi – od strokovnih posvetov in 
izkustvenih dogodkov za mlade voznike, 
ozaveščevalni video, (https://www.you-
tube.com/watch?v=RW49m-OqskE), 
pobudo za poostren nadzor nad parkirišči 
po celi Sloveniji in še več. Nosilec kam-
panje in vodja raziskave, izr. prof. dr. Aleš 
Bučar Ručman, je projekt nedavno pred-
stavil tudi na Univerzi na Malti, kjer bodo 
kampanjo vzeli kot izhodišče za 

Ponovitvena raziskava pod vodst-
vom izr. prof. dr. Aleša Bučarja 
Ručmana je vključevala nepo-

sredno opazovanje 43 invalidskih 
parkirnih mest na devetih lokacijah v 
Ljubljani, raziskovalci pa so izbrali tista 
parkirna mesta, glede na ugotovitve 
prvotne raziskave iz leta 2015, kjer je 
bil zabeležen največji promet oziroma 
parkiranje vozil. Ugotovitve raziskave 
so pokazale, da je bilo v opazovanem 
času na vseh parkirnih mestih za in-
valide zabeleženih 296 parkiranih 
vozil, med njimi je bilo 43 % takšnih, 
ki niso imela nameščene ustrezne 
invalidske kartice ter 57 % takšnih, 
ki so invalidsko kartico imela. V 

primerjavi z letom 2015 je bilo v letu 
2018 število kršitev na opazovanih 
parkirnih mestih bistveno nižje, 
in sicer za kar 58 %. Obenem se je 
v primerjavi z 2015 za 6 % povečala 
upravičena uporaba teh parkirnih 
mest, torej s strani invalidnih 
oseb, zmanjšal pa se je delež mla-
dih kršiteljev pod 30 let, in sicer za 
12 %. Med prevladujočimi kršitelji je 
še vedno največ moških, ki v večini 
neupravičeno parkirajo za kratek 
čas (kršitve do 15 minut so predstav-
ljale 79 % vseh kršitev). Kot ugotavlja 
izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, je stan-
je glede kršitev boljše na vseh opazo-
vanih lokacijah, vendar daleč od ideal-

nega – še vedno je 43 % neupravičenih 
parkiranj na rezerviranih parkirnih mes-
tih, od tega največ tudi takrat, ko so v 
neposredni bližini prosta več kot tri 
»običajna« mesta (41,6 % vseh kršitev). 
»Ponovitvena raziskava je pokazala, da 
se stanje izboljšuje, a še vedno kaže na 
veliko pomanjkanje družbene zavesti 
in solidarnosti v odnosu do invalidov 
in njihovega položaja v družbi. Skozi 
kampanjo in po pogovorih s številnimi 
upravičenimi uporabniki teh parkirnih 
mest vedno znova ugotavljamo, da gre 
za splošen družbeni problem, ki ga mo-
ramo nagovoriti na različnih ravneh,« je 
še dodal.

Sporočilo za javnost | (Ne)upravičeno parkiranje na parkirnih mestih za invalide

PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM 
V okviru kampanje »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« je Fakulteta za 
varnostne vede Univerze v Mariboru, pod vodstvom izr. prof. dr. Aleša Bučarja Ručmana, izvedla ponovitve-
no raziskavo, s katero so partnerji kampanje želeli preveriti stanje na področju (ne)upravičenega parkiranja 
na invalidskih parkirnih mestih. Raziskava, ki se je izvajala konec leta 2018, je pokazala, da je delež kršitev 
na opazovanih parkirnih mestih v Ljubljani, v primerjavi z isto raziskavo iz leta 2015, upadel za kar 58 %. A 
problematika je še vedno pereča, saj je odstotek kršiteljev še vedno visok, številni pa se za takšna dejanja 
odločajo tudi takrat, ko imajo v neposredni bližini prosta več kot tri »navadna« parkirna mesta.  

(z leve) Nina Lemež, Gal Jakič, Sašo Rink, Vesna Marinko in izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman. 
(Foto: Parkiraj izgovore)

Ozaveščanje je ključno
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[   MREŽENJE   ]

Muhasto na inkluzijskem pohodu ob dnevu za spremembe na Kočo na Planini nad Vrhniko

  Edino, kar je bilo muhastega na april-
skem inkluzijskem pohodu na Planino 
nad Vrhniko, je bilo vreme, in tudi to 
ni bilo tako slabo, da bi nam pokvari-
lo vzdušje. Pohodniki so bili sončno 
razpoloženi, hrana je bila okusna, družba 
prijetna.
   Doživeti nekaj prvič je nekaj drago-
cenega. Prvič v dežju na Kočo. Prvič na 
Planino nad Vrhniko. Prvič v koraku z IN-
planinci. Prvič s skupino vrtčevskih otrok 
na pohodu, ki s svojo razposajenostjo 
privabijo nasmeh na obraze. Več kot 
polovico prijavljenih je prestrašilo 
vreme, a še vedno nas je bilo 109! Od 
tega 29 vrtčevskih otrok, pohodnik s Kor- 
zike in planinec na invalidskem vozičku.
  S pravim namenom, z željo po 
dogodivščini in dobri družbi smo skupaj 

stopali proti vrhu. Osebne izpovedi so se 
prepletale med prostovoljci, najmlajšimi 
in invalidi/OPP. Dojemanje, kaj kdo 
zmore in pogled v vsakdan planinca in-

valida, je za nekatere vsakdanji, za druge 
pa velika neznanka. Vsak je doživel po-
hod nekoliko drugače. Prvi izziv je pred-
stavljal dež, ki je mnogim dodal adrena-

Marjeta Čič, Odbor planinstvo za invalide | OPP / Planinstvo za invalide

OPP S SPOMLADANSKIMI POHODI  
Vreme ni ovira za pohode. Smo pa zadovoljni, če nam sije sonce. Gradimo inkluzijo kot proces, ko se učimo 
živeti drug z drugim in stopamo v polje vseživljenjskega učenja TVU 2019. Ustvarjamo prijetna doživetja, lepe 
trenutke in prijateljstva, ko se razveselimo vsakega snidenja na pohodu. Planinstvo je lahko način življenja za 
vsakogar. 

Muhasto vreme nas ni odvrnilo od pohoda na Planino nad Vrhniko. (Foto: PZS)

načrtovanje svojih aktivnosti. Pomem-
bni partner kampanje je Javna Agen-
cija RS za varnost prometa (AVP), kjer si 
želijo predvsem krepiti zavedanje, da se 
z ravnanjem neupravičenega parkiranja 
na invalidskih parkirnih mestih otežuje 
mobilnost in ovira infrastrukturo. Vesna 
Marinko, v. d. direktorice AVP, poudarja: 
»Ko govorimo o mobilnosti, govorimo o 
pravici posameznika, s čimer se krepita 
samostojnost in stopnja neodvisnosti. 
Posamezniki morajo razumeti, da ljudje 
na invalidskem vozičku ali z drugimi 
pripomočki za hojo za vstop v vozilo 
potrebujejo več prostora. Nerazume-
vanje tega v večini izhaja iz egoizma, 
pomanjkanja morale in empatije ter 
občutka večvrednosti drugih voznikov. 
AVP je v okviru kampanje že sodelovala 
s pozivom na povečanje nadzora nad 

neupravičenim parkiranjem na invalid-
skih mestih v slovenskih občinah in le-
tos bomo s tem nadaljevali. Verjamem, 
da lahko s tovrstnimi dogodki skupaj 
naredimo velike premike in dosežemo 
dolgoročen cilj.« Tudi na Mestni občini 
Ljubljana sodelujejo v kampanji, 
kjer že izvajajo različne aktivnosti na 
področju vključevanja invalidov v širšo 
družbo. Sašo Rink, predsednik Sveta 
za odpravljanje arhitekturnih in ko-
munikacijskih ovir na MOL izpostavlja: 
»Na Mestni občini Ljubljana sledimo in 
uresničujemo aktivnosti našega akcij-
skega načrta, v katerem so zbrani vsi 
ukrepi, ki se dotikajo dostopnosti in 
vključevanja invalidov v družbo. Tre-
ba je izpostaviti, da tukaj ne gre le za 
parkirna mesta, ampak tudi za ostalo in-
frastrukturo. Gre za ovire na javnih pros-

torih, ki onemogočajo mobilnost na 
splošno, ter za pomanjkanje empatije 
in pozornosti s strani posameznika na 
sočloveka. Verjamem, da se bosta stanje 
in ozaveščenost s tovrstnimi projekti 
izboljšala.«

Ozaveščevalne aktivnosti se tekom 
kampanje izvajajo tudi v sodelovanju s 
podpornimi organizacijami kampanje: 
z Zvezo paraplegikov Slovenije, Zvezo 
društev slepih in slabovidnih Slovenije, 
Zvezo Sonček – Zveza društev za cere-
bralno paralizo Slovenije, URI – SOČA, 
Zvezo za šport invalidov Slovenije 
– Paraolimpijski komite in Varuhom 
človekovih pravic.

Spletno mesto projekta: 
http://parkiraj-izgovore.si/ 
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Inkluzijski pohod na Sotinski breg – prekmurski Triglav

Inkluzijski pohod na kočo Antona Bavčerja na Čavnu

  Pohoda so se udeležili stanovalci SVZ 
Hrastovec, uporabniki VDC Polž Lenart, 
uporabniki Sožitja Maribor in nekaj 
posameznikov s Ptuja. Na startu pohoda 
v Sotini v občini Rogaševci, kamor so se 
nekateri pripeljali z avtobusom, drugi s 
kombiniranimi vozili, se nas je zbralo 65 
nadobudnih pohodnikov, dva na inva-
lidskem vozičku.
   Po uvodnih pozdravnih besedah in 
rokovanju smo se podali na uro od- 
daljen, 418 m visok vrh, imenovan Sotin-
ski breg, poznan kot prekmurski Triglav, 
na katerem stoji zelo markanten, 18 m vi-
sok stolp. Na vrhu je sledil daljši odmor za 
okrepčila, žigosanje Dnevnikov in plani-
nec ter prijetno kramljanje ob čudovitih 
pogledih po okolici. Po postanku smo 
se razdelili v dve skupini. Ena skupina 
udeležencev se je po poti vzpona vrnila 
nazaj na izhodišče, druga skupina pa se 
je podala po delu Pomurske planinske 
poti in po poti Treh dežel na drugo stran 
Sotinskega brega, do nekdanjega mej-
nega prehoda s sosednjo Avstrijo. Tukaj 

smo za kratek čas stopili tudi preko meje 
in naredili spominsko fotografijo ter se 
po cesti, mimo kamnoloma, vrnili nazaj 
na izhodišče, kjer nas je čakala okusna 
pica v Okrepčevalnici Šbüll. 
   Tako smo v prijetnem vzdušju in prijaz-
nem okolju zaključili tokratno druženje 
in kdor je bil tam, je lahko videl, da nas 

"inkluzija" še kako dobro povezuje. To 
je bilo še eno nepozabno doživetje z 
ljudmi, ki so "nekoliko drugačni", a so 
ljudje z velikim srcem. »Hvala vsem 
udeležencem za soustvarjanje tokrat-
nega mozaika, ki je bil unikaten in poln 
pozitivnih misli, besed in dejanj,« je 
zapisal Igor Oprešnik.

  Iz Ajdovščine smo se vzpenjali po vi-
jugasti cesti proti Predmeji, od koder so 
pohodniki krenili po planinski poti proti 
Čavnu. 
   Pohodniki so se vzpeli po stopnicah, 
nato je sledila gozdna planinska pot, ki 
je imela na določenih mestih strmejši 
vzpon. Pred vstopom na makadam-
sko cesto je lep del poti zaradi erozije 
speljan preko stop. Na tem delu smo se 
srečali s pohodniki, ki so jo ubrali po ces-
ti.  Avtobus in kombi sta nadaljevala pot 
po cesti do parkirišča pod Čavnom, kjer 
smo se raztovorili z avtobusa. Pohodniki 
in devet oseb na invalidskih vozičkih, od 

Dva »pohodnika« sta bila uporabnika invalidskega vozička. (Foto: PZS)

Za lažjo pot po makadamu smo uporabili »gurtne«. (Foto: PZS)

lin in trmo, s čimer smo dokazali, da nam 
nekaj kapljic ne more do živega. 
  Vsako doživetje nas notranje nagovori. 
Na novo se vzpostavljajo novi pogoji za 
lestvico vrednotenja. 
  Med pohodom je naše zaznavanje 
obrnjeno navzven v pogovor, telesno 
dejavnost, senzorično dojemanje oko-
lice, ki vzpodbudi razmišljanje, povzroči 

premik v razumevanju in pozicioniranju 
medsebojnih odnosov. Pohod je tudi 
interpretacija in razumevanje družbe. 
Odkrivanje, kdo vse je njen posameznik. 
Veliko jih je takšnih, za katere ne vemo, 
da obstajajo, da so del naše družbe. 
Ne opazimo in ne zaznamo jih, a so 
pomemben del.
  »Bravo organizatorjem, pohvale ku-

harju!«
  Zahvaljujemo se zaposlenim za-
varovalne skupine Sava Re, da so nam 
pomagali osvojiti vrh in poklepetati ob 
dobri hrani in pijači. Tako smo skupaj ob 
dnevu za spremembe, 5. aprilu, stopili 
korak k enaki obravnavi, ne glede na ose- 
bne okoliščine.
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Nadaljujemo v planinskem slog

P  – pohodnik, IV  – invalidski voziček

Namen usposabljanja je opremiti 
slušatelje z znanjem, da bodo na 
bazi inkluzije invalida/OPP kvalite-
tno vodili. Skozi usposabljanje bodo 
predstavljene različne kategorije 
invalidnosti, invalid kot bio-psiho-
-socialna struktura, prilagoditev 
programa in vodenja pohodov/tur. 
Program bo pomagal pri začetnih 
korakih z »IN-planinci«, za tiste, ki že 
delajo z invalidi/OPP pa nadgradnjo 
izkušenj in izmenjavo dobrih praks.

Odbor planinstvo za invalide/OPP 
skrbi za podporno okolje, da inva-
lidi/OPP lahko doživijo naravo, gore 
in utrip planinstva. S soustvarjanjem 
inovativno pristopa k odpiranju vrat 

razumevanja drugačnosti in različ-
nosti. K širjenju ideje, da lahko vsak 
prispeva svoj delček k raznolikosti in 
pestrosti pohodništva.
Planinstvo za invalide/OPP je uspo-
sabljanje za vse, ki želijo nadgraditi 
svoje znanje in izkušnje.

Usposabljanje bo potekalo v 
Planinskem domu na Uštah – 
Žerenk, 27.–29. septembra 2019, 
rok za oddajo prijavnice pa je 
najkasneje do 17. septembra.

Program usposabljanja:

• 19 ur zanimivih strokovnih, interak-
tivnih predavanj,

• strokovni predavatelji, ki imajo stik 
s prakso,
• z roko v roki s prakso – inkluzijski 
pohod,
• 3 dni gostoljubja v planinskem 
domu na Uštah,
• potrdilo o prisotnosti.
Prijavo pošljite na prijavnici na elek- 
tronski naslov pin-opp@pzs.si ali 
na naslov Planinska zveza Sloveni-
je, p. p. 214, Ob železnici 30 a, 1001 
Ljubljana, najkasneje 14 dni pred 
pričetkom usposabljanja ali do za-
polnitve prostih mest (25). Soude-
ležba znaša 50 €. Dodatne informa-
cije dobite na elektronskem naslovu  
pin-opp@pzs.si.

Usposabljanja Odbora planinstvo za invalide/OPP v letu 2019
Matej Ogorevc

"Narava ni nikdar izdala srca, ki jo je ljubilo." 
William Wordsworth

tega eden na električni pogon, smo vze-
li pot pod noge in kolesa. Za strmejše 
dele smo uporabili pripomočke, 'gurtne', 
ki so bile v pomoč. Eden je vlekel, drugi 
pa potiskal voziček, saj skupaj zmoremo 
več.
   Pot smo začeli na široki makadam-
ski cesti, ki je lepo urejena in dobro 
vzdrževana. Vozičkom se ni vdiralo in 

ni bilo težav, da bi se vkopali. Na polo-
vici poti smo se srečali s pohodniki, ki 
so se vzpenjali po planinski poti. Nato 
smo skupaj nadaljevali pot, ki nam je 
na več mestih ponujala lep razgled. 
Zadnji strmi vzpon je tudi asfaltiran. Na 
zadnjem delu poti smo imeli pred seboj 
čudovit pogled na Vipavsko dolino, ki je 
bila delno prepredena z belim morjem. 

Po uri in pol hoje se nas je vseh 56 zbralo 
v koči. Pričakal nas je čaj, okrepčali smo 
se z golažem in joto. Oblaki so se mešali 
na nebu in prinesli tudi meglice s svežim 
zrakom. Opozorilo nas je, da bi utegnilo 
deževati. Pri spustu so bile 'gurtne' do-
datna zavora in vsi smo se varno, zado-
voljni in z dobrimi občutki vrnili. Taka 
dogodivščina kliče po še več.

12. sep. ZAVRŠKI (MAISTROV) STOLP, 369 m                                                                      P + IV
29. sep Inkluzijski pohod Ušte–Pivkelj–GEOSS in nazaj                                    P + IV
5. okt. MDO PD KBO–Kamniška Bistrica–Orglice                                                       P + IV

12. okt. 11. tradicionalni tek in hoja  Draga–Ig                                                                P + IV
17. okt. RAČKI RIBNIKI                                                                                                             P + IV
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“Psi govorijo, vendar le s tistimi, ki znajo poslušati.” 
Orhan Pamuk

   Na četrtem plenarnem zasedanju ev-
ropskega tehničnega odbora za pse 
pomočnike v Delftu na Nizozemskem, 
ki je bilo od 13. do 17. maja 2019, sta 
v delu svojih komisij in na zaključni 
skupščini preko video konference plodno 
sodelovala Stojan (Storitve za uporab-
nike psov pomočnikov in Dostopnost)  
in Darinka (Terminologija, Dobrobit psov 
pomočnikov ter Trening in ocenjevanje 
dela psov pomočnikov). 
   Po skupinah smo obravnavali poslane 
dokumente iz sodelujočih držav in or-
ganizacij, katerih deli so nato vključeni 
kot predlog in predebatirani. Predstavil se 
je ANEC in njegov napor za enotni stan-
dard. Tehnični del priprave, obravnave in 
določanja pravil je potekal v podskupinah.

Na konferenci je bilo ponovno 
možno slišati nemalo začudenja 
nad strokovno slabo priprav-

ljenim in ob neupoštevanju veljavnih 
standardov izdanem razpisu za izbor 
izvajalcev za šolanje psov pomočnikov 
pri nas. Darinka Lečnik - Urbancl je pove- 
dala: »Nisem proti konkurenci, zavze-

mam se le za strokovno delo, ki naj se 
dokaže z mednarodnim certifikatom in 
licencami. Toda ni vsak kinolog usposo-
bljen za šolanje psov pomočnikov! Us-
posabljanje psov pomočnikov s strani 
strokovnih oseb je pomembno zato, 
ker v nasprotnem primeru lahko pride 
do tega, da si invalidi zaradi slabih 

izkušenj z ne dovolj usposobljenimi 
psi pomočniki le-teh v prihodnosti ne 
bodo več želeli imeti. Kar bi bila izjem-
na škoda, kajti psi pomočniki invalidom 
zelo spremenijo življenje na bolje in jim 
prinesejo veliko sreče in veselja.«

Stojan Rozman | Plenarna skupščina v Delftu na Nizozemskem

RAZVOJ EU-STANDARDA ZA PSE POMOČNIKE 
Poročali smo že o standardizacijskem postopku za pse pomočnike, ki poteka v okviru Evropskega urada 
za standardizacijo – CEN, CENELEC. Izdelava enotnega standarda je nastala prav na pobudo Slovenije, 
konkretneje Združenja SLO-CANIS, ki ima strokovno podkovanost, je mednarodno priznan od stanovskih 
organizacij in v katerem so izšolali 30 psov za invalide. Slovenija je preko Slovenskega inštituta za standar-
dizacijo SIST zadolžena za tehnično podporo, prisotna je s svojim tehničnim odborom, ki se imenuje SIST TC 
IPV, ki ima pet članov, predsednica je mag. Darinka Lečnik - Urbancl.  

   Svojega predstavnika ima tudi Zveza 
paraplegikov Slovenije, to je Stojan 
Rozman, ki je uporabnik psa pomočnika 
in mentor v SLO-CANIS. Na evropski ravni 
se tehnični odbor imenuje CEN/TC 452, 
proces pa vodi HNZ, Hrvaška. 

   Oblikovanje tega standarda so za zelo 
pomembnega prepoznale številne 
države v EU (31 od 34 članic), pomemben 
pa je tudi za vse tri stanovske organizacije 
Svetovne zveze psov vodičev –  IGDF in 
tudi Evropske zveze psov vodnikov –  

EGDF ter Evropske zveze psov asisten-
tov – ADE. Vse sodelujejo kot pridružen 
član ter kot partner ANEC – Evropskega 
združenja za zastopanje potrošnikov pri 
standardizaciji.

Zveza paraplegikov sodeluje v pomembnem EU-standardu

Plenarna skupščina v Delftu na Nizozemskem

Plenarna skupščina v Delftu na Nizozemskem (Foto: arhiv HNZ)
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   Kot izhodiščno besedilo bodočega 
standarda se vzamejo priporočila 
stanovskih organizacij IGDF in ADI. 
V obzir se bodo vzeli primeri do-
bre prakse iz standardov ZDA in 
Kanade. Delovne skupine smo po-
dale določene zahteve in priporočila 
ter postavile vprašanja, ki jih je nato 
obravnavala skupina in poslala 
drugim delovnim skupinam. Vsekakor 
je bil v vseh delovnih skupinah viden 
napredek in izkazano zadovoljstvo 
nad doseženim. 
   Plenarna skupščina je sprejela nekaj 
novih sklepov, od katerih izpostavimo: 
sekretariatu vodje skupin predložijo 
skupek opravljenega dela na osnutku 
standarda; poziv skupščine; prijavi 
za vodjo delovnih skupin WG 1 in 3; 
poziv skupščine za delo strokovnjakov 
v WG3; ustanovi se ad hoc delovna 
skupina, ki ima za nalogo pripraviti 
popravljeno verzijo Delovnega načrta, 
katerega osnutek se da v potrditev; 
spremeni se naziv delovne skupine 
WG 6 v »Dostopnost in univerzalen 
dostop« in spremeni se razlaga za 
dosego njenega cilja.
   Vsi sklepi so bili v delovnih skupi-
nah in na plenarni skupščini sprejeti 
soglasno.    
   Naslednji sestanek delovnih skupin 
bo od 2. do 6. decembra v Zagrebu na 
Hrvaškem. Do takrat se zbirajo razni 
dokumenti, predlogi, mnenja, se pre-
vedejo, uskladijo, sestavijo predlogi 
standarda in predstavijo na srečanju. 
Peta plenarna skupščina bo 24. aprila 
2020.

Sklepi in smernice
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Evropski akt o dostopnosti je velik 
napredek za 80 milijonov Evropej- 
cev in velika zaveza za članice 

unije, da invalide dokončno sprejmejo 
v središče družbe. Evropski poslanec 
dr. Igor Šoltes je ob tem pripomnil, 
da bi bilo odgovorno in modro, če bi 
vlada val navdušenja javnosti izkoristila 
tudi za to, da prestavi invalide z obrobja 
v središče naše skupne pozornosti in 
naporov.
   Evropski parlament je na plenarnem 
zasedanju prvič v svoji zgodovini spre-
jel dokument, ki določa standarde 
dostopnosti izdelkov in storitev za in-
valide. Teh je danes v Evropi več kot 
80 milijonov, že do leta 2020 pa naj 
bi se njihovo število povečalo na kar 
120 milijonov. Za sprejem Evropskega 
akta o dostopnosti je glasovalo 613 
poslancev, med njimi tudi slovenski 
poslanec dr. Igor Šoltes, ki si je tudi v 
vlogi poročevalca v senci v pristojnem 
odboru Evropskega parlamenta zelo 
prizadeval, da bi dobil ta dokument 
zeleno luč še pred iztekom mandata.
Kot je povedal na nedavnem posvetu 
o Aktu o dostopnosti, ki ga je Sloveni-
ja na njegovo pobudo organizirala 
kot prva od vseh držav članic unije in 
na katerem je skupaj z Nacionalnim 
svetom invalidskih organizacij Sloveni-
je predstavil vse ključne vsebinske 
poudarke tega dokumenta, gre v tem 
primeru za krovni dokument, ki bo na 
ravni unije določal načine, na katere 
morajo biti storitve in izdelki dostopni 
tudi invalidom. Ta akt pokriva vse od 
transportnih sredstev, do IT-opreme, 
plačilnih terminalov, bralnikov e-knjig, 
turističnih storitev, zelo širok nabor 
storitev in izdelkov, ki bodo invalidom 
omogočili samostojnejše življenje in 
delo, družbo kot tako pa zavezali k bolj 
vključujočemu delovanju.
  V dolgotrajni razpravi o tem, kako 

visoko naj Akt o dostopnosti postavi 
pravila, ki bodo invalide bolj pravično 
vključevala v družbo, se je pokazalo, 
da odločevalci pri tem vprašanju še 
zdaleč niso enotni. Evropska komisija 
se je zavzemala za paket zelo blagih 
rešitev, tudi večina držav članic je zav-
zela stališče, da si želijo čim manj ob-
veznosti na tem področju, a parlament 
je to odločno zavrnil. Dr. Šoltes ob tem 
pojasnjuje: »Tu smo imeli pomembno 
vlogo tisti parlamentarci, ki smo si spre-
jetje Akta o dostopnosti postavili na 
vrh seznama svojih prednostnih nalog 
v mandatu, ki se izteka. Uspelo nam je 
prepričati kolege iz drugih poslanskih 
skupin, da gre pri Aktu o dostopno-
sti za tako pomemben dokument, ki 
zajema tako veliko število ljudi, da se 
preprosto ne moremo iti samo navi-
dezno strpne drže, pač pa moramo – 
tudi zaradi držav, v katerih so invalidi 
v izrazito neenakopravnem položaju 
– do vprašanja vključenosti invalidov, 
njihovega položaja v družbi, njihovih 

možnosti za osebnostni in karierni raz-
voj, delovati bolj odločno.«
   Triletno obdobje, v katerem morajo 
z Aktom o dostopnosti svojo zakono-
dajo uskladiti države članice, velja po 
Šoltesovem mnenju dobro izkoristiti in 
začeti z delom takoj. Zato bo skupaj s 
predsednikom Nacionalnega sveta za 
invalide Slovenije, Borutom Sever-
jem, na vlado naslovil poziv za obliko-
vanje delovne skupine, ki bo usklaje-
vala ta zahteven proces.
   Tudi Slovenija ima zdaj priložnost, 
da pokaže, kako dobro razume po-
jem vključujoče družbe. Akt resda ni 
idealno zastavljen, a to ne pomeni, da 
Slovenija ne more iti korak dlje in vsaj v 
našem prostoru narediti več za invalide, 
za starejše. Direktiva ponuja priložnost, 
da na tem področju postanemo zgled 
ostali Evropi in pokažemo, da dosto-
janstvo, pravice in blaginjo vseh delov 
družbe postavljamo visoko na seznam 
naših vrednot. 

NSIOS | Potrjen Evropski akt o dostopnosti

EVROPSKI AKT O DOSTOPNOSTI 
Evropski parlament je 13. marca 2019 v Strasbourgu potrdil Evropski akt o dostopnosti. To je pomembna 
priložnost tudi za Slovenijo, da pokaže, kako dobro razume pojem vključujoče družbe. 

Dr. Igor Šoltes v pogovoru s predsednikom NSIOS, Borutom Severjem (Foto: arhiv DDS)
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   Zakon torej omogoča, da je izvajalec 
osebne asistence tudi fizična oseba, pri 
čemer mora biti samostojni podjetnik. 
Takšna rešitev je skladna s splošnimi 
pravili delovanja pri nas ter s pre-
povedmi s področja dela na črno, kjer 
se zahteva, da mora biti vsaka oseba, ki 
opravlja določeno dejavnost na trgu, us-
trezno registrirana. V primeru izvajanja 
osebne asistence se tako zahteva, da gre 
za določeno pravno osebo (ki je regi- 

strirana, sicer ne bi bila pravna oseba) ali 
za samostojnega podjetnika, ki se mora 
prav tako registrirati pri AJPES-u.
   Če se oseba registrira kot samosto-
jni podjetnik z namenom izvajanja ose-
bne asistence, s tem seveda nastanejo 
tudi določene obveznosti, povezane s 
samim statusom samostojnega pod-
jetnika. Med ključnimi velja omeniti 
vključitev v obvezna zavarovanja 
in plačevanje obveznih prispevkov, 

vodenje poslovnih knjig in oddaja letnih 
poročil pri AJPES-u (če oseba ni t. i. »nor-
miranec«), plačevanje akontacij dohod-
nine, oddaja letnih davčnih obračunov 
pri FURS-u, izdaja računov (z davčno 
blagajno, če se posluje z gotovino) itd.
Napisano istočasno pomeni, da posa-
meznik, ki ni hkrati tudi samostojni pod-
jetnik, sam ne more biti izvajalec osebne 
asistence, lahko pa je osebni asistent pri 
kakšnem drugem izvajalcu.

   Pri pravni osebi, ki je izvajalec osebne 
asistence, osebno asistenco opravljajo 
osebni asistenti, to je posamezniki, ki de-
lajo pri takšnem izvajalcu. Zakon pri tem 
določa, da lahko osebni asistenti delo pri 
izvajalcu opravljajo na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi ali na podlagi podjemne po-
godbe. 
   Opravljanje osebne asistence po pod-
jemni pogodbi je tako možno izključno 
»prek« izvajalca osebne asistence. Pri 
tem je treba upoštevati tudi predpise s 
področja delovnega prava, predvsem 
Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, 
da opravljanje dela po podjemni po-

godbi ni dopustno, če pri delu obstajajo 
elementi delovnega razmerja (to je, če se 
delo opravlja osebno, proti plačilu, ne-
pretrgano ter delo po navodilih in pod 
nadzorom izvajalca osebne asis-tence). 
Izvajalci osebne asistence tako niso pov-
sem avtonomni pri tem, kakšno pogod-
bo lahko sklenejo z osebnim asistentom, 
saj v primeru, da z njim sodelujejo dalj 
časa, nepretrgano in so prisotni tudi os-
tali elementi delovnega razmerja, lahko 
z njim sklenejo edinole pogodbo o za-
poslitvi. Ker delo osebnih asistentov tako 
ali tako vedno poteka osebno in pod 
nadzorom izvajalca (ta namreč skrbi za 

koordinacijo dela, sprejema uporabnike 
in odgovarja za zagotavljanje storitve os-
ebne asistence), pride delo po podjemni 
pogodbi v poštev samo za občasna dela, 
ki ne trajajo dalj časa ali ki se torej ne izva-
jajo nepretrgoma. Če bi namreč osebni 
asistent, npr. pol leta redno, več dni na 
teden, osebno in za plačilo opravljal delo 
prek podjemne pogodbe, bi s precejšnjo 
gotovostjo lahko rekli, da so že prisotni 
elementi delovnega razmerja in bi bilo 
treba skleniti pogodbo o zaposlitvi.
   Delo prek podjemne pogodbe se sicer 
razlikuje od dela po pogodbi o zaposlitvi 
v več pogledih. Obveznost delavca, ki 

Izvajanje osebne asistence kot samostojni podjetnik

Izvajanje osebne asistence prek podjemne pogodbe

Matej Vrbajs, vodja pravne službe pri CNVOS | Izvajanje osebne asistence

IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE PREK  
PODJEMNE POGODBE ALI KOT SAMOSTOJNI PODJETNIK   
Izvajanje osebne asistence od začetka letošnjega leta ureja novi Zakon o osebni asistenci, ki določa tudi, 
kdo je lahko izvajalec osebne asistence in kakšne pogodbe morajo izpolnjevati osebni asistenti, ki takšno 
pomoč nudijo. Med drugim določa tudi možnosti izvajanja osebne asistence na podlagi podjemne po-
godbe ali kot samostojni podjetnik.  

Zakon o osebni asistenci poleg pogo-
jev za pridobitev ose-bne asistence 
in same vsebine storitve osebne 

asistence določa tudi, kdo so lahko izva-
jalci osebne asistence in kakšne pogodbe 
morajo imeti. Osnovno pravilo je, da lahko 
osebno asis-tenco izvajajo določene 
pravne osebe (dobrodelne organizacije, 

organizacije za samopomoč, invalidske 
organizacije, zavodi) kot tudi fizične osebe, 
če gre za samostojne podjetnike posa-
meznike, ki se vpišejo v poseben register 
pri Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.
   V sistemu izvajanja osebne asistence sicer 
poznamo uporabnika, ki je oseba, ki pre-

jema osebno asistenco, izvajalca, ki je ose- 
ba, ki osebno asis-tenco izvaja kot svojo 
dejavnost (lahko rečemo, da jo ponuja na 
trgu) in osebnega asistenta, ki je oseba, 
ki dejansko opravlja osebno asistenco pri 
izvajalcu, ki je pravna oseba. Če je izvajalec 
fizična oseba (samostojni podjetnik), je on 
sam hkrati tudi osebni asistent.
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delo opravlja prek podjemne pogodbe 
je, da doseže dogovorjeni rezultat ozi-
roma uspeh (to je, da izvede potrebno 
pomoč oziroma da nudi osebno asis-
tenco) in je od tega odvisno tudi nje-
govo plačilo. Če dela ne opravi ali ga ne 
opravi dobro, mu izvajalec kot naročnik 
storitve ni dolžan plačati. Napisano ne 
velja za zaposlenega delavca, ki mu plača 
pripada tudi v primeru, če delo opravi 
slabo, je pa seveda lahko zato podvržen 
drugim sankcijam (disciplinski postopki, 
odškodninska odgovornost, odpoved 
pogodbe o zaposlitvi itd.).

Finančno in davčno gledano je podjem-
na pogodba precej obremenjena z davki 
in prispevki in v določenih primerih za 
izvajalca celo dražja kot pogodba o za-
poslitvi, kar se lahko odraža tudi pri neto 
izplačilu. Obvezni prispevki za socialna 
zavarovanja se namreč plačujejo tudi pri 
podjemni pogodbi, višina pa je odvisna 
od statusa osebnega asistenta. Če ta ni 
že obvezno zavarovan kje drugje (npr. 
je brezposelna oseba), so ti višji, kot če je 
zavarovan že kje drugje (npr. je zaposlen 
za polni delovni čas kje drugje). Delo po 
podjemni pogodbi precej podraži tudi 

posebni davek na podlagi Zakona o 
posebnem davku na določene prejemke 
iz leta 1993, ki znaša kar 25 odstotkov. 
Namen davka je podražitev podjemne 
pogodbe in spodbujanje delodajalcev, 
da namesto podjemnih pogodb raje 
sklepajo pogodbe o zaposlitvi.
   Pomembna razlika je lahko tudi pri višini 
plačila, saj osebni asistent, ki delo opravlja 
po pogodbi, prejema plačo, ki ne sme biti 
manjša od minimalne plače, medtem ko 
za delo prek podjemne pogodbe poseb-
nih minimalnih omejitev glede plačila za 
delo ni.

Odgovor:
Plačevanje bonitet zaradi 
uporabe službenega vozila v 

zasebne namene in s tem povezanim 
plačevanjem dohodnine ureja Zakon o 
dohodnini. Ta med drugim določa, da se 
kot del dohodka iz delovnega razmerja 
štejejo tudi t. i. bonitete, kamor sodi tudi 
možnost uporabe službenega vozila v 
zasebne namene. Če delodajalec de-
lavcu invalidu omogoča, da službeno 
vozilo uporablja tudi zasebno, se takšna 
uporaba šteje kot del dohodka, kar 
pomeni, da se od nje plača akontacija 
dohodnine (enako kot pri plači), vrednost 
te bonitete pa se na koncu všteva med 
letne prihodke, od katerih nato plačamo 
dohodnino. To torej pomeni, da se pri 
boniteti šteje, kot če bi delavec namesto 
nje prejel nekaj višjo plačo in bi bila ta 
nato obdavčena.
   Zakon precej natančno določa višino 
takšne bonitete, in sicer je ta odvisna 
od vrednosti avtomobila (1,5 %) in se z 
leti znižuje, odvisna pa je tudi od števila  
kilometrov, ki jih delavec naredi zasebno, 
in od tega, kdo plačuje gorivo. Zakon pri 
tem ne določa nobenih posebnosti za 

delavca, ki je invalid. Prav tako ne določa 
nobenih posebnosti pri plačevanju akon-
tacije zaradi takšnih bonitet za delavca 
invalida. Napisano velja tudi v primeru, 
če delavec avtomobil nujno potrebuje 
zaradi svoje invalidnosti. Koncept do-
hodninskega zakona je namreč ta, da so 
obdavčeni vsi dohodki, če niso izrecno 
izvzeti.
   Če bi bil delavec invalid oproščen plačila 
dohodnine za takšno boniteto, delavec, 
ki ni invalid, pa ne, bi se lahko vzpostavilo 
vprašanje enakosti pri obdavčitvi, saj bi 
pri obeh šlo v osnovi za isto stvar – da 
jima delodajalec nudi neko ugodnost, ki 
jima je sicer ni dolžan nuditi.
   Pozna pa Zakon o dohodnini posebno 
olajšavo za invalide (t. i. osebno olajšavo), 
po kateri morda sprašuje bralec. Velja 
namreč, da je invalidu, ki ima 100-odsto-
tno telesno okvaro, in ki mu je priznana 
pravica do tuje nege in pomoči, priznana 
olajšava, v višini 17.658,84 evrov (po-
datek velja za 2019). Ta olajšava, ki velja 
poleg splošne olajšave, poenostavljeno 
gledano pomeni, da se pred odmero 
dohodnine za takšen znesek sprva 
znižajo prihodki invalida, dohodnina pa 

se obračuna šele od razlike. Če bi invalid, 
ki izpolnjuje zgornje pogoje, prejel npr. 
10.000 evrov prihodkov, dohodnine ne 
bi plačal, ker bi osebna olajšava pokrila 
celoten znesek.
  Delavcu invalidu, ki ima 100-odsto-
tno telesno okvaro in ki mu je priznana 
pravica do tuje nege in pomoči, se torej 
pri davčnem obračunu za takšen znesek 
zniža prejeta plača in ob tem tudi bonite-
ta za službeno vozilo, nato pa se od raz-
like (če še kaj ostane, ker so bili prihodki 
višji) odmeri dohodnina. Če je znesek 
tako odmerjene dohodnine morda višji, 
kot je seštevek plačanih akontacij do-
hodnine čez leto (od plače, od bonitet 
ali od drugih dohodkov), FURS vrne raz-
liko. Če velja obratno, je treba dohodnino 
doplačati.
   Zato lahko zaključimo, da se akontacije 
ali bonitete za službeno vozilo ne vračajo, 
lahko pa se zgodi, da delavec invalid zara-
di osebne olajšave dobi vrnjeno preveč 
plačano dohodnino od plače ali bonitete 
(in bi enako veljalo tudi za vse druge do-
hodke), zato se morda na prvi pogled zdi, 
da se boniteta, ki jo mora plačati deloda-
jalec, »vrne«.

Matej Vrbajs | vodja pravne službe pri CNVOS

DOHODNINA INVALIDA, KI ZASEBNO UPORABLJA 
SLUŽBENI AVTOMOBIL
Bralec sprašuje, ali drži, da država invalidom povrne plačano boniteto, ki jo mora plačati njegov deloda-
jalec, ker (prilagojeno) službeno vozilo občasno uporablja tudi za prevoze v zasebne namene.
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V tem času smo resnično veliko 
dosegli in doživeli. S svojo enot-
nostjo, entuziazmom in neizmer-

no voljo smo iz Sekcije paraplegikov in 
tetraplegikov ter Društva paraplegikov 
prerasli v prepoznavno reprezenta-
tivno invalidsko organizacijo – Zvezo 
paraplegikov Slovenije, z devetimi 
pokrajinskimi društvi. Začeli smo iz 
nič, danes pa imajo vsa naša društva 
in zveza svoje prostore in kombije za 
uspešno delovanje in uresničevanje 
ciljev. Imamo lep dom v Pacugu, hišo 
v Pineti, v Semiču in počitniške hišice 
v Čatežu. Vse to smo pridobili, ker 
smo imeli vizijo in cilje in ker smo kot 
napredna organizacija ves čas sledili 
napredku in razvoju. In seveda s sofi-
nanciranjem FIHO. Izkoristili smo vsako 
priložnost in širšo javnost opozarjali 
na skupino invalidnih državljanov, ki 
imajo enake pravice in želje, da bi živeli 
v družbi brez predsodkov, ovir in v 
spoštovanju do drugačnosti. Bili smo 
vedno med prvimi!
   Z različnimi aktivnostmi bomo celot-
no leto posvetili naši 50-letnici, osred-
nji dogodek pa smo obeležili v Pacugu. 
Najprej s slavnostno sejo Upravnega 

odbora z ustanovnimi člani in nagovo-
rom predsednika zveze Daneta Kas-
telica, nato pa še s prav tako slovesno 
akademijo.
   V osrednjo slovesnost nas je popeljala 
Zdravljica Komornega pevskega zbora 
Društva paraplegikov Prekmurja in Prle-

kije, pod vodstvom zborovodje Matije 
Horvata, nato pa je voditeljski par – 
radijska voditeljica Petra Medved in 
član Društva paraplegikov ljubljanske 
pokrajine, tetraplegik Nino Batagelj, 
k nagovoru povabil predsednika ZPS, 
Daneta Kastelica.
   Predsednik se je dotaknil številnih 
pomembnih dejavnikov, ki so v pet-
desetih letih zaznamovali poslanstvo 
naše organizacije. Med drugim je ome-
nil skupinsko obnovitveno rehabili-
tacijo, sprejetje Zakona o dolgotrajni 
oskrbi, s katerim bi prišli do kvalitetne 
obravnave tudi naši člani, starejši od 65 
let, sprejetje Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavaro-
vanju, kjer mora biti zapisana pravica 
paraplegikov in tetraplegikov do ob-
novitvene rehabilitacije in napoveda-
no pokojninsko reformo, kjer je treba 
paraplegikom in tetraplegikom zago-
toviti primerne invalidske pokojnine in 
odpraviti diskriminacijo pri nado-

[   VSREDIŠČU   ]

Jože Globokar | Proslava ob visokem jubileju Zveze paraplegikov Slovenije

»NAŠ KORAK SE VRTI ŽE POL STOLETJA«
V sloganu »Naš korak se vrti že pol stoletja« se je ta korak zavrtel do številke 50. To je visok in častitljiv jubilej, 
ki smo ga ob dnevu paraplegikov in na dan ustanovitve, 16. aprila 2019, dostojno in slovesno proslavili v 
Domu paraplegikov Pacug.

Pred slovesno akademijo so se na slavnostnem kosilu zbrali člani Upravnega odbora in 
zaposleni vodje programov v zvezi. (Foto: Nejc Falež)

(od leve) Predsednik zveze Dane Kastelic, predsednik Vlade RS, gospod Marjan Šarec, ministrica 
MDDSZ Ksenija Klampfer in direktor doma Pacug, Marko Ferluga (Foto: Primož Bencek)
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mestilih za telesno okvaro. Nanizal 
je kar nekaj izzivov, ki so s sodelovan-
jem pristojnih ministrstev in z dobro 
voljo vseh deležnikov vsekakor rešljivi. 
»V razvojni strategiji slovenskega inva-
lidskega varstva imamo paraplegiki in 
tetraplegiki uspešno in zgledno prakso, 
ki jo skupaj z devetimi lokalnimi društvi 
uresničujemo na državni in lokalni 
ravni. Smo socialno aktivni in zasledu-
jemo načela neodvisnega življenja in-
validov,« je še pripomnil Dane Kastelic.
   Slavnostni govornik, predsednik Vlade 
Republike Slovenije, gospod Marjan 
Šarec, je že v Zborniku, ki smo ga izdali 
ob tej priložnosti, med drugim zapisal: 
»50-letnica je častitljiv jubilej, še zlasti, 
ko gre za organizacijo s takšnim poslan-

stvom, kot ga ima Zveza paraplegikov 
Slovenije – s poslanstvom, vrednim 
poklona. Človekoljubje in dobrodel-
nost želim izpostaviti bolj kot preostalo, 

kar je zvezi v ponos. Obojega namreč 
današnji družbi izrazito primanjkuje, 
četudi nič ne stane. Celo nasprotno, 
posameznika, ki prepozna, da je vred-
nost življenja v dajanju in ne v preje-
manju, neizmerno bogati. Hvala vsem, 
preprosto zato – ker ste. Ker s svojimi 
izkustvi in znanjem (u)blažite stiske. Ker 
opogumljate, poslušate in predvsem 
slišite. Ker razumete in pomagate. Ker 
(na)učite živeti, sprva na novo, nato 
polno. Ker pomagate zbuditi voljo, 
ker vračate optimizem, ker ohranjate 
pogum. Ste roka in srce. Za koga ste 
morda res neopazni, a za večino nikoli 
prezrti. Dovolite mi iskreno zahvalo za 
vaše delo, ki ga srčno in z zavedanjem, 
da smo pomoči potrebni prav vsi, na-
daljujete in nikoli ne obupate. Brez 
dvoma ste nujni steber družbe, tudi 
s svojim osveščanjem, da je vredno 
Živeti in ne zgolj živeti.« V nagovoru 
pa je ob čestitki še dodal: »Država bo 
tudi v bodoče morala poskrbeti za vse 
državljanke in državljane, vendar je le s 
sodelovanjem možno doseči premike 
naprej. Vedno moramo imeti pred 
seboj cilj in cilj z vaše strani je zago-

tovo nekaj sprememb na področju 
zakonodaje in predvsem koncesije. Ni-
smo vedno zadovoljni z vsem, kar pos-
torimo, in nismo zadovoljni s stanjem, 
kakršno naj bi bilo v državi, ki velja za 
razvito. To se najbolj vidi na področju 
sociale in na področju ranljivih skupin. 
Na področju tistih, ki jim je bilo na neki 
točki življenja onemogočeno, da bi de-
lali tako, kot so delali do takrat. Samo s 
sodelovanjem in neomajno voljo duha 
lahko dosežemo velike spremembe. In 
verjamem, da jih bomo.«

[   VSREDIŠČU   ]

Predsednik Vlade RS, gospod Marjan Šarec, predsednik zveze Dane Kastelic in ustanovni član 
Jože Globokar so posadili rdečo vrtnico. (Foto: Primož Bencek)

Najvišje priznanje zveze Jožetu Okornu (Foto: Nejc Falež)

Slovesnost je obogatil Komorni pevski zbor DP Prekmurja in Prlekije, pod vodstvom 
zborovodje Matije Horvata. (Foto: Nejc Falež)
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   Na slovesnosti smo se spomnili vseh, 
ki so z velikim odrekanjem soustvarjali 
našo organizacijo, pa žal niso dočakali 
in doživeli uresničitve svojih idej. 
Zato pa smo našim članom, zunanjim 
sodelavcem in institucijam podelili 
zaslužena priznanja.
   Najvišje priznanje, častni član ZPS, 
je prejel Jože Okoren, ki je bil vpet v 
delo zveze predvsem na športnem 
področju.
  Prejemniki zlatih plaket: Draga 
Lapornik, Franc Pinter, Slavko 
Bračič, Boris Lipicer, Julijana Kralj, 
Peter Robnik, Janez Češnovar, 
Matjaž Planinc, Darja Kos, prim. 
Rajmond Šavrin, Franc Hočevar in 
URI-SOČA.
   Prejemniki srebrnih plaket: Janez 
Hudej, Gregor Gračner, Tatjana 
Podlogar, Pavla Obreza, Thermana 
Laško, ZZZS, FIHO in NSIOS.
   Prejemniki bronastih plaket: Mirjam 
Kanalec, Darinka Slanovec, Metod 
Zakotnik, Borut Sever, Alfred La-
setzky, Janez Trdina – posmrtno, 
Zdenka Vesel, Hema Krivonog, 
Minka Žiberna, Zlata Anžin, Občina 
Piran in MDDSZ.
   Prejemniki pisnih priznanj: Boris 
Šter, Jože Berčon, David Razboršek, 
Milan Zlobko, Brane Pagon, Tomaž 
Demšar, Petra Grabner, Andrej 
Sever, Boštjan Noč, Katja Vipot-

nik, Janko Zupan, Združenje Gold 
Wing Slovenija, Miran Jernejšek, 
Miloš Hrastelj, Marjan Trdina in 
Čebelarska zveza Slovenije. 
   Priznanja smo podelili na vsesloven-
skem srečanju članov. Po podelitvi se je 
v imenu vseh prejemnikov odličij zah-
valil Jože Okoren in poudaril, da so za 
ta priznanja zaslužni tudi njihovi svojci. 
Brez njih tudi organizacija ne bi doseg-
la teh vidnih rezultatov.
   Ob zaključku slovesnosti so pred-
sednik Vlade RS, gospod Marjan Šarec, 

predsednik zveze Dane Kastelic in 
ustanovni član organizacije, tetra-
plegik Jože Globokar, na dvorišču 
Doma paraplegikov Pacug posadili 
rdečo vrtnico, kot opomin na najtežje 
poškodovane tetraplegike zaradi skoka 
v vodo na glavo. Številni udeleženci so 
si lahko ogledali tudi razstavo fotografij 
o dejavnosti organizacije in skupinsko 
razstavo izbranih del vse bolj uveljav-
ljenih slikark in slikarjev naše Likovne 
sekcije. Praznovanje pa so s svojim 
obiskom počastili: ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Ksenija Klampfer, varuh 
človekovih pravic Peter Svetina, po-
slanci Državnega zbora RS, svetniki 
Državnega sveta RS in državni sekretar-
ji, župana obalnih občin, predstavniki 
institucij, invalidskih in humanitarnih 
organizacij v RS ter nekateri pred-
stavniki zvez paraplegikov nekdanjih 
republik skupne države. Drugi so se nas 
spomnili s čestitkami. Z nami so bili trije 
ustanovni člani: Pavla Sitar, Jože Glo-
bokar in Vojko Gašperut.
   V sproščenem druženju je navzoče 
razveseljevala mlada koroška pevka 
Ditka Čepin, ob spremljavi svojega 
očeta Gorazda. Udeleženci proslave 
so prejeli tudi skromno darilce – prve 
kozarčke medu, ki so ga čebelarji para-
plegiki in tetraplegiki natočili v lanskem 
poletju v učnem čebelnjaku, nadalje-
vanje zgodbe o Levu Rogiju in Bilten 
ob 50-letnici, katerega izdajo je spon-
zoriral TIK d. o. o., Kobarid.

Za piko na i je slavnosten dogodek zaključila še pevka Ditka. (Foto: Nejc Falež)

Ob lepem sončnem vremenu so se zbrani pogostili na terasi doma v Pacugu  
(Foto: Nejc Falež)
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Osrednje srečanje smo pripravili 
v večnamenski dvorani Vrana, 
kjer je povezovalec kulturnega 

programa Aleš Sečnik (član DP lju-
bljanske pokrajine) ob okroglem in 
častitljivem jubileju pripomnil: »Danes 
smo zbrani ob okrogli obletnici, ki v 
svojih petih desetletjih nosi celo vrsto 
zgodb, takih in drugačnih spominov, 
uspehov, pa tudi kak siv utrinek, ki v 
soju praznovanja izgublja pomen. Prav 
je tako!«
  Predsednik zveze Dane Kastelic je v 
pozdravnem nagovoru omenil, da je naša 
organizacija ena izmed najustvarjalnejših 
in uspešnih reprezentativnih invalidskih 
organizacij v Sloveniji in da imamo para-
plegiki v razvojni strategiji invalidskega 
varstva uspešno in zgledno prakso, ki 
jo skupaj z devetimi lokalnimi društvi 
uresničujemo na državni in lokalni ravni. 
Najpomembnejša pa sta gotovo poseb-
na socialna programa, skupinska obno-
vitvena rehabilitacija in skozi desetletje 
zelo razvita dejavnost osebne asistence. 
V nadaljevanju je omenil soustanovitev 
Evropske zveze paraplegikov in organ-
iziranje povezovanja Zvez paraplegikov 

JV Evrope, postavitev prvega učnega 
čebelnjaka na svetu in vrhunske usp-
ehe naših športnikov. Nanizal je še vrsto 
naložb in dosežkov, ki pa ne bi bili tako 
vidni brez Fundacije invalidskih in hu-
manitarnih organizacij.
  Dodal pa je, da slovenski paraplegiki 
in tetraplegiki v bližnji prihodnosti od 
države pričakujemo tri sistemske rešitve 
na področju zdravstvenega in socialnega 
varstva naših članic in članov. Te so: 
– Sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, 

da bi prišli do kvalitetne obravnave pred-
vsem na področju zdravstvene nege in 
fizioterapije tudi naši člani, ki so starejši 
od 65 let in ne morejo koristiti storitev 
iz Zakona o osebni asistenci. To pa pred-
vsem zaradi dejstva, da je povprečna 
starost našega članstva 56 let, vsi pa im-
ajo dolgoletni staž sedenja v invalidskem 
vozičku.
– Sprejetje zakona o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju, v 
katerem mora biti zapisana pravica para-
plegikov in tetraplegikov do obnovit-
vene rehabilitacije iz naslova obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, ki je stroko-
vno utemeljena, da ne bomo vsako leto 
trepetali, ali bo ZZZS objavil javni razpis 
ali ne.
– Z napovedano pokojninsko reformo pa 
je treba paraplegikom in tetraplegikom 
zagotoviti primerne invalidske pokoj-
nine, ki so pri večini članov zelo mizerne. 
Dejstvo je, da paraplegiki in tetraplegiki v 
glavnini primerov niso sami krivi, da so se 
poškodovali v svojem najbolj aktivnem 
obdobju in zaradi upokojitve prenehali 
vplačevati v sistem. Odpraviti je treba 
tudi diskriminacijo med invalidi, ki jo je 

Jože Globokar | »Naš korak se vrti že pol stoletja«

Vseslovensko srečanje na Vranskem
Paraplegiki in tetraplegiki iz vseh devetih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije smo se 15. junija 
2019 zbrali na tretjem vseslovenskem srečanju na Vranskem. Zveza je prvo skupno srečanje pripravila ob 
35-letnici, 25. septembra 2004 v Šentvidu pri Stični, drugo pa ob 40-letnici, 29. avgusta 2009 v Levcu. 
Člani, svojci in sodelavci so se lahko v cerkvi Sv. Mihaela udeležili svete maše, ki jo je daroval ljubljanski škof, 
msgr. dr. Franc Šuštar. Škof nam je ob tej priložnosti čestital za visoki jubilej in tudi za srečanje pred oltarjem.

V cerkvi Sv. Mihaela na Vranskem je mašo za našo organizacijo in člane daroval ljubljanski 
škof, msgr. dr. Franc Šuštar. (Foto: Tone Planinšek)

Dvorana Vrana na Vranskem sprejme do 600 oseb, nas se je zbralo nekaj manj kot tristo. 
(Foto: Primož Bencek)
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prinesel ZPIZ 2 iz naslova nadomestila 
telesnih okvar.
   Nato smo številni udeleženci srečanja 
prisluhnili slavnostnemu govorniku, pod-
predsedniku Državnega sveta, Matjažu 

Švaganu.
   S čestitkami se mu je pridružil tudi 
župan Občine Vransko Franc Sušnik, 
ki nam je ob tej priložnosti predstavil 
pomembnejše dejavnosti in znamenito-
sti občine – od sakralnih objektov, muze-
ja motociklov, gasilske zbirke, gostinske 
ponudbe do Centra varne vožnje.
50 let je jubilej, ko smo se s priznanji 
zahvalili najzaslužnejšim članom, sode-
lavcem in ustanovam. Plakete smo pode-
lili že na proslavi v Pacugu, na srečanju 
pa smo podelili še pisna priznanja. Pre-
jeli so jih: Boris Šter in Marjan Trdina 
(člana Društva paraplegikov Gorenjske), 
Miran Jernejšek (član Društva para-
plegikov Podravja), David Razboršek 
(član Društva paraplegikov jugozahodne 
Štajerske), Jože Berčon, Brane Pagon 
in Milan Zlobko (člani Društva para-

plegikov ljubljanske pokrajine), Katja 
Vipotnik, ki je del življenja preživela 
pri Zvezi paraplegikov Slovenije, Pe-
tra Grabner (prostovoljka in prijateljica 
paraplegikov in tetraplegikov), Tomaž 
Demšar (prostovoljec, dolgoletni voznik 
in spremljevalec paraplegikov in tetraple-
gikov), Miloš Hrastelj (arhitekt, projek-
tant, ki je zasnoval naš biser na morju – 
Dom paraplegikov Pacug), Boštjan Noč 
(predsednik Čebelarske zveze Slovenije), 
Andrej Sever  (pobudnik čebelarstva za 
invalide na vozičkih), Čebelarska zveza 
Slovenije in Združenje Gold Wing 
Slovenija za vsakoletne nepozabne 
izlete z Gold Wing motorji. Čestitamo do-
bitnikom priznanj, hkrati pa se zavedamo, 
da jih je zaslužnih še veliko več. Priznanja 
je podelil predsednik Zveze paraplegikov 
Slovenije, Dane Kastelic.
   Vseslovensko srečanje sta s plesno 
točko popestrila paraplesalec Nino 
Batagelj (član DP ljubljanske pokrajine) 
in soplesalka Sara Štirn, obogatila pa 
plesna skupina Folklornega društva 
Vransko. Prijetno pa je presenetil tokrat-
ni moderator prireditve, stand up komik 

Aleš Sečnik. Z domiselnimi dovtipi na 
»naš račun« je požel bučen aplavz. Res je 
bil dober!
Sledilo je presenečenje popoldneva – 
rojstnodnevna torta velikanka, na kateri 
je pisalo: »Paraplegiki in tetraplegiki 
– vse najboljše!« In na njej je bil tudi 
logotip naše organizacije. Torta pa ni 
bila samo lepa, ampak tudi zelo okusna. 
V torto so družno zarezali: predsednik 
Dane Kastelic in trije ustanovni člani, 
Pavla Sitar, Zlatko Bernašek in Jože 
Globokar.
   Podjetji TIK Kobarid d. o. o. in Thomy 
F. E. d. o. o. sta se predstavili s hidrofilnimi 
katetri in z darilnimi vrečkami z vzorci 
in z urinskimi vrečkami. Za okrepčilo je 
poskrbela Pekarna in slaščičarna Br-
glez Vransko, za razvedrilo pa Savinjski 
kvintet. V lepem in vročem popoldnevu 
se je na Vranskem zbralo kar lepo število 

naših članov, pogrešali pa smo predsed-
nike pokrajinskih društev (prišli so le trije), 
ki naj bi s svojo prisotnostjo dali podporo 
vseslovenskemu srečanju paraplegikov 
in tetraplegikov.

Podpredsednik državnega sveta Matjaž Švagan je bil slavnostni govornik na dogodku. 
(Foto: Primož Bencek)

V torto velikanko, ki je vsebovala pet odličnih okusov, so družno zarezali predsednik Kastelic 
ob pomoči treh ustanovnih članov, Pavle Sitar, Jožeta Globokarja in Zlatka Bernaška.  
(Foto: Primož Bencek)

Thomy F.E. je bilo sponzor dogodka.  
(Foto: Primož Bencek)Sara in Nino sta nas presenetila s krasno, 

malo drugačno plesno predstavo. Bila sta 
odlična! (Foto: Tone Planinšek)
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INTERMITENTNI KATETRI ZA NEGO NA DOMU

Flocath Quick hidro�lni kateter:

• Pakiran s sterilno 0,9% �ziološko raztopino
• Enostavna uporaba – en stisk za aktivacijo
• Žepno pakiranje omogoča higiensko rokovanje
• Podaljšan čas aktivacije hidro�lne prevleke
• Možnost priključka na drenažno vrečko
• Na voljo v moški in ženski dolžini, različnih velikosti
• Brez lateksa, brez ftalatov (DEHP)
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[   DELODRUŠTEV   ]

Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA 
Pomlad je v polnem razcvetu, sicer bolj deževna kot po navadi, pa vsee-
no izredno lepa in kot vedno raznolika. Tudi v našem društvu se je zvrstila 
že vrsta zanimivih dogodkov, nekaj najpomembnejših in najodmevnejših 
pa smo za vas opisali spodaj.

Šegova 119 
8102 NOVO MESTO

Spletna stran:  
dpdbp.zveza-paraplegikov.com

E-pošta:  
drustvo_paraplegikov2@t-2.net

   Marca je v prostorih društva potekal 
redni Zbor članov Društva paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Letos 
je bil tudi volilni, saj se je izteklo man-
datno obdobje 2015– 2019. Po uvod-
nem pozdravu in nagovoru predsed-
nika Jožeta Okorna ter predstavitvi 
dnevnega reda je sledil kulturni pro-
gram. Dijakinje in dijaki iz Dijaškega 
in študentskega doma Novo mesto 
so nam z glasbenim in pevskim nas-
topom popestrili dan. Sledila je pred-
stavitev poročil za leto 2018 in plan 
dela za leto 2019. Ker je bil letošnji Zbor 
članov tudi volilni, je predsedujoči pred-
lagal razrešnico dosedanjim organom 
društva: predsedniku društva, namestni-
ku predsednika, Upravnemu odboru in 
Nadzornemu odboru. Sledile so volitve 
za novo mandatno obdobje 2019–2023. 
Kandidata za predsednika društva sta 
bila Jože Okoren in Mirko Sintič. Člani so 
po tajnih volitvah izvolili novega (stare-

ga) predsednika društva, Jožeta Okorna. 
Izmed dveh kandidatov za namestnika 
predsednika, Mirka Sintiča in Martine 
Glavič, pa so izvolili Martino Glavič. 
   Izvoljeni so bili tudi organi društva. 
V Upravni odbor (UO): Jože Okoren, 

Mirko Sintič, Martina Glavič, Irena 
Matkovič, Zdenka Sintič, Sandra 
Košar, Marija Jefim, Franci Slivšek 
in Jože Cimrmančič; v Nadzorni od-
bor (NO): Primož Jeralič – predsednik, 
Bernarda Zorko – namestnica pred- 
sednika, Jože Simončič – član ter 
Anica Radej in Mateja Udovič – na-
domestni članici.
   Predsednik Dane Kastelic in stroko-
vna delavka Urška Rendulić sta prisot-
nim poročala o delovanju in aktualnih 
zadevah Zveze paraplegikov Slovenije. 
Novi direktor Doma paraplegikov 
Pacug, Marko Ferluga, pa je prisotnim 
predstavil aktivnosti in novosti v zvezi s 
skupinsko obnovitveno rehabilitacijo. 
Udeležence je pogostil tudi z njihovo 
specialiteto –  namazom bakalar in ko-
zarcem malvazije. 

Čestitke vsem izvoljenim organom 
društva in uspešno delo v bodoče.

Staro (novo) vodstvo društva (redni in volilni zbor članov 
društva)

Pred začetkom zasedanja zbora članov so nam zaigrali in zapeli. (Foto: Franci Slivšek)

Zbrani v prostorih društva (Foto: Franci Slivšek)
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   V društvu smo tudi letos organizirali 
že tradicionalno »likovno delavnico« z 
udeležbo več kot 10 članic in članov – 
likovnikov iz lokalnih društev paraple-
gikov, ki zaradi invalidnosti ustvarjajo 
tudi z usti. Med njimi so tudi slikarji, ki so 
člani Mednarodnega združenja slikarjev. 
Udeleženci delavnice so slikali z rokami 
in usti, rezbarili itd. Delavnica je potekala 
v začetku aprila v prostorih društva, v 
Novem mestu. Tudi tokrat je bil z nami 
že znani mentor Rajko Čauševič, aka-
demski slikar, ki je udeležencem de-
lavnice svetoval pri ustvarjanju. Nad 
organizacijo je bdela Jožica Ameršek, 
vodja kulturne dejavnosti v društvu in 
akademska slikarka. Slikarsko delavni-
co in razstavo del so si poleg številnih 

članov društva in svojcev ter lokalnih 
medijev ogledali tudi učenci iz bližnje 
šole Dragotina Ketteja. Kljub deževnemu 

vremenu je dan minil v sproščenem in 
predvsem ustvarjalnem duhu.

   Splošna bolnišnica Novo mesto je 10. 
aprila 2019, ob mednarodnemu dnevu 
zdravja, že tretjič zapored organizirala 
Dan odprtih vrat pod geslom »Skupaj 
v zdravstvu – več zdravja v skupno-
sti«. Eden od poglavitnih namenov 
dogodka je bila predstavitev vseh in-
validskih, humanitarnih in organizacij 
prostovoljstva, s prikazom dejavnosti 
(predvsem preventivni moment), ki 
delujejo na področju zdravstva, na 
posebnih, za to namenjenih stojnicah. 
Številni mimoidoči, pacienti, uslužbenci 
bolnišnice in drugi obiskovalci so 
ime-li enkratno priložnost spoznati se 
z dejavnostmi posameznih društev, 
ki so pomemben člen nadaljevanja 
bolnišničnega zdravljenja posameznih 
diagnoz.
  Kot je v uvodnem govoru povedala di-

rektorica bolnišnice, dr. Milena Kramar 
Zupan, je obojestransko sodelovanje 
zelo pomembno. Udeležence so nago-
vorili še: strokovni direktor bolnice, dr. 
Milivoj Piletič, župan MO Novo mesto, 

Gregor Macedoni, v imenu društev 
pa je o pomenu dogodka za invalide in 
bolnike spregovoril predsednik Društva 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja, Jože Okoren.

   V prostorih Društva paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja je 
aprila potekal regijski posvet programa 
»Postani športnik«, ki ga izvaja Zveza za 
šport invalidov Slovenije – Paralimpi-
jski komite (ZŠIS-POK), v sodelovanju s 
podjetjem Lidl Slovenija. Osrednji na-
men programa »Postani športnik« je 
vzpostavitev dolgoročnega sistema 

za vključevanje mladih invalidov v 
športno-rekreativne dejavnosti, motivi-
rati otroke z oviranostmi za ukvarjanje s 
športom ter tudi dvigniti prepoznavnost 
športa invalidov v javnosti. V okviru pro-
grama se odvijajo različne aktivnosti, ki 
nagovarjajo različne ciljne skupine in 
predvsem podajajo nova znanja ter in-
formacije vsem, ki so vključeni v šolske 

in obšolske dejavnosti mladih invalidov. 
Posveta so se udeležili: Jože Okoren, 
predsednik Društva paraplegikov Do-
lenjske, Bele krajine in Posavja, Gregor 
Gračner, podpredsednik ZŠIS-POK in 
vodja programa Primož Jeralič, stroko-
vni sodelavec v ZŠIS-POK, ambasador 
projekta za Dolenjsko Andraž Čeligoj, 
športni pedagog iz Univerzitetnega re-

Skupinska slika likovnih umetnikov (Foto: Peter Planinšek)

Jože Okoren je nagovoril zbrane v bolnišnici v Novem mestu. (Foto: arhiv Splošne bol. Novo mesto)

Likovna delavnica

Dan odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto

Regijski posvet programa »Postani športnik«



27

habilitacijskega inštituta Soča Ljubljana, 
predstavniki izobraževalnih ustanov in 
invalidskih organizacij z Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja ter številni predstavni-
ki lokalnih in nacionalnih medijev.
 Udeležence posveta je uvodoma 
pozdravil in nagovoril predsednik 
našega društva, Jože Okoren. Pred-
stavil je namen in cilje srečanja. Gregor 
Gračner in Primož Jeralič sta v na-
daljevanju podrobneje predstavila 
program in aktivnosti, ki potekajo v 
sklopu le-tega. Predstavila sta primere 
dobre prakse, predvsem kako uspešno 
integrirati ter motivirati mlade invalide 
v športne aktivnosti. V nadaljevanju je 
potekala diskusija, v kateri so udeleženci 
– predstavniki izobraževalnih ustanov 
in invalidskih organizacij – predstavili 
svoje delovanje in prizadevanja za 
vključevanje mladih invalidov ter prime-
re dobre prakse vključevanja otrok in 
mladostnikov z različnimi oviranost-
mi v športno-rekreativne aktivnosti. 
Udeleženci posveta so dobili nove in-
formacije, na kakšen način motivirati 
mladostnike, da se vključijo v športne 
aktivnosti ter v prvi vrsti kako prilagoditi 
svoje učne programe in metode, da 
jim bo to tudi omogočeno, predvsem 
v smislu izobraževanja in usposabljanja 
pedagogov. Zagotovo pa je pri tem 
pomembno tudi povezovanje med 
ustanovami, pedagogi in starši.
  Ukvarjanje s športom in rekreacijo v prvi 
vrsti omogoča boljše, aktivnejše in bolj 
zdravo življenje, v nadaljevanju pa tudi 
dobre rezultate na športnem področju, 
kar je zagotovo tudi velika motivacija. 
Delovati je potrebno v tej smeri, da je ta 
možnost omogočena vsem.

Preventivno zdravstveno pre-
davanje o urologiji

Eno izmed posledic poškodbe ali obo-
lenja hrbtenjače pri paraplegikih in 
tetraplegikih med drugim predstavljajo 
tudi različne urološke težave. V ta namen 
smo konec aprila v prostorih društva za 
članice in člane organizirali preventivno 
zdravstveno predavanje na temo težav 
in preventive na področju urologije. 
Na naše povabilo se je prijazno odzval 
Primož Tršinar, dr. med., spec. urologi-
je, iz Splošne bolnišnice Novo mesto.

Dr. Tršinar je prisotnim s pomočjo pro-
jekcije in skic nazorno po sklopih pred-
stavil posamezna področja urologije: 
definicijo urologije, delovanje mehurja, 
praznjenje mehurja, uhajanje urina in 
uriniranje, simptome in diagnosticiranje 
težav, postopek kateterizacije, težave 
in bolezni prostate in ledvic, spolnost, 
različne oblike kontrole in testov, oblike 
zdravljenja in posegov itd. Predstavil je 
tudi več preventivnih ukrepov. Poudaril 
je, da je za preprečevanje raznih vnetij 
zelo pomembna higiena in prisotnim 
priporočal, da vsaj enkrat letno opravi-
jo preventivni pregled. V uroloških 
ambulantah specialisti urologi oprav-
ljajo celostne in preventivne urološke 
preglede, kjer z ustrezno diagnostiko 
obolenja diagnosticirajo in svetujejo us-
trezno zdravljenje. Člani in njihovi svoj-
ci so se predavanja množično udeležili. 
Predavatelju so po končanem preda-
vanju postavili vrsto različnih vprašanj, 
na katera je odgovoril. Udeleženci so 
tako iz prve roke dobili poučne odgo-
vore in nasvete, kako različne težave 
pravočasno rešiti oziroma se jim izogniti. 
Urološke težave so posledica invalidnos-
ti, brezbrižnost do njih pa lahko prinese 
hude posledice, zato je preventiva na 
tem področju zelo pomembna. 
Po predavanju urologa pa je sledila še 
predstavitev podjetja Lentismed in nji-
hovih izdelkov – urinskih intermitentnih 
katetrov, ki jih je predstavila predstavni-
ca podjetja, Mateja Blažič.

[   DELODRUŠTEV   ]

V prostorih društva Novo mesto izpeljan posvet Postani športnik (Foto: arhiv društva)

Množično obiskano predavanje Primoža Tršinarja, dr. med., spec. urologije (Foto: arhiv društva)
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   Na deževen ponedeljek, 20. maja,  so 
naše društvo obiskali malčki iz vrtca 
Matije Čopa. Predsednik društva jim 
je razložil, zakaj smo na vozičkih in 
da se z njimi vozimo, ker ne moremo 
hoditi. Izkoristil je priložnost, da jim 
je tudi povedal, da se morajo vedno 
privezati, ko se peljejo v avtu, paziti, ko 
prečkajo cesto, da ne skačejo s stolov, 
miz, kavčev in še par takih nasvetov, ki 
jih bodo obvarovali pred poškodbami. 
Otroci so z zanimanjem poslušali, 
nato pa smo jim še razkazali prostore 

in razložili, kaj v društvu delamo. Na 
koncu jim je Gašper razdelil obeske s 
sličicami, ki so jih izdelale naše članice. 
Seveda so jih vzeli še za svoje sestrice 
in bratce, tudi tisti, ki jih sploh niso ime- 
li. Za zahvalo so nam še zapeli pesmi-
co in se poslovili.

   Že na novoletnem praznovanju 
2018 Društva paraplegikov Gorenjske 
nam je Janijeva prijateljica Alenka 
Plemelj, mag. delovne terapije, in 
predavateljica na Zdravstveni fakulteti 
UL, obljubila, da nas bo v prihod- 
njem (zdaj že tem) letu obiskala s sku-
pino svojih študentov. V nekaj skopih 
besedah nam je tudi nakazala namen 
njihovega srečanja z nami, tj. malce 
drugačna vadba, ki naj bi se odvijala 
na sedežu društva v Kranju. Slišalo se 
je zanimivo, zato nas je še bolj »firbec 

matral«, kako bo to izgledalo. Tako 
smo živahne frajle, na bolj »klepetal-
nem« kot ustvarjalnem marčevskem 
srečanju ženske sekcije izvedele, da se 
bo vadba vršila v četrtek, 9. 5. 2019. Že 
vnaprej sem slutila, da se bodo, poleg 
nas, zanesenjaško pogumnih frajl, za-
nimive aktivnosti udeležili tudi moški 
oboževalci mladih src ženskega spola. 
Nisem se motila. A sem bila vseeno 
malce razočarana, kajti pričakovala 
sem jih več. Najbrž je bilo krivo 
dolgočasno deževno vreme, da so os-

tali doma v toplem zapečku.
  V vrlo dinamičnemu četrtkovem 
dopoldnevu se nas je v prostorih 
društva zbralo približno ducat članov 
in ena desetnija študentov, na čelu 
z njihovo predavateljico Alenko. Od 
naše običajne, kreativno navdihnjene 
ženske zasedbe sta manjkali le Slavka 
in Vera. Na začetku skupnega druženja 
smo se najprej poimensko predstavili, 
pri čemer je vsak pokazal še eno zanj 
značilno potezo, kot so pomežik, kim-
ljaj, skomig ramen ali glave ipd. Člani 

Vrtec na obisku 

Prosim, pazi na mojo glavo!

Andraž Muljavec

Alenka Oblakovič

V društvu so nas obiskali otroci iz vrtca 
Matije Čopa. (Foto: Andraž Muljavec)

Razni dopisniki  | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE 
Morda z novim Paraplegikom prikličemo sonce, saj se vremensko muhasta po-
mlad noče posloviti. Zaradi slabe vremenske napovedi smo bili primorani od-
povedati načrtovan izlet na slovensko obalo in udeležbo na kranjski Paradi 
učenja. Članice se redno sestajajo v društvu, na zadnje srečanje so povabile 
tudi močnejši spol in jih skupaj z bodočimi delovnimi terapevti utrudile s telo-
vadbo. Novo stanovanje v Novigradu je zasedeno do pozne jeseni. Začela 
pa se je tudi obnovitvena rehabilitacija v Pacugu in izbranih slovenskih zdra-
viliščih. Naši trije slikarji se redno udeležujejo likovnih delavnic in kolonij, v maju 
so ustvarjali v Semiču. Enkrat tedensko poteka rekreacija v športni dvorani Bio- 
tehničnega centra Naklo, dvakrat tedensko pa tenis na vozičkih v Športnem 
centru Kranj. Dva člana se redno udeležujeta tekmovanj v streljanju z zračno 
puško in pištolo. V Škofji Loki so uredili dostopno strelišče. Čestitke vsem članom 
za njihove dosežke.

Ul. Lojzeta Hrovata 4/c 
4000 KRANJ

Spletna stran:  
dpgkr.si
E-pošta:  

dp.gorenjska@gmail.com
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smo študentom predstavili svoje 
prostočasne aktivnosti, njihove pred-
nosti za naše življenje, dostopnost do 
njih glede na našo gibalno oviranost, 
finančno zahtevnost, posluh oko-
lice itd. Zatem je vsak/a študent/ka 
pokazal/a eno vajo, ki smo jo potem 
vsi nekajkrat ponovili. Naredili smo 
več razgibalnih in razteznih vaj s tru-
pom in rokami. Potem ko smo začutili 
prijetno olajšanje v umirjeni glavi 
in razgibanem gornjem delu telesa, 
smo izvedli več različnih oblik vadbe 
z baloni. Najprej smo vzpostavili stik in 
ravnovesje med balonom in rokami, 
nato smo se posamično ter skupinsko 
žogali z baloni. Nakar smo poleg balo-
nov v roke dobili kuhalnice (uporabili 
smo jih kot loparje) in si z njimi poda-
jali žoge. Koliko smeha in dobre volje 
je bilo, ko so baloni (najprej eden, 
potem več hkrati) leteli vse križem 
in jim je bilo potrebno s kuhalnicami 
slediti, da niso padli na tla. Malo nas je 
bilo strah, da ne bomo pri tem hitrem 
vrvežu s kuhalnicami soseda mahnili 
po glavi. Naslednjič bomo pri takem 
»badmintonu« imeli čelade na glavi.  
Zaradi naše silne vneme in navdušenja 
bo bolj varno. Ob koncu našega prijet-
nega skupnega vadbenega druženja 
smo člani študentom zaupali svoje 
občutke in se njim in predavateljici 
Alenki zahvalili za super obisk.
   Tovrstna telovadba ima vsekakor 

velik, pozitiven, zdravilen vpliv za 
našo psihofizično kondicijo, pa naj 
bo to kot zabava, prijetno skupinsko 
druženje, vadba malo drugače, zani-
miva prostočasna aktivnost, orien-
tacija v prostoru, sinhronizacija več 
različnih sočasnih gibov, aktivacija 
kardio-vaskularnega sistema ...
   Pred tokratnim slovesom nas je 
s slastnim pecivom pogostila slav-
ljenka Ivanka Š. Cel mesec prez-
godaj! Ampak se zato nismo prav nič 
pritoževali. Za najboljše sladkosti ni 
nikoli prepozno oziroma prezgodaj. 

Tako je mislil tudi Gašper, sicer bla-
gajnik DPG, ki ji je v imenu vseh (ne)
fizično prisotnih članov, z najlepšimi 
željami podaril krasen šopek rož. 
Tiste dni se je naš predsednik Pe-
ter s svojo najdragocenejšo Marijo 
potepal po nekdanji SFR Jugoslaviji, 
zato ga takrat ni bilo na spregled ne 
od blizu ne od daleč. Se je pa kljub 
megleni, deževni sivini toliko bolj izka-
zal njegov sin Dejan, naš nepogrešljiv 
voznik društvenega kombija, ki je tisti 
dan naju z Albino varno pripeljal od 
začetka do konca poti.

   Čeprav je mentorica bolj ali manj us-
tvarjalne ženske sekcije DPG Marija R. 
do nadaljnjega še vedno v »bolniškem 
staležu«, se vesele, svobodomiselne 
frajle kljub temu dobivamo enkrat 
mesečno, običajno predzadnji četrtek 
v mesecu, na sedežu DPG v Kranju. V 

marcu smo tako krepko dinamično 
poklepetale, si bogate izkušnje iz-
menjale in Slavkin rojstni dan veselo 
praznovale. V aprilu in maju je srečanje 
odpadlo, prvič zaradi sovpadajočega 
začetka velikonočnih praznikov, 
naslednjič pa zaradi tega, ker smo 

naše žensko kramljanje združili z vad-
benim srečanjem s študenti delovne 
terapije in njihovo predavateljico. V 
juniju se je naše druženje dogajalo 20. 
6. 2019, potem pa sledita dva meseca 
premora.

   Po šestih krogih lige ZPS – ORME-
GA MM v sezoni 2018/2019 so se 7. 
aprila 2019 štiri najboljše slovenske 
košarkarske ekipe pomerile za 28. na-

slov državnega prvaka.
   Naslov je drugič zapored osvojila eki-
pa DP Novo mesto, ki je v finalni tekmi 
ugnala DP Maribor (62 : 47). V tekmi za 

tretje mesto z ekipo DP Kranj je slavila 
DP Ljubljana Mercator (56 : 45). Play 
Off tekmovanje je v organizaciji Zveze 
za šport invalidov Slovenije v športni 

Sladkosti našega življenja

28. Play Off v košarki na vozičkih v Kranju

Alenka Oblakovič

Peter Robnik

Sedeča telovadba s študenti delovne terapije (Foto: arhiv društva)
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   V petek, 24. maja, smo v društvu gostili 
predstavnike s Kosova. V uvodnem delu 
jih je pozdravil predsednik društva Pe-
ter Robnik in predstavil naše poslanstvo 
in organiziranost društva ter pravice iz 
naslova invalidnosti. Nato je direktor in 
zdravnik Rexhep Kuqi predstavil nji-
hovo organiziranost. V njihovo društvo 
so vključeni vsi lokalni invalidi in ne samo 
para in tetraplegiki, tako kot pri nas. Tudi 
financiranje zdravstvenih storitev je razvi-
to v manjši meri kot pri nas. Težave imajo 
z osnovnimi medicinskimi pripomočki, 
saj njihov zdravstveni sistem sredstev ne 
zagotavlja. Večina sredstev za financiran-
je nevladnih organizacij in medicinskih 
pripomočkov so donacije iz tujine. V letu 
2017 so tako pridobili naše bivše kom-
binirano vozilo, ki jim dobro služi. Dogo-
vorili smo se za sodelovanje in izmenjavo 
dobrih praks tudi za v prihodnje.

V društvu smo gostili predstavnike Društva Handikos Suhareke iz Kosova
Anka Vesel
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dvorani gimnazije Franceta Prešerna 
pripravilo Društvo paraplegikov Gore-
njske.
 Tekme so sodili: Mitja Dečman, 
Nedžad Budimlić in Marko Hlad-
nik. V razširjeni slovenski ligi je med 
petimi slovenskimi moštvi tekmovala 
tudi avstrijska ekipa RSV Kärnten. Prvo 
kolo je v Novem mestu pripravila DP 
Novo mesto, drugo v Laškem DP Celje 
Thermana, tretje v Zagorju DP Ljublja-
na Mercator, četrto v Kranju DP Kranj, 
peto v Račah DP Maribor, šesto pa v 
Feldkirchnu RSV Kärnten.

V dvorani gimnazije Franceta Prešerna v Kranju so se pomerili košarkarji za naslov 
državnega prvaka. (Foto: Andraž Muljavec)

Gostili smo predstavnike društva iz Kosova, ki je leta 2017 pridobilo naše kombinirano vozili, 
ki jim dobro služi (Foto: Andraž Muljavec)

   Na sedežu društva je naš član 
Gašper Črnilec v petek, 29. marca, 
tudi uradno prevzel nov športni in-
validski voziček OFFCARR, namenjen 
za igranje tenisa, dobavitelja Ormega 
MM. Sredstva za nakup vozička je s 
pomočjo društva zbral v obliki donacij. 
Ob tej priložnosti se je zbranim dona-
torjem najprej zahvalil predsednik Pe-
ter Robnik, nato pa še Gašper.
Pri nakupu sta pomagali dve podjetji, 
ISKRA ISD d. o. o. in EUROPLUS d. o. o

Donacija za športni voziček
Gašper Črnilec

Prevzem vozička za igranje tenisa  
(Foto: arhiv društva)

Direktor društva Handikos Suhareke, 
Rexhep Kuqi s predsednikom našega 
društva Petrom Robnikom.  
(Foto: Andraž Muljavec)
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   V torek, 26. marca, so se člani našega 
društva družili z učenci in učiteljicami OŠ 
Cvetka Golarja na Trati pri Škofji Loki. Sko-
zi šport poskušamo učencem predstaviti 
para in tetraplegijo, življenje na vozičku, 
predvsem pa jih skozi naše zgodbe opo-
zoriti na nevarnosti v življenju.
   Na začetku srečanja smo jim predstavili 

društvo in naše aktivnosti v vsakodnev-
nem življenju ter jih preventivno opozo-
rili na nevarnosti, ki lahko privedejo do 
poškodbe hrbtenjače. Nato pa smo jim 
predstavili športe, s katerimi se ukvar-
jamo, in pripomočke, ki jih za to upora-
bljamo. Košarkarji so za učence odigrali 
čisto pravo tekmo na vozičkih, učenci pa 

so vsak koš nagradili z bučnim aplavzom. 
Poleg košarke smo predstavili smučanje 
z monoskijem in ročno kolesarjenje.
   Z OŠ Cvetka Golarja sodelujemo že 
vrsto let, radovedni učenci pa nas ved-
no znova navdušijo in presenečajo z 
raznovrstnimi vprašanji in zgodbami, ki 
jih delijo z nami.

   V soboto, 1. junija, je Društvo paraple-
gikov Gorenjske organiziralo tradicio-
nalno likovno delavnico članov Likovne 
sekcije Zveze paraplegikov Slovenije 
in njihovih prijateljev. Pod mentorskim 
vodstvom Jožeta Potokarja - Cvrča so 
ustvarjali v akrilu in olju na platnu, risbi in 
grafiki. Kot vsako leto so z nami ustvar-
jali tudi slikarji, ki slikajo z usti. S čopiči in 
barvami pa so se preizkusili tudi otroci, 
ki nas vsako leto presenetijo s svojim 
umetniškim talentom. Letošnja delavni-
ca je sovpadala s tradicionalnim Para- 
wing srečanjem, ki ga organizirata 
društvo in Združenje Goldwing Sloveni-
ja, zato so svoja dela lahko predstavili res 
številnim obiskovalcem. Za pomoč pri iz-
vedbi delavnice se zahvaljujemo Javne-
mu skladu RS za kulturne dejavnosti, ki 
že dolga leta podpira naše ustvarjanje.

Druženje z učenci na OŠ Cvetka Golarja

Tradicionalna likovna delavnica Društva paraplegikov Gorenjske

Anka Vesel
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Boris Šter ustvarja v akrilu. (Foto: Anka Vesel)

Dela na delavnici prisotnih slikarjev (Foto: Anka Vesel)
Najmlajša umetnica Astrid, 5 let - Ribice v akrilu  
(Foto: Anka Vesel)
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Na prvo junijsko soboto nas je v 
Kranju pričakalo hladno in oblačno 
vreme. Pred sedežem društva smo 

se počasi začeli zbirati člani pokrajinskih 
društev Zveze paraplegikov Slovenije. Mo-
toristi na Honda Goldwing motorjih pa so 
poleg dobre volje in tradicionalnih trojan-
skih krofov pripeljali tudi sonce. 
   Zbrane motoriste, člane društev in kra-
jane Krajevne skupnosti Bratov Smuk je 
nagovorila predsednica Manja Zorko, 
pozdravil pa jih je tudi podžupan Mestne 
občine Kranj, Robert Nograšek. Pred-
sednik društva Peter Robnik se je zahvalil 
motoristom Združenja GWS tako za nas 
adrenalinsko izkušnjo kot tudi za finančno 
donacijo, ki smo jo letos namenili Janijevi 
družini. Na kratko je opisal potek dogod-
ka, nato pa besedo predal predsedniku 
Združenja GWS, Jožetu Planincu. Po 
kratki predstavitvi njihovega poslanstva je 
zbrana sredstva predal Janijevi ženi Bar-
bari, v spomin Janiju pa predlagal minuto 
molka.
   Sledila je kratka predstavitev posebnih 
airbag brezrokavnikov Helite za večjo 
varnost motoristov v primeru nesreč in 

transferji na motorje. Tokrat jih je pot pel-
jala na Jezersko. Po kratkem postanku in 
okrepčilu v Gostišču ob jezeru, za katerega 
je poskrbel župan Občine Jezersko, An-
drej Karničar, so se vrnili v Kranj. Druženje 
je popestrilo dogajanje na bližnjem igrišču 
– Smukfest, ki ga vsako leto organizira KS 
Bratov Smuk in tradicionalna likovna de-
lavnica slikarjev ZPS in njihovih prijateljev 
na sedežu društva, ki jo tradicionalno or-
ganiziramo s pomočjo Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti.    V ožji zasedbi so člani Združenja GWS v 

krogu Janijeve družine položili cvetje na 
Janijev poslednji dom na pokopališču v 
Škofji Loki. 
Kljub pestrosti in zanimivosti celotnega 
druženja je še vedno najpomembnejša 
vožnja z motorji. Neprecenljivi nasmehi 
sopotnikov na motorjih pa dodaten raz-
log za željo, da se ponovno snidemo.
   Še enkrat iskrena hvala srčnim moto-
ristom, ki nam na zlatih krilih pričarajo 
nepozaben dan, KS Bratov Smuk, ki je 
poskrbela tudi za prehrano, in Občini Je-
zersko ter donatorjem: Ormega MM, TIK 
Kobarid, d. o. o., Lions club, Arifaj, d. o. o. in 
Baru Zamorček.

Anka Vesel | PARAWING 2019

MOTORISTI Z ZLATIMI SRCI IN KRILI  
V SPOMIN JANIJU TRDINI 
Letošnji že 8. Parawing, ki ga organizirata Združenje Goldwing Slovenija in Društvo paraplegikov Gorenjske, 
je bil posvečen glavnemu pobudniku in organizatorju naših motorističnih izletov in članu Društva paraplegi-
kov Gorenjske, Janiju Trdini.

Motoristi Honda Goldwing motorjev so s seboj v Kranj pripeljali trojanske krofe in sonce. 
(Foto: Andraž Muljavec)

… in smo šli … (Foto: Andraž Muljavec)

Parawing postanek na Jezerskem  
(Foto: Štefan Voglar)
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Z otvoritvijo 3. seje rednega Zbora 
članov smo najprej izvolili zapisni-
karja. Potrdili smo zapisnik z reali-

zacijo sklepov 2. seje Zbora članov ter nato 
še potrdili poslovno finančno poročilo za 
leto 2018, poročilo Nadzornega odbora 
ter inventurne komisije. Seznanili smo se 
tudi s planom društva za leto 2019 in s 
članarinami, ki ostajajo nespremenjene. 
V poslovnih prostorih na Fornačah se izva-
jata program kompenziranje invalidnosti 
ter program interesnih dejavnosti. Članom 
se je tudi razložilo, da se bodo prevozi na 
obnovitveno rehabilitacijo izvajali v skladu 

s Pravilnikom o prevozih, z dopolnitvijo 
14. člena o prevozih, o katerih je Upravni 
odbor društva na svoji seji razpravljal 
in uskladil z navodili za izplačilo potnih 
stroškov ZPS, ter jih predlagal Zboru 
članov. V mesecu oktobru bomo obeležili 
tudi 40. obletnico društva.
   Predsednik zveze Dane Kastelic nam je 
predstavil novosti na področju skupinske 
obnovitvene rehabilitacije in pa 50. oblet-
nico ZPS, ki se je odvijala v Domu paraple-
gikov Pacug, 16. aprila.
  Diplomirana psihologinja in magistra 
socialnega dela pri ZPS, Urška Rendulić, 

nam je podrobno predstavila  delovanje 
in uresničevanje ciljev zveze, arhitekt  ZPS 
Marko Tul pa arhitekturne ovire in dostop- 
nost do javnih ustanov.
   Predsedniku zveze je bilo zastavljenih 
tudi nekaj vprašanj glede financiranja 
društev, osebne asistence, obnovitvene 
rehabilitacije in podobnem.
  Nato nam je direktor doma Marko 
Ferluga predstavil delovanje in potek ob-
novitvene rehabilitacije, ki se bo odvijala v 
Domu paraplegikov Pacug. Po zaključku 
Zbora članov smo ob dobri hrani ostali še 
v prijetnem druženju.

Zbor članov smo izvedli v kongresni dvorani doma paraplegikov. (Foto: arhiv društva)

Dopisnik društva | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT 
Tokrat smo se člani društva DP Istre in Krasa zbrali na rednem letnem 
Zboru članov v Domu paraplegikov Pacug, in sicer v sredo, 27. marca, 
ob 10.30 uri. Predsednik društva Željko Geci je odprl 3. redno sejo 
Zbora članov ter ugotovil nesklepčnost, ker so bili trije člani upravičeno 
odsotni, zato je sejo preložil za 30 minut. Nakar se je ugotovilo, da je 
in po pozdravnem govoru se je predstavil dnevni red, ki je bil soglasno 
sprejet.
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Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT 
Športnice in športniki pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije 
tekmujejo v šestih ligah – atletiki, košarki, kegljanju, streljanju, ribolovu in 
šahu. Sezono 2017/18 so 12. oktobra 2017 s prvim kolom tekmovanja 
odprli šahisti. Prvo kolo so že po tradiciji pripravili šahisti Društva para-
plegikov Istre in Krasa, ki so tekmovanje posvetili tudi svojemu odličnemu 
šahistu, Viktorju Brezovniku. 

V Zavodu Ars Viva se je zbralo 15 
šahistov iz petih društev, ki so 
po uvodni predstavitvi in na-

vodilih sodnika po švicarskem sistemu 
odigrali šest kol. Za posamično partijo 
so imeli na voljo deset, težje gibalno 
ovirani tetraplegiki pa dvanajst minut. 
Rezultati so šteli tako za ekipne kot za 
posamične uvrstitve.
    Na črno-belih poljih je v prvem 
krogu lige najboljše rezultate dosegla 
ekipa DP Ljubljana (13,5), v sestavi 
Planinc, Sabljaković, Dmitrović, na 
drugo mesto se je zavihtela DP Koper 
(11,0), v sestavi Gašperut, Žnidaršič, 
Švetak, tretja je bila DP Celje (9,00), 
v sestavi Matić, Jeranko, Trogar, 
četrta DP Kranj (3,5), peta pa DP Mari-
bor (2,5). Zapišemo naj, da sta imeli 
slednji ekipi samo po enega šahista.
 V posamični konkurenci je po 
pričakovanjih prvo mesto osvojil 

najboljši šahist med paraplegiki Edo 
Planinc – LJ (6,0), drugi je bil Jas-
min Sabljakovič (4,5), tretji  Vojko 

Gašperut – KP (4,0) in četrti Benjamin 
Žnidaršič – KP (4,0).
   Tudi tokratno prvo kolo je pod pokro-
viteljstvom GRADEX k. d. iz Šempetra 
v Savinjski dolini brez zapletov vodil 
arbiter Andrej Žnidarčič. Najboljše 
ekipe so za prva mesta v spominskem 
tekmovanju prejele pokale, najboljši v 
posamični konkurenci pa medalje.

Le kdo bo koga? (Foto: arhiv Ars Viva)

Šahisti šahovske lige ZPS - Gradex so se tokrat zbrali v prostorih Zavoda Ars Viva 
(Foto: arhiv Ars Viva)

Vanganelska 8/f 
6000 KOPER

Spletna stran:  
drustvo-para-kp.si

E-pošta:  
dpik.koper@gmail.com

"Ni potrebno igrati 
dobro, potrebno 

je le pomagati 
nasprotniku, da igra 

slabo."
Genrikh Chepukaitis
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI 
26. aprila smo na slavnostni prireditvi obeležili 40 let neprekinjenega delo-
vanja društva, v marcu smo se zbrali na rednem letnem Zboru članov, tudi  
letos smo organizirali medgeneracijsko srečanje, v Celju se je odvil že 19. 
memorialni turnir v kegljanju, lotili smo se ustanavljanja rokometne ekipe in v 
centru Celja sodelovali na prireditvi ob dnevu zdravja in še kaj.

 ... smo obeležili na slavnostni prireditvi 
26. aprila v Narodnem  domu v Celju. 
Zgodba našega društva se je pričela de-
cembra, davnega leta 1978, na ustanov-
nem občnem zboru v Zdravilišču Laško. 
Vsi programi, ki jih v glavnem izvajajo 
prostovoljci, so se izkazali kot pomem-
ben doprinos k enakopravnemu 
položaju invalidov in osveščanju širše 
javnosti. Slavnostni govorci na prireditvi 
so bili: predsednik Društva paraplegikov 
jugozahodne Štajerske Janez Hudej, 
podžupanja Mestne občine Celje Breda 
Arnšek, predsednik Zveze paraplegikov 
Slovenije Dane Kastelic in državna sek-
retarka na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Bre-
da Božnik.
   Društvo se je z zahvalnimi listinami zah-
valilo vsem 33 občinam, v katerih deluje, 
za zgledno sodelovanje in pomoč pri 
nakupu novega kombiniranega vozila. 
Zahvalne listine so prejele tudi nasled-
nje organizacije: Zavod Vozim, IV. OŠ 
Celje, Zavarovalnica Triglav d. d., 
Območna enota Celje, Thermana 
d. d., Zveza paraplegikov Slovenije 

ter Novi tednik in Radio Celje, Tele-
vizija Celje, Vaša televizija in Naš 
čas radio Velenje. Priznanja so za 
večletno delo v društvu prejeli nasled-
nji člani: Boris Hebar, Simon Gračnar, 
Vinko Hren, Angela Gajšek, Simona 
Vovk, Aleš Povše, Peter Planinšek, 
Franc Ivenčnik in Nataša Lotrič. Hen-
rik Plank, Rudi Centrih, Jože Flere 

in Franček Gorazd Tiršek so dobili 
priznanja za izredne športne uspehe na 
mednarodnih športnih tekmovanjih. Pre-
jemniki posebnih priznanj so bili: Janez 
Hudej za dolgoletno uspešno vodenje 
društva, Julijana Kralj za dolgoletno pri-
zadevanje za izboljšanje kvalitete življenja 
gibalno oviranih ljudi, Branko Ravnak 
za uspešno izvajanje projekta „Potapljan-
je ljudi s posebnimi potrebami“, David 
Razboršek za odlično vodenje projek-
tov na področju prometne varnosti ter 
Bojan Šrot, župan MO Celje, za 20-letno 
podporo in sodelovanje z društvom. Pri-
reditev smo popestrili tudi s kulturnim 
programom. Nastopili so pevska skupina 
društva »Joža počas'«, trije kitaristi Glas-
bene šole Celje in kantavtor Adi Smo-
lar. V preddverju dvorane pa si je bilo 
moč ogledati likovna in ročna dela naših 
članov ter plakate, ki predstavljajo vse 
naše dejavnosti. Prireditve se je udeležilo 
več kot 40 članov društva, skupaj pa več 
kot 100 povabljenih gostov.

40 let delovanja društva

Visoki gostje na našem jubileju (Foto: Peter Planinšek)

Zbrani gostje na obeležitvi 40-letnice delovanja društva (Foto: Peter Planinšek)

Opekarniška 15/a 
3000 CELJE

Spletna stran:  
drustvo-para-ce.si

E-pošta:  
dce.paraplegik@guest.arnes.si
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  Tudi tokratni redni letni Zbor članov je 
potekal v Gostišču Rimljan v Šempetru 
v Savinjski dolini, in sicer 9. marca letos. 
Udeležilo se ga je 44 članov društva. 
Po izvolitvi organov zbora in potrditvi 
sklepčnosti so referenti najprej pred-
stavili poročila za preteklo leto. Sprejeta 
je bila tudi višina članarine. Janez Hudej 
je predstavil  program dela v letu 2019. 
Besedo so dobili tudi gostje. Predsed-
nik ZPS je predstavil novosti v zvezi z 
letošnjo obnovitveno rehabilitacijo, naj- 
bolj pa je člane zanimalo vse o osebni 
asistenci. O tem, kaj se bo dogajalo v 
Domu paraplegikov Pacug, je spre-
govorila Urša Prešeren. Zveza para-
plegikov Slovenije se je priključila tudi 
izvajanju projekta SOPA, Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, ki  promovira 
in ozavešča javnost o varni rabi alkoho-
la. Projektu se je pridružilo tudi Društvo 

paraplegikov jugozahodne Štajerske. 
Za pevski vložek je tokrat poskrbel 
društveni kvartet »Joža počas'«, seveda 
pa smo se z manjšo pozornostjo spom-

nili tudi  naših žensk  ob njihovem 
prazniku.
  Društvu želimo uspešno plovbo v 
novih štirideset.

  Mestna občina Celje je tudi letos organi-
zirala  številne prireditve ob svetovnem 
dnevu zdravja. Na osrednji prireditvi v 
samem mestnem jedru je sodelovalo 
tudi naše društvo. Tokrat z nekoliko okre-
pljeno ekipo. Kot prejšnja leta smo se 
tudi letos predstavili skupaj z Zavodom 
Vozim. Poleg slikovnega materiala, ki 
predstavlja vse naše programe, in gradiva 
Zavoda Vozim s posebnimi očali, ki simu-
lirajo opitost,  smo tokrat promovirali tudi 
projekt SOPA, Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, ki spodbuja varno rabo 
alkohola, z mimoidočimi pa smo tudi 
igrali košarko in rokomet na vozičkih. 
Društvo se je namreč lotilo ustanavljanja 
prve rokometne ekipe v Sloveniji in na 
tokratnem dogodku sta skupaj z nami 
rokomet na vozičku zaigrala tudi igralka 
Ženskega rokometnega kluba Z’dežele 

in članica slovenske ženske reprezen-
tance v rokometu, Jasmina Pišek, in 
igralec Rokometnega kluba Celje Pivo-
varna Laško, Gal Marguč. Poleg našega 
društva so se na stojnicah predstavila 
tudi številna ostala društva in posamezni-

ki. Možno je bilo oditi na pohod, malo 
potelovaditi, si izmeriti pritisk, krvni slad-
kor in holesterol, kupiti številne izdelke in 
še marsikaj. Dogodka se bomo zanesljivo 
udeležili tudi prihodnje leto.

   Tudi to pomlad se naše članice redno 
dobivajo v društvenih prostorih in pridno  
ustvarjajo najrazličnejše umetnine in upo- 
rabne izdelke. V četrtek, 18. aprila,  pa  so 
jim dan popestrili otroci vrtca Vesela hiša, 
ki so se jim pridružili pri njihovem ustvar-
janju. Skupaj so prebrali pravljico o Levu 
Rogiju, avtorja Igorja Plohla, in spoznali 
malega levčka, ki je po nesrečnem 

padcu  postal  paraliziran. Kljub temu 
mu je na koncu skupaj s prijatelji uspelo 
najti pogum, da se je življenja loteval 
z optimizmom. Otroci so  pobarvali še 
pobarvanko o levčku, nato pa so skupaj 
z našimi članicami barvali še velikonočna 
jajčka. Ker nam otroci vedno narišejo nas-
mehe na naše obraze, upamo, da nas še 
večkrat obiščejo.

Redni letni Zbor članov

Dan zdravja

Sreča je v srečanju

»Joža počas'« med nastopom na Zboru članov (Foto: Peter Planinšek)

Na prireditvi Dan zdravja smo igrali rokomet. (Foto: Janez Hudej)

Otroci so pridno barvali jajčka.  
(Foto: arhiv društva)
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   22. marca smo organizirali že 19. me-
morial Petra Zdovca v kegljanju. Keglje 
je podiralo 39 kegljačic in kegljačev v 
ekipnih in posameznih konkurencah. Za 
nemoten potek sta poskrbela sodnika 
Ljubo Mladenovič in Marjan Ferk. V 
veteranski konkurenci, ki je tudi tokrat 
štela za državni naslov, je tokrat zmagal 
Franc Simonič (393, DP Podravja) pred 
Emilom Filipičem (373, DP Istre in Kra-
sa), tretje mesto je osvojil Feri Borov-
njak (350, DP Prekmurja in Prlekije). 
Med ženskami je bilo še posebej napeto. 
Največ kegljev je podrla Martina Glavič 
(419, DP Dolenjske, Bele krajine in Posav-
ja) in se uvrstila pred Senko Ivaniševič 
(419, DP Ljubljana), ki je imela slabše 
čiščenje, tretja je bila Nataša Godec 
(369, DP Podravja). Aleš Povše (424, DP 
jugozahodne Štajerske) je zmagal med 
tetraplegiki, drugi je bil Klavdij Leban 
(411, DP severne Primorske), tretji pa 
Damjan Hovnik (384, DP Koroške). Med 
moškimi je največ kegljev podrl Miran 
Jernejšek (467, DP Podravja), drugi je 
bil Janez Janžič (464, DP Podravja), tretji 
Viktor Rupnik (462, DP Ljubljana). Ekip-
no so tokrat zmagali kegljači DP Podravja 
(1696) pred kegljači Dolenjske, Bele kra-
jine in Posavja (1635), tretji pa smo bili 
domačini, DP jugozahodne Štajerske 

(1633).
Kegljači so se udeležili še tradicionalnega 
turnirja za pokal Občine Domžale, kjer 
so ekipno zasedli tretje mesto. Roman 
Hrženjak je med moškimi prav tako os-
vojil tretje mesto, Aleš Povše pa je zmagal 
med veterani in tetraplegiki. Podeljene 
so bile tudi kolajne za uvrstitve v ligi ZPS 

Dom paraplegikov Pacug, kjer je med 
tetraplegiki zmagal Aleš Povše, ekipa pa 
se je uvrstila na tretje mesto. 
   Aleš Povše je med tetraplegiki zmagal 
tudi na državnem prvenstvu v organi-
zaciji ZŠIS-POK, 11. maja v Celju. Tam 
sta tekmovala tudi Roman Hrženjak in 
Zoran Štruclin, ki pa se nista uvrstila 
med prve tri.
   V tem času  so bili aktivni tudi šahisti, ki 

so odlično nastopili na zaključku lige ozi-
roma Radejevem memorialu v Semiču. 
V ekipni konkurenci so namreč zmagali, 
med posamezniki pa je Igor Jeranko os-
vojil drugo mesto. Razglašeni so bili tudi 
rezultati v šahovski ligi ZPS-Gradex za 
sezono 2018/2019, kjer je ekipa Društva 
paraplegikov jugozahodne Štajerske os-

vojila drugo mesto.
   Tudi naša strelska ekipa je zaključila 
s tekmovanji za to sezono. Za konec 
so nastopili še na ligaški tekmi v Mur-
ski Soboti in na državnem prvenstvu v 
Ljubljani. Na tekmovanju v Murski So-
boti je presenetil Vinko Hren z drugim 
mestom. Tudi ekipa je bila druga. Skupno 
so v ligi ekipno prav tako osvojili drugo 
mesto, Vinko Hren pa je bil skupno v 

ligi tretji v kategoriji SH1. Vesna No-
vak je postala najboljša strelka v sezoni 
2018/2019. Vesna je na državnem prven-
stvu osvojila drugo mesto v kategoriji 
SH2. Nejc Stakne (5. mesto), Vinko Hren 
(7. mesto) in Jože Ovčar (8. mesto) pa so 
bili naši udeleženci na državnem prven-
stvu v kategoriji SH1.
   Tudi košarkarji so že zaključili s tekmami 
za zadnjo, žal ne najbolj uspešno sezono. 
Se je pa v našem društvu začela akcija 
ustanavljanja prve rokometne ekipe v 
Sloveniji. V akciji sodelujejo predvsem naši 
košarkarji, vabljeni pa so tudi  vsi  preosta-
li,  ki bi jih zanimal rokomet na vozičkih. 
Eden od ciljev je tudi, da se zberejo 
sredstva za nakup športnih vozičkov za 
rokomet in košarko. Pri tem projektu so 
nas podprli tudi Mestna občina Celje, Za-
vod SOCIO iz Celja in Ženski rokometni 
klub Z’Dežele, Rokometni klub Celje 
Pivovarna Laško, Ženski košarkarski klub 
Cinkarna Celje in Košarkarski klub Celje. 
Tako nam je RK Pivovarna Laško na kvali-

Športna tekmovanja

Kegljaška ekipa DPJZŠ na memorialu Petra Zdovca (Foto: Peter Planinšek)

Šahisti so prejeli zaslužene medalje. (Foto: arhiv društva)
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Udeleženci tekme v košarki na vozičkih (Foto: Peter Planinšek)

Enis je prejel zbrana sredstva. (Foto: Janez Hudej)

fikacijski tekmi slovenske reprezentance 
v rokometu v Celju podaril rokometne 
drese. Na tekmi moškega in ženskega 
košarkarskega kluba pa smo med odmo-
rom igrali košarko na vozičkih in ta za-
nimiv šport predstavili širši javnosti na 
Celjskem. V mesecu maju je v Celju tudi 
mesec športa in na enem od dogodkov 
je sodelovala tudi naša košarkarska ekipa 

DP Celje Thermana. Odigrali smo po eno 
četrtino proti vsakemu od zgoraj naštetih 
športnih kolektivov, ki so poslali svoje 
predstavnike. Seveda smo igrali košarko 
na vozičkih. Bilo je zelo zabavno, tokrat pa 
rezultat seveda ni bil v ospredju. Vsi sku-
paj upamo, da podobno tekmo še kdaj 
ponovimo.
   Za konec omenimo še, da je Henrik Plank 

nastopil na odprtem prvenstvu Hrvaške v 
atletiki v Splitu. V suvanju krogle in metu 
diska je osvojil drugo mesto. Disk je vrgel 
16,12 metra, kar je nov državni rekord in 
potrjena norma za letošnje svetovno pr-
venstvo v Dubaju. Izpolnil je tudi normo 
za prihodnje paraolimpijske igre v Tokiu, 
ki bodo naslednje leto. 

 ... je bil letos organiziran že drugič, in 
sicer 18. maja. Gre za dobrodelno akcijo 
Nakupovalnega centra Velenjka skupaj s 
partnerji. Letos so se sredstva zbirala za na-
kup košarkarskega vozička za našega člana 
Enisa Musića. Vsak udeleženec je prispe-
val prostovoljni prispevek in zato dobil 
majico ter malico v nakupovalnem cen-
tru. Zunaj je bil postavljen tudi košarkarski 
koš, kjer so se vsi lahko preizkusili v igranju 
košarke na invalidskem vozičku. Pri igranju 

so se nam poleg številnih mimoidočih 
pridružili tudi člani mladinske ekipe 
Rokometnega kluba Velenje in kadeti 
košarkarskega kluba Elektra iz Šoštanja. 
Zaključno prireditev je vodila ekipa Mo-
jega radia, s plesnim šovom so sodelovali 
studio M-dance ter pevka Pia Katarina 
Kremžar. Razglasili so, da se je pohoda 
udeležilo 555 udeležencev in prispevalo 
5500 EUR. Po 1000 evrov pa sta prispevala 
NC Velenjka in Plastika Skaza, tako da so 

na koncu Enisu podelili bon v višini 7500 
EUR. Za konec se Društvo paraplegikov 
jugozahodne Štajerske iskreno zahvaljuje 
NC Velenjka, Av studio tržne komunikacije 
d. o. o Velenje in Triatlon Klubu Velenje za 
organizacijo, idejno zasnovo in izvedbo 
dobrodelnega pohoda.
 Toliko za tokrat, kako gre našim 
športnikom v atletiki in ribolovu ter o naših 
poletnih dogodivščinah pa več v jesenski 
številki glasila Paraplegik.

Pohod na Koželj
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Zaskrbljujoča statistika je že leta 
2016 ekipo Zavoda VOZIM motivi-
rala, da je zagnala projekt #Mislim-

Varno VOZIM S SRCEM, ki traja še danes, 
njegov namen pa je ozaveščanje o 
pomembnosti previdne, strpne in varne 
vožnje takrat, ko si cesto delita kolesar in 
voznik motornega vozila. V Zavodu VO-
ZIM tako javnost nagovarjajo z različnimi 
aktivnostmi na terenu, z brošuro ter z 
nalepkami za avtomobile, ki opozarjajo 
na pomen 1,5 m obvozne razdalje.

   V letu 2019 so v ekipi Zavoda VOZIM 
omenjeni projekt še nadgradili in mu 
dodali dobrodelno noto.
   Med 1. 6. 2019 in 2. 6. 2019 je med Len-
davo in Koprom potekala dobrodelna 
slovenska transverzala ročnih kolesar-
jev 2019, v okviru katere so štirje para-
kolesarji v enkratni, 16 ur dolgi vožnji, 
prevozili 354 km. Gregor Habe, Primož 
Jeralič (udeleženec paraolimpijskih iger 
v Riu de Janeiru), Peter Cerar in David 
Razboršek so tako na eni strani opo-
zarjali na pomen varne obvozne razdalje 
1,5 m in kako pomemben je trenutek, 
ko si cesto delita kolesar in voznik mo-
tornega vozila, na drugi strani pa je nji-
hovo dejanje imelo še dobrodelno noto 
– zbiranje sredstev za nakup profesio-
nalnega tekmovalnega ročnega kolesa 

za perspektivnega ročnega kolesarja 
Gregorja Habeta.
 Gregor je bil namreč star 27 let, ko je 
doživel nesrečo s štirikolesnikom, padec 
pa ga je prikoval na invalidski voziček. V 
času rehabilitacije na Soči je prišel v stik 
z ročnim kolesom in kakor pravi sam, je 
bila to ljubezen na prvi pogled. Gregor 
na svojem dotrajanem, starem ročnem 
kolesu dosega izjemne rezultate in je 
že dve leti član državne reprezentance 
– njegova največja želja pa je, da bi se 
udeležil paraolimpijskih iger, ki se bodo 
leta 2020 odvijale na Japonskem!
   Ročno kolo je izjemen finančni zalogaj, 
zato so Gregorju na pomoč priskočila 
tudi številna podjetja, kot so Toyota 
Slovenija, Zavarovalnica Triglav, Pocin-

kovalnica d. o. o. in drugi, lokalno okolje  
ter organizacije, kot so Medijska hiša 
Delo, Agencija za varnost v prometu 
(AVP), KD Lendava, KD Raketa, KD Rog, 
KD BikeRepublic, Kolesarski center Mu-
rania in drugi.

Fantje so v šestnajstih urah prevozili 354 km. (Foto: Drago Perko)

Gregor Habe, perspektiven ročni kolesar 
(Foto: Peter Marinšek)

Tjaša Turnšek, Zavod Vozim | Dobrodelna slovenska transverzala ročnih kolesarjev

KOLESARILI SO S SRCEM 
Kolesarji spadajo v eno najbolj ranljivih skupin v prometu – statistika namreč kaže, da je bilo leta 2018 na 
področju Evropske unije v vseh zabeleženih prometnih nesrečah, ki so se zgodile med kolesarjem in drugim 
vozilom, 83 % takih, ki so se za kolesarja končale s smrtjo ali s težjo telesno poškodbo. V Sloveniji pa je bilo 
istega leta med vsemi, ki so v prometu utrpeli težje telesne poškodbe, kar 23 % kolesarjev – 188 se jih je hudo 
poškodovalo in 8 umrlo.
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S PRISPEVKOM POMAGAJTE GREGORJU ZBRATI SREDSTVA ZA NAKUP 
PROFESIONALNEGA ROČNEGA KOLESA!

Donirate lahko z nakazilom na:
TRR: SI56 6100 0001 5032 243, Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske, 
Opekarniška cesta 15 a, 3000 Celje, SKLIC: SI00 1889-19.
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Damjan Hovnik, 
predsednik društva  
(Foto: arhiv zveze)
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Damjan Hovnik, Stojan Rozman in Barbara Slaček |  
Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI 
Na Koroškem in povsod po Sloveniji društva Zveze paraplegikov Slove-
nije organiziramo različne dogodke, bodisi na društvih ali izven, in tako 
ostajamo povezani, hkrati ne izostanejo informacije in ta tako spodbud- 
na inspiracija. Človek to le stežka vzdržuje sam. Potreben je impulz od 
zunaj in tega se zavedamo tudi pri nas. Poleg običajnih druženj sta se 
odvila dva pomembna dogodka, in sicer smo v društvu izpeljali Zbor 
članov društva, o katerem v svojem prispevku piše predsednik Društva 
paraplegikov Koroške, Damjan Hovnik, v simpatičnem gostišču v hribih 
nad Prevaljami pa je bila organizirana predstavitev čudovite, navdihu-
joče knjige Aleša Kramolca. Kako je potekala pa v nadaljevanju razloži 
Stojan Rozman. Če boste na poti kje v bližini, se ustavite vsaj za kak 
trenutek tudi pri nas. Na Koroškem je lepo. Želimo vam sončno poletje.

Ronkova 6 
2380 SLOVENJ GRADEC

Spletna stran:  
dpkoroske.si

E-pošta:  
dpkoroske@gmail.com

   Občni zbor Društva paraplegikov 
Koroške je bil 8. marca, ob 12. uri v 
prostorih društva. Predsednik Društva 
paraplegikov Koroške je pozdravil vse 
prisotne in predstavil dnevni red, ki 
so ga člani prejeli z vabilom. Zaradi 
nesklepčnosti je bilo potrebno počakati 
pol ure in ta čas smo izkoristili za izčrpen 
pogovor s predsednikom Zveze Para-
plegikov Slovenije o raznih težavah in 
ostalih stvareh. Po pretečenem času 
smo bili sklepčni in lahko smo pričeli z 
rednim občnim zborom. Svoje pozdrave 
je ob začetku občnega zbora izrekel 
tudi novi direktor doma Pacug, Marko 
Ferluga, ki je na kratko predstavil svojo 
vizijo vodenja doma v prihodnjih letih. 
Predstavil nam je tudi spremembe in 
novosti, ki se obetajo in bodo narejene v 
Pacugu. Predsednik delovnega predsed-
stva je nato pozval predsednika društva 
Damjana Hovnika, predsednika Nad-
zornega odbora, predsednika discip-
linske komisije ter referente za posa-
mezno področje, da podajo poročilo o 
delu organov v času od zadnjega zbora. 
Predsednik društva Damjan Hovnik je 
podal kratko ustno poročilo za celotno 
preteklo leto 2018. Naše društvo izvaja 
pet socialnih programov (prevozi, šport 
in rekreacija, osebna asistenca, kultura 
in ostale dejavnosti in kompenziranje 
invalidnosti). Na področju osebne asis-

tence smo v letu 2018 zaposlili tudi 
drugo osebno asistentko, Milico Za-
vodnik, preko javnih del. Izvedli smo 
tudi 11. Festival drugačnosti. Predsed-
nik se je na koncu zahvalil tudi vsem 
referentom za njihovo dobro delo v 
preteklem letu. Finančno poročilo je 
obrazložil predsednik društva Damjan 
Hovnik. Predsednik Nadzornega odbora 
Stojan Rozman je bil odsoten, zato je 
poudarke pisnega poročilo o delu Nad-
zornega odbora za leto 2018 predstavil 
Damjan Hovnik. Nadzorni odbor se je 
sestal 7. marca. Pregledali so zapisnike 
za preteklo leto ter zapisnik inventurne 
komisije. Pri poslovanju društva niso 
ugotovili nobenih nepravilnosti. Delo-
vanje društva poteka v skladu z zakoni. 
Disciplinska komisija ni imela razloga za 
sestanek. Referent za atletiko je povedal, 
da je atletika kot vedno športna disci-
plina, v kateri nikoli ne razočaramo. Tudi 
v letu 2018 smo že tradicionalno osvojili 
2. mesto v ekipnem tekmovanju ZPS. Or-
ganizirali smo tudi kolo lige ZPS. V letu 
2019 ciljamo na prvo mesto. Referent 
za ribolov je pripravil ustno poročilo o 
delu za preteklo leto. Udeležili so se vseh 
tekem v organizaciji Zveze paraplegikov 
Slovenije. Rezultati so glede na močno 
konkurenco zadovoljivi, vendar jih bomo 
poskusili v naslednjem letu izboljšati. Re-
ferent za kegljanje je povedal, da treningi 

potekajo ustaljeno, ekipni in posamezni 
rezultati so v porastu. Organiziral se je 
tudi tradicionalni Grnjakov memorial. 
Referent za socialo je povedal, da smo 
v lanskem letu organizirali že 11. Festival 
drugačnosti ter mnoge druge delavnice. 
Referent za rekreacijo je podal kratko 
poročilo, povedal je, da se rekreacija 
odvija po ustaljenih tirnicah že vrsto let 
1-krat tedensko na Osnovni šoli Pameče. 
Bistvenih sprememb ni, udeležba je za-
dovoljiva. Po rekreaciji poteka na društvu 
program ohranjanja zdravja v obliki 
masaže, športnih iger, limfne drenaže ter 
socialne rehabilitacije in druženje. Pred-
sednik je podal tudi okvirni plan dela za 
leto 2019. Sredstva načrtujemo v istih 
okvirjih kot lansko leto. Programi ostajajo 
enaki (prevozi, šport, kompenziranje in-
validnosti, interesne dejavnosti in kultu-
ra). Tekoči plan je poletni piknik in piknik 
starejših in en izlet, katerega destinacijo 
bomo še določili. Komisija za Kompen-
ziranje invalidnosti bo obravnavala 
prošnje, ki bodo prispele na Upravni od-
bor v skladu s finančnimi zmožnostmi. 
S tem se potrebe DPK v veliki večini 
pokrivajo. Po uradnem delu je sledilo 
okusno kosilce in druženje članov v po-
poldanskih urah, kjer smo si izmenjavali 
misli in smo bili mnenja, da smo Korošci 
res za »mušter« ostalim društvom.

Zbor članov društva
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   V nedeljo, 7. aprila dopoldne, je 
domačin Aleš Kramolc v polni dvorani 
Gostilne Marin - Miler v Šentanelu pre-
mierno predstavil svojo knjigo »Vozim 
skozi življenje«.  Knjiga ni le opis nekoga, 
ki po prometni nesreči ostane invalid, 
njegov boj za ozdravitev, rehabilitacijo, 
za sprejem v družbi, za službo …, je tudi 
motivacijska in poučna. Vsakdo najde 
svoj košček zgodbe v njej. Kot sam pravi, 
ni »vozičkar« po ime-nu Aleš, ampak 
Aleš, ki uporablja voziček. Je podjetnik, 
športnik, motivator … in še veliko dru-
gega. 
   Predstavitev je vodila gostiteljica 
Danica Miler, ki je skozi pogovor z 
Alešem predstavila ključne točke in 
pomembnejše dele knjige. Predstavitev 
so glasbeno   obogatili pevci Vokalne 
skupine Šentanel, pozdravna govora sta 
imela tudi predsednik Krajevne skupno-
sti Šentanel, g. Peršak, in župan Občine 
Prevalje, dr. Tasič.
Povezava za spletno naročilo https://

www.zalozba5ka.com/trgovina/vozim-
skozi-zivljenje/.
Aleš, ki uporabljaš voziček. Povej 
nam nekaj malega o sebi?
Hmmm ... Pred poškodbo sem preživel 
precej razburkano, na trenutke zaplete-
no hkrati pa zabavno mladost . Precej 
hitro, pri 16. letih sem zamenjal šolo za 
delo. Delal sem s suhomontažnimi sis-

temi, kasneje pa tudi v proizvodnji, na 
žagi in v gozdu. Razen tega sem bil bolj 
ali manj povprečen mladostnik, rad sem 
se družil, športal, zabaval ... Avgusta 2007 
pa se mi je življenje "rahlo" spreme-
nilo, po »žurki« sem doživel prometno 

nesrečo, s posledično diagnozo tetra-
plegija. Pot ni bila vedno lahka, a vendar 
sedaj, 12 let po poškodbi, živim polno 
in srečno življenje. Delam, se še vedno 
aktivno ukvarjam s športom, natančneje 
z ragbijem na vozičkih, ki ga igram za 
ekipo z avstrijske Štajerske in avstrijsko 
reprezentanco.

Zakaj si se odločil napisati knjigo? 
Kaj je bil tisti »trigger«? Sprašujem 
zato, ker si jo napisal precej zgodaj 
(zelo mlad), navadno se tovrstne 
knjige pišejo v jeseni življenja.
Knjiga je bila v glavi že lep čas, k njeni 
končni realizaciji me je nagovorila pri-
jateljica. Dejansko nastajanje pa je 
potem trajalo slabo leto, od začetka do 

dejanske izdaje. Je bil kar projekt in knji-
ga je zamenjala nekaj oblik, preden je šla 
v javnost, kajti dogajanje sem želel pred-
staviti čim boljše in razumljivo. V bistvu 
ne gre za biografijo, kot si že ugotovila 
v vprašanju, saj je zanjo malo prehitro. 
Gre za iskreno izpoved, kaj takšen do-
godek v življenju prinese, kako vpliva na 
okolico, kaj sem se naučil iz tega in kako 
naprej. Imel sem pač srečo, da so mi bile 
v mladosti dane določene izkušnje in 
iz njih se poskušam kar največ naučiti. 
Te stvari pa želim deliti tudi z ostalimi, 
v upanju, da lahko komu pomagam ali 
vsaj olajšam kakšno življenjsko situacijo.

Kako dolgo je nastajala, kdo ti je 
pomagal in kako zahtevno je bilo 
izbrati, kaj objaviti?
Kot že rečeno, je knjiga nastajala slabo 
leto, izbor gradiva je bil kar izziv, kajti na 
koncu se zaveš, da ko se enkrat "razgališ" 
v javnosti, je to večno. Veliko je odločitev, 
tako z vsebino kot tudi s podobo knjige 
same. Knjigo je uredila in zapisala ko-
legica Petra Škarja, z njeno pomočjo 
je knjiga izšla v veliko bolj berljivi obliki 
kot bi sicer.

Ima knjiga kak namen/poslanstvo/
cilj? Si hotel z izdajo kaj doseči ali le 
deliti svojo zgodbo?
Glavno sporočilo knjige je: "Ni važno, 
kako nizko padeš ali v kakšni situaciji se 
znajdeš, vedno je izhod, če vztrajaš in 
greš dalje ... Ne pomeni, da bo vedno 
lahko, bo pa šlo. "

"To ni le moja zgodba. To je zgodba 
vseh, ki včasih obupajo nad življenjem. 
Ko ne znajo naprej. Ko morda ne želijo 
naprej. Ko obstanejo na mestu. Ali se 
smilijo sami sebi.
Zgodba vseh, ki smo včasih na tleh ali 
nas življenje nepričakovano popelje na 
neko drugo pot. Zato je to zgodba tudi 
vseh vas. Tudi tebe. Zagotovo ne v celo-
ti, a vsaj v kakšnem delu, v kakšnem do-
godku, v kakšni misli ali besedah. In če 
ne drugače, je zgodba vseh nas, ker se 
srečujemo na cesti in sovplivamo eden 
na drugega. Najdi svoj košček zgodbe v 
zapisanem, ki je pred tabo …
Sem Aleš, ki uporablja voziček. Nisem 
vozičkar, ki mu je ime Aleš."

Pogovor z Alešem Kramolcem
Barbara Slaček in Stojan Rozman

Aleš igra ragbi na vozičkih za avstrijsko 
reprezentanco. (Foto: osebni arhiv AK)

Predstavitev knjige je Aleš pripravil v 
domačem Šentanelu.  
(Foto: osebni arhiv AK)
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Jože Globokar, Mojca Burger | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI 
Na naših straneh lahko tudi tokrat preberete številne zanimive prispevke. 
Najprej o tretjem Zboru članov, v nadaljevanju pa o različnih dogodkih, 
ki smo jih organizirali v društvenih prostorih. Za nekoliko starejše člane smo 
pripravili zanimiv izlet na Gorenjsko, sledijo pa še prispevki s kulturnega in 
športnega področja, med katerimi je zaključni turnir v kegljanju in odmevni 
Pogačnikov memorial z mednarodnim turnirjem.

Dunajska 188 
1000 LJUBLJANA

Spletna stran:  
drustvo-para-lj.si

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

  Pokrajinska društva Zveze paraplegikov 
Slovenije imajo do marca čas za pripravo 
celotnega gradiva in organizacijo Zbora 
članov. Naše društvo je tretji redni zbor 
v prostorih Kongo Hotel & Restaurant 
v Grosuplju pripravilo 13. marca 2019, 
članom društva pa so se pridružili tudi 
predstavniki Zveze paraplegikov Sloveni-
je. Zbrane je v uvodu nagovorila pred-
sednica društva Mirjam Kanalec in 
predstavila potek zbora.
   Po začetnih formalnostih so članice 
in člani društva najprej prisluhnili 
poročilu Nadzornega odbora, za tem 
pa še: podpredsednici društva Mojci 
Burger (kompenziranje invalidnosti, iz-
vajanje osebne asistence, pomoč na 
domu in prevozi), Roku Bratovžu 
(interesne in kulturne dejavnosti), Ro-
bertu Žerovniku (šport in rekreacija, 
športni dosežki naših športnikov) in 
računovodkinji Veroniki Starič (poslov-
ni izid in bilanca v letu 2018). Sledila je 
razprava in potrditev poročil, nato pa 
predstavitev programa dela društva za 

leto 2019. Tudi letošnji program je dobro 
zastavljen in verjamemo, da ga bo vod-
stvo društva uspešno izvedlo.
  Člani društva se zavedajo pripadnosti 
svoji organizaciji, zato so soglasno spre-
jeli predlog, da tudi v letu 2019 članarina 
znaša 15 €.
  V nadaljevanju zbora smo člani prisluh-
nili predstavnikom Zveze paraplegikov 
Slovenije – strokovnima delavkama 
Špeli Šušteršič in Urški Rendulić ter 

arhitektu Marku Tulu, ki so nam pred-
stavili aktualne dogodke naše krovne 
organizacije. Seznanili so nas z različnimi 
statističnimi podatki, izvajanjem so-
cialnih programov, novostmi pri izva-
janju osebne asistence, kjer ima zveza 
zaposlenih že 170 osebnih asistentov, 
obeležitvi 50-letnice zveze in vsesloven-
skemu srečanju v jubilejnem letu.
  Novi direktor Doma paraplegikov Pacug 
Marko Ferluga je predstavil letošnje 
aktivnosti in novosti v domu z IZI-de-
javnostjo in s skupinsko obnovitveno 
rehabilitacijo. Povedal je, da so ime- 
li v letošnjem letu v domu že kar nekaj 
priložnostnih gostov in da bodo gostom 
ponudili hrano iz svoje kuhinje z istrsko- 
mediteranskim pridihom. V letošnji se-
zoni naj bi bilo v bližnji Fiesi postavljeno 
tudi dvigalo za spust v morje. 
  Po zaključku Zbora članov smo se ob 
prijetni glasbi, ki jo je za vsak okus vrtel 
DJ Slavko Krajnc, zadržali v prijetnem 
druženju. Popestrili pa smo ga z vedno 
privlačnim bingom.

Tretji redni Zbor članov društva

Poročilo podpredsednice Mojce Burger (Foto: arhiv društva)

Potrditev poročil z dvigom rok (Foto: arhiv društva)

[   DELODRUŠTEV   ]
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   V društvu smo lep spomladanski 
dan, 2. aprila 2019, izkoristili za ogled 
slovenskega romarskega središča in 
Muzeja jaslic na Brezjah, nato pa še 
za ogled Avsenikove domačije. S tem 
smo tudi predvsem nekoliko starejšim 
članom ponudili nekaj za dušo. Po maši 
v baziliki Marije Pomagaj smo si v stran-
ski kapeli ogledali znamenito Marijino 
sliko, ki jo je leta 1814 upodobil slikar 
Leopold Layer. Takrat je poslikal tudi 
kapelo.
  Sledil je voden ogled Muzeja jaslic, ki 
se razprostira v treh sklopih, v desetih 
prostorih nekdanjega samostanskega 
hleva, kjer so še ohranjene jasli. To je 
nekakšna simbolika, saj se je tudi Jezus 
rodil v hlevu. V muzeju imajo okrog 400 
eksponatov z vsega sveta razen iz Av-
stralije. Zanimive so predvsem figurice 
živali, ki so jih pasli pastirci. V evropskih 
jaslicah srečamo ovce, oslička, vola …, 
v jaslicah Južne Amerike lame, v afriških 
kamele, v havajskih želve, pri eskimskih 
tjulnje … Vse te živali imajo v sestavi ja-
slic enako vlogo.
  Ob predstavitvi vodičke Urše 
Klobučar smo se srečali z zgodovino 
jasličarstva, spoznali pomen posa-
meznih jasličnih figur in prizorov in si 
ogledali različne načine, materiale in 
orodja za izdelavo jaslic. Najpristnejši 
so spomini slovenskega naroda na 
božične praznike, ko so jaslice postav-
ljali v Bogkovem kotu domače hiše. V 
muzeju so predstavljeni številni sloven-
ski ustvarjalci jaslic in jasličarji iz drugih 

evropskih in tudi bolj oddaljenih dežel. 
Skozi tuje dežele obiskovalce vodi svet-
loba zvezde, ki je Svete tri kralje pripel-
jala v Betlehem. Razstavo zaključi re-
produkcija freske iz Greccia, prvih jaslic 
sv. Frančiška Asiškega, osvetljene skozi 
opečno čipko, ki prepušča svetlobo in 
ustvarja igro svetlobe in sence.
  Za tem smo le nekaj kilometrov stran v 
Begunjah obiskali Avsenikovo domačijo 
in se ob zvokih odličnega harmonikarja 
Matjaža Slivnika malo okrepčali. Bogat 
in zanimiv Muzej Av-senik je žal, v prvem 
nadstropju, in si ga nismo mogli ogleda-
ti. Zapišemo pa naj, da prvi začetki Avs-

enikove glasbe segajo v leto 1953, ko je 
Slavko Avsenik ustanovil svoj trio, ki 
je kmalu prerasel v Kvintet bratov Avs-
enik. S tem sta z bratom Vilkom posta-
vila temelje povsem novi, izvirni obliki 
narodne glasbe, ki je do tedaj še ni bilo. 
Jedro skupine sta predstavljala Slavko, ki 
je pisal glasbo, in Vilko, ki je za ansambel 
pripravljal priredbe. 
  Ansambel so v teh letih sprem-ljali 
številni glasbeniki, pevke in pev-
ci. Spomnimo naj se samo legende 
Franca Korena, trobentača in pevca 
Franca Koširja, Danice Filipič, Eme 
Prodnik, Jožice Svete, Joži Kališnik, 
Alfija Nipiča in drugih. V muzeju so 
prve Avsenikove plošče, številne še ne 
objavljene fotografije iz zakulisja sne-
manj in fotografije družine Avsenik in 
seveda vseh 31 zlatih, dve platinasti 
in ena diamantna plošča ter državna 
odlikovanja in odlikovanja iz tujine. 
Posebno mesto pa ima skladba »Na 
Golici,« najprepoznavnejša polka ter 
največkrat predvajana instrumentalna 
skladba na svetu, ki ima kar 600 priredb. 
Razstavljena so tudi glasbila, ki so bila 
v lasti članov ansambla: dve harmoniki 
Slavka Avsenika, dve trobenti Franca 
Koširja, klarineta Vilka Ovsenika in Al-
bina Rudana ter orglice Lea Poni-
kvarja.
   Preživeli smo lep dan, poln novih 
doživetij in spoznanj.

Ogled bazilike, Muzeja jaslic in Avsenikove domačije

Pred baziliko ob papeževem spomeniku (Foto: arhiv društva)

Velike lesene jaslice pred vhodom muzeja (Foto: arhiv društva)
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   V društveni sobici, kjer izvajamo 
masažo, fizioterapijo in presoterapijo, 
je 10. aprila 2019 prva skupina enajstih 
članov opravila tudi meritev telesne 
sestave z Bioimpedančnim analiza-
torjem. Meritve je izvajala Valerija 
Palkovič, dipl. m. s., po končanem 
postopku, ki je trajal od 15 do 20 
minut, pa je vsak prejel natisnjen izvid 
in obrazložitev podatkov – maščobna 
telesna masa, pusta telesna masa, 
suha pusta telesna masa, delež ce-
lokupne telesne vode, fazni kot, BMR 
in »prediction Marker«.
   Pred meritvami člani vsaj štiri ure niso 
smeli uživati kave in alkohola, poskr-
beti pa so morali tudi za suho kožo na 
mestih meritve. Skupino naših članov 
smo seznanili tudi s projektom SOPA.

   V naših društvenih prostorih smo se 10. 
aprila 2019 sestali s študentkami tretjega 
letnika delovne terapije zdravstvene 
fakultete in njihovo predavateljico, mag. 
Alenko Plemelj. V sproščenem razgo-
voru so: podpredsednica društva Mojca 
Burger ter člana Lara Nedeljkovič in 
Nino Batagelj s študentkami izvedli 
klinične vaje na področju prostega časa. 
Podpredsednica je študentke seznanila 
tudi z dejavnostjo  društva in izvajanjem 
socialnih programov, Lara in Nino pa z 
izkušnjami iz svojega nekoliko drugačnega 
življenja.
   Študentke in njihovo mentorico smo ob 
tej priložnosti seznanili tudi s publikacijami 
in projektom SOPA – »Skupaj za odgovo-
ren odnos do pitja alkohola«.

[   DELODRUŠTEV   ]

Srečanje s študentkami zdravstvene fakultete in njihovo predavateljico (Foto: arhiv društva)

Meritve je izvajala Valerija Palkovič, dipl. m. s. (Foto: arhiv društva)

   V društvenih prostorih so se 11. aprila 
2019 sestali naši socialni poverjeniki in 
poročali o sodelovanju s člani, ki živijo na 
njihovem območju. V nadaljevanju so se 
dogovorili, kateri poverjeniki bodo organi-
zirali manjša srečanja s svojimi člani in ka-
teri bodo peljali svoje člane na srečanje v 

Semič. Ta srečanja so namreč namenjena 
zbližanju in spoznavanju članov s svojimi 
poverjeniki. Izvajali smo jih že v preteklih 
dveh letih in so se izkazala kot primer 
dobre prakse, tako za člane kot za pover-
jenike.
  Ob zaključku so poverjeniki govorili o 

motivaciji članov pri različnih aktivnostih 
in o izvajanju osebne asistence. Naslednje 
srečanje bo v juniju. Delovno srečanje je 
vodila vodja poverjenikov Mojca Bur-
ger, prisotna pa je bila tudi predsednica 
društva Mirjam Kanalec.

Srečanje socialnih poverjenikov

Meritve z Bioimpedančnim analizatorjem

Sodelovanje s študentkami zdravstvene fakultete

Mojca Burger

Mojca Burger
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 Občina Domžale je 16. aprila 2019 na 
slavnostni seji ob občinskem prazniku 
zaslužnim institucijam in posameznikom 
podelila zlate, srebrne in bronaste plakete 
ter nagrade. 
   Nagrado Občine Domžale je prejelo tudi 
naše društvo, v obrazložitvi pa so zapisali: 
»V občini Domžale živi 19 članov Društva 
paraplegikov ljubljanske pokrajine, ki že 
štiri desetletja uspešno uresničuje svoje 
naloge ter cilje za pomoč in lažje življenje 
svojih članov. Z društvom sodelujemo 
vse obdobje, še posebej se je okrepilo na 
športnem področju, po zaslugi Cvetke 
Štirn. Že več kot 20 let društvo priprav-
lja tradicionalno srečanje kegljačev iz vse 
Slovenije za pokal Občine Domžale ter  or-
ganizira skupne dobrodelne koncerte, na 
katerih so zbirali sredstva za nakup kom-
bijev in izboljšanje pogojev svojega dela.«
Na slovesni podelitvi »Dober dan, 
življenje«, ki jo je povezoval Jure Longy-
ka in obogatili Kvartet trobil godbe 
Domžale, Katrinas ter Sebastjan in 
Maja Bertoncelj, je nagrado naši pred-
sednici Mirjam Kanalec izročil župan 
Toni Dragar.

 Ženske rade nosijo nakit. Nakit si lahko 
kupijo ali ga dobijo v dar, še bolje pa 
je, če si ga lahko vsaka izdela sama, po 
svojih željah. 
  In tako smo 24. aprila 2019 v prostorih 
društva pripravili ustvarjalno delavnico, 

kjer so se udeleženci naučili izdelovati 
unikatne uhane. Naučili so se različnih 
tehnik oblikovanja uhanov, nekatere 
so bile lažje, nekatere nekoliko težje. 
Po osvojenih tehnikah oblikovanja 
uhanov so udeleženci delavnice reali-

zirali povsem svoje zamisli oblikovanja 
uhanov. Bilo je prijetno, ustvarjalno in 
polno kreativne energije. Delavnico je 
vodila Saša Jereb, prof. likovne umet-
nosti.

Nagrada Občine Domžale

Ustvarjalna delavnica izdelave in oblikovanja uhanov

[   DELODRUŠTEV   ]

Nagrado je naši predsednici izročil župan Toni Dragar. (Foto: arhiv društva)

Filigransko delo – izdelava uhanov (Foto: arhiv društva)
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  Poučen projekt »Različnost je zakon«, s 
katerim ozaveščamo mlade predvsem 
po osnovnih šolah, se nadaljuje tudi v 
letošnjem letu.
  V maju je naša skupina sodelovala na 
»Dnevu druženja treh generacij«, na 
Osnovni šoli dr. Ivan Prijatelj v Sodražici. 
Z našim projektom smo se vključili v 
njihove aktivnosti, ki so jih izvajali v ob-
liki športnih, ustvarjalnih, preventivnih, 
informativnih in drugih delavnic. Vsi, 
učenci, učitelji, starši, dedki in babice, 
ki so prišli v »naš« razred, so lahko 
občudovali slikarja, ki slika z usti, in 
prisluhnili zgodbam, ki so nas pripeljale 
na invalidski voziček. Še posebej smo 
jih opozorili na vzroke, ki so botrovali 
našim nesrečam. Kako težko je prema-
govati ovire z invalidskim vozičkom, so 
lahko preizkusili na šolskem dvorišču.
  Istega dne se je naša druga skupina z 
veseljem predstavila na OŠ Dragomelj, 
kjer so za učence in starše pripravili 
»Mladostne utrinke«. Pripeljali smo 
poligon, na katerem so lahko učenci z 
invalidskimi vozički praktično preizkusi-
li različno strme klančine in druge ovire. 
Pridružili smo se tudi njihovim drugim 

delavnicam.
 Ekipa našega društva je 25. maja 2019 
s projektom »Različnost je zakon« 
sodelovala na Športni soboti, ki jo na 
OŠ Preserje pri Radomljah pripravljajo 
že 15 let. Po jutranji "budnici" godbe 
Domžale in pozdravnem nagovoru 
župana Občine Domžale, Tonija Dra-
garja, so se igre pričele. Na poligonu 
smo učence seznanili z arhitektur-
nimi ovirami, v telovadnici so jim naši 

košarkarji predstavili košarko na vozičkih, 
spoznali pa so tudi slikarja Željka Vertl-
ja, ki jim je predstavil slikanje z usti. 
Učence smo posebej opozorili na pro-
metne nesreče, ki so najpogostejši vzrok  
invalidnosti, pred poletno sezono ko-
panja pa tudi na skoke v preplitvo vodo, 
ki pustijo najhujše posledice.

Program sofinancira Javna agen-
cija za varnost prometa.

  Naše društvo je v Semiču od 27. do 
30. maja 2019 pripravilo tabor za nove 
članice in člane našega poverjenika 
Roberta Žerovnika. Na taboru jih je 
bilo kar 16. Poleg članov pa še nekdan-
ja naša asistentka Vesna Počivalšek 
in Mateja Lazar, ki sta skrbeli za dobro 
počutje in nudili pomoč vsem, ki so jo 
potrebovali. Skrbeli sta tudi za čistočo 
in pripravo zajtrkov. Prisotna pa je bila 
tudi vodja tabora Mojca Burger, ki je 
bila glavna kuharica, v njenih rokah pa 
so bile tudi vse organizacijske niti. 
  Na taboru je bil en dan rezerviran za 
izlet po Beli krajini. Naš voznik Darko 
Kojadinovič jih je s kombijem naj-
prej odpeljal v šolo Brihtne glave v 
Radovico, kjer so imeli pouk iz časov 
petdesetih let. Poučevala jih je stroga 
učiteljica s palico v roki. Razred so bolj 
ali manj uspešni vsi »izdelali« in prejeli 
tudi »IZPRIČEVALO.« Zanimiva izkušnja 
predvsem za mlajše. Za tem so se 
zapeljali še na degustacijo in ogled Vin-

ske kleti v Metliko.
   Na žalost je naše »tabornike« vse dni 
spremljal dež in mraz, vendar so se 
kljub temu imeli lepo. Pekli so dobrote 
na žaru, zunaj v kotličku kuhali golaž in 
se veliko družili, smejali in tudi kartali.    

Pohvaliti pa je treba vse nove in stare 
člane, ker so bili zelo aktivni pri pripravi 
obrokov. Prav vsi so lupili čebulo in 
pomagali pri drugih kuharskih opravi-
lih. Skratka super družba.

»Različnost je zakon« – poučen projekt

Tabor z novimi člani v Semiču

V »našem« razredu na OŠ dr. Ivan Prijatelj v Sodražici (Foto: arhiv društva)

V »našem« razredu na OŠ dr. Ivan Prijatelj v Sodražici (Foto: arhiv društva)
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   V športni dvorani OŠ Ferda Vesela v 
Šentvidu pri Stični je 31. maja 2019 s 
podelitvijo priznanj in nagrad poteka-
la osrednja slovesnost ob prazniku 
Občine Ivančna Gorica. Tokrat so 
praznovanje posvetili zborovskemu 
petju v Šentvidu pri Stični. Ob tem so 

podelili naziv Častnega občana, Zlati 
grb, plakete Antona Tomšiča in dve 
nagradi Josipa Jurčiča. Med prejemniki 
je bila tudi naša članica Anica Bregar 
iz Muljave, ki je za dolgoletno uspešno 
delo na področju gasilstva ter zaščite in 
reševanja v ivanški občini, prejela kip 

Josipa Jurčiča. Čestitke!
  Priznanja sta nagrajencem podelila 
župan Dušan Strnad in podžupan 
Tomaž Smole, slovesnost pa je bila 
v bogatem kulturnem programu pre-
pletena z zborovskim petjem, plesom 
in igro.

   V športni dvorani vojašnice Edvarda 
Peperka je naše društvo 18. in 19. maja 
2019 pripravilo že 39. Pogačnikov me-
morial in 23. mednarodni turnir. Na 
turnirju je nastopilo šest ekip iz Italije, 
Srbije, Romunije, Bosne in Hercego-
vine, Hrvaške in Slovenije.
   V predtekmovanju so se ekipe v dveh 
skupinah pomerile za uvrstitve v na-
daljnje tekmovanje. 

Rezultati skupine A: DP Ljubljana 
Mercator : KKK Singidunum (51 : 43), 
DP Ljubljana Mercator : KKI Zagreb (86 
: 61), KKI Zagreb : KKK Singidunum (62 
: 75).
Rezultati skupine B: KIK Una-Sana 
: ASP Oradea (90 : 22), PDM Treviso : 
ASP Oradea (70 : 25), PDM Treviso : KIK 
Una-Sana (55 : 62).

   V nadaljevanju dvodnevnega turnir-
ja sta se na prvi tekmi za peto mesto 
pomerili zadnje uvrščeni ekipi iz 

predtekmovanja – KKI Zagreb in ASP 
Oradea. Hrvaška ekipa je bila za raz-
red boljša in je Romune brez težav 
premagala (67 : 41).
   Drugouvrščeni ekipi predtekmovan-
ja PDM Treviso in KKK Singidunum sta 
se v naslednji tekmi borili za bronasto 
odličje. Ob polčasu so bili nekoliko 
boljši Italijani, v nadaljevanju so z do-
bro igro nadaljevali in slavili s 55 : 46.
   V finalni tekmi sta se za pokal To- 
neta Pogačnika udarili neporaženi eki-
pi skupine A, DP Ljubljana Mercator, 
in skupine B,  KIK Una-Sana. Po ner-
voznem začetku je povedla domača 
ekipa in četrtino zaključila s tremi 
točkami prednosti. V drugi četrtini sta 
ekipi prikazali povsem enakovredno 
igro, nato pa je v drugem polčasu 
DP Ljubljana Mercator v raztrgani igri 
zgrešila preveč metov in KKI Una-Sani 
dovolila, da je povedla in tekmo ruti-
nirano zaključila z rezultatom 63 : 44. S 
tem je ponovno osvojila pokal Toneta 
Pogačnika.
   Tekme so vodili sodniki Mitja 
Dečman (SLO), Nedžad Budimlić 
(SLO) in Sinan Ferizović (BiH), 
razglasili so tudi najboljšega strelca 
turnirja. Naslov si je priboril igralec 
ekipe KKI Zagreb, Ante Štimac.
  Ob razglasitvi rezultatov je 
udeležence turnirja nagovorila pred-
sednica društva Mirjam Kanalec 
in pripomnila, da smo v dveh dneh 
turnirja spremljali trde in borbene 
igre in da je društvo turnir posvetilo 
tudi 40-letnici delovanja društva. 
Čestitala je zmagovalnim ekipam, se 
zahvalila vsem, ki so sodelovali pri or-
ganizaciji te tradicionalne košarkarske 
prireditve, in s podpredsednico Mo-

jco Burger podelila pokale. Finalno 
tekmo si je ogledal tudi župan MOL 
Zoran Janković.
   Organizacijske niti športnega dogod-
ka so bile tudi tokrat v rokah športnega 
referenta društva Roberta Žerovnika 
in njegovih sodelavcev. In tudi tokrat-
no košarkarsko srečanje smo v sloven-
skem in angleškem jeziku predstavili v 
ličnem biltenu. Nekaj misli, ki so jih v 
publikaciji zapisali: 
   Župan MOL Zoran Janković: »Po-
nosen sem, da v Ljubljani vsako leto 
gostimo tekmovanje v košarki na 
vozičkih na najvišji ravni. Ljubljana je 
namreč športno mesto, v katerem se 
zavedamo, da je aktivno življenje os-
nova za kakovostno, izpolnjeno in za-
dovoljno življenje na vseh področjih 
in vseh starostnih skupinah. Zato 
ves čas dopolnjujemo in nadgraju-
jemo športno infrastrukturo, pri tem 
pa posebno pozornost namenjamo 
tako rekreativcem kot tudi vrhunskim 
športnikom.«
   Predsednik ZPS Dane Kastelic: »Vsi, 
ki skušate prispevati k čim boljši organi-
zaciji športnih dejavnosti paraplegikov, 
počnete to z zavestjo, da je prav šport 

Priznanje naši članici Anici Bregar

Pokal Toneta Pogačnika ekipi KIK Una-Sana

Naša ekipa je osvojila drugo mesto.  
(Foto: arhiv društva)

Finalna tekma KIK Una-Sana in DP 
Ljubljana Mercator (beli dresi)  
(Foto: arhiv društva)
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nepogrešljiva metoda v sodobni reha-
bilitaciji paraplegika. Pri obnavljanju izgu-
bljenih moči, vzdržljivosti in koordinaciji 
ima neprecenljivo terapevtsko vrednost.«
   Predsednica društva Mirjam 
Kanalec: »Šport je tista rdeča nit, ki 
se vseskozi vije skozi štiridesetletno 
zgodovino društva ter paraple-
gikom in tetraplegikom ponuja način 
vključevanja v aktivno življenje po ok-
vari hrbtenjače. Bržkone pa postane 
naše življenje s športom bolj celostno, 
saj predstavlja način preživljanja pros-
tega časa in druženja, kjer obenem 

poskrbimo za zdravje.«
V biltenu so predstavljene tudi vse 
ekipe s fotografijami in imeni igralcev. 
Letošnje košarkarsko srečanje so pod-
prli: zlati sponzor Mercator, srebrni 
sponzor Inotherm, bronasta sponzorja 
Livarstvo Szilagyi in Thomy F.E. Športni 
dogodek so podprli še: Stratkom d. o. o., 
Pirnat d. o. o., Kvader MT d. o. o., Mercis 
d. o. o., Trival antene d. o. o., Odvetniška 
pisarna Miro Senica in odvetniki d. o. 
o., Elektro Ljubljana d. d., Korona d. d., 
Helpy d. o. o. in Zveza paraplegikov 
Slovenije.

   Na 21. kegljaškem turnirju je 
prehodni pokal Občine Domžale 
osvojila ekipa DP Novo mesto, 
pokal ligaškega prvaka za sezono 
2018/2019 pa DP Maribor. 
  Izvedba četrtega kroga z zaključkom 
kegljaškega ligaškega tekmovanja ZPS 
Dom paraplegikov je že nekaj let v 
domeni našega društva. Tekmovanje 
smo v organizaciji Zveze paraplegikov 

Slovenije pripravili 19. aprila 2019 na 
kegljišču v Kamniku, društvo pa je 
turnir posvetilo tudi prazniku Občine 
Domžale, s katero že več kot 20 let 
zelo uspešno sodelujemo na vseh 
področjih. 
 Kegljačice in kegljači so se na 
šeststeznem kegljišču pomerili v moški 
in ženski konkurenci ter v združeni 
konkurenci tetraplegikov in veteranov. 

Za ekipne in posamične uvrstitve se je 
borilo 42 kegljačic in kegljačev iz osmih 
pokrajinskih društev Zveze paraple-
gikov Slovenije, na voljo pa so imeli 120 
lučajev – 60 na polno in 60 na čiščenje. 
Za pravilni potek tekmovanja in izračun 
rezultatov je skrbel sodnik Franci Gru-
bar, tekmovanje pa si je ogledal tudi 
kamniški župan Matej Slapar.

   Prehodni pokal Občine Domžale je na 
enaindvajsetem turnirju s 1.635 podr-
timi keglji osvojila ekipa DP Novo mesto, 
druga je bila DP Maribor (1.633), tretja DP 
Celje (1.602), četrta DP Slovenj Gradec 
(1.500), peta DP Ljubljana (1.408), šesta DP 
Murska Sobota (1.471), sedma DP Koper 
(1.346), osma pa DP Nova Gorica (1.108).

   V najmočnejši moški konkurenci je bil 
najuspešnejši Miran Jernejšek – MB 
(484), na drugo mesto se je zavihtel Tone 
Kanc – NM (473), na tretje pa Roman 
Hrženjak – CE (472).
   Med kegljačicami je s 406 podrtimi 
keglji prvo mesto osvojila Martina 
Glavič – NM, drugo Marija Kerec – MB 

(361), tretje pa naša kegljačica Senka 
Ivaniševič (356). 
   Tekmovanje kegljačev tetraplegikov in 
veteranov je organizator združil v eno 
skupino. Najboljši je bil Aleš Povše – CE 
(472), drugo mesto je osvojil Ludvik 
Škraban – MS (411), tretje pa Slavko 
Ivančič (384). 

Kegljanje: Naši kegljači v letošnji se-
zoni niso blesteli, toda Viktor Rup-
nik je na državnem prvenstvu podrl 
470 kegljev in postal državni prvak. 
Slavko Ivančič (365) je med kegljači 
tetraplegiki osvojil tretje mesto.
Šah: Šahisti nas tudi v letošnji sezoni 
niso razočarali. Adam Dmitrovič je 
osvojil prehodni pokal na 24. Radeje-
vem memorialu, ekipa je že vrsto let 
nepremagljiva v ligaškem tekmovan-
ju, zablestela pa je še na mednarod-
nem tekmovanju, ko je med petimi 
ekipami osvojila prvo mesto.

Curling: Ekipa našega društva DP 
Ljubljana II je na državnem prvenstvu 
osvojila prvo, DP Ljubljana I pa drugo 
mesto.
Biljard: Biljardist našega društva 
Matej Brajkovič je na evropskem pr-
venstvu ponovno osvojil bronasto 
medaljo. To je že njegova deseta 
medalja z evropskih prvenstev.
Paraples: Naša paraplesalka Lara 
Nedeljkovič se vse bolj uveljavlja v 
tej športni panogi. Na mednarodnem 
tekmovanju na Nizozemskem je že 
posegla po medalji.

Prehodni pokal občine je osvojila DP Novo mesto

Uvrstitve na turnirju za pokal občine

Športni utrinki

KIK Una-Sana je že drugič zapored osvojila 
pokal Toneta Pogačnika.  
(Foto: arhiv društva)

Lara posega po zvezdah  
(Foto: arhiv društva)
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  Društvo paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije je v mesecu marcu pripravilo 
40. Zbor članov, ki je letos potekal v 
gostišču Mencigar na Krajni. S svo-
jim obiskom so nas počastili župan 
Občine Tišina, Franc Horvat, župan 
MOMS, dr. Aleksander Jevšek, 
predsednica Sožitja, nekdanja 
ravnateljica 4. osnovne šole ter nek-
danja poslanka Marija Bačič, pred-
sednik Zveze paraplegikov Slovenije 
Dane Kastelic skupaj s sodelavci in 
direktor Doma paraplegikov Pacug, 
Marko Ferluga. 
  S svojim nagovorom je zbrane 
pozdravil predsednik društva Stanko 
Novak. Ker po prvem štetju Zbor 
članov ni bil sklepčen, so člani Ko-
mornega pevskega zbora DPPP, pod 
vodstvom mentorja Matije Hor-
vata, pripravili kratek kulturni pro-
gram. S svojimi nagovori sta zbrane 
pozdravila župana Mestne občine 
Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek, 
in Občine Tišina, Franc Horvat, ki si 
tudi v prihodnje želita uspešnega 
sodelovanja z društvom. Gospod 
Jevšek se je dotaknil še postavitve 
prvega učnega čebelnjaka na svetu, 
prilagojenega za invalide, ki bo letos 
junija praznoval svoj prvi rojstni dan. 
Naslednji projekt, ki ga bo MOMS 
skupaj z našim društvom izvedla, bo 
posaditev lip. Drevored bo postavljen 
vse do čebelnjaka. Zato se je župan 
pošalil, da se morajo pevci do nasled-
nje pomladi naučiti pesem Pod lip'co 
zeleno. 
   Po uvodnih besedah in kulturnem 
programu je predsednik društva 
Stanko Novak nadaljeval sejo Zbora 

članov s poročili o delu društva v 
letu 2018, nato pa predal besedo 
predstavnikom Zveze paraplegikov 
Slovenije. Urška Rendulić je po-
dala nekaj statističnih podatkov o 
delu Zveze paraplegikov Slovenije 
na področju Posebnih socialnih pro-
gramov v preteklem letu. Spoznali 
smo novega arhitekta Marka Tula 
ter novega direktorja Doma para-
plegikov Pacug, Marka Ferlugo, ki 
nas je vse skupaj povabil na Primor-
sko, kjer bomo gostje Vile Pacug za 
spremembo deležni prave medite-
ranske hrane. Nekaj le-te smo lahko 
poskusili že na samem Zboru članov. 
Zadnji med njimi je besedo prevzel 
predsednik zveze Dane Kastelic, ki se 
je prav tako kot župan dotaknil teme 
o čebelnjaku ter ustanovitvi sekcije 

čebelarjev invalidov, ki praznuje 
prvo leto svojega delovanja. Letošnje 
leto je za zvezo precej praznično, saj 
je praznovala svoj 50. rojstni dan. 
Slavnostna prireditev je potekala 16. 
aprila v Pacugu. V mesecu juniju pa 
je potekalo še vseslovensko srečanje 
paraplegikov in tetraplegikov. Svoj 
nagovor je zaključil s pohvalo za 
uspešno delovanje društva v letu 
2018, predsedniku Novaku pa zaželel 
uspešno vodenje tudi v prihodnje. 
Ob koncu seje je predsednik društva 
podal še pregled programa dela za 
leto 2019 in sklepe, ki so jih člani sku-
paj s programom tudi potrdili. Vsem 
skupaj se je zahvalil za številčno 
udeležbo in nas povabil na manjšo 
pogostitev, za katero je poskrbelo 
gostišče Mencigar.

Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

s PANONSKIH RAVNIC 
Pomlad, ki je bolj spominjala na zimo, nam je v Društvu paraplegikov Prekmurja 
in Prlekije postregla s številnimi novimi izzivi in priložnostmi. Prebudila nas je iz zim-
skega spanja in nas pognala v naravo in med ljudi.

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije  
obeležilo 40. Zbor članov

Noršinska cesta 14 
9000 MURSKA SOBOTA

Spletna stran:  
dppp.si
E-pošta:  

drustvo.p.i.p@siol.net

40. Zbor članov Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije (Foto: Branko Barič)
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  V mesecu marcu in aprilu je nepro-
fitni Zavod Kocljevina – zavod za us-
posabljanje in zaposlovanje invalidnih 
oseb, v okviru projekta “Čebela”, organi-
ziral različne večdnevne delavnice za 
čebelarje začetnike, ki so potekale na 
sedežu Društva paraplegikov Prekmurja 
in Prlekije. Predavanja sta vodila izkušena 
čebelarja, dr. Stanko Kapun in Štefan 
Šemen.
 Na marčevskih delavnicah so se 
udeleženci, med katerimi so bili tudi 
članice in člani našega društva, najprej 
seznanili z izvornimi motivi poslikav 
panjskih končnic, nato pa še o pripravi 
lesa, orodij, barv in drugih pripomočkov 
za izdelavo in poslikavo. Praktični del 
delavnic je bil namenjen izdelavi replik 
panjskih končnic s sodobnim pristopom 
poslikave. 
V drugem delu delavnic so se seznanili 
z uporabo lesenih modelov za figuralno 
oblikovanje in okraševanje peciva iz me-
denega testa. Najprej so pripravili skice 
oziroma vzorce, potreben material, oro-
dje in pripomočke, nato pa izdelali lesene 

modele po vzoru lastnega ustvarjalnega 
navdiha. In nastali so čudoviti izdelki. 
  V mesecu aprilu pa so udeleženci de-
lavnic spoznali še življenje čebelje družine 
v teku celega leta, čebeljo pašo in njene 
pridelke, kako poteka delo v čebelnjaku 
vključno z zatiranjem bolezni čebel in 
škodljivcev. Prav tako so se seznanili z 
varstvom čebel pred zastrupitvami in s 

smernicami dobrih higienskih navad v 
čebelarstvu.
 Delavnice so bile namenjene us-
posabljanju invalidov čebelarjev. Vsak 
udeleženec, ki je opravil vsaj 40-urni pro-
gram usposabljanja, je prejel tudi potrdi-
lo Čebelarske zveze Slovenije o opravlje-
nem tečaju za čebelarje začetnike.

  S pevci Komornega pevskega zbora 
DPPP smo se odpravili v slovensko pri-
morje, kjer smo dva dni uživali in odkrivali 
primorsko dediščino. Za začetek smo se 
ustavili v Kopru, se okrepčali s kavico ob 
morju, nato pa se odpravili raziskovat sta-
ro mestno jedro, ki nam je ponudilo ve-
liko znamenitosti. Skupaj smo se povzpeli 
na Belvedere, od koder se nam je odprl 
čudovit razgled na Luko Koper in okolico, 
se sprehodili skozi Vergerjev park, preko 
Titovega trga, do koprske stolnice Mari-
jinega vnebovzetja. V stolnici smo lahko 
občudovali številne oltarje in oltarne 
slike, ki so nastali izpod rok pomembnih 
beneških mojstrov  iz 17. stoletja. V krat-
kem bodo v njej zadonele še nove orgle. 
  Pot smo nadaljevali proti Vili Pacug, kjer 
nas je že čakalo odlično kosilo. Prijetno 
dobrodošlico nam je ob prihodu izrekel 
tudi direktor Doma paraplegikov, gospod 
Marko Ferluga, in nam predlagal nekaj 
odličnih idej za izlet. Po krajšem počitku 
smo se odpravili v Trst in se navduševali 
nad tamkajšnjo arhitekturo. Po celodnev-
nem potepanju smo se vrnili v Vilo Pacug 

na pravo primorsko večerjo.  
  Naslednji dan smo si ogledali še staro 
mestno jedro Pirana ter obiskali Po-
morski muzej "Sergej Mašera", ki stoji 
ob piranskem notranjem pristanišču. 
Muzej, ki je dobil ime po slovenskem 
narodnem junaku Sergeju Mašeri, je 
bil dom nekdanjega piranskega župana 
Piera Feliceja Gabriellija, nato pa še 
njegovega potomca Diega De Cas-
tra. V muzeju smo si ogledali pomorske 
arheološke zbirke ter razstave o morskem 

ribištvu, ladjedelstvu in pomorstvu vse 
od srednjega veka do konca 2. svetovne 
vojne. Prav tako so bili na ogled številni 
ladijski modeli najrazličnejših trgovskih in 
vojaških plovil, vso to pestro zbirko pa so 
dopolnjevali še slikovna, avdio ter video 
gradiva. Po kosilu smo se odpravili še v 
vinski hram in si ogledali veličastno vinsko 
klet ter odkrivali okuse žlahtnih istrskih vin. 
Dvodnevni izlet smo zaključili ob fontani 
vina v Marezigah.

Čebelarske delavnice za čebelarje začetnike

Skupaj s pevci Komornega pevskega zbora DPPP odkrivali lepote slovenskega primorja

Delavnice izdelovanja panjskih končnic (Foto: Darja Rajsar)

Potepanje po slovenskem primorju (Foto: Matija Horvat)
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  V četrtek, 25. aprila 2019, so članice Akti-
va žena na sedežu društva gostile članice 
in člane Društva paraplegikov Podravja. 
Osnovni namen srečanja je bil medgene-
racijsko druženje, v sklopu katerega so 
se vsi skupaj najprej odpravili na Grad na 
Goričkem, kjer so obiskali Doživljajski park 
Vulkanijo in se sredi neokrnjene narave 
podali v globino goričkega vulkana, ki 
je pred 3 milijoni let kot zadnji vulkan 
na območju današnje Slovenije bruhal 
ogenj. Veliko zanimivega so spoznali o 
vulkanih in o geoloških značilnostih Zem-
lje.
  Po vrnitvi na društvo smo jih pogostili s 
pravim prekmurskim bogračem. Članice 
Aktiva žena so jim predstavile svoje 
izdelke, še posebej izdelke iz voska, ki jih 
izdelujejo na vsakotedenskih srečanjih. 

Po ogledu prvega učnega čebelnjaka na 
svetu, prilagojenega za delo z invalidi, pa 
so se odpravili še do Paviljona Expano, ki 
je zasnovan kot Pomurje v malem, kjer 

so prejeli nekaj informacij o značilnostih 
naše regije ter spoznali različne turistične 
znamenitosti Pomurja.  

Srečanje članic Aktiva žena s člani Društva paraplegikov Podravja

 V torek, 16. aprila 2019, je v Pacugu 
potekala slavnostna prireditev ob 
50-letnici delovanja Zveze paraple-
gikov Slovenije. Med povabljenimi so 
bili premier RS, gospod Marjan Šarec, 
ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, mag. Kseni-
ja Klampfer, predsednik odbora za 
zdravstvo v Državnem zboru, dr. Franci 
Trček, župan Občine Ankaran, Gregor 
Strmčnik, in župan Občine Piran, Đenio 
Zadković, ter številni drugi visoki gostje. 
   Slavnostne prireditve so se udeležili 
tudi naši pevci Komornega pevskega 
zbora, ki so pod mentorstvom gospoda 
Matije Horvata najprej zapeli sloven-
sko himno, ob koncu kulturnega pro-
grama pa so se zbranim predstavili še s 
prekmursko pesmijo »Mravla je v mlin 
pelala«. 

Komorni pevski zbor zapel slovensko himno

Na medgeneracijskem srečanju smo obiskali tudi Vulkanijo na Gradu na Goričkem.  
(Foto: Branko Barič)
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Nastop Komornega pevskega zbora DPPP na slavnostni prireditvi ob 50. obletnici delovanja 
ZPS v Pacugu (Foto: Janja Buzeti)

   V petek, 10. maja 2019, je Društvo 
paraplegikov Prekmurja in Prlekije 
skupaj z Zvezo paraplegikov Slovenije 
organiziralo 8. memorialno tekmo v 
spomin dolgoletnega člana in ustano-
vitelja zveze, Ivana Peršaka. Hkrati z 
memorialom je potekalo tudi 1. kolo 
lige ZPS v športnem ribolovu.

Na ribniku v Gradišču pri Murski So-
boti se je zbralo 20 ribičev iz sedmih 
regijskih društev ZPS, ki so preizkušali 
svoje ribiške spretnosti in srečo. Po 
štiriurnem tekmovanju so sodniki 
Ribiške družine Gornja Radgona ste-
htali ulov in ribe vrnili v ribnik.
  Sledila je razglasitev rezultatov in 

podelitev nagrad najboljšim ribičem, 
ki sta jo izvedla športni referent 
Društva paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije Franc Borovnjak, ki se je ob 
koncu srečanja vsem skupaj zahvalil za 
številčno udeležbo na tradicionalnem, 
letos že 8. memorialu, in jim zaželel do-
ber ulov tudi v prihodnje, ter športni 

Naši ribiči uspešno pričeli ribolovno sezono 2019

ŠPORT IN ŠPORTNI UTRINKI
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novinar Murskega vala, Tonček Gider.
 Naslov najboljše ekipe tokratnega me-
morialnega tekmovanja v športnem 
ribolovu je prejela domača ekipa DP 
Prekmurja in Prlekije, ki so jo sestavl-
jali Slavko Dunaj, Silvester Križanič 
in Leon Jurkovič. Na drugem mestu 
ji je sledila ekipa DP jugozahodne 
Štajerske, tretjeuvrščena pa je bila 

ekipa DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja. 
  Najtežja mreža v posamezni 
konkurenci, ki je tehtala 10.300 gra-
mov, je bila last Rudija Centriha iz 
DP jugozahodne Štajerske, ki je poleg 
medalje prejel tudi prehodni pokal. 
Drugouvrščeni je bil naš član Silvester 
Križanič, s 3.400 gramov težkim ulo-

vom ter tretjeuvrščeni Leon Jurkovič, 
s 550 gramov težkim ulovom. Med 
našimi ribiči je v sektorju B tekmoval 
Franc Borovnjak (0.80 g) ter osvojil 2. 
mesto.
 Vsem tekmovalcem čestitamo za 
dosežene točke in jim želimo dober 
ulov tudi v nadaljevanju sezone.

  V sredo, 5. junija 2019 smo na Društvu 
paraplegikov Prekmurja in Prlekije prazno-
vali 40. obletnico delovanja društva in 
prvo obletnico delovanja prvega učnega 
čebelnjaka na svetu, prilagojenega za 
invalide na vozičkih. Nit celotnega doga-
janja so bili (dobri) človeški odnosi, ki so 
v tem hitrem tempu življenja večkrat 
zanemarjeni. 
  Po odpeti slovenski himni, ki jo je zapel 
komorni pevski zbor društva, pod vodst-
vom zborovodje Matije Horvata, so sledili 
nagovori. Med prvimi je zbrane pozdravil 
predsednik društva Stanko Novak, ki je v 
svojem nagovoru predstavil delovanje 
društva, od njegovih začetkov pa vse 
do danes, ko praznujemo 40. obletnico. 
Prav tako se je dotaknil pomena društva 
za člane in njihove svojce pri soočanju 
s paraplegijo in premagovanjem ovir. 
Javnost je opozoril na slabše socialne 
razmere med invalidi, ki so zaradi svojih 
omejitev večkrat diskriminirani, pred-
vsem pa na spodbujanje enakosti in strp-
nosti v družbi. Svoj nagovor je zaključil z 
mislimi mati Terezije: Ne dopustite, da 
bi katerikoli človek, ki je prišel k vam, ne 
odšel od vas vsaj malo srečnejši. Nasled-
nji med govorniki, ki je pozdravil navzoče, 
je bil predsednik Zveze paraple-
gikov Slovenije Dane Kastelic. Tudi 
sam je poudaril pomen regijskih društev 
in same Zveze paraplegikov Slovenije 
za kvalitetnejše življenje paraplegikov 
in tetraplegikov. Le s skupnimi močni 
lahko dosežemo, da se invalidom ne 
izvzame identiteta iz slovenskega pros-
tora. Invalidske organizacije postajajo vse 
bolj zaskrbljene, saj se sredstva namen-
jena socialno varstvenim programom, 
zmanjšujejo s strani Fundacije za finan-
ciranje invalidskih in humanitarnih organ-
izacij. Kljub temu pa izpostavi tudi nekaj 
dobrih sistemskih rešitev, kot so Zakon o 
izenačevanju možnosti invalidov, Zakon 

o osebni asistenci in Zakon o socialnem 
vključevanju invalidov. Ampak dejstvo je, 
da med invalidi prevladuje revščina, zato 
se trudijo, da bi država imela posluh za 
povišanje invalidnine, dodatka za pomoč 
in postrežbo ter ostale prejemke, ki so že 
nekaj let ostali nespremenjeni, cene os-
novnih življenjskih dobrin pa so se znatno 
povečale. Svoj nagovor zaključi s čestitko 
članicam in članom ob visokem jubileju 
delovanja društva. 
  Prekmurje letos Prekmurje praznuje 
100. obletnico združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. Zad-
nji med govorniki, ki je nagovoril in izrazil 
čestitke članicam in članom društva, je 
bil župan Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek. Ostati poln opti-
mizma in imeti veselje do življenja, ko te le 
to priklene na invalidski voziček, vztrajati 
in se ne predati, vse to je občudovanja 
vredno. Vsem članicam in članom izrazi 
iskrene čestitke za ta optimizem in vztra-
jnost ter se zahvali društvu za izjemno do-
bro sodelovanje z Mestno občino Murska 
Sobota. Tlakovec za tlakovcem je potre-
ben, da pridemo do cilja in skupaj sadimo 
drevesa življenja in veselja. Mestna občina 
Murska Sobota se ves čas trudi, da je pri-
jazna invalidom in se bo tudi v prihodnje. 
Ob koncu povabi predsednika društva 
Stanka Novaka in mu izroči priznanje 
Mestne občine Murska Sobota ter mu 
zaželi uspešno delovanje še naprej. 
   Med posebnimi gosti je bil tudi naš nek-
danji član, geograf, sociolog in mladinski 
pisatelj mag. Igor Plohl, ki je spregovoril 
o svoji izkušnji s paraplegijo. 
  S petjem in recitacijami so se predstavili 
komorni pevski zbor Društva paraplegik-
ov Prekmurja in Prlekije, pod vodstvom 
zborovodje Matije Horvata, ob spreml-
javi Valerije Šömen na čelu in Darka 
Kržanka na cimbalah ter učenci OŠ Bo-
gojina. 

Letos pa poleg 40. obletnice delovanja 
društva praznujemo tudi 1. obletnico 
delovanja prvega učnega čebelnjaka 
na svetu, prilagojenega za invalide na 
vozičkih. V ta namen smo zasadili lipo, 
ki je cenjena čebelja paša. Lipo so zasa-
dili župan MOMS dr. Aleksander Jevšek, 
predsednik društva Stanko Novak, pred-
sednik Zveze Dane Kastelic, podpred-
sednik Čebelarske zveze Slovenije Janez 
Vencelj in predstavnik čebelarjev na 
vozičkih iz Bosne in Hercegovine Edin 
Čolić. Lipa predstavlja simbol človeške 
povezanosti z naravo, predstavlja pri-
padnost matičnemu narodu, ki prav tako 
sovpada s 100. obletnico Prekmurja, z 
namenom ohranjanja in spoštovanja os-
novnih vrednot, ki so nujno potrebne za 
obstoj človeštva. Sledila je še čebelarska 
himna ter kratka predstavitev čebelarske 
dejavnosti v Pomurju, predvsem pa na 
našem društvu, kjer je dodobra zaživela s 
postavitvijo prilagojenega čebelnjaka. 
   Po kulturnem programu je sledila še 
majhna pogostitev, za katero je poskrbela 
kmetija Ficko iz Rogašovcev ob pomoči 
dijakov Srednje gostinske šole Raden-
ci in Srednje zdravstvene šole Murska 
Sobota.

Dr. Aleksander Jevšek v imenu Mestne občine Murska Sobota društvu podelil priznanje

Hkrati s 40. obletnico delovanja društva, 
smo praznovali tudi 1. obletnico delovanja 
prvega učnega čebelnjaka na svetu, 
prilagojenega za invalide.  
(Foto: arhiv društva)
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Aleksander Grum | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE 
Letošnja pomlad nas je bolj zalivala kot grela in temu primerno so tudi naše 
aktivnosti potekale predvsem pod streho. Rejčeva 5 
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Spletna stran:  

drustvo-go-para.si
E-pošta:  

drustvo.paraplegikov@siol.net
Samo doma seveda tudi nismo 

čepeli. Dobivali smo se v društvenih 
prostorih – pripravili smo srečanje z 

novimi člani ter jim predstavili delovanje 
društva in naše posebne socialne pro-
grame, organizirali smo potopisno preda-
vanje o Ameriki, uspešno smo izpeljali tudi 
društveni turnir v pikadu.
  Člani Upravnega odbora so se odpravili 
v Pacug, kjer so imeli delovni sestanek 
na temo »Vizija in razvoj društva para-
plegikov severne Primorske v štiriletnem 
obdobju«. Vizijo bo treba spraviti tudi v 
resnično življenje – upajmo, da bodo pri 
tem sodelovali vsi člani društva!

  Organizirali smo tudi nekaj srečanj, ki 
presegajo okvir našega društva – poleg že 
tradicionalne likovne delavnice, ki ji zadnja 
leta že skoraj tradicionalno nagaja vreme, 
tudi srečanje kolesarjev s, hm, nekoliko ne-
navadnim imenom.

Slikarji tudi v deževnem dnevu najdejo lepe barve. (Foto: Klavdij Leban)

   Slikarji Likovne sekcije Zveze paraplegi-
kov Slovenije smo 13. aprila uspešno 
izvedli tradicionalno likovno delavnico 
"Gabrje 2019". Zaradi slabega vremena 
se žal tudi letos nismo dobili v Gabrjah 
pri Tolminu, pač pa se je manjše število 
slikark in slikarjev zbralo v društvenih pros-
torih v Novi Gorici. Srečanja se je udeležilo 
le pet likovnikov, ostali so udeležbo žal 
odpovedali zaradi vremenskih ali osebnih 
razlogov.
Zbrali smo se ob 10. uri. Mirjam in Efrem 
sta prav lepo pripravila mizo, da smo se 
lahko najprej okrepčali in popili kavico. 
Nato si je vsak izbral svoj ustvarjalni 
kotiček in pričelo se je slikanje motivov po 
lastni izbiri. Vodil nas je naš zvesti mentor 
Rasso Causevig. S svojim znanjem nas 
učinkovito vodi skozi različne slikarske 
tehnike. Vzdušje je bilo navkljub manjši 
udeležbi ustvarjalno, sproščeno in veselo.
  Namen kulturne dejavnosti je vzpod-
bujanje članov, da delujejo na kulturnem 
področju aktivno in pasivno. Aktivno z 
lastnim udejstvovanjem in pasivno z ogle-
dom kulturnih prireditev. Obenem pa 
kulturno udejstvovanje prispeva k razvoju 

kulture med člani:
• vzpodbuja in razvija kulturno misel in 
jo uresničuje v praksi z obeležitvijo kul-
turnega praznika in drugih kulturnih do-
godkov;
• omogoča poglobljen vpogled v inva-
lidsko problematiko neinvalidom, s pred-
stavitvijo literarnih in likovnih umetnikov;
• povezuje in združuje invalide in nein-
valide, ki jim je skupno kulturno udejstvo-
vanje;
• omogoča izobraževanje članom in jim s 

tem omogoča pot v normalne življenjske 
tokove;
• omogoča sodelovanje z drugimi društvi 
in zvezami na kulturnem področju.
   Prireditev je v okviru kulturnih aktivnosti 
in s pomočjo Javnega sklada za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti organiziralo Društvo 
paraplegikov severne Primorske. Pri iz-
vedbi srečanja so nam s svojimi izdelki 
pomagali tudi Pecivo Gorica, Eurospin, 
Semolič, Kmetijska zadruga Tolmin, Alpija 
in Alpika.

Likovniki na Goriškem 
Klavdij Leban

"Vse dejavnosti, v katere ste vključeni, imajo en sam 
namen in sicer podariti vam trenutek sreče. Razvedrite se 

malo. Smejte se več. Cenite več. Vse je dobro." 
Abraham Hicks
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   Ročni kolesarji Zveze paraplegikov 
Slovenije so bili povabljeni na tradi-
cionalno Klobasarjenje, ki se je letos 
odvijalo v Kobaridu. Letošnje srečanje 
je organiziralo Društvo paraplegikov 
severne Primorske, v sodelovanju 
s podjetjem TIK, d. o. o iz Kobarida. 
Kobariški TIK je uspešno podjetje, para-
plegikom dobro znano predvsem po 
zelo kakovostnih urinskih katetrih in 
ostalih medicinskih pripomočkih.
Vsi prijavljeni ročni kolesarji smo se 
v Kobaridu zbrali 25. maja. Zbralo se 
nas je približno dvajset pogumnežev, 
ki nas ni prestrašila ne najboljša vre-
menska napoved. Najštevilčnejši so bili 
tisti z električnim pogonom za invalid-
ski voziček, nekaj pa je bilo tudi pravih 
kolesarjev z ročnimi kolesi. 
   Ob prihodu so nas predstavniki TIK-
a najprej lepo sprejeli in nam na krat-
ko predstavili in razkazali proizvodne 
obrate ter izdelavo katetrov. 
   Po predstavitvi in prigrizku smo po-
gledovali v nebo: nič kaj obetavno ni 
izgledalo, a smo se vseeno odločili, da 
startamo. Najprej smo se odpravili sko-

zi Kobarid, mimo Kobariškega muzeja 
ter čez Napoleonov most, kjer smo 
občudovali reko Sočo. Pot smo nadalje-
vali v smeri Tolmina ob reki Soči, a le do 
naslednje vasice, kjer nas je presenetil 
dež. Prijazni domačini so nas usmerili 
pod streho ter nam nudili zavetje, mi 
pa smo čakanje na boljše vremenske 
pogoje izkoristili za prijetno druženje. 

  Najpogumnejši so se do Kobarida 
kljub dežju vrnili s kolesi in vozički, os-
tali pa s kombiji. Pričakala nas je lepa 
pogostitev s strani TIK-a. Dobra družba, 
hrana in pijača so pripomogli k lepemu 
zaključku dneva, kljub dežnim kapljam. 
Vse zahvale soorganizatorju dogod-
ka, podjetju TIK, in seveda tudi vsem 
udeležencem.

   Za konec še vabilo na morje!
Že s 1. majem smo severnoprimorski 
paraplegiki otvorili sezono letovanja v 
naši prikolici v kampu Adria v Ankaranu.
Drage članice in člani in tudi ostali člani 

ZPS, še vedno imate čas, da se prijavite 
za letovanje, saj je na voljo še nekaj 
prostih terminov. Zasedenost prikolice 
lahko preverite na spletni strani našega 
društva, pod rubriko »Letovanje v 

prikolici«. 
   Želimo, da se boste v njej prijetno 
počutili ter skrbeli za urejenost in 
čistočo prikolice.

Klobasarji – pardon, kolesarji – v Kobaridu. (Foto: Klavdij Leban)

Prikolica je pripravljena in čaka na dopustnike. (Foto: Klavdij Leban)

Klobasarjenje 2019 

Letovanje v Ankaranu

Anej Doplihar

Klavdij Leban
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Že sedmo leto zapored smo se lotili 
pujsa. Pujsa, ki ga pridne roke naših 
članov in članic ter prostovoljcev 
pospravijo v klobase in skrinjo. Če 
že vsi godrnjajo čez slabo vreme v 
letošnjem maju, lahko mi z mirno 
vestjo zapišemo, da smo se nizkih 
temperatur nadejali. Le tako lahko 
mesu zagotovimo svežino.
   Dan pred tradicionalnim prvo- 
majskim društvenim piknikom v 
Oseku se je v našem počitniškem 
Paracentru zbralo nekaj deset prosto-
voljcev, mesarjev in mesarjev amater-
jev, ki so pod streho spravili koline, puj- 
sa v polizdelke in izdelke ter pripravili 
vse za prvomajski piknik. Ne vemo, ali 
so bile krive pridne številne roke ali pa 
večletna praksa, da so zbrani z delom 
zaključili veliko prej kot po navadi. Prvi 

maj pa je tradicionalno minil v pisa-
nem vzdušju naših zbranih članov in 

prijateljev, ki so si bili enotni, da je tudi 
letošnji pujs zelo okusen.

Letos smo z aktivnostmi začeli že zelo 
zgodaj spomladi, saj je bila ena izmed 
prvih aktivnosti velikonočna delavni-

ca, ki jo je vodila naša zvesta prostovoljka 
Lidija Petek, in katere so se presenetljivo 
udeležili predvsem moški predstavniki. 
Udeležili smo se mnogo srečanj, sestan- 
kov in dogodkov, med drugim smo 
obiskali Športne igre invalidov Maribor, 
kjer se je v raznih športih pomerilo pet-
najst naših članov, naša članica Barbara 
Slaček pa je drugo leto zapored organ-
izirala tek z aplikacijo Wings for life v Račah. 
Obiskali smo društvo paraplegikov Prek-
murja in Prlekije in se skupaj z njimi podali 
v Vulkanijo. Naše pridne kuharice pa nas 
na vsakem srečanju, ki ga pripravijo, razva-
jajo s kulinaričnimi dobrotami.

Ivan s svojim velikonočnim aranžmajem 
(Foto: Barbara Slaček)

Meso je pripravljeno za pakiranje in pospravljanje v skrinjo. (Foto: Barbara Slaček)

Barbara Slaček, Miran Jernejšek in Afrodita Arifaj | 
Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA 
Vijolice zacvetijo spomladi. Tudi paraplegiki se ravnamo po vremenu. Kot 
da smo zimo rahlo prespali in se šele marca prebudili iz krepčilnega span-
ca. Nismo izpustili kolin in se ob začetku poletja kot prvi odpravili v Pineto. 
O tem, kaj smo tam počeli, pa ob koncu poletja.

Lackova cesta 43 
2000 MARIBOR
Spletna stran:  

drustvo-para-mb.si
E-pošta:  

dp.podravja@gmail.com

[   DELODRUŠTEV   ]

7. koline v Oseku
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   Že peto leto po vrsti kegljaška sekcija DP 
Podravja organizira turnir v kegljanju para- 
plegikov. Turnir je namenjen počastitvi 
praznika Občine Slovenska Bistrica. 
Občina Slovenska Bistrica praznuje svoj 
dan 12. marca. V tem času se dogajajo 
razne športne in kulturne prireditve. V sklo- 
pu teh dni tekmo v kegljanju organizira 
tudi kegljaška sekcija Društva paraple-
gikov Podravja. Turnir finančno podpre 
Občina Slovenska Bistrica, z županom dr. 
Ivanom Žagarjem na čelu. Prav tako na 
pomoč priskoči tovarna Impol ter Zavod 
za šport Slovenska Bistrica, še posebej 
direktor zavoda, Marjan Štimec. Turnir v 
kegljanju je potekal 18. marca na kegljišču 
Zavoda za šport Slovenska Bistrica. Nas-
topile so štiri ekipe. Tokrat smo pogrešali 
ekipo novomeške regije, ki je do sedaj 
nastopala na vseh turnirjih. Tokrat pa so 
ravno ta dan imeli občni zbor in se turnir-
ja niso udeležili. Najbolj zvesti udeleženci 
turnirja so Ljubljančani in Korošci, ki so do 
sedaj nastopili na vseh turnirjih. Obiskal 
nas je predstavnik Občine Slovenska 
Bistrica, Stanislav Mlakar, žal pa tudi 
on ni imel časa, da bi ob koncu tekmo-
vanja podelil pokale in medalje. Tokrat je 
to nalogo opravil direktor zavoda Marjan 
Štimec in ob tej priliki povedal, da ga 
veseli, da ob prazniku občine tekmo v 
kegljanju organiziramo tudi paraplegiki 
Društva paraplegikov Podravja in nam 
obljubil pomoč pri izvedbi turnirja tudi 
v bodoče, saj želi, da se tekmovanje na-

daljuje tudi v prihodnjih letih. Paraplegiki 
DPP na tem kegljišču tudi enkrat teden-
sko treniramo, že od samega odprtja 
kegljišča. Na turnirju so letos sodelovale 
štiri ekipe in trije posamezniki. Doseženi 
pa so bili naslednji rezultati:

Ekipno:
1. mesto: Maribor (1839 podrtih kegljev)
2. mesto: Ljubljana (1646 podrtih kegljev)
3. mesto: Murska Sobota (1614 podrtih 
kegljev)
4. mesto: Slovenj Gradec (1561 podrtih 
kegljev).

Ženske:
1. mesto: Nataša Godec, Maribor (454 
podrtih kegljev)
2. mesto: Marija Kerec, Maribor (441 
podrtih kegljev)
3. mesto: Senka Ivaniševič, Ljubljana 
(409 podrtih kegljev)

Nastopila sta le dva tetraplegika, prvi je 
bil Damjan Hovnik, podrl je 377 kegljev, 
drugi pa Damjan Herček, Maribor, ki je 
podrl 373 kegljev.

Med člani pa so bili rezultati sledeči:
1. mesto: Janez Janžič Maribor (474 
podrtih kegljev)
2. mesto: Miran Jernejšek Maribor (470 
podrtih kegljev)
3. mesto: Viktor Rupnik Ljubljana (465 
podrtih kegljev).

Po končani tekmi ter podelitvi pokalov 
in medalj je sledilo še prijetno druženje 
na zasluženem kosilu v Domu starejših 
občanov Slovenska Bistrica. V domu nam 
že vsa leta, odkar organiziramo turnir, 
pripravijo dobro kosilo in nas vedno pri-
jazno sprejmejo. Na koncu bi se zahvalil 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi 
turnirja. Posebej še vsem podajalkam in 
podajalcem krogel, saj bi brez njihove 
pomoči paraplegiki težko kegljali. Hvala 
tudi sodniku Ivanu Kunčiču, ki že vsa 
leta korektno sodi in vodi tekmovanje. 
   Lep pozdrav vsem kegljačem in upam, 
da se vidimo na turnirju v Slovenski Bis-
trici tudi prihodnje leto.

V petek se je na atletskem stadionu na 
Poljanah v Mariboru odvijalo 1. kolo lige v 
atletiki. Tekmovalo je 33 atletinj in atletov 
s Koroške, iz Ljubljane, Celja, s Prekmurja 
in Prlekije ter iz Maribora. Tekmovanje je v 
organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije 
v odličnih tekmovalnih pogojih prav tako 
odlično pripravilo naše društvo. Tekmo-
valci so tekmovali v vožnjah na 100 m, 
200 m, 400 m ter 800 m. Tekmovali so 
tudi v panogah, kot je met krogle, diska 
ter kopja, tekmovalci tetraplegiki pa so 
namesto kopja metali kij. Vzdušje na tek-
movanju 1. kola je bilo zelo prijateljsko, 

vsi udeleženci pa so dali vse od sebe za 
dosego čim boljših rezultatov za svoje 
ekipe. Za nemoten potek tekmovanja je 

skrbela sodniška služba pod vodstvom 
Mojce Ritlop Vrbovšek.

Tekmovanja se je udeležilo 33 tekmovalcev in tekmovalk. (Foto: Ivan Regoršek)

Pokale in medalje je podelil direktor 
Zavoda za šport Slovenska Bistrica, 
Marjan Štimec. (Foto: arhiv društva)

5. turnir v kegljanju za pokal občine Slovenska Bistrica

1. kolo lige v atletiki

Miran Jernejšek

Afrodita Arifaj

[   DELODRUŠTEV   ]
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23. maja so se člani naše košarkarske 
ekipe tradicionalno udeležili zdaj že 
polnoletnega »18. Festivala jednakih 
mogučnosti« v Zagrebu, kjer so se 
pomerili v ulični košarki na trgu Bana 

Jelaćiča.
   Že naslednjo nedeljo pa so se 
košarkarji udeležili tekme na 10. turnirju 
v počastitev branilcem mesta Zagreb. Na 
turnirju so sodelovale štiri ekipe: Hrvaška, 

Slovenija (Maribor) ter dve iz Bosne in 
Hercegovine. Naša ekipa je bila zelo okrn-
jena, kar je posledično pokazalo tudi zad-
nje mesto. Pokale je podelil župan mesta 
Zagreb, Milan Bandić.

Košarkarji na dveh turnirjih v Zagrebu

Trg Bana Jelaćiča je že 18. zapored gostil turnir v ulični košarki. (Foto: Ivan Regoršek)

  
 
 
 
 
 
 
                                                           Zložljivi in fiksni invalidski vozički        
 
 
                                                          
 
 

 
 
 

                                           telefon: 01/230-25-22 
                                                                ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com 

                                             mobi: 041-653-640     
                                          blanka.markovic@zveza-paraplegikov.com 

PRODAJALNA MEDICINSKO  

 TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV 

 

www.domparaplegikov.si 
 



57

Naslov je drugič zapored osvojila 
ekipa DP Novo mesto, ki je v finalni 
tekmi ugnala DP Maribor (62 : 47). 

V tekmi za tretje mesto je z ekipo DP Kranj 
slavila DP Ljubljana Mercator (56 : 45). Play 
Off tekmovanje je v organizaciji Zveze za 
šport invalidov Slovenije v športni dvo-
rani gimnazije Franceta Prešerna pripravilo 
Društvo paraplegikov Gorenjske.
  Tekme so sodil: Mitja Dečman, Nedžad 
Budimlić in Marko Hladnik.
  V razširjeni slovenski ligi je med petimi 
slovenskimi moštvi tekmovala tudi avs-
trijska ekipa RSV Kärnten. Prvo kolo je v 
Novem mestu pripravila DP Novo mesto, 
drugo v Laškem DP Celje Thermana, tretje 
v Zagorju DP Ljubljana Mercator, četrto v 
Kranju DP Kranj, peto v Račah DP Maribor, 
šesto pa v Feldkirchnu RSV Kärnten.

Polfinale: v polfinalnih tekmah, ki 
so jih ekipe 23. marca 2019 odigrale 
v športni dvorani Luke v Bihaću, je 

KIK Una Sana v uvodni tekmi izgubila z 
ekipo KKI Zagreb 67 : 78, KIK Zmaj je KKK 
Singidunum ugnala s 66 : 51, KIK Sana je 

morala priznati premoč RBB FlinkStones, 
ki jo je nadigrala s 75 : 60, v zadnji tekmi 
polfinalnega srečanja pa je slavila KKI Vr-
bas, ki je ZŠIS-POK porazila s 63 : 60.
  Tekme sta sodila Sinan Ferizović (BiH) 
in Dražen Štrok (HR), košarkarje pa 

je nagovoril tudi župan Občine Bihać, 
Šuhret Fazlić.
   Finale: v končnem obračunu sta se 
najprej za sedmo mesto pomerili KIK Una 
Sana in KKK Singidunum. Nekoliko boljšo 
igro je pokazala KIK Una Sana, ki je v raz-

[   ŠPORT   ]

V finalni tekmi so igralci ekipe DP Novo mesto (v rdečih dresih) nadigrali DP Maribor.  
(Foto: arhiv zveze)

Lutfi Abdullahu | Zaključek košarkarske lige

NOVOMEŠČANI PONOVNO DRŽAVNI PRVAKI 
Po šestih krogih košarkarske lige ZPS ORMEGA MM v sezoni 2018/2019 so se 7. aprila 2019 štiri najboljše slo-
venske košarkarske ekipe pomerile za 28. naslov državnega prvaka.

Jože Globokar | NLB Wheel liga

PRVAK LIGE JE ŠESTIČ ZAPORED KKI VRBAS
V športni dvorani na Vranskem so 13. aprila 2019 ekipe Regionalne NLB Wheel lige sklenile tekmovanje. V XI. 
sezoni 2018/2019 so se po treh rednih krogih v skupinah A in B ter polfinalnem srečanju pomerile še za končne 
uvrstitve. Prvo mesto je že šestič zapored osvojila KKI Vrbas iz Banjaluke, druga je bila RBB FlinkStones iz Graza, 
tretja ZŠIS-POK iz Slovenije, četrta KIK Sana iz Sanskega Mosta, peta KIK Zmaj iz Gradačca, šesta KKI Zagreb 
s Hrvaške, sedma KIK Una Sana iz Bihaća, osma pa KKK Singidunum iz Beograda.
Košarkarji Regionalne NLB Wheel lige so finalno tekmovanje posvetili 50- letnici Zveze paraplegikov Slovenije 
in prazniku Občine Vransko.

KOŠARKA
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burljivih zadnjih minutah le slavila s 46 : 
45. 
   V naslednji tekmi sta se za peto mesto 
borili KKI Zagreb in KIK Zmaj. V prvi polo-
vici tekme sta bili ekipi enakovredni, nato 
pa je KIK Zmaj napravila občutno razliko 
in suvereno zmagala s 74 : 56.

   Tretja tekma je že prinesla medaljo. Za 
bron sta se udarili KIK Sana in ZŠIS-POK. 
Po nervoznem začetku je povedla ZŠIS-
POK, silovito nadaljevala in prvo četrtino 
dobila z 20 : 9. Slovenci so z agresivno 
igro nadaljevali in si ob polčasu prii-
grali kar 29 točk prednosti. ZŠIS-POK je s 
končnim rezultatom 64 : 40 povsem nad-
igrala nasprotno ekipo, osvojila bronasto 
odličje, ekipi pa sta prikazali za razred 
višjo igro košarke.
   V zaključnem, finalnem srečanju, sta se 
pod koši srečali RBB FlinkStones in prvak 
prejšnje sezone KKI Vrbas. Povedli so Avs-
trijci, ki so se s KKI Vrbas enakovredno ko-
sali le na začetku. Favorizirani lanskoletni 
prvaki so že v prvi četrtini vodili za 9 točk, 
ob polčasu so razliko povečali še za 11 

točk, tekmo pa brez težav zaključili s 73 
: 55  in ponovno osvojili prehodni pokal.
   Tekme so ob tehničnem delegatu Mi-
lanu Lukanu in vodji lige Gregorju 
Gračnerju sodili: Dražen Štrok (HR) ter 
Mitja Dečman in Nedžad Budimlić, 
(oba SLO). Odmevni športni dogodek so 
popestrile mlade plesalke Plesne skupine 
OŠ Vransko.
   Ob zaključku največjega košarkarskega 
dogodka na področju jugovzhodne Ev-
rope in razglasitvi rezultatov so košarkarje 
nagovorili in čestitali za dosežene re-
zultate: v imenu generalnega pokro-
vitelja Nove ljubljanske banke Alenka 
Smonkar – vodja poslovalnice Žalec, 
župan Občine Vransko Franc Sušnik, 
predsednik Zveze paraplegikov Slovenije 
Dane Kastelic, predsednik ZŠIS-POK 
Damijan Lazar in selektor sloven-
ske košarkarske reprezentance Rado 
Trifunovič.
   Za sodelovanje v regionalni ligi in pri 
organizaciji posamičnih kol se je vsem 
zahvalil vodja lige Gregor Gračner, še 
posebej pa se je zahvalil generalnemu 
pokrovitelju, Novi ljubljanski banki. 

   Prehodni pokal za prvo mesto, pokale 
za posamične uvrstitve in medalje so 
najboljšim podelili: Alenka Smonkar, 
Franc Sušnik, Damijan Lazar, Dane Kaste-
lic in Rado Trifunovič. Pokal je prejel tudi 
najboljši strelec lige, Ramo Rekanovič 
(240) – FlinkStones, drugi je bil Milan 
Slapničar (186) – ZŠIS-POK, tretji pa 
Sabid Karupović (158) – KIK Sana.
   Nova ljubljanska banka (generalni pok-
rovitelj) je tudi letos prijetno presenetila 
in podarila dva košarkarska vozička. Pre-
jela sta jih: Sabid Karupović – KIK Sana 
in Igor Ignjatović – KKI Vrbas.
   Zahvaljujemo se vsem, ki so sklepno 
košarkarsko tekmovanje na Vranskem 
podprli: Generalnemu pokrovitelju Novi 
ljubljanski banki, Gostišču Grof Vransko, 

Občini Vransko, Zavodu za kulturo, tu-
rizem in šport Vransko, OŠ Vransko, Ple-
sni skupini OŠ Vransko, Košarkarskemu 
društvu Vrana Vransko, vsem medijem 
(TV, radio, spletne novice, Kosarka.si, 
spletna stran NLB-Wheel).

[   ŠPORT   ]

V finalni tekmi je slavila KKI Vrbas (rdeči dres). (Foto: Lutfi Abdullahu)

Ekipa KKI Vrbas (Foto: Lutfi Abdullahu) 

Nova košarkarska vozička generalnega 
pokrovitelja Nove ljubljanske banke  
(Foto: Lutfi Abdullahu)

Prehodni pokal že šestič zapored ekipi KKI Vrbas 
(Foto: Lutfi Abdullahu)
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V moški konkurenci je v kategoriji 
KPM naslov državnega prvaka os-
vojil Viktor Rupnik, DP ljubljan-

ske pokrajine, ki je podrl 470 kegljev. 
Na drugo mesto se je zavihtel Miran 
Jernejšek, DP Podravja (446), tretji pa je 
bil s 442 podrtimi keglji Tone Kanc, DP 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
   V kategoriji KTM, kjer so tekmovali lažje 
gibalno ovirani tetraplegiki, je zmagal 
Aleš Povše, DP jugozahodne Štajerske, 
ki je podrl največ kegljev (424). Damjan 
Hovnik, DP Koroške je bil drugi (365), 
tretji pa Slavko Ivančič, DP ljubljanske 
pokrajine (365).
  Med kegljačicami je v kategoriji KPŽ 
naslov državne prvakinje osvojila Nataša 
Godec iz DP Podravja, ki je podrla 392 

kegljev, druga je bila Martina Glavič 
iz DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
(376). Marta Janežič iz DP Prekmurja in 

Prlekije, ki je edina tekmovala v kategoriji 
KTŽ, je podrla 321 kegljev.

[   ŠPORT   ]

Lutfi Abdullahu | 3. kolo kegljaškega tekmovanja in državno prvenstvo

DRŽAVNO PRVENSTVO V KEGLJANJU ZA SEZONO 2019 
Na kegljišču Golovec v Celju je 11. maja 2019 potekalo državno prvenstvo Slovenije v kegljanju za invalide 
v sezoni 2018/2019. Tekmovanja se je udeležilo kar 72 kegljačic in kegljačev, ki so nastopali v sedmih različnih 
tekmovalnih kategorijah, med njimi tudi 23 kegljačev iz sedmih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije.

Jože Globokar | Zaključek kegljaške lige ZPS-Dom paraplegikov Pacug

UVRSTITVE V KEGLJAŠKI LIGI V SEZONI 2018/2019 
V sezoni 2018/2019 so kegljači odigrali štiri ligaške kroge. Sezono lige ZPS-Dom paraplegikov Pacug so s prvim 
krogom in Magdičevim memorialom na kegljišču v Radencih pripravili kegljači DP Murska Sobota, drugi krog so v 
Ravnah na Koroškem pripravil kegljači DP Slovenj Gradec in tekmovanje posvetili Stanku Grnjaku, tretji krog so ke-
gljači pripravili in posvetili Petru Zdovcu v Celju, četrti krog pa je s turnirjem za pokal Občine Domžale na kegljišču 
v Kamniku pripravila DP Ljubljana.

KEGLJANJE

Aleš Povše, državni prvak med tetraplegiki (Foto: arhiv DPJZŠ)

V letošnji ligaški sezoni se je 
borilo osem ekip, za končne 
uvrstitve pa so šteli rezultati 

vseh štirih krogov. Ekipo so sestavljali 
štirje kegljači, s tem da je med njimi 
moral nastopati kegljač tetraplegik 
ali kegljačica. Pripomnimo pa naj, da 

nekatere ekipe niso tekmovale v po-
polni postavi.
   Pokal ligaškega zmagovalca je os-
vojila ekipa DP Maribor (6.923), pokal 
za drugo mesto je prejela DP Novo 
mesto (6.696), za tretje pa DP Celje 
(6.559). Četrta je bila DP Slovenj Gradec 

(6.538), peta DP Ljubljana (6.316), šesta 
DP Murska Sobota (6.156), sedma DP 
Koper (5.391), osma pa DP Nova Gorica 
(3.808).
   V posamični moški konkurenci je v 
treh krogih največ kegljev podrl Mi-
ran Jernejšek – MB (1.470), srebrno 
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medaljo je osvojil Anton Kanc – NM 
(1.448), bronasto pa Roman Hrženjak 
– DP CE (1.412). 
  Naslov najboljše kegljačice lige 
2018/2019 si je priborila Martina 
Glavič – NM (1.319), druga je bila 
Senka Ivaniševič – LJ (1.317), tretja pa 
Marija Kerec – MB (1.196). 
   Med kegljači tetraplegiki je naslov 
kegljača letošnje lige osvojil Aleš 
Povše – CE (1.411), drugi je bil Dam-
jan Hovnik (1.218), tretji pa Branko 
Črv – NG (1.159).
V skupini veterani, kjer so keglje prav 
tako uspešno podirali starejši kegljači, 
je bil najboljši Franc Kuhelj – NM 
(1.171), drugo mesto je osvojil Franc 
Borovnjak – MS (1.116), tretje pa Emil 
Filipič – KP (1.112).

   Kegljačice in kegljače zmagovalne 
ekipe je pokrovitelj lige Dom para-
plegikov Pacug tudi v tokratni sezoni 
nagradil z enodnevnim bivanjem in 
koriščenjem uslug v domu v Pacugu.

   Ob razglasitvi rezultatov se je za 
sodelovanje vsem zahvalila Cvetka 
Štirn, ki je imela tudi tokrat v rokah vse 
organizacijske niti zadnjega kola lige, 
v imenu organizatorja pa je kegljače 
in goste nagovorila predsednica DPLJ 
Mirjam Kanalec. Pripomnila je, da je 
Občina Domžale društvu ob 40-let-
nici in 20-letnici aktivnega sodelovanja 
podelila posebno nagrado občine. 
Seveda si želimo, da bi se to naše nadvse 
uspešno sodelovanje nadaljevalo tudi v 
prihodnje.
  Pokale in medalje so podelili: Toni Dra-
gar, Vera Vojska, Mirjam Kanalec, 
Robert Žerovnik in Gregor Gračner.
   Turnir so poleg glavnega pokrovitelja 
Občine Domžale in Zavoda za šport 
Domžale podprli še drugi donatorji in 
pokrovitelji.

Ekipa ljubljanskega društva (Foto: arhiv DPLJ)

Predstavniki najboljših ekip v ligaškem tekmovanju  (Foto: arhiv DPLJ)

Lutfi Abdullahu | XVI. SLOVENIA OPEN THERMANA Laško 2019

NAJVEČJI NAMIZNOTENIŠKI TURNIR NA SVETU 
V športni dvorani Tri Lilije v Laškem je od 8. do 11. maja 2019 potekal 16. mednarodni namiznoteniški turnir za 
športnike invalide – Slovenia Open Thermana Laško 2019, ki ga je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije 
– Paraolimpijski komite.

NAMIZNI TENIS

Odmevni turnir velja za največji 
in najkakovostnejši turnir v tej 
športni panogi na svetu. Na 

letošnjem turnirju je v boju za medalje 
tekmovalo kar 427 igralk in igralcev iz 
44 držav. Slovenske barve so pod vod-

stvom trenerja Darka Kojadinovića 
zastopali Andreja Dolinar, Barbara 
Meglič, Bojan Lukežič, Primož Kan-
cler ter Luka Trtnik.
  V izločilne boje so se v posamični 
konkurenci uspešno uvrstili Andreja 

Dolinar, Bojan Lukežič, Primož Kancler 
in Luka Trtnik. Žal pa se napredovanja 
ni mogla veseliti Barbara Meglič, ki 
je v predtekmovanju morala priznati 
premoč Kitajki GU (0 : 3) in Britanki 
Shackleton (0 : 3).



61

   Med šestnajst najboljših sta z dobrimi 
partijami napredovala le Dolinarjeva in 
Lukežič, medtem ko sta v izločilnih tek-
mah s tekmovanjem zaključila preosta-
la naša dva igralca. Kanclerja je porazil 
Američan Emburgh (0 : 3), Trtnik pa je 

izgubil proti Brazilcu Filihu (0 : 3).
   V osmini finala je Dolinarjeva kljub 
dobri igri morala priznati premoč Rusi-
nji Vasilievi, ki je zmagala s 3 : 2. Misija 
nemogoče pa je bila pred Lukežičem, 
ki ga je porazil favorizirani Kitajec Fen-

gu (0 : 3).
   V ekipnih nastopih so brez napredo-
vanja ostali pari Lukežič & Kancler, 
Trtnik & Jovič (Hrvaška) in dvojica 
Dolinar & Meglič.

„Dosegli smo lep ekipni uspeh, kar štirje 
od petih so prišli v izločilne boje. Vesel 
sem, ker sta se med 16 najboljših uvrstila 
Andreja Dolinar in Bojan Lukežič. Lepo 
priložnost za to je imel tudi Primož Kan-
cler, ki pa v dani situaciji ni odreagiral 
najboljše. Preveč na silo pa je boj za TOP 
16 odigral tudi Luka Trtnik in izpadel,“ je 
obračune naše četverice ocenil trener 
Darko Kojadinovič, ki je ob tem spom-
nil, da je tudi Barbara Meglič nudila več 
kot dostojen odpor favorizirani Britanki.  
(Vir: www.zsis.si)
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Dvorana Tri lilije v Laškem ponovno prizorišče največjega namiznoteniškega tekmovanja na svetu 
(Foto: Sportida)

Lutfi Abdullahu | Državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem

STRELCI TEKMOVALI V TREH KATEGORIJAH 
Na strelišču na Dolenjski cesti v Ljubljani je 7. aprila 2019 potekalo državno prvenstvo v parastrelstvu za leto 2019.

STRELJANJE

V treh kategorijah s serijsko puško, 
s standardno puško in z zračno 
pištolo se je prijavilo 89 strel-

cev, med njimi tudi strelci pokrajinskih 
društev Zveze paraplegikov Slovenije.

SERIJSKA PUŠKA
Med našimi strelci v skupini SH1 je bil 
najboljši Jožef Franc – MS (380), drugi 
je bil Franc Pinter – MB (360), peti pa 
Nejc Stakne – CE (329).

V skupini SH2 si je drugo mesto pristrel-
jal Slavko Dunaj – MS (373), šesti je bil 
Leon Jurkovič – MS (347), sedmi pa 
Jasmin Sabljakovič – LJ (347).
   V ženski konkurenci je v skupini SH2 

   V Lignanu (Italija) je od 13. do 17. 
marca 2019 potekal močan medna-
rodni namiznoteniški turnir, kjer je 
med 320 tekmovalci nastopila tudi 
slovenska reprezentanca. V sloven-
skem taboru sta za veselje poskrbela 
Bojan Lukežič in Primož Kancler, 
ki sta v ekipnih bojih dosegla izvr-
stno tretje mesto. V polfinalu sta 
klonila proti Nemčiji, ki je na koncu v 

razredu 3 tudi zmagala.
  Andreja Dolinar in Barbara Me-
glič sta v ekipnem tekmovanju v 
združenem razredu 4–5 prišli med 
osem najboljših. 
  V posamični konkurenci je Andre-
ja Dolinar v kategoriji SF4 z dvema 
zmagama in enim porazom prišla 
med osem najboljših, nato pa je mo-
rala priznati premoč svetovni in pa-

raolimpijski prvakinji Borislavi Perić 
Ranković (1 : 3). Barbara Meglič je 
v skupini SF4 vknjižila dva poraza in 
sklenila boje. Primož Kancler (SM3) je 
z dvema zmagama in porazom prišel 
med šestnajsterico, nato pa priznal 
premoč Tajcu Yuttajaku Glinbanc-
huenu (0 : 3). Bojan Lukežič (SM3) in 
Luka Trtnik (SM7) sta redni del skleni-
la z zmago in porazoma.

LUKEŽIČ IN KANCLER OSVOJILA MEDALJO
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  V sezoni 2018/2019 so strelke in strelci 
ligaškega tekmovanja tekmovali v štirih 
krogih, za končne uvrstitve v ekipnem 
tekmovanju so šteli najboljši rezultati 
vseh štirih krogov, v posamični konkuren-
ci pa rezultati treh najboljših krogov. Prvi 
krog je na Vidmu pripravilo Društvo 
paraplegikov ljubljanske pokrajine, drugi 
v Ankaranu Društvo paraplegikov Is-
tre in Krasa, tretji Društvo paraplegikov 

drugo mesto zasedla Vesna Novak – CE 
(349).

STANDARDNA PUŠKA
Med strelci paraplegiki je bil v skupini 
SH1 najboljši Franc Pinter – MB (317), 
tretji je bil Jožef Franc – MS (586).

ZRAČNA PIŠTOLA
V streljanju z zračno pištolo je v skupini 
SH1 Primož Jeralič – NM osvojil prvo 
mesto.

NACIONALNA KATEGORIJA
V nacionalni kategoriji je naša ekipa v 
postavi (Dunaj, Jurkovič, Baum) s serij-
sko puško nastopila v kategoriji SH2 

in med šestimi ekipami osvojila drugo 
mesto (1061).
  Tekmovanje je potekalo v organi-
zaciji ZŠIS-POK, za izračun rezultatov 

in pripravo biltena je poskrbel Igor 
Valant, tekmovanje sta vodila Primož 
Jeralič in Elvira Valant, glavni sodnik 
pa je bil Anton Majarle.
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Državno prvenstvo v parastrelstvu (Foto: arhiv DPPP)

Predstavniki najboljših ekip ob zaključku lige (Foto: arhiv DPPP)

Jože Globokar | Četrti krog z zaključkom strelske lige

NAJBOLJŠE STRELCE IMA DRUŠTVO PARAPLEGIKOV 
PREKMURJA IN PRLEKIJE 
Na strelišču TVD Partizan v Murski Soboti so strelci 20. marca 2019 s četrtim krogom zaključili ligaško tekmovanje. 
V organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije je tekmovanje pripravilo Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije.

V četrtem krogu je nastopilo 24 
strelcev in ena strelka iz šestih 
pokrajinskih društev zveze. V 

ekipni konkurenci, kjer je nastopilo pet 
ekip, je prvo mesto osvojila ekipa DP 
Murska Sobota (1.122), druga je bila DP 
Celje (982), tretja DP Koper (958), četrta 
DP Ljubljana (957), peta pa DP Maribor 
(907). 

  V najmočnejši skupini SH1 je v 
posamični konkurenci zmagal Jožef 
Franc– DPMS (371), drugo mesto je 
osvojil Vinko Hren – DPCE (331), tretje 
pa Egon Zelenik – DPMB (330).
  Med težje gibalno oviranimi strelci 
so v skupini SH2 na prvih treh mestih 
strelci iz DPMS Slavko Dunaj (378), 
Leon Jurkovič (373) in Franc Baum 

(350). Edina tekmovalka Vesna Novak 
iz DPCE je bila osma (333).
   V skupini strelcev, ki so tekmovali z 
zračno pištolo, je bil prvi Ivica Vuka-
din (533) DPKR, drugi je bil Robert 
Žerovnik – DPLJ (471), tretji pa Metod 
Zakotnik (462) DPKR.

ZAKLJUČEK LIGAŠKEGA TEKMOVANJA
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Podravja, četrti pa Društvo paraplegikov 
Prekmurja in Prlekije. Vsa tekmovanja so 
potekala v organizaciji Zveze paraple-
gikov Slovenije.
  Ekipa strelcev DP Murska Sobota je že 
vrsto let nepremagljiva in je tudi v tokrat-
ni sezoni s 4.354 krogi osvojila naslov 
ligaškega prvaka. Na drugo mesto se je 
uvrstila DP Celje (3.890), tretja je bila DP 
Koper (3.889), četrta DP Maribor (3.734), 
peta pa DP Ljubljana (3.523).
   V skupini SH1 je največ krogov dosegel 
Jožef Franc – MS (1.110), drugi je bil 
Srečko Petkovšek – KP (1.009), tretji pa 
Vinko Hren – CE (996).
   Tudi ob zaključku lige so bili med težje 
gibalno oviranimi tetraplegiki v skupini 
SH2  najuspešnejši prekmurski strelci. Prvi 

je bil Slavko Dunaj (1.115), drugo mesto 
je zasedel Leon Jurkovič (1.099), tretje 
pa Venčeslav Bezjak (1.066).
  Naša najboljša strelka Veselka Pevec 
DPLJ (368) je zaradi zdravstvenih težav 
tekmovala samo na domačem Vidmu, 
Vesna Novak pa je nastopila na vseh štirih 
tekmovanjih (986).
   V streljanju z zračno pištolo je prvo mes-
to osvojil Ivica Vukadin (1.176), drugo  
Metod Zakotnik (974), oba DPKR, tretje 
pa Robert Žerovnik – DPLJ (689). 
   V ligi je nastopilo 30 strelcev, tekmovali 
pa so s serijskimi puškami in z zračnimi 
pištolami. Najboljše tri ekipe so prejele 
pokale, strelci v posamični konkurenci pa 
medalje.

Ekipno: prvo mesto je osvojila ekipa 
DP Celje (14), drugo DP Ljubljana (13,5), 
tretje DP Maribor (11), četrto DP Koper 
(8,5), peto DP Novo mesto (8), šesto pa 

DP Kranj (6). Zadnja ekipa ni nastopila v 
polni postavi.
Posamično: prvo mesto in prehodni 
pokal je prejel Adam Dmitrovič LJ (6), 

plaketo za drugo mesto je osvojil Igor 
Jeranko CE (6), za tretje pa Ivica Vuka-
din KR (6).

  Šahisti so prvi krog odigrali v Kopru, 
kjer je zmagala domača ekipa (13), v 
drugem krogu v Celju je slavila DP Lju-

bljana (15), v tretjem v Naklem je bila 
ponovno najboljša DP Ljubljana (15), 
v četrtem v Semiču pa je zmagala DP 

Celje (14). 
   V sezoni 2018/2019 je ponovno 
zmagala DP Ljubljana (56), na drugo 

[   ŠPORT   ]

Strelci so tekmovali tudi v streljanju z zračno 
pištolo. (Foto: arhiv DPPP)

Rezultati četrtega kroga lige ZPS-GRADEX in memoriala

Rezultati ligaškega tekmovanja v sezoni 2018/2019

Jože Globokar | Zaključek šahovske lige z mednarodnim turnirjem

NAJBOLJŠI SO BILI LJUBLJANSKI ŠAHISTI 
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je 8. maja 2019 v organizaciji Zveze paraplegikov Slo-
venije pripravilo četrti krog šahovske lige ZPS-Gradex, mednarodni turnir in 24. memorial Jožeta Radeja. Šahisti so 
v avli Kulturnega centra v Semiču tekmovali v posamični in ekipni konkurenci. Nastopilo je 17 šahistk in šahistov iz 
šestih pokrajinskih društev zveze, po dveletnem premoru pa tudi tri ekipe šahistov iz Bosne in Hercegovine (Zenica, 
Banjaluka, Brčko) ter ekipa Titel iz Srbije. Tekmovalci so po švicarskem sistemu, sodnikovih navodilih in pravilih FM-
-FIDE odigrali sedem hitropoteznih krogov.

ŠAH

V  dopoldanskem času so odigrali 
zaključni četrti krog lige, ki ga 
šahisti že vrsto let posvečajo 

tudi prvemu predsedniku dolenj-

skega društva in odličnemu šahistu 
Jožetu Radeju, v popoldanskem pa 
še mednarodni turnir. Za razmišljanje 
in poteze v posamičnih partijah so ime- 

li na voljo deset, težje gibalno ovirani 
tetraplegiki pa dvanajst minut. 
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  Na desetem mednarodnem turnirju 
se je v petih krogih pomerilo pet 
ekip – tri iz BiH, po ena pa iz Srbije in 
Slovenije. Zmagovalni pokal si je pri-
borila Slovenija – Edo Planinc, Adam 
Dmitrovič in Ivica Vukadin (9), dru-
go mesto je osvojila Banjaluka (8,5), 
tretje Titel, (7,5), četrto Zenica (3), peto 
pa Brčko - Distrikt (2).
   Ob razglasitvi rezultatov se je vodja 
športa pri Zvezi paraplegikov Sloveni-
je Gregor Gračner zahvalil vsem, ki 
so sodelovali pri izvedbi posamičnih 
krogov, pokrovitelju lige GRADEX in 
vodji lige Jasminu Sabljakoviču. Še 
posebej pa Kulturnemu centru Semič 
ter šahistom iz BiH in Srbije za med-
narodno sodelovanje. Organizatorji 
so za najboljše uvrstitve v spomin-
skem tekmovanju pripravili šahovske 
plakete in prehodni pokal, v ligaškem 

tekmovanju in mednarodnem turnirju 
pa medalje in pokale. Podelila jih je di-
rektorica Kulturnega doma Irena Plut 
in ob tem poudarila naše dolgoletno 

sodelovanje, predvsem na kulturnem 
področju. Tekmovanje je brez večjih 
zapletov vodil arbiter Marko Jurič.
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mesto se je zavihtela DP Celje (52,5), 
na tretje DP Maribor (45,5), na četrto 
DP Koper (41), na peto DP Novo mesto 
(36), na šesto pa DP Kranj (10).

Naslov prvaka lige je osvojila ekipa DP ljubljanske pokrajine. (Foto: Grega Koprivc)

Zaključek lige z mednarodnim turnirjem in memorialom (Foto: Grega Koprivc)

Rezultati mednarodnega turnirja

UPANJE

… otrok moj, naj te objamem,

naj se te dotaknem,

da čutim svoje dete …

… predam ti svoje življenje.

Skozi dlani in poljub,

skozi besede in solze,

naj steče vate moje življenje.

Ponesi naprej moje upe in želje …

… srce v prsih okameni,

ko solza se na robu vek ustavi

in beseda v ustih obleži,

ko roka drugo roko izgubi.

Takrat veš, da te ni …

… tu bivata tiha tišina in mrzel mraz.

Tu glas obnemi, 

še preden beseda se rodi,

oči podobo iščejo v temi.

Tu solze lesketajo se nikoli,

nikoli smeh obraza ne omili.

Tu sama bivam jaz ...

Darja Cigoj, Društvo paraplegikov 
Podravja
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Državno prvenstvo v curlingu za sezono 2019

EKIPA DP LJUBLJANA 2 DRŽAVNI PRVAK

V ledeni dvorani na drsališču v Za-
logu je 23. aprila 2019 v organi-
zaciji ZŠIS-POK in Curling zveze 

Slovenije potekalo državno prvenstvo 
v curlingu za invalide. Med štirimi eki-
pami je naslov državnega prvaka osvo-
jila ekipa DP Ljubljana 2 (Mojca Bur-
ger, Jana Ferjan, Milan Zlobko), ki je 
v zelo izenačeni tekmi za prvo mesto 
ugnala ekipo DP Ljubljana 1. V tekmi za 
tretje mesto je zmagala ekipa DP Kranj, 
ki je z boljšo igro porazila ekipo Bas-
ket. Medalje sta zmagovalnim ekipam 
podelila Primož Jeralič, predstavnik 
ZŠIS-POK, in Gregor Verbinc, trener 
slovenske curling reprezentance na 
vozičkih. Za nemoten potek tekmo-
vanja in lepo pripravljen led na stezi je 
poskrbel Curling klub Zalog.

David Slaček | Evropsko prvenstvo v biljardu

BRAJKOVIČ PONOVNO BRONAST 
Med 27. aprilom in 7. majem je v Trevisu v Italiji potekalo evropsko prvenstvo v biljardu. Slovensko reprezentanco 
sta med invalidi paraplegiki v treh igralnih disciplinah (osmici, devetki in desetki) zastopala Matej Brajkovič in David 
Slaček.

V moški konkurenci so sloven-
ske barve zastopali še Matjaž 
Erčulj, Mitja Gradišnik in Kle-

men Gradišnik, v ženski konkurenci 
pa Ana Gradišnik. Brajkovič in Slaček 
tudi letos nista imela lahkega dela, saj 
je v kategoriji invalidov ponovno tek-
movalo 20 tekmovalcev iz štirinajstih 
držav. V Trevisu so bili nastanjeni v ho-

telu BHR, ki je bil dobro dostopen in 
imel tudi ustrezno prilagojene sobe.
  Deset dni napornih dvobojev se je 
pričelo z igranjem desetke. Prvi igralni 
dan je po urniku najprej nastopil Matej, 
ki je brezkompromisno ugnal Mak-
sima Suchanova (LTU) s 5 : 1, v na-
daljevanju pa je še isti dan izgubil proti 
Fincu Jouniju Tahtiju (1 : 5). Ob koncu 

tega dne pa je s 5 : 4 ugnal še Gintasa 
Jonauskasa (LTU). Slaček je v prvem 
dvoboju z 0 : 5 priznal premoč favoritu 
Tonyju Southernu (GBR), v drugem 
pa je ugnal Maksyma Tiuftiaeva iz Ukra-
jine (5 : 4). Naslednji dan je Slaček s 3 : 5 
izgubil proti Davidu Himpu (BEL), kar 
ga je izključilo iz nadaljevanja tekmo-
vanja v desetki. Prav tako ta dan ni bil 
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naklonjen Mateju, saj ga je iz nadaljnje-
ga tekmovanja v desetki s 3 : 5 izključil 
Fred Dinsmore (IRL).
   Naslednji dan sta brez premora na-
daljevala s tekmovanjem v osmici. V 
prvi tekmi je Slaček izgubil proti Slo-
vaku Petru Machu (2 : 5), ki ga je 
v nadaljevanju suvereno premagal 
Brajkovič (5 : 0). Ta dan je Slaček izgu-
bil še proti Norvežanu Kim-Roonyju 
Nygardu (2 : 5), se izločil iz tekmovanja 
in si s tem prislužil dva prosta dneva 
med čakanjem na tekmovanje v devet-
ki. Medtem pa je Brajkovič ugnal Kurta 
Deklercka (BEL) s 5 : 1, vendar že na-
slednji dan izgubil proti Royu Kimber-
leyu s 4 : 5 in tako ostal brez uvrstitve 
med najboljše štiri.
   4. maja je bilo na vrsti še igranje de-
vetke, ki velja za taktično najzahtevnejšo 
disciplino. David je v prvih dneh dvobo-
jev izgubil dve tekmi in s tem zaključil 
svoj nastop na prvenstvu, Matej pa 
je prvi dan ugnal Roya Kimberleya 
(GBR) s 7 : 3, naslednji dan še Poljaka 
Leszeka Blumczynskega (7 : 4), kar 
ga je uvrstilo med četrtfinaliste, kjer je 
ponovno ugnal Britanca Kimberleya s 
7 : 4. S to tekmo si je prislužil nastop v 

polfinalu, tam pa ga je na žalost pora-
zil Irec Dinsmore (5 : 7). Tako je Matej 
Brajkovič ponovno domov odnesel 
bron v igranju devetke. To je za našega 
najboljšega igralca biljarda že enajsta 
medalja z evropskih prvenstev in hkrati 
enajsta bronasta.
  So pa bili tekmovalci tik pred 
zaključkom prvenstva zelo negativno 

presenečeni, saj so se morali vsi še 
preostali igralci iz hotela, v katerem se 
je prvenstvo odvijalo, zadnjo noč seliti 
v drug hotel, kar je med udeleženci 
povzročilo kar nekaj nejevolje. Upamo, 
da bo naslednje leto manj organizacij-
skih zapletov, ko bo prvenstvo ponov-
no na Finskem.

Slovenska reprezentanca biljardistov (Foto: uradna galerija EPBF)

POTAPLJANJE

Po časniku Večer povzel Jože Globokar | »D`APNEA«

IGOR KRISCH, PRVI DRŽAVNI PRVAK V APNEI 
V bazenu Doma paraplegikov v Pacugu je 27. in 28. aprila 2019 potekalo prvo mednarodno tekmovanje v apnei 
za invalide »D’APNEA.« Tekmovanje je štelo za prvo državno prvenstvo Slovenije, hkrati pa tudi za izbirno tekmo za 
odprto prvenstvo Rusije, ki bo septembra 2019. V statični apnei so se pomerili invalidi s Hrvaške, Bosne in Hercego-
vine, Srbije, Rusije in Slovenije, najboljši rezultat pa je s časom 4 minute in 48 sekund dosegel Igor Krisch (Slovenija), 
drugi je bil Milan Šolaja (Srbija) 4 minute in 33 sekund, tretji pa Nino Batagelj (Slovenija) 3 minute in 30 sekund.

T ekmovanje je vodila izjemna 
ruska inštruktorica potapljanja 
na dah Saglara Madzhijeva 

in pripomnila, da apnea oziroma po-
tapljanje na dah ni najbolj klasična 
športna disciplina, kjer sta pri večini 
pomembni hitrost in moč, ampak je 
najpomembnejše sproščanje. To pa 

ni tako enostavno. Telo se sčasoma že 
nekako sprosti, sprostiti možgane pa je 
najtežje.
   Branko Ravnak, starosta na področju 
potapljanja z invalidi in človek, ki ima 
največ zaslug, da je potapljanje med in-
validi pri nas na tako zavidljivem nivoju, 
je omenil, da želimo pokazati, da cilj ni 

le v integraciji invalidov, ampak da inva-
lidi pokažejo, da v okolju, ki nam je vsem 
malo tuje, zmorejo celo več kot tisti, ki 
nimajo nobenih omejitev. To je največja 
vrednost vsega, kar počnemo. Hkrati 
želimo s tem pokazati, da če ljudje s 
poškodbo hrbtenjače zmorejo, potem 
drugi ne morejo imeti izgovorov.
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  Damijan Lazar, predsednik Zveze za 
šport invalidov Slovenije - Paraolimpij-
ski komite pa je dodal: »Predvsem 
šport je tisti, ki ljudem s poškodbami 
hrbtenjače lahko daje največ. Je 
odličen način, da ljudje po poškodbi 
ne pristanejo in ostanejo v virtualnem 
svetu, ki je zanje lahko še bolj mamljiv.« 
Poznamo kar nekaj sesalcev, ki živijo 
v vodi. Delfin mora denimo po zrak 
vsa-kih 20 minut. Tudi mi imamo 
refleks za potapljanje, tako kot vsi 
sesalci. A ta refleks se lahko podaljša 
in razvije z rednim treningom, pred-
vsem z raztegovanjem prepone, da ta 
postane čim bolj elastična. Svetovni 
rekord za moške znaša več kot 10 
minut, za ženske nekaj manj, vendar 
ni toliko pomemben čas (čeprav so 
rezultati invalidov izjemni), temveč 
izkušnja. Občutek v vodi, v nepo- 
pisnem miru, brez jeklenk na hrbtu, je 
neverjeten. Sploh za nas invalide je to 
pomembno, saj se v vodi počutimo 
povsem drugače.
   Mednarodna zveza za potapljanje 

invalidov Adriatic (IAHD Adriatic) skrbi 
za potapljanje invalidov v širši jadran-
ski regiji in se od leta 2002 trudi to 
dejavnost približati vsem invalidom, 
ki v normalnih razmerah za to nimajo 
možnosti niti sredstev. IAHD je postala 
vodilna zveza na svetu, ki skrbi za po-
tapljanje invalidov od terapevtskega, 

rekreativnega in tekmovalnega nivoja.
Leta 2018 so pričeli razvijati nov pro-
gram potapljanja na dah za invalide, 
zadnji kamenček v mozaiku, ki je plod 
njihovega lastnega znanja. Korak za 
korakom in z veliko strahu so pripeljali 
zgodbo tako daleč, da smo v majhni 
Sloveniji pod mentorstvom izjemne 
ruske inštruktorice Saglare Madzhi-
jeve, učenke še bolj slovite svetovne 
rekorderke Natalie Avseenko, prvi 
na svetu organizirali mednarodno tek-
movanje v statični apnei za invalide. Pri 
tem je sodeloval tudi Flyur Nurlygay-
anov, predsednik Ruske zveze za šport 
invalidov RSSI.
  Športni potapljaški dogodek je v 
sodelovanju z Domom paraplegikov 
Pacug izvrstno organizirala IAHD Adri-
atic, podprli pa: Zveza za šport inva-
lidov - Paraolimpijski komite, Plavalni 
klub Slovenske Konjice, Društvo para-
plegikov jugozahodne Štajerske in 
Potapljaški center Sharky.

[   ŠPORT   ]

Sprostitev pred tekmovanjem z inštruktorico Saglaro Madzhijevo (Foto: Maša Živec)

vir: vecer.si

Predsednik RSSI Flyur Nurlygayanov (levo) z najboljšimi tekmovalci (Foto: Maša Živec)
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ATV

Borut Sever | Sedmo srečanje ATV-motoristov

SLABO VREME OKRNILO SREČANJE
V Domu krščanskega bratstva bolnikov in invalidov na Zaplani je od 24. do 26. maja 2019 potekalo že sedmo 
srečanje ATV-motoristov Zveze paraplegikov Slovenije. Prvotno načrtovano pot po hribih okoli Ljubljane, z željo 
da bi jo obkrožili, smo zaradi nepredvidljivega vremena skrajšali in sproti prilagajali. Napoved namreč ni bila 
najboljša in je obetala mokro vožnjo.

P rvi dan je bil tako namenjen pri-
hodu, pogovoru o vremenu in 
možnih "suhih" trasah pa tudi 

prijetnemu večernemu druženju 

vseh udeležencev. Zbralo se je osem 
voznikov motorjev in sedem sprem-
ljevalk in spremljevalcev. V soboto pa 
se nam je pridružilo še osem "poten-
cialnih" voznikov in spremljevalcev, za 
katere smo prepričani, da se nam bodo 
pridružili na kakšnem od prihodnjih 
srečanj.
   Naslednje jutro smo zajahali motorje 
in se s pogledom, uprtim v nebo, od-
pravili z Zaplane preko Stare Vrhnike 

do centra Vrhnike. Tam smo najprej 
zavili na bencinsko črpalko in napolnili 
rezervoarje, nato pa nadaljevali pot proti 
Borovnici, kjer smo se začeli vzpenjati 

proti Rakitni. Po prijetni vožnji po maka-
damskih cestah smo ob jezeru napravili 
prvi postanek, nato pa z vožnjo nadalje-
vali do Krima, ki s 1107 metri izstopa z 
obrobja Ljubljanskega barja.
   Zaradi črnih oblakov in prvih kapljic 
smo se že skoraj obrnili, vendar se kot 
pravi motoristi nismo dali in smo se 
ob zavetju gozdne strehe spustili do 
Iga. Od tam smo se nato dvignili na 
Kurešček in si ogledali romarsko cerkev 

Sv. Marije, kraljice miru. Nato smo se po 
malce adrenalinski vožnji po gozdnih 
cestah spustili nazaj na barje, kjer so nas 
dežne kapljice spremljale do Brezovi- 
ce, kjer smo se tudi okrepčali. Rahle 
kapljice so prešle v močan naliv, ki nas 
je prepričal, da je nastopil čas, da se 
vrnemo na izhodišče, v dom na Zaplani. 
Kljub temu da smo se poskušali izogniti 
najmočnejšemu nalivu (s tem da smo 
se ustavili v zavetju bližnje bencinske 
črpalke), smo na Zaplano prišli pošteno 
premočeni.
   Potem ko smo se preoblekli v suha 
oblačila, smo izmenjali vtise o suho 
mokrem srečanju in se ob prijetnem 
druženju dogovorili, da bi se jeseni 
ponovno srečali. Takrat na celjskem 
koncu. Vsekakor pa se vrnemo še tudi na 
Zaplano, kjer nam prelep in popolnoma 
prilagojen dom nudi odlično izhodišče 
za izlete po celi osrednji Sloveniji.
   V nedeljskem dopoldnevu pa smo se 
polni lepih vtisov in že v pričakovanju 
naslednjega srečanja odpravili proti 
domu.

V ozadju oddajnik na Krimu (Foto: osebni arhiv BS)

Po razmočenem terenu v mokrem vremenu 
(Foto: osebni arhiv BS)
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WINGS FOR LIFE

Lutfi Abdullahu | Wings for life

ŠESTI SVETOVNI TEK – WINGS FOR LIFE
Natanko ob istem času, ob 11. uri po UTC (univerzalni čas) oziroma ob 13. uri po našem lokalnem času se je 5. 
maja 2019 pričel že šesti zaporedni globalni svetovni tek – Wings for Life World Run. Na 323 lokacijah po vsem 
svetu (na šestih celinah) se je v tek pognalo na tisoče tekačic in tekačev, ki so tekli v vseh vremenskih razmerah, 
podnevi in ponoči, vsi s skupnim ciljem zbrati čim več denarja za raziskovanje in iskanje zdravila pri poškodbi hrb-
tenjače.

Letošnjega teka se je udeležilo 
okrog 120.000 tekačev, ki so 
skupno pretekli 1.103.276 kilo-

metrov. Tek je bil tudi izredno čustven, 
saj je na dogodku v Zugu (Švica) 
31-letni paraplegik David Mzee, ki je 
že skoraj desetletje vezan na voziček 
zaradi poškodbe hrbtenjače, vstal in s 
pomočjo hodulje prehodil zadnjih 390 
metrov. S tem je dokazal, da upanje ob-
staja.
  Na svetu si vsako leto poškoduje 
hrbtenjačo več kot 250.000 ljudi, zato 
prihodek celotne prireditve in drugih 
donacij namenijo tej organizaciji, ki ne-
prestano raziskuje in išče zdravilo, ki bi 

lahko spremenilo prihodnost poškodb 
hrbtenjače.
   Wings for Life (krila za življenje) je 
neprofitna fundacija, ki je bila ustanov-
ljena leta 2003 in je gonilna sila pro-
jekta, Red Bull pa v celoti krije adminis-
trativne stroške, kakor tudi stroške teka. 
Idejni vodja te fundacije je direktor Red 
Bulla Dietrich Mateschitz, ki sta jo os-
novala skupaj z dvakratnim svetovnim 
prvakom v motokrosu Heinzom Kini-
gadnerjem, čigar sin se je leta 2003 
hudo ponesrečil z motorjem in postal 
tetraplegik. Svoje življenjsko vodilo zdaj 
udejanja v iskanju zdravila.
  Od leta 2004 je fundacija financirala 

izjemno pomembne raziskovalne pro-
jekte in klinične študije po vsem svetu. 
Čeprav zdravila še niso našli, nenehno 
prihaja do napredka. Sto odstotkov 
startnin za tek Wings for Life World Run 
in donacij v okviru tega globalnega do-
godka bo fundaciji pomagalo do njene- 
ga končnega cilja.
  Da bi se tega simultanega teka 
udeležilo čim več tekačev, so organiza-
torji razvili mobilno aplikacijo, ki so si jo 
pred tekom naložili na mobilni telefon 
in istočasno tekli kot vsi ostali po vsem 
svetu. V Sloveniji zato ni bilo uradnega 
starta s Kongresnega trga v Ljubljani kot 
prejšnja leta. Je bil pa zato poleg Mari-
bora in Tolmina najštevilčnejši organi-
ziran tek v Arboretumu Volčji Potok, 
ki ga je podprla zavarovalnica Adriatic 
Slovenica. Trasa se je pričela na travniku 
nasproti glavnega parkirišča Arbore-
tuma in tekače vodila proti Kamniški 
Bistrici, ob čudoviti Zeleni osi, urejeni 
pešpoti ob reki proti Domžalam. Na 
startu sta bili tudi parapleginji Tanja 
Cerkvenik in Anka Vesel, vendar se 
teka zaradi blatne in razmočene proge 
nista mogli udeležiti.
   Tisti, ki se niso udeležili organiziranih 
tekov, so z aplikacijo lahko tekli po last-
ni trasi.
   Točno 30 minut je za tekači zapeljalo 
virtualno zasledovalno vozilo, ki najprej 
vozi s 15 km na uro, nato pa pospešuje. 
Ko dohiti in prehiti tekača, zabeleži 
njegov čas in mu po mobilni aplikaciji 
sporoči daljavo. S tem je njegov tek 
končan. In tako nadaljuje, dokler ne 
ujame zadnjega tekača, ki postane 

Edina proga, primerna za invalidske vozičke, je letos potekala v Račah, kjer se je teka udeležila le ena 
naša tekmovalka. (Foto: Nejc Falež)
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zmagovalec.
   V Sloveniji se je globalnega teka 
udeležilo 464 tekmovalcev na štirih 
lokacijah in s pomočjo mobilne ap-
likacije ter s startninami in donacijami 
zbralo 19.000 evrov. V moški konkuren-
ci je zmagal Dino Grbič, ki ga je zasle-
dovalno vozilo prehitelo pri 41,6 km, 
med ženskami pa je najdlje pritekla 
Georginah Njoki iz Kenije (36,1 km).
Teka v Volčjem Potoku so se udeležili 
triatlonec in ironman David Pleše, 
maratonec in trener Roman Kejžar, 
plezalec Domen Škofic in ambasa-
dorji Adriatic Slovenice.
  Absolutna zmagovalca celotnega 
Wings for Life World Run sta Rusa Ivan 
Motorin (64,37 km), ki je leta 2017 
zmagal v Ljubljani, in Nina Zarina 

(53,5 km).
Čeprav je bilo v Račah prijavljenih kar 
nekaj naših tekmovalcev, se je teka 
udeležila le parapleginja Barbara 
Slaček, ki je bila tudi organizatorka 
teka. V močnem vetru in nizkih tem-
peraturah je ¨pretekla¨ slabih devet 
kilometrov.
   Letošnji ambasadorji tekaškega izziva 
so bili naši člani: paraolimpijka Tanja 
Cerkvenik, paraolimpijca Gal Jaklič in 
Nino Batagelj ter maratonec Roman 
Kejžar in triatlonec Matej Markovič.

ATLETIKA

Lutfi Abdullahu

HENRIK PLANK DVAKRAT DRUGI

V Splitu je 19. maja 2019 potekalo 
razširjeno državno prvenstvo 
Hrvaške, na katerem je tekmoval 

tudi naš paraolimpijec Henrik Plank.

  Osvojil je dve drugi mesti, 
pomembnejše pa je, da je v metu dis-
ka z razdaljo 16.12 metra postavil nov 
državni rekord. S tem je potrdil normo 

za svetovno prvenstvo, ki bo letos no-
vembra v Dubaju, izpolnil pa je tudi 
normo za paraolimpijske igre leta 2020 
v Tokiu.

Henrik Plank (Foto: ZŠIS-POK)

Naš atlet Henrik Plank je v juniju na tek-
mi v italijanskem mestu v Grossetu še 
na drugi zaporedni tekmi popravil dr-
žavni rekord v metanju diska! Z rezulta-
tom 16.68 metra je zasedel 3. mesto in 
hkrati vnovič potrdil normo za letošnje 
svetovno prvenstvo in normo za para-
limpijske igre v Tokiu prihodnje leto.

Vrhunec letošnje sezone bo prav goto-
vo svetovno prvenstvo v Dubaju, kjer 
bo Plank nastopal med 7. in 15. novem-
brom 2019. Za Henrikovo pripravlje-
nost in formo skrbi trener Luka Cmok.

HENRIK PLANK Z NOVIM REKOR-
DOM LE ŠE POTRDIL NORMI
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INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 
03 7345 150 |  fizioterapija.info@thermana.si

OBNOVITVENA 
REHABILITACIJA V 
ZDRAVILIŠČU LAŠKO

HiTop TERAPIJA
Je namenjena zmanjšanju bolečin, sproščanju, regeneraciji in 
revitalizaciji telesa. Prav tako se je terapija izkazala kot zelo 
učinkovito pri bolnikih s kronično bolečino. 

V juliju in avgustu nudimo  

20 % PROMOCIJSKI POPUST.    

Cena 30 minutne HiTop 
terapije je 22 €  

in 60 minutne 37 €.

DODDELEK ZA REHABILITACIJSKO ZDRAVSTVENO NEGO
  V Thermani Laško izvajamo zdravstveno 
nego na Oddelku za rehabilitacijsko 
zdravstveno nego. Namenjena je pacien-
tom, ki potrebujejo zdravstveno nego in 
pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih pri 
okrevanju po poškodbah in operativnih 
posegih na gibalnem aparatu, ter tistim s 
funkcijsko prizadetostjo in revmatičnimi 
boleznimi gibalnega sistema. K nam 
prihajajo gostje na zdraviliško zdravljenje, 
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, 
obnovitveno rehabilitacijo in zdraviliško 
oskrbo. Na oddelek sprejmemo tudi pa-
ciente, ki potrebujejo zdravstveno nego 
in pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih, 
ter njihove spremljevalce. Kontinuirano 
24-urno zdravstveno nego in oskrbo 
zagotavlja strokovno usposobljena ekipa 
diplomiranih medicinskih sester, zdravst-
venih tehnikov in bolničarjev.
   Sobe so nadstandardno urejene, kli-
matizirane, opremljene z mehanizira-
nimi posteljami, prilagojenimi gibalno 
oviranim osebam. Vsaka posteljna enota 

je povezana s centralnim klicnim siste-
mom. Kopalnice v sobi so brez arhitek-
tonskih ovir, opremljene in prilagojene 
invalidnim osebam. Gostje lahko koristijo 
jedilnico v hotelu skupaj z ostalimi gosti 
ali pa na oddelku, kjer osebje naroča 
dietne obroke, pomaga pri izbiri hrane 
in hranjenju. Kadar ima gost zelo velike 
težave z gibanjem in je nameščen v ne-
govalni sobi, so obroki lahko postreženi 
v sobi.
   Vse prilagojene sobe so v prvi vrsti na-
menjene vsem, ki se srečujejo z ome-
jitvami v gibanju ali kakšnimi drugimi 
omejitvami. Sobe so zasnovane brez 
ovir, kopalnice so povsem prilagojene. 
V določenih sobah so nameščene ne-
govalne postelje, poskrbljeno je za 
nudenje pomoči gostu. Prav tako nu-
dimo kombinirane sobe, tj. sobe z ne-
govalno posteljo, namenjeno names-
titvi osebe z omejitvami, in standardno 
posteljo, ki jo lahko koristijo svojci pa-
cientov, ki bodo k nam prišli na rehabili-

tacijo ali oskrbo. Z letošnjim letom smo 
namesto savna centra zgradili nov Tera-
pevtsko masažni center, ki je odprt od 15. 
junija dalje.
   Na Oddelku za rehabilitacijsko zdravs-
tveno nego izvajamo kvalitetno in pro-
fesionalno zdravstveno nego, ki upora-
bnikom zagotavlja varnost na področju 
vseh življenjskih aktivnosti. Dokaz, da 
delamo dobro in v pravi smeri, je zado-
voljstvo ljudi, ki svojca prepustijo naši os-
krbi za čas, ko so dalj časa odsotni. Tukaj 
smo za vas.  

Informacije: 03 423 2100 
info@thermana.si
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 V kulturnem centru Semič na ogled 
razstava likovnih del Likovne sekci-
je Zveze paraplegikov Slovenije.
  Ob 50-letnici delovanja naše organi-
zacije so člani Likovne sekcije Zveze 
paraplegikov Slovenije v Kulturnem 
centru Semič pripravili skupinsko 
razstavo svojih del. Na ogled je opus del 
likovnikov, ki se udeležujejo vsakoletnih 
likovnih kolonij v Semiču iz obdobja 
zadnjih petnajstih let. Avtorje razstave 
in njihova dela je predstavil umetnostni 
zgodovinar Jaka Racman. V uvodnem 
nagovoru je pred-sednik Zveze para-
plegikov Slovenije Dane Kastelic opi-
sal ustanovitev organizacije, od sekcije 
paraplegikov do zveze. Nekaj besed je 
namenil tudi njeni organiziranosti in 
veliki vlogi pri vključevanju in reševanju 

problemov, ki se pojavijo ob nastanku 
invalidnosti. Podžupan Občine Semič, 
Rudi Kofalt, je pohvalil sodelovanje 
z likovniki, ki se redno udeležujejo 
kolonij. Za glasbeni vložek je poskrbel 
učenec glasbene šole Jakob Malnarič, 
pod mentorskim vodstvom prof. Mira 
Dizdarja. Kulturni program je vodila 
Lidija Kočevar.
   Avtorji razstavljenih del so: Anka Ve-
sel, Jožica Ameršek, Ljudmila Turk, 

[   KULTURA   ]

Za ta čas so v ne tako toplem in 
spremenljivem vremenu nastale 
prečudovite slikarske upodobitve 

belokranjske pokrajine, tihožitij cvetja in 
abstraktnih del v celotnem spektru po-
mladnih odtenkov. Poseben vtis o našem 
ustvarjanju in predstavitvi invalidnosti pa 
so s seboj odnesli učenci iz Osnovne šole 
Belokranjskega odreda, ki so se preizkusili 
tudi v slikanju s čopičem v ustih.
   Likovne kolonije so se udeležili: Jožica 
Ameršek, Anka Vesel, Ljudmila Turk, 
Ana in Boris Šter, Miran Jernejšek 
ter vodja likovnikov Metod Zakotnik. 
Ustvarjala sta tudi slikarja, ki slikata z usti, 
Dragica Sušanj in Vojko Gašperut 
(člana VDMFK). Za dobro počutje slikarjev 
so skrbele Ivanka, Darja, Jelka in Igor.
   Likovno kolonijo je v organizaciji Zveze 
paraplegikov Slovenije podprl Javni 
sklad Republike Slovenije za kulturne de-
javnosti.

Obiskali so nas učenci OŠ Belokranjskih odredov. (Foto: Metod Zakotnik)

Ljubitelje likovne umetnosti je nagovoril 
predsednik ZPS Dane Kastelic.  
(Foto: Metod Zakotnik)

Dela naših slikarjev na razstavi  
(Foto: Metod Zakotnik)

Metod Zakotnik | Likovna kolonija z razstavo  

SLIKARJI USTVARJALI V SEMIČU  
V Domu paraplegikov v Semiču so se od 20. do 25. maja 2019 na likovni koloniji "Semiška pomlad 2019" zbrali 
slikarji Likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije. Pod mentorskim vodstvom slikarja in likovnega pedagoga 
Rassa Causeviga so se izpopolnjevali v akrilu in olju na platno in sodelovali na skupinski razstavi.

RAZSTAVA  BELOKRANJSKE PODOBE SKOZI PRIZMO PARAPLEGIKOV
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Dragica Sušanj, Ana in Boris Šter, 
Klavdij Leban, Miran Jernejšek, 

Željko Vertelj, Vojko Gašperut - 
Gašper in Metod Zakotnik.

Razstavo si lahko ogledate do 20. av-
gusta 2019.

[   KULTURA   ]

V ustvarjalni likovni delavnici, ki 
so jo naslovili »Klepet ob kavi 
in še kaj …«, so sodelovali 

slikarji naše Likovne sekcije: Klavdij 
Leban, Metod Zakotnik, Tina Šerko 
ter Boris in Ana Šter.
  Delavnico »Beseda je most« so 
ob predstavitvi nastopajočih med 
drugimi obogatili: recitatorska skupi-
na »Ona – one« (Marjana Lavrin, 
Alenka Tratnjek in Ana Feržan) 

iz Društva paraplegikov ljubljanske 
pokrajine ter Majda Birsa in Beno 
Žnidaršič.
 Ob odprtju samostojne slikarske 
razstave »Brezčasnost vode« slikarja 
Boštjana Močnika (predstavila jo 
je Marjana Lavrin) sta pesmi Ferija 
Lainščka prebirala Majda Birsa in Me-
tod Zakotnik. Avtor razstave je ob tem 
pripomnil, da razstavo v jubilejnem 
letu posveča slikarjem paraplegikom 

in tetraplegikom, ki imajo velik vpliv 
na njegovo slikarsko pot.
Na kulturnem dogodku so udeleženci 
slišali še poezijo pesnic Ljubice 
Jančar in Marjetke Smrekar, svojo 
poezijo pa sta predstavila Darinka 
Slanovec in Benjamin Žnidaršič.
  Lep kulturni dogodek je ob materin-
skem prazniku sklenila Majda Birsa z 
recitacijo ganljive pesmi naše pesnice 
Brede Malus, z naslovom Mama.

Naši kulturni ustvarjalci (Foto: arhiv ZPS)

Jože Globokar | Kulturni dogodek v Ajdovščini  

DRUŽENJE USTVARJALCEV SLIKE, BESEDE IN PRIPOVEDI  
Kulturno društva NORMA7 je 25. marca 2019 v prostorih Ljudske univerze v Ajdovščini pripravilo kulturni dogo-
dek z druženjem ustvarjalcev slike, besede in pripovedi. Društvo je dogodek posvetilo tudi obeležitvi prazno-
vanj ob 50. obletnici Zveze paraplegikov Slovenije.

  Namen projekta KORAK K SONČKU je, 
da učenci spoznavajo delo in življenje 
oseb s posebnimi potrebami. Projekt 
ima velik vzgojni pomen. Snovno se 
ujema z učnimi temami o človeškem 
telesu pri naravoslovju in tehnologiji.
   Na vsakoletno povabilo učencev in 
učiteljev Osnovne šole Cvetko Golar iz 

Škofje Loke izvajamo motivacijsko de-
lavnico slikarjev in slikanje z usti. Tokrat 
smo 2. aprila učencem približali drugač-
nost Vojko Gašperut, Benjamin Žni-
daršič in Metod Zakotnik. Pogovarja-
li smo se o življenju, delu in invalidnosti 
z namenom, da otroci v invalidnosti ne 
prepoznajo strahu, temveč upanje v 

življenje. Vsak od treh gostov je na svoj 
način spregovoril o sebi in skozi vpraša-
nja orisal svoje podobe, ki so ga v življe-
nju zaznamovale. Spoznavali so, kako 
se invalidi prilagajajo in usposabljajo za 
življenje. Otroci so poskusili tudi slikati z 
usti, kar jim je odstrlo novo dimenzijo 
življenja in dela invalidov.

KORAK K SONČKU
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Komisija je imela pri ocenjevanju 
prispelih del zaradi visoke kvalitete 
dokaj zahtevno delo, a je nagradila 

sedem avtorjev. Zlato muzo, najvišje 
priznanje, je letos prejel slikar Likovne 
sekcije Zveze paraplegikov Slovenije, 
Beno Žnidaršič, ki je tudi polnopravni 
član Mednarodnega združenja slikarjev, 
ki slikajo z usti ali nogami. 
   Slikarje in ljubitelje likovne umetnosti je 
ob otvoritvi zaključne prireditve in pode-
litvi priznanj in nagrad nagovorila likovna 
kritičarka Anamarija Sibilj Šajn, ki že 
vrsto let spremlja delo logaških in tudi 
naših likovnikov. Na tokratno temo so 
umetniki različnih zvrsti, tehnik in žanrov 
ustvarili nabor različnih del. Med njimi 
tudi slikarji naše likovne sekcije: Željko 
Vertelj ter Ana in Boris Šter.
   Kulturni dogodek sta popestrila in obo-
gatila Anda Ovsec z doživeto recitacijo 
in citrarka Urška Rožmanec. 

Ob otvoritvi si je razstavo 
ogledalo kar nekaj Slovencev, 
ki živijo v New Yorku. Med njimi 

tudi svetovno znani urolog, dr. Ciril 
Godec, ki je pred 50 leti v Ljubljani 
zdravil urološke težave paraplegikov in 

tetraplegikov.
   Pri organizaciji razstave v New Yorku so 
ob Gašperjevem življenjskem jubileju 
(70 let) sodelovali: pater krizolog Mar-
tin Cimerman, ki je ob otvoritvi nago-
voril številne ugledne goste in ljubitelje 

likovne umetnosti in ki že 27 let skrbi 
za faro in cerkev, ameriški poslovnež 
in uvoznik slovenskih vin Emil Gas-
pari, ki je poskrbel za sproščen ogled 
razstavljenih del in Filip Krtelj, ki je 
prebral predstavitev slikarja in njegovih 

Jože Globokar | 15. Ex-tempore Logatec 2019

ZLATO MUZO BENJAMINU ŽNIDARŠIČU  
V Stekleni galeriji Športne dvorane v Logatcu so 26. aprila 2019 z odprtjem razstave likovnih del na temo 
»Pomlad« zaključili letošnji 15. Ex-tempore Logatec 2019. V izboru je bilo okrog 80 del slikarjev, ki so se uvrstila 
na razstavo.

Jože Globokar | Otvoritev slikarske razstave Vojka Gašperuta

VOJKO GAŠPERUT RAZSTAVLJA V NEW YORKU  
V galeriji slovenske cerkve Sv. Cirila v East Villagu na Manhattnu je bila 13. maja 2019 otvoritev razstave slik 
našega slikarja Vojka Gašperuta - Gašperja, ki svoja dela ustvarja z usti in je tudi polnopravni član Mednaro-
dnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Na razstavi z naslovom »Slovenska zemlja« je razstavljenih 
15 slik v tehnikah akril in olje na platnu, predstavljajo pa predvsem značilne primorske podobe. Na dan držav-
nosti je bila otvoritev razstave še v prostorih slovenskega veleposlaništva v Washingtonu.

[   KULTURA   ]

Benjamin Žnidaršič je prejel najvišje priznanje. (Foto: arhiv Ars Viva)
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del likovne kritičarke in umetnostne 
zgodovinarke Anamarije Stibilj Šajn.
   Cerkev Sv. Cirila so zgradili že leta 
1916, v njeni zgradbi pa je velik kletni 
prostor z večnamensko dvorano, kjer 
so doslej gostili številne razstave in kul-
turne prireditve. Upravičeno bi lahko 
rekli, da je po ukinitvi slovenskega 
konzulata v New Yorku njegovo mesto 
v nekem pomenu prevzela slovenska 
skupnost, ki se zbira okrog slovenske 
cerkve in patra.
  Vojko Gašperut - Gašper je imel do 
sedaj že več kot 120 samostojnih in 
350 skupinskih razstav v Sloveniji in po 
svetu (Pariz, Strasbourg, Dunaj, Madrid, 
Praga, Budimpešta, Lizbona, Atene) in 
prejel številna priznanja in nagrade.
   Kulturni dogodek sta popestrila ple-
salca Tadeja Pavlič in Matic Rodica. 
Od 25. junija, dneva državnosti, pa je 
razstava našega priznanega umetnika 
na ogled še v prostorih slovenskega 
veleposlaništva v Washingtonu.

Na prireditvi so pred kulturnim 
programom spregovorili: mag. 
Bernard Šrajner iz sloven-

skega veleposlaništva na Hrvaškem in 
predstavnica župana mesta Zagreb, 
Marinka Bakula-Anđelić. Tanja 
Horvat, predsednica Zveze kulturnih 
društev HŽ in Društva slikarjev Plavo 
svjetlo Zagreb, ki je vodila program 
in bila tudi pobudnik in organizator 
razstave. Tanja Horvat je povzela be-
sede likovne kritike umetnostne zgo-
dovinarke Polone Škodič in pozdravila 
prisotne. Ravnateljico Doma starejših, 
mr. sc. Jasminko Dlesk-Božić, pod 
okriljem katere galerija deluje, pred-
sednico Zveze para in tetraplegikov 
Hrvaške Mando Knežević, Milico 

Gregurić Prugovečki iz Društva tjele-
snih invalida Hrvatske, Marijo Banjad 
iz društva Cro-Ilco-Stoma, predsed-
nika Spinalnih ozljeda Zagreb, Janka 
Ehrlich-Zdvořák, predsednika Zajed-
nice folklornih amaterizma Grada Za-
greb Draga Topolovca, upravitelja 
Braniteljske socialno delovne zadruge 
Breza, Ivana Magića in predstavnice 
hrvaške založbe USUN slikarjev, ki slika-
jo z usti ali nogami, Andrejo Prele-
snik.

Umetnostna zgodovinarka Polona 
Škodič je o avtorju zapisala:

Na razstavi nam tokrat predstavlja dela 
manjših formatov iz zadnjega ustvar- 

jalnega obdobja v akrilni in oljni tehni-
ki. Iz platen izžarevata notranji tem-
perament in energija v nenehnem 
prepletanju snovne in poetične barvi-
tosti. Površina slik pulzira v močnih in 
odločnih potezah. Krajinski izseki so 
poudarjenimi z dinamičnimi svetlob-
nimi površinami in mehko – ostrimi 
barvnimi plastenji. Zreducirani so na 
bistvo, kar odraža težnjo po poenostav-
ljanju, ki avtorja privede do značilnega, 
njemu lastnega sloga. Kompozicije 
nastajajo sproti, brez predhodnih skic 
ali risb. Z bogato in živahno tonsko 
lestvico pretežno modrih, zelenih in ru-
menih tonov, s poudarkom na zračnosti 
in prostornosti, pokrajine živijo v polni 
plastičnosti.

Jože Globokar | Razstava Benjamina Žnidaršiča

44. SAMOSTOJNA RAZSTAVA   
V Galeriji Ravnice v Zagrebu je naš slikar Benjamin Žnidaršič 4. junija 2019 odprl svojo 44. samostojno raz-
stavo. To je njegova druga samostojna razstava v okviru njegove 60. letnice. Na razstavi predstavlja 23 slik 
iz zadnjega obdobja narejenih v akrilu. Predstavljajo naravo okoli Cerkniškega jezera narejene z lopatico v 
impresionistični maniri.

[   KULTURA   ]

V New Yorku živeči Slovenci zbrani na otvoritvi Gašperjeve razstave (Foto: osebni arhiv VG)
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Rehabilitacijo smo obogatili še 
z VADBENIM PROGRAMOM, ki 
vključuje vadbo za moč, giblji-

vost, ravnotežje in koordinacijo. Vadbeni 
program je narejen za vsakega vadečega 
posebej – torej INDIVIDUALIZIRAN. Naj- 
prej z razgovorom in opazovanjem ugo-
tovimo začetno stanje glede telesnih 
sposobnosti, ciljev in interesov posa-
meznika, proučimo medicinsko doku-
mentacijo in koordiniramo aktivnosti s 
fizioterapevti. Ravno tako analiziramo 
možnosti in pogoje za vadbo doma. Na 
teh osnovah pripravimo vadbeni pro-
gram. 
   Izdelava programov in njihovo izvajanje 
poteka pod nadzorom Igorja Žerjala, 
prof. šp. vzg., ki pri nas prostovoljno 

opravlja delo, in v tesnem sodelovanju s 
prof. dr. Vojkom Strojnikom, zaposle-
nim na Fakulteti za šport v Ljubljani. 
   Med in po vadbi beležimo spremembe, 
ki služijo za ugotavljanje napredka in za 
prilagajanje vadbe novim razmeram. 
Vadeče naučimo izvajanja vadb tako, da 
jih bodo lahko kasneje tudi samostojno 
izvajali doma. Pripravili jim bomo tudi 
video posnetek z vajami, da jim bo v 
pomoč pri vadbi. Z odzivom so prijetno 
in pozitivno presenečeni tako udeleženci 
SOR-a kot ekipa, ki na čelu s profesorjem 
Žerjalom skrbi za izvajanje programa.

Zatorej vabljeni na gibalno terapijo 
v Pacug.

Marko Ferluga | Dom Paraplegikov Pacug

NOVOST V PACUGU, GIBALNA TERAPIJA 
Z letošnjim letom smo v Domu paraplegikov v Pacugu klasično rehabilitacijo fizioterapije in masaž dopolnili še z 
GIBALNO TERAPIJO, ki je individualno prilagojena vadba, namenjena predvsem osebam s poškodbami gibal-
nega aparata, ki so medicinsko stabilne. Usmerjena je predvsem v reševanje gibalnih problemov, v povezavi z 
delovanjem živčno-mišičnega sistema.

[  DOMPARAPLEGIKOV  ]

VIKEND GIBALNE TERAPIJE S PROFESORJEM IGORJEM ŽERJALOM 
                   V DOMU PARAPLEGIKOV V PACUGU 
 
                             TERMIN 11. - 13. 10. 2019 
 

Spoštovani vsi zainteresirani! 
V Domu paraplegikov smo letos uvedli novost – GIBALNO TERAPIJO  
pod vodstvom profesorja športne vzgoje Igorja Žerjala.  
Med udeleženci skupinske rehabilitacije je imela velik odmev in požela 
veliko zanimanja.  
Zato smo se odločili organizirati »VIKEND GIBALNE TERAPIJE V PACUGU«  
izven poletja in vrveža. 
 
Ponujamo Vam namestitev, polni ali pol penzion ter gibalno terapijo, 
ki bo individualna kot skupinska v odvisnosti od udeležbe.  
Cena po osebi za polni penzion skupaj z gibalno terapijo 
že od 39,00 eur po osebi na dan. 
 
Vabljeni v prijetno zimzeleno oazo miru in mediteranskega pridiha, 
kjer boste lahko razvijali vse vaše do sedaj neznane gibe, mišice … 

Za vse informacije pokličite na 031 348 841 ali nam pišite na mail: domparaplegikov@gmail.com 
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Jože Globokar

ČEBELE SO NAS POVEZALE 

[  IZŽIVLJENJA  ]

  Čebelarska zveza Slovenije je 6. aprila 
2019 na 68. rednem občnem zboru Zvezi 
paraplegikov Slovenije podelila posebno 
priznanje predsednika.
V priznanju, ki ga je prevzel predsednik 
ZPS, Dane Kastelic, so zapisali: »Zveza 
paraplegikov Slovenije je reprezenta-
tivna invalidska organizacija, ki predstav-
lja, varuje in uveljavlja pravice ter interes 
paraplegikov in tetraplegikov. Uspešno 
deluje že 50 let in veseli smo, da so 
nas čebele povezale tudi na področju 
vključevanja invalidov v čebelarstvo.«
Postavitev učnega čebelnjaka in izdaje 
Čebelarskega priročnika za invalide sta 
prva mejnika uspešnega sodelovanja in 
verjamemo, da tudi ne zadnja.

  Pobudnik ustanovitve Čebelarske 
sekcije invalidov na vozičkih in drugih 
invalidov je od 27. do 29 marca 2019 
na Poljskem uspešno predstavil idejo 
"Tudi jaz sem lahko čebelar". To 
je vključevanje invalidov na invalid-
skih vozičkih v čebelarstvo tudi na 
Poljskem. S ponosom je predstavil 
delo slovenskih čebelarjev, avtorje 
knjig "Čebelarski priročnik za in-
valide" in "Monografijo slovenskega 
čebelarstva". Srečal se je s Tomazsom 
Lysonom, lastnikom podjetja Lyson, 
ki izdeluje opremo za čebelarstvo in 
njegovo ženo, vodjo "Interaktivne-
ga čebelarskega centra "Apilandia", 
s predsednikom Čebelarske zveze 
Poljske Tadeuszom Dylonom in 
predstavnikom invalidskih organizacij 
Waldamarjem Badenskim. Izmen-
jali so si številne izkušnje in podpisali 
»Listino o sodelovanju s poljski-
mi čebelarji«. Andrej Sever pa je z 
obiskom na Poljskem predstavil delo 
in uspehe naših čebelarjev na vozičkih 

in prvi učni čebelnjak. Dodamo pa 
naj, da je Sever angleškemu princu 
Edvardu, ko je obiskal belokranjsko 

vasico Gornji Suhor pri Vinici, izročil 
Čebelarski priročnik. 
Lepo je biti slovenski čebelar.

Priznanje Čebelarske zveze Slovenije

Andrej Sever, ambasador naših čebelarjev

Priznanje Čebelarske zveze Slovenije (Foto: arhiv ČZS)

Podpis listine o sodelovanju (Foto: arhiv Sever)
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[  IZŽIVLJENJA  ]

Benjamin Žnidaršič

KOLESARSKI DOGODEK 

V promocijski akciji EU projekt, 
»Moj projekt« smo v nede-
ljo, 12. maja 2019, pripravili 

zaključno srečanje. Kljub slabemu 
vremenu smo si pripravili lep do-
godek. Skupaj smo se spomnili vseh 
aktivnosti v projektu. Rezultat projekta 
Skupaj zmoremo več je pripomogel k 
razvoju ponudbe dostopnega turizma 
na območju LAS Notranjska. Del svoje 
lepe pokrajine smo predstavili tudi v 
projektu PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. 
Z njo želimo skupaj s Službo Vlade RS 
za razvoj in kohezijsko politiko poka-
zati, da lahko rezultate projektov ev-
ropske kohezijske politike vidimo na 
vsakem koraku. Začeli smo ob 9.00 v 
Starem trgu pri Ložu in se drug dru-
gemu predstavili. Predstavnica minis-
trstva nas je pozdravila, prav tako tudi 
direktorica Zavoda Ars Viva, Urša Telič 
Miler. Ker se pač v dežju ne da kole-
sariti, smo se o prednostih in slabostih 

priklopov na invalidskih vozičkih po-
govarjali v dvorani. Željko Vertelj in 
Benjamin Žnidaršič pa sta slikala z 
usti. Tudi nekateri drugi so poskusili 
slikati. Nekateri so tudi zapeli skupaj 
z Janezom na kitari in Dolfetom na 
harmoniki.

  Z dodatnimi prilagojenimi kolesi 
in električnimi priklopi za invalid-
ske vozičke bo Youth hostel Ars Viva 
omogočil udejstvovanje tudi tistim, 
ki nimajo lastnih koles. Se vidimo tudi 
drugič? Več o dogodku in kampanji na 
www.eu-skladi.si.

 

 

   
 
 

                                                                                        –  sedežna blazina 

 
 
                              
 
 
 
                                                                                                 –  sedežna blazina 

 
 
 
 
 
 

VICAIR sedežna blazina je zračna 
blazina, ki vas nikoli ne bo pustila na 
trdem.   

AMOVIDA sedežna blazina je gel 
blazina, ki vam zagotavlja konstantno 
temperaturo med sedenjem. 

PRODAJALNA MEDICINSKO  

 TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV 

 

    telefon: 01/230-25-22                       mobi: 041-653-640 
     ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com                        blanka.markovic@zveza-paraplegikov.com 
 www.domparaplegikov.si 
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[   ČESTITKE, ZAHVALE, OGLASI, V SPOMIN   ]

HANDBIKE
Prodam kolo na ročni pogon (Handbike/Handcycle) Schmicking - model 2008.
Širina sedeža 36 cm. Dolžina gonilk 168 mm. Višina gonilke od tal 52 cm.
Prestave 3x9 SRAM: zobniki 11-32, na gonilki 53/38/24 ter četrti pomožni zobnik 15 zob – možno peljati nad 15 % 
klanec. Boudeni ojačani s kevlarjem.
Dodatne zavore na zadnjih kolesih, ki se lahko odstranijo.

Cena: 1.250€

Edo Ješe
Medno 20, 1210 Ljubljana - Šentvid
edo.jese@gmail.com, 031/390-229

VOZIČEK
Prodaja se voziček z E-motion pogonom. 
Cena po dogovoru, kontakt na tel: 041788238 

Andreja.

OGLASI

ZAHVALA

Dom paraplegikov se iskreno zahvaljuje vsem donatorjem, ki so pripomogli k izvedbi dogodka ob 50 letnici organizirane-
ga delovanja Zveze paraplegikov Slovenije: Zavarovalnici Sava d. d., Luki Koper d. d., Vinakoper d. o. o. in Javnemu podjetju 

OKOLJE Piran d. o. o.

Marko Ferluga, 
Direktor Doma paraplegikov Pacug

ZAHVALA

Spoštovane bralke in bralci Paraplegika, tudi v tokratni izdaji Paraplegika je na hrbtni strani vašega naslova priložen plačilni 
nalog za Vaš prostovoljni prispevek. Vsem dosedanjim in prihodnjim donatorjem se v imenu Zveze paraplegikov Slovenije 

najlepše zahvaljujem in Vam zagotavljam, da bomo vsa donirana sredstva racionalno porabili za izvedbo posebnih socialnih 
programov, ki so namenjeni izboljšanju kvalitete življenja naših članic in članov. 

Tistim posameznikom, ki ocenjujete, da je tak način spodbujanja solidarnosti in družbene odgovornosti nadlegovanje, se 
opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Vaši dobroti se priporočamo tudi v prihodnje! 

Hvala in prijetne počitniške dni Vam želim!

Zveza paraplegikov Slovenije,
Dane Kastelic
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UMRLI
Angelj BLATNIK, član DP ljubljanske pokrajine, rojen 
4. 9. 1931

Franc PAVLIN, član DP JZ Štajerske, rojen 26. 9. 1930

Jožica PERKIČ, članica DP ljubljanske pokrajine, rojena 
20. 3. 1961

Iskanja polna naša so življenja,
nihče ne ve, kdaj, kje, kako se neha 

…
Poti zablod so polna in trpljenja,

na koncu smrt za vse nas je uteha.

[   ČESTITKE, ZAHVALE, OGLASI, V SPOMIN   ]
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[   RAZVEDRILO   ]

IN TAKO NAM JE ZAGODEL 
PARKIRNI ŠKART – PARDON, 
ŠKRAT

Do danes sem živel v prepričanju, 
da za Parkirno Invalidsko Karto (PIK) 
potrebuješ ustrezno diagnozo, da jo 
pridobiš. Vendar so nam "zvezde" pred 
kratkim povedale, da temu ni tako, vse, 
kar potrebuješ, je predrznost, neum-
nost, nerazgledanost in seveda sredi-
nec, delujoč, tak, ki ga lahko dvigneš, 
iztegneš in z njim "plačaš" parkirnino, 
zato – Tetriči odpadete … razen, če ste 
seveda upravičeni do PIK, kar pa po 
zadnjem "strokovnem" članku nisem 
več prepričan.

No, pa poglejmo, kakšen bi bil najbolj 
primeren uporabnik teh Privilegiranih 
parkirnih mest po mnenju Iskrene  As-
trologinje in Parkirologinje:
–  starost: nad 80 let
–  spol: po možnosti ženska
– sorodstveno razmerje: ne svojec
– število majhnih otrok: 2–3 komadi

– telesne hibe: nezaželene, z izjemami 
manjših hib – pravilnik še v nastajanju 
– zato preberi horoskop
– priljubljena trgovina: manjši domači 
Mercator
– in najbolj pomembna lastnost: 
občutek za sočloveka in polna opravil-
na sposobnost

Za lažje razumevanje Astrološko-
Parkirnih predpisov bi lahko pomaga-
lo naslednje:

Definicija:
ASTROLOGIJA je starodavna veda, 
ki proučuje in razlaga, kako položaj 
nebesnih teles in njihovo gibanje 
VPLIVATA na življenje na Zemlji.

Zaključek:
Na nekatere VPLIVATA zelo slabo.

Saj ni važno, če lahko držite blato in 
vodo in ste posrani do vratu, saj ni 
važno, da …, saj ni važno, da … vse-
kakor je pa zelo važno, da ste Privile-

girani uporabnik teh tako zaželenih 
parkirnih mest – in že za to se splača 
živeti, pa čeprav v lastnem dreku! Zato 
menim, da plenice niso samo za rit, 
ampak tudi za glavo, saj ga nekateri 
serjejo iz vseh odprtin. No, ja, glede 
na slednje – inkontinenco – pa so 
mogoče celo upravičeni do teh Super 
parkirišč – je za razmisliti! 

Zato pa pazite, ker če vas dobijo ti 
Astro-Prometniki na PIK-o, se lahko 
obrišete pod nosom za vašo PIK-o in 
lahko samo še parkirate na Mercator-
jeve PIKE na za to dodeljenih parkirnih 
mestih. Seveda pod pogojem, da vam 
jih ne zasedejo De-Privilegiranci.

In PIKA.

P. S.
Zdaj pa hitro do avta, ker ne vem, če 
sem prav parkiral. Samo, če je pa bilo 
toliko praznih parkirnih mest … in 
tako blizu!

Kriplomanija – življenje enega X-plegika

ŠPIK V 2.0 
Ko sem bil v Soči, so mamo spraševali: »A je kaj boljše z njim?« 
»Ne«, je rekla mama, »nesreča ni nič pomagala, še vedno je Čuden!«

  Pred nami je letošnja turistična sezo-
na, ko se bomo odpravili na dopust. 
Če vas bo pot zanesla v hrvaške turi-
stične kraje vam sporočamo, da sta 
invalid in njegov spremljevalec opro-
ščena plačila turistične takse. To omo-
goča 4. člen »Zakona o boravišnoj 
pristojbi«, ki ga je Hrvaška sprejela že 
v letu 2008.

V Sloveniji so turistične takse med 

drugim oproščeni tudi:
- otroci do 7. leta starosti, 
- osebe z zdravniško napotnico v na-
ravnih zdraviliščih,
- osebe na podlagi predložitve foto-
kopije odločbe pristojnega organa, 
iz katere je razvidno, da je pri zavaro-
vancu oziroma zavarovanki podana 
invalidnost oziroma telesna okvara 
ali fotokopije, potrdila oziroma izve-
denskega mnenja pristojne komisije 

o ugotavljanju invalidnosti oziroma 
telesni okvari ali na podlagi članske 
izkaznice invalidske organizacije,
- otroci in mladostniki na podlagi pre-
dložitve fotokopije odločbe, ki zadeva 
razvrščanje in usmerjanje otrok s po-
sebnimi potrebami.

Prijetno počitnikovanje vam želimo!

OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE NA HRVAŠKEM IN V SLOVENIJI
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Pri vsaki številki so navedeni trije odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in črko, ki je pri njem, vpišite v lik z ustrezno številko. Vse 
črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.

1. Kakšne barve je pravi Ruski čaj?
A - zelene
Z - bele
T - črne

2. Med katerima rekama ležijo Med-
vode?
E - med Soro in Savo
F - med Kokro in Savo
Ž - med Pšato in Soro  

3. Bolezen skorbut povzroči pomanj- 
 kanje:
K - vitamina A
T - vitamina B
S - vitamina C

4. Kdo je izumil živosrebrni termo- 
 meter?
B - Celsius
R - Pascal
U - Fahrenheit

5. Avtor Prešernovega spomenika pri  
 tromostovju v Ljubljani je:
C - Stojan Batič
N - Ivan Zajec
V - Slavko Tihec

6. Siemens – Martinova peč se  
 uporablja za pridobivanje:
K - jekla
H - aluminija
M - stekla

7. Katera žival ne živi v Postojnski   
 jami?
J - močeril
P - proteus
A - kareta

8. Nekdanji predsednik Milan Kučan 
  se je rodil:
U - v Puconcih
D - v Križevcih
Č - v Petišovcih

9. Drugo ime za njivsko preslico je:
I - oslovsko oko
P - konjski rep
Š - kravje vime

10. Kaj je lebič?
E - usnjeno oblačilo
S - sorta fižola
Č - veter ki naznanja dež

11. Kje lahko prisluhnemo morskim or-
glam?
D - v Splitu
O - v Šibeniku
J - v Zadru

12. Kaj je katarakta?
V - siva mrena
L - zelena mrena
N - astigmatizem

13. Sfinga je pol človek, pol:
Š - lev
A - tiger
G - leopard

14. Katera skladatelja  Ipavca sta brata?
T - Josip in Gustav
V - Josip in Benjamin
O - Benjamin in Gustav

15. Katera reka je najdaljša?
B - Pad
Z - Nil
Č - Ren

16. Slika Ivane Kobilca je:
I - Otroci v travi
C - Vrtnar
O - Pred lovom

17. Kaj je kardan?
F - vrsta metulja
R - zgibna gred
U - vrsta koktajla

                  

KVIZ ZA RAZVEDRILO 46
Rešitev kviza iz 156. številke:  

KORUZO, KI SI JO PUSTIL ZA SEME, 
ROBKAJ NA PUSTNI TOREK

Albin Rožman

Zveza paraplegikov Slovenije 
ima vzpostavljen in ustrezno 

vzdrževan sistem, ki izpolnjuje 
zahteve dokumenta 

NVO – standard kakovosti 
2008.

 

Albin Rožman 
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[   RAZVEDRILO   ]KRIŽANKA

                                          

DELAVEC, KI 
STRUŽI KOVINE 

  EPSKI  
  KRALJ 

  ŠKRATOV 

        SNEG,  
   STISNJEN V 
   KROGLASTO 
       OBLIKO 

 NAPAKA NA 
 FOTOGRAF- 

SKI 
EMULZIJI 

REKA V 
ČRNI 
GORI 

PETELIN 
(NAR. 

VZHODNO) 
     

NOSILEC 
AVTOMO- 
BILSKEGA 
KOLESA 

     

DIVJI 
PRAŠIČ      UKANA, 
ZVIJAČA 

NIK 
VENE 

 
 

 
 

AVTOR: 
 

BORIS 
KLEP 

19. ČRKA 
 SLO. ABEC.  

 

GLAVNO 
MESTO 
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ANTIMON KISIK 

OZNAKA  
ZA 
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POPRAVEK, 
IZPIS, 

PREKLIC 
      

 

OKRAJŠAVA 
ZA  

'ŠTEVILKA' 
  

    AM. IGRALKA 
DEREK   

DELEC Z EL. 
NABOJEM    

VRSTA 
SEKIRE 

ANG. PLOŠČI- 
NSKA MERA 

NAJVEČJI 
MORSKI 
SESALEC 

   
  RIBIŠKA 

  VRVICA IZ 
  UM. SNOVI     

NASILJE, 
STRAHO- 
VLADA 

  PETER ERTL 

PRIMORSKA 
RASTLINA, 
IZ DRUŽINE 
USTNATIC 

      
NEKDANJI 
SLOVENSKI 

TEDNIK 
  

    RIMSKO 5  
 

IME SLOV. 
PSIHOLOGI- 
NJE TEKAV- 
ČIČ GRAD 

     BRIGITTE  
      BARDOT 

ZAHTEVA  
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ŠE 
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PRSNEGA 
KOŠA 

     

AVSTRIJSKA 
POROČE- 
VALSKA 

AGENCIJA 
   

  JURE ROBIČ 

  
STEKLENICA 
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 ZVRST IZ J. 
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ZANOS, 
VNEMA 

HIŠICA, 
BAJTICA 
(NAR.) 

     
JAZ 

(LAT.)    
        NINO 
        JELEN     RIMSKA BO- 
   GINJA JEZE KALIJ 

PADANJE  
TEKOČE  
VODE 

    
   NUNA REDA  
     SV. KLARE        
     GABI LAH 

6. ČRKA  
SLOVENSKE  

ABECEDE 
 

SIMBOL ZA  
KEMIJSKI  
ELEMENT 

KALIJ 

           OTO  
    GIACOMELLI   

100 m2 

  
RDEČI 
KRIŽ   

19. ČRKA  
SLOVENSKE  

ABECEDE AVTO. OZN. 
AVSTRIJE AMPER LITER 

KATOLIŠKI POMOŽNI  
DUHOVNIK       

AZIJSKA  
DRŽAVA-GL. 

MESTO 
VIENTIANE 

    

 
o KLARISA - redovnica, nuna reda svete Klare. 
o KOČKA - hišica, bajtica (nar. vzhodno). 
o OBESA - nosilec avtomobilskega kolesa. 
o OŽEPEK - polgrmiček iz družine ustnatic. 
o TEPAČA - sekira za podiranje drevja. 
o URBAN - petlitrska steklenica za vino (nar. dolenjsko). 
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Pravilno geslo pošljite do 1. septembra 2019 po pošti na naslov:
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.

Nagrajenci križanke iz 156. številke:

1. Draga LAPORNIK, Cankarjeva 1 F, 1241 Kamnik 
2. Zvone ZIDANIČ, Brilejeva 22, 1000 Ljubljana 
3. Viktor BERGLEZ, Jakopičeva ulica 7, 1000 Ljubljana

REŠITEV IZ ŠT. 156:  
PETDESET LET
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Ponujamo celoten invalidski program opreme različnih tipov.

Osebni pristop pri izbiri in svetovanje na podlagi sofinancirane 
predelave s strani Ministrstva za  delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti.

Jelenčeva ulica 1, 4000 KRANJ
+386 41 949 963
+386 41 321 790

www.jat-team.si

J.A.T. TEAM d.o.o.

Predelave vozil za invalide
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