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Spoznajmo zaposlene
Barbara Slaček
Zveza Paraplegikov Slovenije trenutno
zaposluje osemindvajset osebnih asistentov ter devet sodelavcev, ki skrbijo
za nemoteno delovanje organizacije.
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»V javnem grajenem okolju se
mora segment odpravljanja
ovir zmanjševati, segment novih
univerzalno funkcionalnih objektov pa
povečevati.«
Barbara Slaček
Pogovor z Matjažem Planincem, arhitektom Zveze paraplegikov Slovenije
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Ali lahko vozim s svojo
diagnozo?
Petra Grabner, dipl. del. terapevt,
URI Soča
Rehacare je mednarodni sejem rehabilitacijskih tehnologij, nege in preventive, ki je potekal od 25. do 28. septembra 2012. Podjetje Paravan se uvršča v
vrh evropskih proizvajalcev za zahtevne predelave vozil.

21

Na prvem mestu je higiena rok
Urška Zupanc,
dr. med., spec. fmr., URI Soča
Večina bolnišničnih okužb se prenese
preko kontaminiranih rok! Preprečujemo jih s široko paleto ukrepov, ki jim
pravimo ukrepi standardne izolacije.
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Tekmovanje je okrnilo slabo
vreme
Jože Globokar
Rogla je od 11. do 14. februarja postala
središče svetovnega pokala v alpskem
smučanju za invalide, Slovenija pa je prvič gostila tako pomembno in odmevno tekmovanje.
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Obnovitvena rehabilitacija
letos v Pacugu
Mirjam Kanalec
Prvega marca je postal direktor Doma
paraplegikov v Pacugu Damjan Hovnik.
Napoveduje nam številne spremembe,
največja pa je ta, da bo letos tudi tam
potekala obnovitvena rehabilitacija.
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Delo društev
Dopisniki društev
Zimo so društva izkoristila za številne
aktivnosti. Preberite, kaj so delali karantanski knezi, ljubljanski zmaji, celjski grofi, kaj se je dogajalo na Obali in
Krasu, na totem eku, v deželi cvička, na
panonskih ravnicah in kaj je teklo v gorenjskih kapljicah.
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Čisto pošten rop
Aleksander Grum
“Kaj če bi posneli film?” sem predlagal.
Ostali so bolj ali manj prikimavali, nihče
ni bil videti proti. “Zakaj pa ne?!”
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Kolumna urednice

NISI GOTOF!

T

a zima! Dovolj je imam! Dovolj
imam mrzlih nog in poplave v
stanovanju, ko se sneg stali s koles vozička. KDAJ je bo konec? Kar traja
in traja – bo ja za vraga že enkrat spet
pomlad!
Vedno sem menila, da je najbolj bedno pisati o vremenu, in na kraj pameti
mi ni padlo, da bom v uvodniku kdaj
razpredala o soncu, dežju, snegu. Ampak tokrat moram! Res moram! Včeraj
na občnem zboru sem govorila s članom, ki mi je razkril, da že tri mesece
ni šel iz hiše! Zamislila sem se. Koliko je
še takih članic in članov, ki so pretekle
»jalove« mesece poredko zapustili štiri
stene? Hja, kaj pa preostane tetraplegiku ali paraplegiku, mogoče še kakšnemu starejšemu, da stori, ko zima pokaže
zobe?! Sleherni dan posluša vremensko
napoved, gleda skozi okno in občuduje idilično pokrajino, pokrito s snegom!
(Hm, jaka idila!) Črta dneve na koledarju
ter preži na POMLAD. In če se že odloči,
da se bo spopadel s tovrstnim »sožitjem«, se mora oborožiti s 1000 oblekami (ki ga res spravijo na raven invalida!)
in strateško logistiko, ki ji ni para. Še
prej ga morajo odkidati – jasno, če ima
srečo z dobrimi svojci in dobrodušnimi
sosedi. Ja, to je projekt, ki vključuje načrtovanje in veliko pomoči soljudi. In če
jih nima, mu ne preostane drugega, kot
da ždi doma. In kaj vidi po televiziji? Kaj
prebere v dnevnem časopisju? Kriza na
krizo! Gospodarska in politična! Stavke,
shodi, protesti ...
Gotof je! Težko shaja iz meseca v
mesec, sedaj pa si nehote še bolj zateguje pas. Že lani se je odpovedal varstvenemu dodatku, da bi otroci vsaj
nekaj podedovali. Le čemu se bo mo6

ral odpovedati letos?! Kaj mu bo nova
vlada v svežnju varčevanja še odvzela?
Njegova invalidska pokojnina komajda
zadostuje, da lahko živi – priboljškom
in nenujnim izdatkom se je že zdavnaj
odrekel. Gotof je! Bo imel dovolj goriva, saj je pokuril več, kot je načrtoval?
Zdravstvena blagajna je prazna, pokojninska že zdavnaj v minusu. Kaj če bo
zbolel? Kaj če ne bo mogel več bivati
v varnem kotičku svojega doma in bo
moral v dom za upokojence? Kdo mu
ga bo doplačeval? Saj otroci še sami
komaj shajajo. Njegov voziček pošteno škripa, potreboval bi novega, a le
kakšnega si bo lahko privoščil brez
doplačila? Bo z njim lahko funkcioniral,
manevriral po stanovanju, bo sploh še
zmogel živeti sam? Se bo kdo oglasil
jutri in mu mimogrede prinesel svež
kruh? Bojazni, razmišljanja, razpredanja,
premlevanja ... A odgovorov ni! So le
vprašanja. Skrbi. Depresija.
Ujet v svoje misli, ujet v prostor
– zunaj mraz in sneg, znotraj hlad in
brezizhodnost. Dnevi potekajo počasi,
vsi so enaki, enolični, čas dojemanja je
neskončen. Zima pa še kar traja in traja
... Gotof je!

Pa bo pomlad prišla
z oblaki šumečimi,
pa bo pomlad prišla
z rožami rdečimi,
s tistimi rosnimi,
mladimi rožami ...
o, kak se po rožah
toži mi!
(Ivan Minatti)
A vendarle čaka pomlad. Kljub vsemu ta vedno pride! Upanje ostaja … in
veliko pričakovanje, JA, prišla bo! Vigred
s svojimi sončnimi žarki bo stalila sneg
in pregnala mraz in skrbi. Ozelenela bo
mlada trava, vzbrsteli cvetni popki, razrastle se divje trave, ki bodo valovile v pomladnih sapah – v njih poležavaš, ogret
od sonca, in veselja nad tem, kar imaš.
Nisi še gotof! Živiš!
Mirjam Kanalec

16. april – DAN PARAPLEGIKOV
Ob obeležju štiriinštiridesetletnice organiziranega delovanja pripravlja Zveza
paraplegikov Slovenije dogodek, ki smo ga poimenovali »IZZIVI PARAPLEGIJE«. V okviru dogodka bo v Pacugu potekala slavnostna skupščina Zveze
in okrogla miza na temo obnovitvene rehabilitacije. Širši javnosti želimo povedati, da je »skupinska obnovitvena rehabilitacija« za ljudi, ki večino svojega
časa presedijo na invalidskem vozičku, izrednega pomena za njihovo zdravje.
Hkrati bomo predstavili novo dejavnost, ki se bo odvijala v Domu paraplegikov v Pacugu. Spremljevalni program bo razstava likovnih del članov Zveze,
demonstracija slikanja z usti, predstavitev športa paraplegikov ter tekmovanje
v namiznem tenisu.
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Kolumna predsednika

STATISTIKA NE LAŽE — ALI PAČ?!

S

poštovane članice in člani, spoštovani naključni bralci glasila Paraplegik! Naj prvo letošnjo kolumno
pričnem s statistiko o članstvu v letu
2012, čeprav bo to za nekatere suhoparno. Lani smo na novo sprejeli 34 članov,
24 pa se jih je poslovilo od tuzemskega
življenja, tako je bilo na dan 31. 12. 2012 v
devetih pokrajinskih društvih, ki so združena v Zvezo paraplegikov Slovenije,
včlanjenih 1046 članov. Povprečna starost članstva je bila 51,85 let. Najmlajše
članstvo je imelo DP Koroške (43,81 let),
najstarejše pa DP ljubljanske pokrajine
(55,60 let). V ostalih društvih je bila povprečna starost: DP severne Primorske –
50,77 let; DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja – 51,28 let; DP Gorenjske – 52,27
let; DP severne Štajerske – 52,39 let; DP
Istre in Krasa – 52,93 let; DP jugozahodne Štajerske – 53,26 let; DP Prekmurja
in Prlekije – 54,30 let.
Ker nekatere zanima, kako deluje organ upravljanja Zveze in kako so zastopani njihovi predstavniki, naj povem,
da se je v letu 2012 upravni odbor Zveze sestal skupaj na 13-ih sejah. Od tega
je bilo 9 rednih, 1 izredna, 2 dopisni in 1
korespondenčna seja. Vaši predsedniki
se lahko ponašajo z naslednjo statistiko
o udeležbi na sejah:
• 100 % – DP Prekmurja in Prlekije, DP
Gorenjske, DP ljubljanske pokrajine,
DP Koroške, DP jugozahodne Štajerske, DP severne Štajerske, (1-krat s
pooblastilom Boris KLEP), DP severne Primorske, (3-krat s pooblastilom
Marjan HONOMIHL), DP Dolenjske,
Bele Krajine in Posavja, (5-krat s pooblastilom Mirko SINTIČ);
• 92,3 % – 1 izostanek na dopisni seji:
DP jugozahodne Štajerske;

• 84,6 % – 2 izostanka: DP Istre in
Krasa (2-krat s pooblastilom Srečko
PETKOVŠEK).
Upravni odbor je sprejel skupaj 228
sklepov, ki so bili realizirani ali pa so še
v postopku izvedbe.
V letu 2012 je pod vodstvom mag.
Franceta Hočevarja strokovni svet opravil eno sejo. Nadzorni odbor Zveze se je
sestal na 4-ih rednih sejah, kjer je spremljal delo Zveze, sprejel pa 16 sklepov,
pomembnih za poslovanje Zveze in organov. Skupščina Zveze se je sestala na
2-ih rednih sejah. Sprejela je program
dela za leto 2012 in letno poročilo za
leto 2011; ker pa je bilo tudi volilno leto,
je skupaj s svojimi komisijami izpeljala volilne postopke in izvedla volilno
skupščino maja 2012. Izvolila je predstavnike v organe Zveze za mandatno obdobje 2012–2016. Na treh sejah
skupščine je bilo sprejetih 64 sklepov, ki
so zelo pomembni za nadaljnji razvoj in
delovanje Zveze paraplegikov Slovenije
ter društev v sestavi kot celote.
V jesenskem obdobju smo postopkovno pričeli intenzivne aktivnosti na
področju pridobitve certifikata kakovosti SQ 9001. Predhodno sva s kolegico
Barbaro uspešno opravila izobraževanje
in pridobila ustrezno potrdilo, da sva
usposobljena za notranjo presojo sistema vodenja kakovosti po zahtevah NVO.
Potrdilo je izdal Slovenski inštitut za kakovost. S pripravo poslovnika kakovosti
je bila dana podlaga za izvedbo prvega
kroga notranje presoje vseh programov
in delovnih mest. Notranja presoja je
predpogoj za prijavo na zunanjo presojo, ki jo pripravi Inštitut za meroslovje oz.
njihov pooblaščeni presojevalec in bo
potekala v mesecu aprilu.

Podrobnejšo analizo delovanja in
poslovanja Zveze sem pripravil v poslovnem poročilu, ki je trenutno v fazi
revizije. Revidirano letno poročilo bo na
voljo vsem zainteresiranim po sprejemu na skupščini v mesecu maju. V letu
2012 smo imeli zelo otežene razmere
poslovanja zaradi medletnega izpada
financiranja s strani FIHO, kar je terjalo
dodatne napore Zveze in društev. Ob
tej priložnosti se zato zahvaljujem
vsem sodelavkam in sodelavcem,
članicam in članom organov upravljanja kakor tudi vodstvu društev
za konstruktivno sodelovanje.
Prepričan sem, da nas bodo v kratkem
mrzli in sneženi dnevi zapustili. Narava se
bo prebudila in v nas vzbudila veselje po
življenju, ki kliče po vstajenju iz otopelosti
in zaspanosti. Začetek novega nas vedno
navda z lepimi občutki in pričakovanji.
Vsem, ki praznujete, ob prihajajočih praznikih želim vesele, življenja polne in blagoslovljene velikonočne praznike.
Dane Kastelic
7
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Pripravila Barbara Slaček | Kdo je zaposlen na Zvezi paraplegikov Slovenije

SPOZNAJMO ZAPOSLENE
Zveza paraplegikov Slovenije trenutno zaposluje osemindvajset osebnih asistentov ter
devet sodelavcev, ki skrbijo za nemoteno delovanje organizacije. Slednji so odgovorni
za izvajanje posebnih socialnih programov, zadolženi pa tudi za pridobivanje sredstev
in njihovo racionalno porabo, mreženje s sorodnimi organizacijami ter vsesplošno socialno varnost naših uporabnikov. Pa jih spoznajmo.
ŠPELA ŠUŠTERŠIČ

Koliko časa delaš pri ZPS: štiri leta
in pol
Izobrazba: univ. dipl. socialna delavka
Kakšno delo opravljaš: strokovna
8

delavka in vodja posebnih socialnih
programov
Kaj zajema tvoje delo: vodenje posebnih socialnih programov, vodenje
izvajanja programa Osebna asistenca,
skrb za prijave na razpise in poročanje
za posebne socialne programe (FIHO,
MDDSZ, ZRSZ), osebna pomoč paraplegikom, pomoč pri uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev, mentorstvo študentom
Fakultete za socialno delo, vzpodbujanje uporabnikov k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne
socialne varnosti, sodelovanje s strokovnimi telesi za izboljšanje družbenega,
socialno-ekonomskega in zdravstvenega položaja paraplegikov, spremljanje
tekoče zakonodaje na zdravstvenem
in socialnovarstvenem področju, informiranje UO o aktualnih spremembah,
organizacija strokovnih izobraževanj

Zakaj ravno ta stroka/delo: ker
verjamem, da lahko pripomorem k
izboljšanju kvalitete življenja posameznika
Dejavnosti: aerobika (home made),
rolanje, kolesarjenje, tek, branje
Zanima me: iz česa pridejo klinčki
Ne zanima me: rumeni tisk
Živeti ne bi znala brez: družine
Najlažje bi pogrešala: mraz
Ne prenesem: laži
Najbolj cenim: iskrenost
Moja svetla plat: pozitivnost
Moja temna plat: naivnost
Verjamem: da bo letos konec finančne krize
Horoskop: oven
Jed: čokolada
Pijača: voda
E-mail: spela.sustersic@zveza-paraplegikov.com

[
MATJAŽ PLANINC

Koliko časa delaš pri ZPS: sedemindvajset let
Izobrazba: univ. dipl. inž. arhitekture
Kakšno delo opravljaš: strokovni delavec
Kaj zajema tvoje delo: sem pooblaščeni arhitekt in prvenstveno pristojen
za strokovne rešitve pri odpravljanju
arhitekturnih ovir. Skrb za bivalno okolje članic in članov ZPS je stalnica pri
mojem delu v smislu priprave načrtov
in drugih postopkov za želene funkcionalne prilagoditve dostopov in bivalnih
prostorov. Za univerzalno funkcionalnost novih objektov javnega grajenega okolja so globalno pomembni njegovi ukrepi v obliki strokovnih smernic
in revizij projektne dokumentacije za
gradnjo brez arhitekturnih in komunikacijskih ovir. Pri nepremičninah ZPS
sem odgovoren za kvalitetne ter racionalne tehnične posege vzdrževanja in
obnavljanja objektov, pri gradnji doma
paraplegikov v Pacugu pa sem član
gradbenega odbora s pristojnostjo
operativno-tehničnih ukrepov in odgovorni nadzornik gradbenih del
Zakaj ravno ta stroka/delo: v stroki
arhitekture razširiti obzorja in se ukvarjati tudi s problematiko šibkejših v prostoru, kar je bilo v naši praksi vedno

manj zanimivo. Menim, da je to izjemno pomemben del humane arhitekture. Grajeno okolje mora omogočati
enakovredne in enakopravne pogoje
vsem prebivalcem
Dejavnosti: ročna dela
Zanima me: širši pogled na ta svet v
smislu večje strpnosti
Ne zanima me: zamegljena politika
Živeti ne bi znal brez: normalnih odnosov na vseh nivojih
Najlažje bi pogrešal: hinavščino
Ne prenesem: povzpetnikov
Najbolj cenim: pristnost
Moja svetla plat: kooperativnost
Moja temna plat: pomanjkanje ambicioznosti
Verjamem: v prava načela civilizacije
Horoskop: dvojček
Jed: dobre domače jedi in slaščice
Pijača: čaj in rdeče vino
E-mail: matjaz.planinc@guest.arnes.si
BARBARA SLAČEK

Koliko časa delaš pri ZPS: štiri leta
in pol
Izobrazba: diplomantka poslovne administracije
Kakšno delo opravljaš: strokovna
sodelavka
Kaj zajema tvoje delo: priprava
projektov za pridobivanje sredstev iz
razpoložljivih javnih virov v SLO in EU,
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ZVEZA PARAPLEGIKOV
S L O V E N I J E

svetovanje in pomoč društvom pri načrtovanju, organiziranju in usmerjanju
njihovega dela, zagotavljanje potrebnih in ustreznih informacij, podatkov,
obvestil in gradiv znotraj ter zunaj organizacije, svetovanje in pomoč društvom pri načrtovanju, organiziranju in
usmerjanju dela
Zakaj ravno ta stroka/delo: ko sem
se ponesrečila, ni bilo na voljo veliko
informacij o življenju s paraplegijo oz.
si jih moral iskati sam. Želim, da bi vsi,
ki iz takšnega ali drugačnega razloga
pristanejo na vozičku, dobili vse informacije takoj in iz prve roke
Dejavnosti: trenutno se ukvarjam s
trmo dvoletnika
Zanima me: kura/jajce ali pa kje se
konča vesolje
Ne zanima me: kaj se dogaja pri sosedu
Živeti ne bi znala brez: vozička
Najlažje bi pogrešala: vojne in nemir
Ne prenesem: obrekovanja in nestrpnosti
Najbolj cenim: če mi ljudje v obraz
povejo, kaj si mislijo
Moja svetla plat: večni optimizem
Moja temna plat: probleme imam z
avtoriteto
Verjamem: pravzaprav sem nejeveren
tomaž
Horoskop: tipičen oven
Jed: špinača in pire krompir
Pijača: kava, sladki refošk
E-mail: barbara@zveza-paraplegikov.
com
9
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DARJA KOS

TATJANA PODLOGAR

JANKO ZUPAN

Koliko časa delaš pri ZPS: petindvajset let in pol
Izobrazba: zdravstveni tehnik
Kakšno delo opravljaš: pisarniška
referentka
Kaj zajema tvoje delo: opravljam vso
tajniško-administrativno korespondenco,
sodelujem z organi ZPS, zunanjimi institucijami (ZRSZ, ZZZS, URI-Soča … ), člani
in društvi ter zaposlenimi. Opravljam tudi
vse ostalo pisarniško poslovanje (pošta,
dopisi, zapisniki, tel., faks), pripravljam
gradiva in organiziram sestanke
Zakaj ravno ta stroka/delo: horoskop – veselje do dela v pisarni nasploh
in dobri delovni pogoji
Dejavnosti: urejanje skalnjakov
Zanima me: kaj nosijo ženske v minimalnih torbicah
Ne zanima me: nogomet
Živeti ne bi znala brez: moža
Najlažje bi pogrešala: športne rekvizite
Ne prenesem: laži in hinavščine
Najbolj cenim: iskrenost
Moja svetla plat: otroci
Moja temna plat: pusti lava dok spava
Verjamem: da bo nekoč bolje
Horoskop: dvojček ali bik (kakor komu
ljubše)
Jed: kremšnita
Pijača: bambus, radler
E-mail: darja.kos@zveza-paraplegikov.
com

Koliko časa delaš pri ZPS: dvajset let
Izobrazba: ekonomski tehnik
Kakšno delo opravljaš: knjigovodja
Kaj zajema tvoje delo: opravljam
ves plačilni promet Zveze in ostalo
plačilno korespondenco, urejam plačila in napotnice za letovanja v počitniških kapacitetah Zveze, koordiniram
prevoze paraplegikov, sodelujem pri
inventuri in z računovodskim servisom Zveze
Zakaj ravno ta stroka/delo: živim z
organizacijo … ja, pa tudi za ljubi kruhek (smeh)
Dejavnosti: šport
Zanima me: sem ful radovedna – vse
me zanima
Ne zanima me: trači
Živeti ne bi znala brez: stresa
Najlažje bi pogrešala: alkohol
Ne prenesem: hinavščine in spletk
Najbolj cenim: iskrenost in poštenje
Moja svetla plat: sem optimist
Moja temna plat: prerada ustrežem
in dostikrat se sekiram še za druge
Verjamem: v vse, kar je dobro
Horoskop: dvojček
Jed: dunajc in pomfri
Pijača: voda
E-mail: tatjana@zveza-paraplegikov.
com

Koliko časa delaš pri ZPS: devetnajst
let
Izobrazba: skoraj diplomiral organizacijo dela
Kakšno delo opravljaš: skrbnik baze
podatkov in vodja obnovitvene rehabilitacije
Kaj zajema tvoje delo: ažuriranje in
varovanje podatkov članstva, priprava
in izvedba razpisa za obnovitveno rehabilitacijo ter razporejanje članstva
glede na prijave, priprava in vodenje
razporeda počitnikovanja v Termah
Čatež
Zakaj ravno ta stroka/delo: za preživetje (smeh) … zanamcem želim
olajšati vključevanje v novo življenje na
vozičku
Dejavnosti: jih je veliko
Zanima me: vse, kar je očem skrito
Ne zanima me: tisto, kar že vem
Živeti ne bi znal brez: zraka
Najlažje bi pogrešal: zimo in seveda
sneg
Ne prenesem: zamujanja
Najbolj cenim: odkritost
Moja svetla plat: glava
Moja temna plat: cinizem
Verjamem: da bom v kratkem spisal
diplomo
Horoskop: rad bi verjel, pa ne verjamem
Jed: lignji na vse načine
Pijača: kava
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HANA ERMENC

JANI TRDINA
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Pijača: voda, rumeni muškat, pivo, cedevita, kava
E-mail: hana.ermenc@zveza-paraplegikov.com
VERONIKA STARIČ

Koliko časa delaš pri ZPS: sedem let
Izobrazba: absolvent fakultete za turizem
Kakšno delo opravljaš: vodja projekta »invalid za invalida«
Kaj zajema tvoje delo: organizacija
socialnega podjetništva preko evropskih sredstev, član upravnega odbora
ESCIF (Evropska zveza paraplegikov)
Zakaj ravno ta stroka/delo: zanima me možnost povezave socialnega
podjetništva – invalidnost in turizem
Dejavnosti: jadranje, branje, potovanje
Zanima me: kar je povezano z morjem, še posebej z morskimi sadeži
Ne zanima me: neprijazni ljudje
Živeti ne bi znal brez: zraka
Najlažje bi pogrešal: dež in sneg
Ne prenesem: zahrbtnosti
Najbolj cenim: odkritost
Moja svetla plat: vsa nasprotja temne
plati
Moja temna plat: premalo prostora
za naštevanje
Verjamem: v življenje
Horoskop: dvojček
Jed: pražen krompir
Pijača: malvazija
E – mail: janez.trdina@guest.arnes.si

Koliko časa delaš pri ZPS: s prekinitvami leto in skoraj še pol
Izobrazba: univ. dipl. socialna delavka,
90-% magistra profesorica inkluzivne
pedagogike
Kakšno delo opravljaš: začela sem
kot pripravnica, zdaj sem strokovna
delavka
Kaj zajema tvoje delo: vsestranska pomoč strokovni delavki, vodim
evalvacijo programa osebna asistenca
Zakaj ravno ta stroka/delo: kar delam, od ljudi največ dobim in jim tudi
največ dam. Solidarnostni krog
Dejavnosti: blokovsko vrtičkanje
Zanima me: kaj bi se z menoj dogajalo, če bi se rodila trideset let prej
Ne zanima me: kaj je bilo včeraj
Živeti ne bi znala brez: čokolade,
smeha in nežnosti
Najlažje bi pogrešala: avto
Ne prenesem: hiš, pobarvanih z živimi
barvami
Najbolj cenim: solidarnost
Moja svetla plat: spoštljivost
Moja temna plat: včasih ne znam poslušati
Verjamem: da nas čaka lepša prihodnost
Horoskop: oven
Jed: škampi, pečenka in pražen krompir (od stare mame), kisle kumarice, čokoladna torta

Koliko časa delaš pri ZPS: računovodja sem že dvajset let, pri ZPS pa eno
leto
Izobrazba: računovodja
Kakšno delo opravljaš: sem računovodja za društva paraplegikov
Kaj zajema tvoje delo: vso računovodsko korespondenco in plačilni promet društev
Zakaj ravno ta stroka/delo: splet
okoliščin
Dejavnosti: sprehodi v naravi
Zanima me: slikarstvo
Ne zanima me: kar se je zgodilo in na
kar nimam vpliva
Živeti ne bi znal brez: družine
Najlažje bi pogrešal: luksuz
Ne prenesem: hinavščine
Najbolj cenim: odkritost
Moja svetla plat: vsaka stvar je za nekaj dobra
Moja temna plat: bojim se izgube
bližnjih
Verjamem: v boljši jutri
Horoskop: strelec
Jed: sadje
Pijača: voda, kdaj pa kdaj deci dobrega vina
E-mail: veronika@zveza-paraplegikov.
com
11

[

DELOZVEZE

]

Barbara Slaček | Pogovor z Matjažem Planincem – arhitektom pri Zvezi

»V JAVNEM GRAJENEM OKOLJU SE
MORA SEGMENT ODPRAVLJANJA OVIR
ZMANJŠEVATI, SEGMENT NOVIH UNIVERZALNO
FUNKCIONALNIH OBJEKTOV PA POVEČEVATI.«
Področje nepremičnin in grajenega okolja je bilo pri Zvezi paraplegikov vedno aktualno, saj za kvalitetno življenje in socialno rehabilitacijo človek potrebuje prostor, ki je
univerzalno grajen, torej brez ovir. Pomembno je tudi zavedanje, da si mora človek pomagati sam, da je on tisti, ki lahko vpliva na zakonodajo in vse ostale inštrumente, ki
oblikujejo javno grajeno okolje.

Matjaž Planinc, arhitekt pri Zvezi paraplegikov Slovenije (foto: arhiv ZPS)

Vso svojo aktivno kariero v arhitekturi si posvetil iskanju rešitev
univerzalno grajenega okolja, to je
okolja, ki je dostopno za vse. Je bila
ta pot namerna – zavestna odločitev ali splet okoliščin.
Splet okoliščin po končanem študiju arhitekture in iskanje zanimivih izzivov sta izoblikovala odločitev o vsebini
arhitektnega dela, ki je še vedno aktualna.
12

V drugem letniku študija me je
predstojnik Inštituta za industrijsko
oblikovanje na Fakulteti za arhitekturo
profesor Niko Kralj povabil k sodelovanju. To so bili časi, ko si lahko študij
koristno kombiniral s prakso, študijske
obveznosti so bile bolj fleksibilne. Na
inštitutu sem zelo dobro sodeloval
predvsem s profesorjem Dušanom
Moškonom, zdaj žal pokojnim. Logično nadaljevanje je bilo njegovo
mentorstvo pri diplomski nalogi, po
odsluženi vojaščini pa sem bil mladi
raziskovalec na fakulteti za arhitekturo
in s profesorjem sva iskala teme, ki bi
bile koristne in takrat še neafirmirane.
Najprej sva se ukvarjala z geosolarno
arhitekturo. To je gradnja delno vkopanih stanovanjskih objektov na konfiguraciji naklonskega terena z glavno
fasado, obrnjeno proti jugu. Skratka,
delala sva na principih, ki so danes
izjemno aktualni, energetsko varčne
hiše itd. Taki projekti so bili podprti z
univerzitetnimi raziskovalni razpisi in
zadeva ni bila dolgoročno zastavljena.
Infrastruktura za tako gradnjo je seveda dražja in v poplavi današnje dobičkonosnosti je taka gradnja, kljub temu

da se je po švicarskem vzoru pokazala
za zelo varčno, enostavno predraga.
To je bila ena od izkušenj iskanja določene smeri v arhitekturi. Moje sodelovanje s prof. Moškonom je trajalo od
leta 1973 do leta 1984.
Omenil si raziskovalno nalogo,
ki je bila ključna za tvoje nadaljnje
delo na področju funkcionalno grajenega okolja.
Diplomiral sem leta 1978, nemudoma po zagovoru diplome, v petek
trinajstega ob devetih zjutraj, bi moral
biti že v Karlovcu v vojašnici. Seveda
sem zamudil in prišel v »SMB« okolje
naslednji ponedeljek. Leta 1979 sem
postal stažist raziskovalec na Fakulteti za arhitekturo, leta 1981 pa pričel
z delom v štiriletni interdisciplinarni
raziskovalni nalogi »Vključevanje funkcionalno oviranih ljudi v življenjsko
okolje«. Teoretična izhodišča je raziskoval Urbanistični inštitut Slovenije,
pod okriljem Fakultete za arhitekturo
pa sva s profesorjem Moškonom razvijala aplikativne rešitve dostopnosti
in funkcionalnosti v grajenem okolju.
V štirih letnih delih raziskave sem se
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intenzivno ukvarjal z individualnim bivalnim okoljem invalidov, javnim grajenim okoljem in sistemskimi rešitvami
pri horizontalnih in vertikalnih komunikacijah.

"Moja zaposlitev je bila popolnoma strateška odločitev."
Ozadje ideje in ciljev te raziskave je
bil splet okoliščin. Arhitektka Marija
Vovk, ki je bila generacijska kolegica
profesorja Moškona, se je na Urbanističnem inštitutu že prej ukvarjala s
problematiko funkcionalno oviranih
ljudi, predvsem na osnovi zgledov
dobre prakse iz Evrope. Teorijo je bilo
nujno nadgraditi z aplikativnimi rešitvami v korist invalidov, tu pa sta se
»našla« rojaka iz Prlekije – predsednik
Zveze Ivan Peršak in profesor Moškon. Prišlo je do ideje za skupno raziskavo, saj se je tudi na Zvezi problem
že zelo aktualiziral. Neodvisne možnosti paraplegikov in tetraplegikov v grajenem okolju so bile slabe, afirmacija
potreb in zahtev invalidov v grajenem
okolju je bila skromna. Problemi so se
pojavljali v bivalnem okolju, v vsem
grajenem okolju in življenje je bilo ena
sama ovira.
Projekt je bil financiran s strani takratne raziskovalne dejavnosti
Univerze, saj je šlo za akademsko
študijo v povezavi z Zvezo paraplegikov. Ravno zaradi agilnosti Zveze
je raziskava imela svojo težo. Peršak
je bil zelo zadovoljen, da se je nekdo
želel ukvarjati s to problematiko, prof.
Moškona pa je veselilo, da sem dobil
raziskovalno nalogo, kjer sem lahko
pokazal svoj strokovni in humanistični interes.
Kdo je bil tisti, ki je postavil pravila in norme projektiranja za in-

validske vozičke? Verjetno je bilo v
zametkih dela potrebno proučevati
tudi različne vrste gibalne oviranosti in tehnične pripomočke, na
osnovi katerih ste lahko iskali optimalne rešitve?
Urbanistični inštitut je imel za vse
oblike invalidnosti že izdelano teoretsko vsebino, ki smo jo v teku raziskovanja nadgrajevali. Poudarek je bil na
gibalni oviranosti, saj so ti invalidi zaradi arhitekturnih ovir v prostoru najbolj
diskriminirani (ne da bi podcenjeval
težave drugih invalidnosti). A prav antropometrija človeka, ki uporablja invalidski voziček, je bila najbolj poudarjena, seveda zaradi vodilne vloge Zveze
paraplegikov.
V štirih letih je bila raziskava zaključena. Kaj naprej?
Takrat je nastopil povsem pragmatičen trenutek. Na mizi je bilo toliko in
toliko materiala, kaj sedaj? Ivan Peršak
je imel dobro intuicijo za doseganje
ciljev, imel je vizijo. Raziskovalno delo
bi se lahko pospravilo v predale, am-
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pak samo na osnovi narejene študije
se naše razmere ne bi izboljšale. Eno je
vodilo k drugemu in tako sem pri Zvezi
paraplegikov postal zaposleni strokovni delavec, kar je bilo dokaj nenavadno,
saj je predsednik v pogovoru rad rekel,
da so edini strokovnjaki, ki mu grenijo
življenje, ravno arhitekti. Moja zaposlitev je bila popolnoma strateška odločitev. Bilo je obdobje vsakodnevnega
dojemanja, da so bivalne razmere gibalno oviranih zelo problematične, da
je na tem področju potrebno nekaj
narediti.
Kaj pa zakonodaja, verjetno ni
bilo vse rožnato. Še danes se srečujemo s pomanjkljivostmi.
V okviru raziskovalne naloge sta
pravno problematiko proučevala dr.
Lovro Šturm in takrat mladi pravnik
Rajko Pirnat. Takoj po moji zaposlitvi pri Zvezi paraplegikov je bilo
potrebno »bika zgrabiti za roge«. Ne
samo govoriti, da so ovire, ki jih je
potrebno odpraviti, ampak je bilo treba ukrepati. Predvsem je bilo nujno

Matjaž na delovnem mestu (foto: arhiv ZPS)
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vzpostaviti izhodišča, da se ovire ne
bi več pojavljale, torej zagristi se v zakonodajo. Vsak načrt nastaja na osnovi pravilnikov, standardov in zakonov.
Če načrtovalec nima prave podlage,
potem objekti in detajli tudi v praksi
ne morejo biti izvedeni pravilno in
funkcionalno za vse uporabnike. Postopoma in dosledno je bilo potrebno pripravljati zahteve in vsebinske
predloge za sprejemanje boljših določil pravilnikov in zakonov.
Leta 1978 je veljal pravilnik o odpravljanju arhitektonskih ovir, ki je bil
na osnovi zakona o graditvi objektov
spisan zelo enostavno, v smislu, da
morajo biti objekti dostopni brez ovir.
Kako torej vplivati na pisce zakona, da
bi naše zahteve postale čim bolj vsebinsko konkretne in verodostojne?!
Tako je leta 1999 nastal nov pravilnik, pri nastajanju katerega se je Zveza izredno angažirala. Za sodelovanje
smo prosili združene članice SIOS, ki so
se sicer strinjale, da so spremembe potrebne, strinjale pa so se tudi, da je to
bolj stvar paraplegikov, ki smo vseskozi
držali rdečo nit na tem področju.
Leta 2002 je bilo prelomno obdobje, v pripravi je bil nov zakon o graditvi objektov in pred sprejetjem je bila
organizirana javna obravnava osnutka
zakona. Pripravljeno je bilo besedilo 17.
člena (zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb), v katerem je med drugim pisalo, da bodo »vsi
novo grajeni objekti v javni rabi do treh

»Eno je vodilo k drugemu
in tako sem pri Zvezi paraplegikov postal zaposleni
strokovni delavec, kar je
bilo dokaj nenavadno, saj
je predsednik v pogovoru
rad rekel, da so edini strokovnjaki, ki mu grenijo življenje, ravno arhitekti.«
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Matjaž je tudi član Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL, kjer aktivno sodeluje pri odpravi grajenih ovir. (foto: arhiv DPLJ)

etaž brez dvigal in da se bodo dvigala
vgradila naknadno, če se bo pokazala
potreba«. To je bilo domala bizarno in
nesprejemljivo. Z amandmajem smo
uspeli, tako da je sedaj v zakonu zapisano, da morajo objekti v javni rabi, ki
nimajo vseh prostorov v pritličju, imeti
dvigalo ali drugo ustrezno napravo v
ta namen. S tem, da je v zakonu zapisano »ustrezna naprava v ta namen«,
smo uspeli legalizirati vse tiste izvedbe
mehanskih dvižnih naprav, ki so se v
Evropi in svetu razvile po drugi svetovni vojni, ko se je populacija invalidov
močno povečevala (posledice vojne,
preživetje zaradi medicinskih napredkov, antibiotiki itd.).
Temu zakonu je leta 2003 sledil pravilnik (še sedaj veljaven), ki je dobra izhodišča zakona v 4. členu tudi pokvaril,
saj opredeljuje, kateri objekti v javni rabi
so dejansko brez ovir. Tu se je v smislu
zahtevane univerzalne funkcionalnosti
začela selekcija teh javnih objektov, kar
pa v tistem trenutku nikakor ni bilo možno preprečiti.

Leta 2009 je Sašo Rink s pravilno
formulirano dikcijo problema, ki sva
ga skupaj zastavila, uspel doseči razsodbo Ustavnega sodišča, da ta člen
pravilnika ni ustaven. Kar pa še ni povsem dokončno pozitivno. Lansko leto
so bile sprejete spremembe Zakona o
graditvi objektov, čemur mora slediti
nov pravilnik, kjer bodo določila natančna in usklajena in bo tudi obvezujoč dokument za investitorje in projektante. Ena od strateških usmeritev
Zveze je, da se v tem letu maksimalno
angažiram za noveliranje tega pravilnika. Seveda je postopek odvisen od
hitrosti sprejemanja podzakonskega
akta v zakonodajnih birokratskih krogih.
Zakaj je prav Zveza paraplegikov tista, ki se je na tem področju
toliko angažirala? V Sloveniji je
namreč še mnogo drugih oviranosti, ne le gibalnih, obstaja pa tudi
veliko drugih invalidskih organizacij.
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Mislim, da je pri tem odločilna specifična življenjska situacija človeka s
poškodbo hrbtenjače in njegova uporna naravnanost po usodnem dogodku, da se vrne v prilagojeno življenje.
Pri tem kmalu spozna, da se da tudi na
vozičku živeti dokaj kvalitetno, če ga
le grajeno okolje ne bi toliko omejevalo. Menim, da je pri invalidih z bolezenskimi diagnozami, ki povzročajo
funkcionalno oviranost, manj prodorna zahteva za povsem enakovredne in
enakopravne pogoje v javnem grajenem okolju. Doma si vsak posameznik
prilagodi bivalne razmere svojim potrebam primerno, javno grajeno okolje pa je kompleksen problem, kjer se
mora ob strokovnem delu neprestano
angažirati organizirana afirmacija invalidov z zahtevami za enakovredne
možnosti.
Mnogi se sprašujemo oz. lovimo
okrog uporabe pravilnosti izraza:
arhitekturne ali arhitektonske ovire. Kaj je prav, kaj naj uporabljamo?
Okoli teh izrazov je bilo v preteklosti že veliko debate in presojanja. »Arhitektonsko« se nanaša predvsem na
tektoniko, »arhitekturno« pa dejansko
izhaja iz same arhitekture oziroma gradnje. To pomeni, da je tudi izraz »grajene ovire« pravilen. V praksi je potem
nekako prevladal izraz »arhitekturne
ovire«, saj arhitektura oblikuje prostor:
lahko je umetnost ali pa tudi napaka v
prostoru.
Sodeloval si v vseh fazah uresničevanja silne želje Zveze po domu
na morju.
Že ob ustanovitvi Zveze leta 1969
je bila zastavljena velika ambicija po
pridobitvi doma na morju. Te težnje
so se nekje 1985. leta začele uresničevati z iskanjem primerne lokacije ob
morski obali. Prva konkretna lokacija je
bila leta 1988 v Fiesi, ki je kljub izjemni

angažiranosti Zveze v dveh letih propadla. Predvideno je bilo partnerstvo
z velikimi podjetji – Slovenskimi železnicami in Viatorjem. Projekt je pripeljal
do pogodb, izvedli smo že sofinanciranje začetka izvedbe infrastrukture,
ko je prišlo do blokade naravovarstvenikov in odločitve, da gradnja tam ni
dovoljena.

»Delo s člani v njihovem bivalnem okolju je moja primarna zadolžitev.«
Leta 1990 je takratni Kompas Jugoslavija v Pineti načrtoval velik turistični
kompleks Tropic, ki bi lahko vključeval
tudi kapacitete za rehabilitacijo invalidov. Zveza je zaradi prisotnosti na
tej lokaciji in priljubljenosti letovanja
takoj odreagirala. Vključili smo se v
projekt in na lokaciji našega počitniškega doma »Gustl« proti obali zasnovali idejni projekt Pineta Tropic. Vso
dokumentacijo smo pripravili v rokih,
tako da nas je Kompas kot nosilec projekta sprejemal za resnega partnerja.
Zveza paraplegikov je navezala konkretne stike s potencialnimi partnerji
v sosednjih državah za skupni projekt
in aprila 1991 smo imeli v Pineti meddržavno srečanje bodočih partnerjev.
Na sestanku je bil prisoten urbanist iz
Buj, ki nas je vzpodbujal, da naj kljub
nedoločenim prostorskim pogojem
nadaljujemo z delom. Vendar se je junija začela skupna država rušiti, zato je
projekt propadel.
Po dveh letih organiziranja smo v
novonastali situaciji začeli iskati možne
lokacije na slovenski obali. Ampak kje?
Veliko smo poizvedovali, povpraševali,
sodelovali z občinami. Po kontaktih z
občino Koper in takrat močno gradbeno firmo Stavbenik smo našli lokacijo
Lazaret, ki je malo naprej od Debelega
rtiča, blizu meje z Italijo. To je bil zapu-
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ščen kamnolom, ki se je nahajal na minimalni nadmorski višini. V tisti naravni
kotlini smo predvideli novo varianto
doma Seasol Lazaret. Načrt je bil obetaven, z velikimi kapacitetami z mednarodno udeležbo. Zveza je bila pobudnik za svoje potrebe, sicer pa je šlo za
projekt Alpe Adria, katerega namen je
bil vključevati širši srednjeevropski prostor. Za ta projekt smo porabili več let,
a stvar se je začela zapletati, saj je bila
lokacija strateško izjemno pomembna
– zaradi bližine meje ter vojaškega in
policijskega kampa. A kljub vsem navezam in lobiranjem je zadeva leta 1998
propadla.
V vse te načrte sem bil polno
vključen z vsemi »pooblastili«. Zveza
je začela ponovno iskati nove možnosti in tako se je pojavil Pacug –
kot lokacija zapuščenega počitniškega doma podjetja Plamen iz Krope.
Četrta lokacija, kjer je danes zgrajena
I. faza kompleksa Doma paraplegikov
Pacug, je kot projekt leta 1999 končno uspela.
Kljub tem velikim projektom je
tvoje delo s člani in za člane najpomembnejši segment dela in je hkrati eden od pomembnejših posebnih
socialnih programov.
Delo s člani v njihovem bivalnem
okolju je moja primarna zadolžitev.
Že v času prej omenjene raziskave je
bila narejena obsežna anketa, kakšne
so bivalne razmere, in rezultati so bili
osnovno izhodišče za odločitve, v katerih segmentih je potrebna pomoč.
To so v glavnem dostopi v hiše in stanovanja ter prilagoditve pomembnih
delov stanovanjskih prostorov, sanitarij itd. Nekdo bi lahko rekel, da so te
vsebine, gledano iz vidika arhitekture,
nepomembne in neatraktivne. So pa
seveda po svoje izjemno zahtevne,
saj je treba optimalno uskladiti želje in potrebe uporabnika ter druge
tehnične, oblikovne in ekonomske
15
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kriterije. Pri tem mojem specifičnem
arhitektnem delu se v največji meri
manifestira pravilen in tudi občutljiv
odnos do problema, kjer sama stroka
ne sme dominirati nad včasih zapletenimi psihološkimi dejstvi, ki jih uokvirja prostor. Strokovna rešitev je osnova,
strokovnjak si zato, da poveš, kako je
prav. Ob vsem tem pa je treba znati
upoštevati samega uporabnika, ki živi
v skupnosti še z nekom. Le tako pride do simbioze ter usklajenosti vseh
parametrov in večkrat se prava rešitev izlušči šele po dolgem pogovoru
z ostalimi, ki živijo skupaj. To področje
mojega dela jemljem kot izziv, ker sem
trdno prepričan, da morata prostor in
oprema prvenstveno služiti človeku v
vseh neštetih različicah funkcionalne
sposobnosti.
Kako se zaznavajo potrebe uporabnikov?
Devet društev Zveze zelo kvalitetno funkcionira, še posebej s svojimi
socialnimi referenti, ki na terenu ugotavljajo socialno stanje uporabnikov
in s tem so povezane tudi bivalne

razmere. Zanimivo je, da je dinamika
teh potreb precej spremenljiva, pomembno je sodelovanje na začetku,
pri vračanju z rehabilitacije v domače bivalno okolje. Je pa zagotovo ta
»servis« vedno na razpolago v okviru
progama Zveze »Prebivanje in prilagajanje okolja«.
Del tvojega dela, ki ga pokrivaš,
so tudi vse ostale nepremičnine
Zveze. Skozi leta se jih je tako ali
drugače nabralo kar nekaj.
Za kvalitetno izvajanje posebnih
socialnih programov potrebujemo fizični prostor. V pridobivanje nepremičnin, objektov za izvajanje raznih dejavnosti, je Zveza v 25-ih letih vložila veliko
napora in sredstev.
Največja angažiranost se je pokazala pri pridobitvi delovno-bivalnih
prostorov za vseh devet društev paraplegikov (najprej osem in kasneje še
deveto društvo). Začelo se je s prostori v Kranju, Mariboru, Novem mestu,
Celju … Društva so tako dobila delovno-bivalne prostore, ki omogočajo redno dejavnost pa tudi možnost

Matjaž ob sprejemu novih članov, kjer predstavlja program Zveze. (foto: arhiv ZPS)
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»Za kvalitetno izvajanje posebnih socialnih programov potrebujemo fizični
prostor.
nastanitve kot premostitev bivalne
stiske posameznikov. Trenutno smo v
sklepni fazi zadnje lokacije v Novi Gorici. Zastavljen je bil nek kriterij, standard velikosti površine teh prostorov,
ne glede na število članov posameznega društva. Pri nekaterih društvih
so se pojavila odstopanja, še posebno
v Prekmurju. Večja prostorska struktura pa je lahko dodana vrednost, ki bi
jo morali uporabniki gospodarno izkoristiti.
Naključje je bilo, da so leta 1986
dediči družine Derganc Zvezi podarili
dom v Semiču. Dom je bil v slabem
stanju, zato je bil tudi prvi večji nepremičninski objekt Zveze, ki se je začel
adaptirati. Še danes je po tolikih letih
med uporabniki zelo zaželena destinacija.
Potem je tu Pineta, ki je od vsega začetka veljala kot najboljši kraj
za rehabilitacijo. Star objekt, ki je bil
po domače imenovan Gustl (po zelo
prizadevnem spremljevalcu in prijatelju), smo za silo obnovili in opremili,
je pa zelo pomembna nepremičnina
Zveze na prvovrstni obmorski lokaciji
in ima perspektivo za naslednje obdobje.
Po letu 1991 se je na trgu ponudila
ponudba apartmajskih hišic v Čatežu.
Zveza je bila v danih okoliščinah takrat
sposobna financirati nakup dveh pritličnih in dveh mansardnih hišk.
Ne nazadnje pa so tu še delovni
prostori Zveze paraplegikov, pridobljeni leta 1989. Do takrat je Zveza delovala v mali pisarni v Plavi laguni. Tudi
sam do selitve v nove prostore na
Štihovi 14 nisem delal na Zvezi, ampak
sem gostoval v prostorih Fakultete.

[

Matjaž, ki ima pomembno vlogo pri gradnji Doma paraplegikov v Pacugu, kontrolira delovišče. (foto: arhiv ZPS)

Če strneš vse svoje delo v nekaj
stavkov, kaj bi dejal?
Če pogledam nazaj, se vprašam,
kaj bi bilo, če se Zveza v okviru mojega programa v vseh teh letih ne bi

toliko angažirala za spremembe pri
prilagajanju grajenega okolja. Že res,
da bi Slovenija z vstopom v Evropsko
unijo avtomatično morala upoštevati
nekaj novih pravil, vendar je učinko-
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vito delovanje s pozicije organiziranega uporabnika v družbeni skupnosti
tisto, kar je pri nas specifično in daje
konkretne rezultate. Po ureditvi bistvenih zahtev in zakonodajne podlage sem naivno pričakoval, da bodo s
časom te stvari stekle same po sebi
in bodo mladi strokovnjaki avtomatično upoštevali vsa določila za prilagojeno in univerzalno grajeno okolje.
Žal se to ni zgodilo in ta del arhitekture marsikdaj ni povsem vključen
v arhitekturni izdelek. Po letu 2002,
odkar velja zakon o graditvi objektov,
ki bi moral biti dobra osnova, se še
vedno pojavljajo napake. Posamezni
načrtovalci ali namenoma iščejo negativne konotacije v posameznih določilih ali pa stvari zastavljajo preveč
površno. Tako je moje delo aktualno
tudi v vlogi »korektorja«, ki pri projektih novogradenj javnih investitorjev v
projektni dokumentaciji pravočasno
prepozna načrtovane nepravilnosti
in usmerja v optimalne funkcionalne
rešitve za vse funkcionalno ovirane
uporabnike.

Mirjam Kanalec | Pomočnik za »vozičkarje«

WHEELMATE
Poiščite najbližje dostopne sanitarije in invalidska parkirišča.

N

ajti čiste in dostopne sanitarije ter invalidska parkirišča je največkrat pravi izziv.
WheelMate je brezplačna aplikacija, ki
jo je razvilo podjetje Coloplast. Narejena je za pametne telefone, IPhone in
Androide ter dostopna tudi na spletni
strani www.wheelmate.com. Aplikacija omogoča, da določi vašo natančno lokacijo na podlagi sistema GPS in

najde najbližje sanitarije ali parkirišče.
Če načrtujete potovanja vnaprej, lahko na spletni strani preverite lokacije,
kamor ste namenjeni. Najpomembneje od vsega je, da lokacije dodajajo
uporabniki sami, kar omogoča, ažurnost koristnih informacij. Lahko tudi
komentirate ali ocenite lokacije, ki so
že naložene. WheelMate omogoča
poiskati uporabnikom dostopne sani-

tarije in parkirišča po celem svetu; trenutno jih je že več kot 30.000 v 45-ih
državah, žal pa je zemljevid Slovenije
še prazen, zato pozivamo vse, da si
naložite aplikacijo in začnete dodajati preverjene lokacije. Le tako bomo
tudi v Sloveniji poskrbeli za tiste informacije, katerih nevednost nam pogosto povzroča sive lase ali celo polne
hlače.
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Mirjam Kanalec | Posvet v državnem zboru

SPREJEMANJE ZAKONODAJE S FIGO V ŽEPU
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je 14. januarja gostil posvet s predstavniki invalidskih organizacij, ki sta se ga udeležila tudi predstavnika Zveze Damjan Hovnik
in Mirjam Kanalec.

P

osvet, organiziran v počastitev
mednarodnega dneva invalidov, je potekal v luči letošnjega
gesla »Aktivno sodelovanje invalidov v
javnem življenju s poudarkom na medijih, politiki in športu«.
Predsednik Državnega zbora je v
nagovoru ob začetku posveta dejal, da
invalidi s svojim zgledom vedno znova
pokažejo, kako se da kljub invalidnosti
živeti polno in srečno življenje in da
so marsikatere težave, nad katerimi
se pritožujejo ljudje, ki se ne soočajo
z invalidnostjo, pravzaprav majhne in
nepomembne. Poudaril je, da si mora
družba skladno z načelom solidarnosti
prizadevati v največji možni meri olajšati tegobe, ki izhajajo iz invalidnosti.
Zbranim na posvetu je zaželel kvalitetno razpravo in čim boljše zaključke.
Posvet je vodila predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide Alenka Jeraj, poleg številnih
predstavnikov invalidskih organizacij so
se ga udeležili tudi trije poslanci, med
njimi Romana Tomc, podpredsednica
Državnega zbora. Jerajeva je povedala,
da je Zakon o osebni asistenci v javni
obravnavi in bo v kratkem sprejet.
Predstavniki invalidskih organizacij
so prav tako izpostavili Zakon o osebni
asistenci, ki ga slovenski invalidi za neodvisno vključevanje v življenje nujno
potrebujejo. Seveda je beseda tekla
tudi o financiranju programov invalidskih in humanitarnih organizacij s
sredstvi FIHA, na kar je opozorila Elena Pečarič iz YHD-ja, ki se je zavzela
18

za transparentno in
pravično delitev javnih sredstev.
Boris Šuštaršič
se je zahvalil vladi, da
kljub različnim ukrepom v preteklem
letu ni krčila pravic na
področju invalidskega varstva in da lahko
številni slovenski invalidi kljub recesiji še
Posveta v DZ v počastitev mednarodnega dneva invalidov sta
vedno koristijo obnose udeležila tudi predstavnika Zveze paraplegikov Slovenije.
(foto vir: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/sporocivitveno rehabilitacijo.
laZaJavnost/sporociloZaJavnost/2ce3e728-6bd3-4943-94d4Predsednik sveta
c7bb229d5822/ [dostopno; 11.3.2013])
vlade za invalide Luj
Šprohar je menil, da
je država dolžna zagotoviti sistemske val gluhe, vsi naslednji pa so jih izvzeli.
pogoje za uveljavljanje enakih možno- Izrazil je obžalovanje, da so v DZ ukinili
stih, istočasno pa v nevladnih organiza- Komisijo za vprašanja invalidov, saj bi jo
cijah ugotavljajo, da je večina invalidov potrebovali tudi v bodoče.
Predsednik Zveze društev slepih in
v Sloveniji zelo pasivnih.
Katja Vadnal iz Zveze Sožitje je iz- slabovidnih Slovenije Tomaž Wraber
postavila, da je revščina po raziskavah je menil, da bi lahko bili invalidi v tej
med invalidi relativno največja. Opo- krizi zgled. Opozoril je na spremembe
zorila je, da osebe z motnjami v dušev- zakonodaje s področja invalidov, ki se
nem zdravju nimajo svojega glasu, go- sprejemajo s »figo v žepu«.
Mirjam Kanalec iz Zveze paraplevorijo preko zdravih, kar je v nasprotju z
mednarodno konvencijo o pravicah in- gikov Slovenije je opozorila na Zakon o
validov, saj država ne zagotavlja lahko izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI),
berljivih in razumljivih tekstov za osebe ki bo v nekaj letih predstavljal veliko finančno breme za naše javne in zasebne
z motnjami v duševnem razvoju.
Na to, da gluhi še vedno nimajo za- finance, saj določa dostopnost storitev
gotovljenega izobraževanja v znakov- in javnega prometa za vse. Še vedno
nem jeziku, je opozoril Matjaž Juhart pa ni sprejet njegov podzakonski akt
iz Zveze društev gluhih in naglušnih o tehničnih pripomočkih in prilagodiSlovenije. Izpostavil je, da je le prvi pre- tvah avtomobilov, čeprav bi moral po
dlog Zakona o osebni asistenci vključe- ZIMI-ju veljati že več kot leto dni.
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Barbara Slaček | Pogovor s prim. dr. Nikom Jankovim

»NI NA ZEMLJI NI NA NEBU«
O situaciji invalidov, konkretno gibalno oviranih v Makedoniji, smo govorili s prim. dr. Nikom Jankovim, ki je eden
vidnejših aktivistov in borcev za pravice invalidov v Bitoli.
Izvedeli smo, da zakonodaja niti ni tako slaba, problem je
v izvajanju. Sicer pa si v sledečih vrsticah sami preberite,
kaj pravi.

»Z

akonodajni sistem je v danih
možnih okvirih dobro postavljen, vendar je izvajanje pri
posameznih izvajalcih na terenu zelo
pomanjkljivo. Tisti, ki so zadolženi za
izvajanje, svojega dela ne opravijo, kot
določa zakonodaja. Na papirju je zapisano, kot je treba, a v praksi naletimo na
velike težave. Sam sem se npr. ukvarjal
z obsežnim projektom EU pri organizaciji telesnih invalidov iz Bitole, v sklopu
katerega smo se zavzemali za odpravo
arhitekturnih ovir. Projekt je zavzemal
vso Makedonijo, v ožjem krogu sodelavcev smo se sestali trikrat, izvedli pa
šest velikih delavnic, na katerih smo
gibalno ovirane invalide izobraževali,
kako se spopadati z zakonodajo. Podučili smo jih, kako se lahko postavijo

zase in zahtevajo svoje pravice. V treh
izobraževalnih centrih smo izobrazili
okoli šesto ljudi. Pri tem smo za izobraževanje angažirali vrhunske profesorje.
V sklopu tega projekta smo izdelali
tudi amandma oz. komentar na Konvencijo o pravicah invalidov, kjer smo
vpisali naše videnje izvajanja zakonodaje in pravil na terenu. Kot že rečeno, se
zakonodaje na terenu ne spoštuje in to
za invalide predstavlja številne probleme. Eno izmed nespoštovanj zakonodaje se na primer pokaže pri zaposlovanju
invalidov, kjer bi jih moral delodajalec
po zakonu zaposliti za najmanj dve
leti in tudi plačilo bi moralo biti dobro.
V praksi je drugače: prvo leto je načeloma povsod v redu, drugo leto pa se
pokažejo problemi. A tretje leto »niso
niti na nebu niti
na zemlji«. Nekje
v procesu zaposlovanja pač
odpove vsa kontrola, ker inšpekcijske službe ne
opravljajo svojega dela. V sklopu
prej omenjenega projekta smo
eno delavnico
namenili prav sisNa posvetu o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov na Ohridu
temu zaposlovaskupaj z Branimirjem Jovanovskim, predsednikom Zveze telesnih
nja. Vzporedno
invalidov Mobilnost Makedonija (foto: arhiv ZPS)
smo spremljali

Prim. dr. Niko Jankov (foto: arhiv ZPS)

zaposlovanje invalidov in ugotovili, da
so na koncu vsi ostali brez službe.
Zaradi takšnih in drugačnih nespoštovanj smo organizirali demonstracije
v Bitoli, ki so se jih udeležile številne
nevladne organizacije. Namenjene so
bile odpravljanju arhitekturnih ovir. Delili smo letake, nosili transparente, lepili
nalepke ipd. Župan mesta je bil takrat
seveda na naši strani in nas podpiral.
Dokler smo komunicirali na verbalnem
nivoju, je bilo vse super. Demonstracije niso bile namenjene protestiranju,
ampak hrabrenju ljudi in institucij, da
začnejo spoštovati zakonodajo in uvidijo, da jih skupnost ter prebivalci potrebujejo. Da se morda končno zavejo
resnosti problemov.
Po teh demonstracijah je bil opazen
majhen napredek v smislu podpore lokalne samouprave, saj so arhitekturne
ovire uspeli odpraviti vsaj v uradnih institucijah in na večjih glavnih ulicah. V
Bitoli je urejenih med šesto in osemsto
invalidskih parkirnih mest. Tako bomo
zdaj prisotni pri vseh obnovah javnih
površin. Do zdaj smo zabeležili okoli
šesto vertikalnih in osemsto horizontalnih ovir.
Zelo se trudimo, veliko delamo.
Formirali smo nekaj zvez in združenj.
Podpira nas veliko strokovnjakov,
zdravnikov, specialistov. Seveda vse naenkrat ne gre, delamo »step by step« in
upamo na dodaten posluh vlade.«
19

[

MREŽENJE

]

Mirjam Kanalec | Na obisku je bila podpredsednica ESCIF-a

IDEJE ZA SODELOVANJE
V Ljubljano je v petek, 15. marca, prispela podpredsednica Evropske zveze paraplegikov (ESCIF) Nizozemka Winnifred de Moes.

V

Sloveniji je bila pet dni in obiskala je kar precejšen del naše
deželice. V soboto je občudovala čudesa Postojnske jame in bila
navdušena nad našim koščkom obale,
DP Istre in Krasa pa jo je povabilo na
zaključek seje upravnega odbora in na
ogled novih delovno-bivalnih prostorov. Nedeljo je kljub slabemu vremenu
izkoristila za ogled Bleda in Planiške velikanke, ogledala si je tudi prostore DP
Gorenjske, kjer so jo prijazno sprejeli.
Ponedeljek je obiskala ljubljansko društvo in Zvezo, torek pa so jo gostili na
celjskem, mariborskem in murskosoboškem društvu. V Celju so ji predstavili
njihov odmeven projekt »Še vedno vo-

zim – vendar ne hodim«, v Mariboru se
je srečala s člani Sveta invalidov Mestne
občine Maribor, dan pa je zaključila pri
DP Prekmurja in Prlekije, kjer so ji pripravili tradicionalni bograč in sladice,
ki so jih spekle njihove članice. Popeljali so jo tudi v Dobrovnik, kjer je lahko občudovala košček barvite tropske
divjine. Zanimivo – semena za orhideje
uvažajo z Nizozemske, jih vzgojijo, nato
pa prodajo spet na Nizozemsko.
Zadnji dan je pohajkovala po Ljubljani in bila navdušena nad dostopnostjo naše prestolnice za osebe na
invalidskih vozičkih, ki se lahko kosa z
drugimi evropskimi mesti.
V teh petih dneh je poleg lepot

Nina Wabra Jakič | Ples na vozičkih

Vaš SMS za vrhunske rezultate

N

ajbolj plesoče Zebre na svetu
ta hip in hkrati prvi „wheelchair
dancing“ klub v Sloveniji Plesni
klub Zebra se tudi letos pripravlja na
tekmovalni podvig leta. Plesalci in plesalke invalidi ter njihovi hodeči plesni
partnerji se bodo letos že petič odpravili na Nizozemsko po najslajšo poslastico sezone za športno-plesne odvisneže
plesa na vozičkih. Tekmovanje v Cuijku
je največje mednarodno tekmovanje v
tej disciplini. Letos se bodo Zebre prvič
udeležile tudi mednarodne tekme v
angleškem Manchestru.
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Kljub temu da so naše plesalke in
plesalci v primerjavi z večdesetletno
evropsko tradicijo plesa na vozičkih še
mladi po stažu, svojim konkurentom iz
drugih držav vsako leto znova odločno
pokažejo zobe in se po dosežkih uvrščajo v sam vrh. Sloveniji so na dosedanjih tekmah na Nizozemskem priplesali
že 5 bronastih, 13 srebrnih in 8 zlatih
medalj. Slovenski plesalci imajo skoraj
vse, kar je potrebno – znanje, talent,
zalet, strast, voljo in od treningov skurjene gume, nekje pa vseeno tanko škripajo. Udeležba na mednarodnih tek-

naše dežele dodobra spoznala tudi lokalna društva in način organiziranosti,
ki se močno razlikuje od nizozemske,
saj v regijskih ali nacionalnih zvezah
nimajo niti zaposlenih niti prostorov,
kjer bi delovali ali izvajali programe. Vsa
njihova dejavnost poteka preko spletnih strani ali telefonov. Dvakrat letno
organizirajo razne delavnice, kjer se člani lahko srečajo in izmenjajo izkušnje.
Res pa je, da je na Nizozemskem vrsta
storitev urejena na sistemski ravni, zato
morda potreb po takšnih vsebinah, ki
jih izvajajo društva in Zveza paraplegikov v Sloveniji, ni.
Čeprav je Winnifred sprva mislila,
da bo obisk Slovenije bolj »turistične«
narave, je po petih dnevih in obiskih
šestih lokalnih društev paraplegikov leta postal kar precej delaven in naporen,
predvsem pa je porajal vrsto vprašanj
in idej za nadaljnje sodelovanje.
Zahvaljujemo se DP Istre in Krasa,
DP Gorenjske, DP ljubljanske pokrajine,
DP severne Štajerske, DP jugozahodne
Štajerske ter DP Prekmurja in Prlekije, ki
so gostila prijetno damo, na vozičku že
42 let.

movanjih je velik finančni zalogaj, ki pa
se sodeč po izjemnih rezultatih in fantastični promociji naše države več kot
splača. Delno uspejo stroške kriti sami,
vsega pa vseeno ne zmorejo, zato se
trudijo pridobiti čim več sredstev tudi s
strani sponzorjev in donatorjev.
Na pot do novih zmag jim lahko
pomagate tudi vi. Najlepše pri tem je,
da se vam ni treba zakopati v globine
svojih denarnic, dovolj je že 1 euro! V ta
namen so Zebre z operaterji mobilne
telefonije Telekom Slovenije, Si.mobil in
Tušmobil sklenile dogovor za SMS-donacije, pri čemer se vsi operaterji odpovedujejo prihodkom od poslanih SMS
sporočil. Akcija že poteka in bo potekala do konca maja. Poslati je treba le
SMS s ključno besedo PLES na 1919.
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Urška Zupanc, dr. med., spec. fmr, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut – SOČA |
Bolnišnične okužbe

NA PRVEM MESTU JE HIGIENA ROK
Večina bolnišničnih okužb se prenese preko kontaminiranih rok! Preprečujemo jih s široko paleto ukrepov, ki jim pravimo ukrepi standardne izolacije.

B

olnišnične okužbe so okužbe,
ki nastanejo v zvezi z diagnostičnimi postopki, zdravljenjem
in rehabilitacijo v bolnišnicah, drugih
zdravstvenih ustanovah ali ustanovah,
ki izvajajo zdravstveno dejavnost in so
pomemben zaplet zdravljenja.
Na nastanek bolnišničnih okužb
pomembno vpliva dovzetnost bolnika za okužbe, diagnostični in terapevtski ukrepi, ki jim je podvržen,
ter lastnosti mikrobov. Za okužbe so
dovzetnejši bolniki obeh skrajnih starostnih skupin – tako nedonošenčki kot
tudi starejši bolniki, bolniki s kroničnimi
boleznimi, kot je sladkorna bolezen,
bolniki z oslabljenim delovanjem ledvic, rakavimi obolenji ali sindromom
pridobljene imunske pomanjkljivosti,
bolniki, ki se zdravijo z zdravili, ki zavirajo imunski sistem, in bolniki, ki se
zdravijo z antibiotiki. Za okužbe so dovzetnejši bolniki z opeklinami. Veliko
sodobnih diagnostičnih in terapevtskih
postopkov, kot so biopsije, endoskopski pregledi, znotraj žilni pristopi, umetno predihavanje, urinski katetri, kirurški posegi, vstavitev začasnih ali trajnih
vsadkov v telo, povečajo tveganje za
okužbe. Zaradi široke uporabe antibiotikov v humani medicini pa tudi v veterini in kmetijstvu je problem večanje
odpornosti bakterij proti antibiotikom.
Zato je zdravljenje okužb z bakterijami,
ki so odporne na antibiotike, izredno
zahtevno in lahko tudi neuspešno.
Najpogostejše bolnišnične okužbe so okužbe sečil, ki so v visokem

odstotku povezane z urinskimi katetri.
Sledijo jim okužbe kirurških ran, ki
so pri čistih operacijah redke, pogoste
pa so pri nečistih, že okuženih ranah.
Na tretjem mestu so bolnišnične
pljučnice, ki so najpogostejše pri
bolnikih v enotah intenzivne terapije,
zlasti pri bolnikih na umetnem predihavanju. Manjši delež predstavljajo
bolnišnične sepse, ki pa so izredno
pomembne zaradi visoke smrtnosti
bolnikov.
Do okužbe lahko pride zaradi prenosa mikrobov z druge osebe – bolnika, zdravstvenega delavca ali obiskovalca, potem so še okužbe z bolnikovo
lastno bakterijsko floro, okužbe preko

bolnišničnega okolja s kontaminiranimi
površinami, pripomočki ali opremo, pa
tudi preko vode ali zraka. Večina bolnišničnih okužb se prenese preko
kontaminiranih rok!
Bolnišnične okužbe preprečujemo
s široko paleto ukrepov, ki jim pravimo
ukrepi standardne izolacije. Med
temi ukrepi je na prvem mestu higiena rok s poudarkom na razkuževanju,
prav tako je pomembna redna osebna
higiena in uporaba čistih oblačil. Kadar
je to potrebno, uporabljamo zaščitna
sredstva – rokavice, masko, zaščitni
plašč. Postopki obravnave bolnikov
morajo biti opredeljeni, zdravstveni
delavci in sodelavci strokovno uspo-

Navodila za higieno rok v bolnišnici, pripravila dipl. med. sestra Irena Zupančič Knavs, Služba
za obvladovanje bolnišničnih okužb, URI Soča (foto: Marjan Jerina)
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sobljeni, prostorska ureditev ustrezna.
Zelo pomembno je ustrezno čiščenje
prostorov, opreme in pripomočkov,
uporaba pripomočkov in opreme za
enkratno uporabo, pravilno ločene
čiste in nečiste poti, urejena oskrba s
pitno vodo, sodobno organizirana prehrana in oskrba s perilom, pravilna raba
antibiotikov ter nadzor in spremljanje
bolnišničnih okužb.
Poleg ukrepov standardne izolacije so glede na možnost prenosa in
širjenja okužb lahko potrebni dodatni
izolacijski ukrepi. Ukrepe kontaktne izolacije potrebujejo bolniki,
kolonizirani ali okuženi z mikrobi, ki
se prenašajo preko dotika neposredno ali preko kontaminiranih površin,
predmetov ali pripomočkov. To so
predvsem bakterije, ki so odporne na
več antibiotikov. MRSA (meticilin rezistentni stafilokok aureus) je bakterija, ki je razvila odpornost na meticilin
in na vse beta-laktamske antibiotike.
Kolonizira (naseli) lahko kožo, nos in
žrelo, lahko tudi črevo, pogosto pa
povzroča klinično pomembne okužbe. Zaradi odpornosti na antibiotike je
zdravljenje okužb z MRSA zelo težavno
in dolgotrajno. ESBL pozitivne bakterije imajo encime beta-laktamaze razširjenega spektra (angleško extended
spectrum beta-lactamase – ESBL), ki
inaktivirajo beta-laktamske antibiotike in so zato odporne proti številnim
antibiotikom. ESBL izločajo najpogosteje bakterije enterokoki, ki so v črevesju. VRE je enterokok, ki je razvil
odpornost na antibiotik vankomicin. S
kontaktom, najpogosteje preko kontaminiranih rok in površin, se prenašajo
tudi okužbe prebavil s klostridiji, šigelami in rotavirusi. Bolnike osamimo v
izolacijski sobi, iz katere imajo omejen
izhod. Ob stiku z bolnikom uporabljajo
zdravstveni delavci in sodelavci zaščitne rokavice in po potrebi tudi druga
zaščitna oblačila, poseben poudarek je
na razkuževanju rok. Površine, opremo
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in pripomočke je potrebno po stiku z
bolnikom razkužiti.
Z ukrepi kapljične izolacije
preprečujemo okužbe, ki se prenašajo s kapljicami, ki nastajajo pri govoru,
kihanju, kašlju in se širijo do razdalje 1
metra, do okužbe pa pride preko sluznice nosu, ust in oči. Tako se prenašajo gripa, prehlad, mumps, rdečke, oslovski kašelj, pnevmokokna pljučnica,
pljučnica, povzročena z mikoplazmo
in druge. Bolnike osamimo v izolacijski sobi, iz katere imajo omejen izhod,
zdravstveni delavci in sodelavci, ki se
približajo bolniku na manj kot meter,
nosijo kirurško masko, tudi bolnik ob
odhodu iz sobe nosi kirurško masko.
Zelo pomembna je higiena kašlja in
higiena rok.
Z ukrepi aerogene izolacije
preprečujemo širjenje okužb z vdihavanjem okuženega zraka. Tako se širijo povzročitelji pljučne tuberkuloze,
ošpic, noric, razširjenega herpes zostra.
Bolnike osamimo v izolacijski sobi s
podtlakom, vrata morajo biti zaprta, ob
vstopu v sobo uporabljajo zdravstveni
delavci visoko filtrirno masko, po potrebi tudi ostalo zaščitno opremo. Bolnik
zapusti sobo le, če je nujno in takrat
uporablja masko.
Zdravstvene ustanove imajo zaradi
večje učinkovitosti organizirano posebno službo, ki se ukvarja s preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih
okužb. Večino le-teh lahko preprečimo
ali vsaj zmanjšamo z enostavnimi ukrepi, med katerimi je na prvem mestu
higiena rok. Tega se moramo v vsakem trenutku zavedati vsi – predvsem
zdravstveni delavci, pa tudi bolniki in
obiskovalci!
IZKUŠNJE DVEH OSEB, OKUŽENIH Z
MRSO
Kako si odkril, da imaš MRSO?
Oseba A: Sam ne odkriješ. Ko sem po
poškodbi prišel iz UKC na rehabilitacijo

v URI Soča, so me testirali na bakterijo
MRSA, kakor to pač storijo pri vseh, ki
pridejo na novo. Prvi testi so bili negativni, a pri ponovnem pregledu so
ugotovili, da sem pozitiven.
Oseba B: Na UKC so me testirali in bil
sem pozitiven.
Kdo in na kakšen način ti je razložil, kaj je MRSA?
Oseba A: Sestra Irena na Soči nama je
z ženo razložila vse, kar naj bi vedela o
okužbi. Ker bakterija pri 60 stopinjah
postane neodporna, je bilo potrebno
posodo, posteljnino in obleko oprati
pri omenjeni temperaturi in jo na ta
način uničiti. Doma smo vse razkužili
in sčistili.
Oseba B: Razložili so mi, da to ni nevarna bakterija, da se največkrat dobi
zaradi ležanja, padca odpornosti. V
dolgotrajni bolniščnični oskrbi je to kar
pogost pojav.
Kako se je medicinsko osebje obnašalo do tebe?
Oseba A: Normalno, eni so imeli rokavice, eni predpasnik, tudi na fizioterapiji je bilo vse brez posebnosti, le da so
imeli nekateri rokavice in so si razkuževali roke.
Oseba B: Normalno, kot da ni nič, razen zaščitnih sredstev.
Kako so se do tebe obnašali tvoji
bližnji?
Oseba A: Normalno. Je pa žena, preden sem prišel domov, vse razkužila.
Oseba B: Nič posebnega, razen da so
se morali razkužiti.
Ali si bil v času okuženosti izoliran?
Oseba A: Da, bil sem izoliran v sobi 1,
kjer so bili vsi bolniki z MRSO.
Oseba B: Ja.
Ali je to vplivalo na tvoje zdravje
(počutje)?
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Oseba A: Nič.
Oseba B: Nisem čutil razlike.

Hana Ermenc | Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2)

Kako je to vplivalo na tvoje psihično počutje?
Oseba A: Malo je čudno, saj ti ni vseeno.
Oseba B: Nič posebnega.

NOV ZAKON UKINJA
PRAVICO DO INVALIDNINE

Ali si prejemal kakšna zdravila (antibiotike)?
Oseba A: Ne.
Oseba B: Ne.
Kako dolgo je trajalo zdravljenje?
Oseba A: Domov so me odpustili z
MRSO. Po določenem času sem se
skupaj z ženo in patronažno sestro
odločil, da se bom tega znebil. Seveda
sem želel vedeti, ali je mogoče bakterija »odšla«. Zato so mi vzeli brisa iz
nosu in dimelj, ki ju je žena nesla na
preiskavo. Omenim naj, da sem moral
za to plačati 136 €, saj mi lečeči zdravnik ni hotel napisati naročilnice. Bil
sem pozitiven, zato sem se dogovoril
za sprejem v URI Soča, kjer so me 5 dni
zapored vsako jutro kopali s posebno
tekočino, v nos so mi dajali mazilo, grgrati pa sem moral tudi neko tekočino.
Poleg tega so mi vsak dan zamenjali
posteljnino. Kolikor se spomnim, so mi
drugi dan zdravljenja vzeli bris, naslednjega še čez 3 dni. Ko je bil tudi tretji
zapored negativen, sem bil uradno ozdravljen.
Oseba B: Dvakrat po en teden so me
vsak dan tuširali, moral sem grgrati
neko tekočino in v nos so mi dajali mazilo.
Ali te še vedno preverjajo, če se
slučajno povrne?
Oseba A: Ne.
Oseba B: Ne, a ko sem bil na urgenci zaradi problemov z mehurjem, so v
kartoteki zasledili, da sem imel MRSO.
In takrat so me testirali.

S prvim januarjem letošnjega leta je začel veljati nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Z

akon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ureja pravice do starostne, predčasne,
invalidske, vdovske, družinske in delne
pokojnine. Zagotavlja tudi pravico do
poklicne rehabilitacije, do premestitve, do dela s krajšim delovnim časom
od polnega, do nadomestila za čas
poklicne rehabilitacije, do začasnega
nadomestila, do nadomestila za invalidnost, do delnega nadomestila ter do
letnega dodatka in dodatka za pomoč
in postrežbo.
Glavne spremembe ZPIZ-2 se kažejo v podaljšanju dejanske upokojitvene
starosti. Nov zakon je izenačil pogoje
za pridobitev starostne pokojnine za
moške in ženske in dvignil upokojitveno starost za oba spola na 65 let oziroma za moške na 43 let in ženske 41
let pokojninske dobe, to pomeni, da se
moški pred 60. letom in ženska pred
58. letom ne bosta mogla starostno
upokojiti. Vseeno pa se bodo lahko
upokojili po določbah starega zakona
(ZPIZ-1) tisti delovni invalidi, ki jim je na
dan 31. 12. 2012 do izpolnitve pogojev
za starostno upokojitev manjkalo do 3
leta starosti ali pokojninske dobe oz. invalidi II. ali III. kategorije invalidnosti, ki
so bili na dan 31. 12. 2012 prijavljeni na
Zavodu RS za zaposlovanje in jim je na
ta dan manjkalo za pridobitev pravice
do starostne pokojnine po predpisih
ZPIZ-1 do 5 let starosti in 5 let pokojninske dobe ali manj.

Pomembna sprememba v novem
ZPIZ-2 je tudi ta, da ukinja pravice do
invalidnine zaradi telesne okvare, kar pa
velja le za morebitne nove upravičence.
Vsem uživalcem invalidnine, ki so dobili
to pravico po starem ZPIZ-1, to pomeni,
po predpisih, veljavnih do uveljavitve
novega ZPIZ-2, se denarno nadomestilo
za telesno okvaro (invalidnina) izplačuje
v znesku, določenem za zadnji mesec
pred uveljavitvijo novega ZPIZ-2.
Spremenjena je tudi višina dodatka
za pomoč in postrežbo. Od 1. 1. 2013 dalje
dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb
po ZPIZ-2 znaša 292,11 evrov. Dodatek za
pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb znaša
146,00 evrov, dodatek za pomoč in postrežbo uživalca pokojnine, ki potrebuje
24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege pa 418,88 evrov.
Upravičenost do varstvenega
dodatka – ali ste vedeli?
Pri ugotavljanju upravičenosti do
varstvenega dodatka se ne glede
na vrednost vašega avtomobila
vaše osebno vozilo ne upošteva,
če je prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb (kar lahko dokazujete z dokumentom o odobritvi
predelanega vozila ali drugim dokumentom, ki dokazuje predelavo).
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Sašo Rink | Dostopnost grajenega okolja

LE ŠE MRTVA ČRKA NA PAPIRJU
Tako javni prostor nasploh kot stanovanjska gradnja se v Sloveniji načeloma v posledici
zakonodajnih zahtev počasi, a vztrajno spreminja na bolje.

N

e glede na to, da je slovenska
zakonodaja s področja dostopnosti glede na nekatere v
tem pogledu razvitejše države razmeroma mlada, je stanje na tem področju,
kar se tiče gibalno oviranih, razmeroma zadovoljivo. Verjetno se nekateri ne
boste strinjali z menoj, pa vendar – sam
sem prepotoval doberšen del Evrope
in spoznal, da se redkokatero mesto ali
država lahko pohvali s tako obsežnimi
prilagoditvami in urejenostjo javnega
prostora, kot smo je deležni v Sloveniji.
Vsekakor je potrebno še marsikaj postoriti, predvsem v zasebnih prostorih
v javni rabi (gostilne, trgovine, turistični
objekti ipd.). Torej, zaenkrat nam gre
kar dobro. Počasi družbena zavest, da
smo ovirani enakovreden in števanja
vreden, predvsem pa imanenten del
družbe, prodira v vse pore življenja. In
prav je tako.
Ne glede na prej navedeno pa vem,
da vse le ni tako rožnato. Zakonodaja
s področja gradnje objektov in oblikovanja javnega prostora sicer jasno določa pogoje in dolžnost zagotavljanja
dostopnosti, kljub temu pa vse prevečkrat ostane mrtva črka na papirju. Novozgrajene površine in stavbe so praviloma urejene v skladu z zakonodajo in
posledično dostopne, veliko pa je »novih« rešitev, ki ne ustrezajo zakonskim
kriterijem in standardom. Problem tiči v
dejstvu, da se projektanti in investitorji
ne zavedajo (niti nočejo) pomembnosti določb o zagotavljanju dostopnosti,
upravni organi pa v okviru izdaje ustreznih dovoljenj (gradbeno, uporabno)
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niti ne preverjajo konkretnega projekta
z vidika dostopnosti, marveč le, ali je
projektant oziroma investitor navedel, da projekt ustreza tudi zakonskim
zahtevam glede dostopnosti. To zanje
zadostuje – dovoljenje je izdano, škoda narejena, uveljavljanje pravic glede
dostopnosti pa je kasneje odvisno od
volje uporabnika – torej, kako pozorni smo na predmetne kršitve in ali jih
problematiziramo. Navadno žal ne. Urbanisti načeloma sicer upoštevajo zahteve po dostopnosti, vsaj kolikor se tiče
zahtev, vključenih v prostorske akte,

Zakonodajalec se očitno
dovolj ne zaveda pomembnosti dostopnega urejanja
zasebnih domov in univerzalne gradnje ter posledic,
ki jih ima na kasnejše življenje posameznika.
večji problem pa vidim pri oblikovanju
stavb. Na tem segmentu je največ (navadno čisto namernih) nepravilnosti,
kar je po mojem mnenju praviloma
posledica stroškovne politike investitorja (npr. ni dvigal, ozka vrata, majhne
sanitarije ... ). Da je res tako, potrjuje tudi
nedavna sprememba Zakona o graditvi objektov, ki je z obrazložitvijo, da
gre za prekomerno ekonomsko obremenitev investitorja, ukinila zahtevo,
da se pri večstanovanjskih stavbah z
več kot 10 stanovanji zahteva neoviran
dostop, vstop in uporaba funkcionalno

oviranim osebam za vsaj desetino stanovanj, kar je nepojemljivo!
V svežnju »kapitalsko« naravnanih
zakonodajnih rešitev, ki naj bi pospešile okrevanje gospodarstva, je s to
spremembo torej odhajajoča vlada v
prvi vrsti povozila osnovne človekove
pravice, ki s(m)o si jih težko priborili,
poleg tega pa na dolgi rok kratkovidno zvrtala dodatno luknjo v proračun. Zakonodajalec se očitno dovolj
ne zaveda pomembnosti dostopnega
urejanja zasebnih domov in univerzalne gradnje ter posledic, ki jih ima na
kasnejše življenje posameznika. Nedostopnost namreč stane! Vsi se staramo
in sleherna nepotrebna stopnica oziroma ovira v okolju postane v nekem
trenutku nepremostljiva in nas prisili v
menjavo našega »doma« – v skrajnem
primeru tudi dom za ostarele. Univerzalna oziroma dostopna gradnja bi
v takih primerih posamezniku omogočila najmanj nekajletno, če ne desetletno daljše bivanje v dotedanjem
okolju, manjše življenjske stroške (veliko starejših si raje plačuje oskrbo na
domu kot selitev – posledica je manj
razpoložljivih sredstev za življenje, velikokrat revščina), preprečila socialno
izključenost itd. Cena, ki jo plačuje
celotna družba vsled slabo oblikovanega in nedostopnega prostora, je
nedvomno prevelika, da bi jo lahko
spregledali.
Upajmo torej, da se zahteve po dostopnosti vrnejo v zakonodajo, ne kot
mrtve črke na papirju, ampak kot trdna
zaveza k boljšemu jutri vseh.
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Benjamin Žnidaršič | Sprejet nov zakon o elektronskih komunikacijah

KREPI SE VARSTVO UPORABNIKOV
Državni zbor je 20. decembra 2012 s 73 glasovi za in tremi proti sprejel nov zakon o elektronskih komunikacijah. Ker Slovenija z veliko zamudo uvaja spremembe evropskega pravnega reda na tem področju, ji je grozila naložitev dnevne kazni v višini 13.063
evrov.

E

vropska komisija je namreč zaradi zamude pred Sodiščem EU
sprožila tožbo zoper Slovenijo, s
čimer ji je začela groziti naložitev omenjene denarne kazni, če zakonodaja ne
bi bila sprejeta do izreka sodbe. V zvezi
s tem vladnim zakonskim predlogom
je največ polemik sprožila določba,
ki je predvidevala, da je za pridobitev
podatkov o identiteti komunicirajočih
posameznikov dovolj pisna zahteva državnega organa, in ne sodna odredba,
kot to določa veljavni zakon.
Na spornost te določbe z vidika varovanja zasebnosti je že v začetku oktobra opozorila informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar, poslanci in
poslanke pa so nato v skladu s svojimi
napovedmi na seji matičnega delovnega telesa v začetku decembra sporno
določbo črtali iz zakona.
Prav tako je sredi leta tudi Svet za
elektronske komunikacije RS dal kar
nekaj pripomb za zaščito končnih uporabnikov invalidov, ki imajo po Direktivi
2009/140/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 18. 12. 2009 zagotovljene
pravice v skladu s cilji Listine Evropske
unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o
pravicah invalidov. Regulativni okvir sedaj zagotavlja,
da imajo vsi uporabniki, tudi
končni uporabniki invalidi,
starejši uporabniki in uporabniki s posebnimi socialnimi potrebami, enostaven dostop do cenovno

ugodnih visokokakovostnih storitev.
Torej se lahko reče, da se z novim zakonom krepi varstvo pravic
potrošnikov in uporabnikov vključno z uporabniki invalidi in uporabniki
s posebnimi socialnimi
potrebami.
Pred sprejemom novega zakona so
poslanci v drugi obravnavi sprejeli še
dve koalicijski dopolnili k 54. in 57. čle-

SEK ZAKONODAJA
- http://www.sek-rs.si/1/
Zakonodaja.aspx
DIREKTIVA 2009/140/ES
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 25. novembra 2009
- http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2009:337:0037:0069
:SL:PDF
nu, ki sta nekoliko prilagodili določbe
glede podaljšanja in sprememb odločb o dodelitvi radijskih frekvenc.
Novi zakon sicer vzpostavlja prenovljeno regulativno
okolje za delovanje operaterjev, primerljivo z okoljem
v drugih državah EU, kar bo
izboljšalo
konkurenčnost
operaterjev in tudi spodbudilo nov
investicijski cikel v elektronske komuni-

kacije, predvsem v mobilno telefonijo
nove generacije in hitrejši širokopasovni internet.
Hkrati izboljšuje obstoječe rešitve za lažji in
hitrejši razvoj širokopasovnih omrežij. V tem
okviru se povečujejo
pristojnosti in aktivnosti nacionalnega
regulativnega organa, ki se bo skladno
z zakonom preimenoval iz agencije za
pošto in elektronske komunikacije v
agencijo za komunikacijska omrežja in
storitve.
Spremembe, ki jih prinaša zakon,
gredo tudi v smeri izboljšanja skupne
rabe komunikacijske infrastrukture,
zagotavljajo učinkovitejše upravljanje
in lažji dostop do radijskega spektra z
zmanjšanjem administrativnih ovir ter
uvedbo načel tehnološke in storitvene
nevtralnosti.
Zvišuje se varstvo zasebnosti in
osebnih podatkov končnih uporabnikov,
kar naj bi okrepilo zaupanje v uporabo
elektronskih komunikacij. V tem okviru
se na primer uvaja strožje pogoje za poseganje v terminalsko opremo naročnika
ali uporabnika – gre za tako imenovane
piškotke, katerih raba je bistveno bolj
omejena.
Zakon uvaja tudi načelo nevtralnosti
interneta, v skladu s katerim se vsak internetni promet skozi javno komunikacijsko
omrežje obravnava enakovredno, torej
neodvisno od vsebine, aplikacije, storitev,
naprave, vira ali cilja komunikacije.
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Petra Grabner, dipl. delovni terapevt | Utrinki s sejma Rehacare 2012 – Dusseldorf

ALI LAHKO VOZIM S SVOJO DIAGNOZO?
Rehacare je mednarodni sejem rehabilitacijskih tehnologij, nege in preventive, ki je potekal od 25. do 28. septembra 2012.

R

ehacare je s svojo več kot tride- vi avtomobilov. Ponudba različnih raz- sedanje v avtomobil in iz njega, ter lasetletno tradicijo postal vodilni stavljalcev in predelovalcev avtomo- stno proizvodnjo vozičkov na elektrosejem na področju rehabilita- bilov za različne vrste invalidnosti je motorni pogon. Podjetje Paravan se z
cije. Razstavljalci predstavljajo različna bila obsežna, daleč največje pa je prav lastnim razvojem, lastno prototipno
pomagala za invalidne osebe, invalid- podjetje Paravan. Nahaja se v nemški proizvodnjo in proizvodnjo ostalih
ske vozičke, ortopedske pripomočke, vasici Aichelau in zaposluje 140 ljudi. komponent za predelavo avtomobila
pripomočke za vidno in slušno priza- Poleg mehanskih in elektronskih pre- uvršča v vrh evropskih proizvajalcev
za zahtevne predelave vozil.
dete, računalniško podporno
Ne skrbijo zgolj za brezhibno
tehnologijo ter opremo za
predelavo avtomobilov, amčiščenje, dezinfekcijo in ravnapak se v največji meri posvenje z odpadki v rehabilitacijčajo vsakemu vozniku poseskih centrih.
bej. Da ga čim bolj popolno
Na ogromnem sejmišču v
pripravijo za vožnjo, vodijo
severnem delu Dusseldorfa
svojo avtošolo z usposobljese vsako leto predstavi več
nimi inštruktorji vožnje in
kot 750 različnih mednarolasten vozni park. S tem nadnih ponudnikov medicinmenom so že v izhodišču posko-tehničnih pripomočkov,
stavili tovarno v kraj z majhno
inovatorjev, spodbudnikov
poseljenostjo, kjer se lahko
samostojnega življenja, prevozniki urijo v vožnji in se nadelovalcev vozil in stanovanj
učijo rokovanja z zahtevnimi
... Novosti na tem področju si
komandami za upravljanje
tako lahko invalidne osebe in
vozil. Tistim posameznikom,
njihovi svojci, starejši ljudje in
ki še nimajo vozniškega izpivsi, ki pomoči potrebnim žeta, najprej omogočajo opralijo pomagati k neodvisnemu
vljanje izpita v avtošoli in šele
in polnemu življenju, ogledanato pristopijo k izbiri ter najo na enem mestu.
činu izbire najprimernejšega
Sejma sem se udeležila
skupaj s člani Zveze paraplevozila in njegove predelave. V
gikov in ena od mojih nalog
svojem obsegu imajo namreč
Prilagoditev avtomobila na ročno upravljanje (foto: Petra Grabje bila, srečati se s predstavnibogat vozni park različnih
ner)
ki tovarne Paravan, vodilnimi
testnih vozil z raznovrstnimi
evropskimi mojstri v predelapredelavami.
Na sejmu smo si lahko ogledali
delav vozil se ukvarjajo tudi z lastno
proizvodnjo različnih avtomobilskih enega od njihovih najnovejših proizvoDA, lahko vozim s svojo
sedežev, ki so izdelani individualno za dov, tako imenovani “Seat collection”
diagnozo!
potrebe uporabnika, z najrazličnejšimi ali artikulacijski sedež z vstajanjem. Gre
funkcijami, ki uporabniku olajšajo po- za vrtljiv sedež, ki se zavrti okoli svoje
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[
osi in se lahko pomakne iz vozila ter pri
vstajanju nagne naprej, kar olajša fazo
vstajanja. Poleg enostavnega vstopa in
izstopa nudi tudi protibolečinsko vožnjo, saj je ergonomsko prilagojen.
Moj prijetni sogovornik je bil Jochen Keppler, ki je odgovoren za
prodajo na evropskem trgu. Pozanimala sem se, katero je najpogostejše
vprašanje uporabnikov. Odgovoril je, da
je najpogostejše: ali lahko vozim s svojo diagnozo? Njihov odgovor se glasi:
“Da!” Vsak avtomobil lahko predelajo za
vsakega posameznika, tudi za tistega z
najtežjo oziroma najvišjo možno okvaro
(amputiranci, multipla skleroza, težka tetraplegija, mišična distrofija ... ). Paravan
se lahko pohvali z zelo znanim t.i. »Space
drive« sistemom. Space drive je pogonska tehnika daljinskega upravljalnika. Ta
preko posebnega joystika pošilja signale na dva servo motorja za zavoro, plin
in volan. Možnost upravljanja le-tega je
z brado, roko, nogo, prsti ... ).
V njihov delovni tim je vključena
svetovalna skupina, ki vključuje različne terapevte, mehanike, serviserje
in zdravnike. Tako kot pri nas tudi v
Nemčiji zdravniki določijo stopnjo prizadetosti in potrebe predelave vozila.
Sodelujejo z različnimi klinikami in univerzami po Nemčiji.
Predelava vozila običajno traja nekaj tednov, uporabnik pa mora biti na

Podjetje Paravan - vodilni v predelavi
avtomobilov (foto: Petra Grabner)

začetku prisoten nekaj dni, da se opravijo vsi potrebni testi, meritve in dogovori. Ta čas lahko biva v prilagojenem
hotelu v bližini tovarne. Ob zaključku
del se mora spet vrniti in takrat se opravijo individualne finalne nastavitve. V
tem času mu nudijo praktično usposabljanje ter vožnjo s predelanimi vozili. Trening vožnje se najprej izvaja po
parkirišču, nato pa po okoliških vaških
cestah, kjer ni prometa. Njihov program vključuje tudi ponudbo prodaje
različnih vozil, ki jih lahko predelajo za
potrebe uporabnika.
“Živeti sanje“ je vpogled
v celovit in celosten
Paravan. Njihov moto:
“Daj invalidni
osebi nazaj svojo
svobodo.”

Paravan vodi cilj, da lahko stranka
vse potrebne operacije od nakupa vozila do predelave, usposabljanja ter celo
avtošole in pridobitve vozniškega izpita opravi na enem mestu. Tovarna tako
poleg različnih inovacij, oblikovanja in
proizvajanja nudi celostno obravnavo. Njihov moto je: Daj invalidni osebi
nazaj svojo svobodo. “Živeti sanje “ je
vpogled v celovit in celosten Paravan.
Vse našteto in opisano se sliši krasno
in lepo ... Kaj pa stroški? Stroški predelave niso majhni. Za primer naj dam
zelo zahtevno predelavo lastnega vozila z montažo “Space drive“ elektronike. Strošek takšne predelave znese cca
100.000 eur. Dobra novica je, da je plačnik po večini zavod za zdravstveno zavarovanje. Vedeti pa moramo, da imajo
v Nemčiji drugačne oblike zavarovanj.
Vse skupaj se sliši zelo pravljično, še
posebej za našo deželico, kjer nimamo
niti uradnega predelovalca avtomobilov. Vsekakor bi bil prvi korak v tej smeri
več kot dobrodošel.
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Jaka Jug

ZANIMIV
ŠTIRIKOLESNIK

S

kupina mladih zanesenjakov, v
kateri sodelujejo tudi paraplegiki, pripravlja zanimiv in vsestranski izdelek eGO. To je štirikolesno
vozilo na električni pogon, ki temelji
na MagicPie3 platformi v izvedbi 2WD
ali 4WD za zahtevnejše terene. Vozilo
je namenjeno zabavni vožnji in zelo
primerno tudi za ljudi z gibalno oviranostjo. Osnovni cilj pa je ponuditi
cenovno ugodno vozilo, ker podobna
tovrstna vozila, ki jih trenutno ponuja
konkurenca, cenovno niso primerna
za trg v Sloveniji in državah nekdanje
Jugoslavije.

Zanimiv štirikolesnik
(foto: arhiv mladih zanesenjakov)

Ljudje se ne
spotaknejo ob gore,
temveč ob krtine.
(Konfucij)
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Janko Zupan | Obnovitvena rehabilitacija

EKSKLUZIVNO — NOVA ZDRAVILIŠČA V
PONUDBI SKUPINSKE OBNOVITVENE
REHABILITACIJE

Zveza paraplegikov Slovenije kot reprezentativna invalidska organizacija organizira
skupinsko obnovitveno rehabilitacijo (SOR) v takšni obliki od leta 1994.

D

o leta 2005 je bila med desti- ena novost – izvajanje SOR v Domu Panacijami, kjer je potekala SOR, cug tudi čez poletje.
Če povzamem – zdravilišča, kjer bo
poleg Zdravilišča Laško in Term
Čatež tudi Pineta pri Novigradu. Termini leta 2013 potekala SOR, so naslednja:
so bili 14-dnevni. Z letom 2006 se je SOR Thermana Laško, Terme Čatež,
v Pineti zaključila, nadaljevala se je v Zdra- Terme Zreče, Zdravilišče Radenci,
vilišču Laško in Termah Čatež, novost pa Terme Dobrna, Terme Moravske
je bila, da so se poleg 14- uvedli tudi 10- Toplice in Dom Pacug.
Ker tri zdravilišča že dobro poznate,
in 17-dnevni termini. Ker je bil interes za
10-dnevne zanemarljiv, so z naslednjim naj na kratko predstavim nova tri (poleg
letom ostali le 14- in 17-dnevni. Nato do Doma Pacug). Njihov skupni imenovalec
leta 2010, ko smo ponudbi dodali še Ter- je, da nimajo dvigala za v bazen, zato je
le-ta dostopen le paraplegikom, ki lahko
me Zreče, ni bilo sprememb.
Leta 2012 se je prvič zgodilo, da so morali udeleženci
SOR v enem izmed zdravilišč
doplačati, in sicer zaradi prevelike razlike med cenama (tisto, ki
jo prizna ZZZS, in tisto, ki so jo
zahtevali v zdravilišču). Logična
posledica je bil precejšen upad
obiska na tej destinaciji. Pri ZPS
smo se zato ozrli še po drugih
zdraviliščih, kjer bi bila ponudba
Letos obnovitvena tudi v Pacugu (foto: arhiv ZPS)
bolj ugodna, zlasti ker smo za
obnovitveno rehabilitacijo že
drugo leto zapored prejeli manjša sred- brez pomoči pridejo v vodo. Za tiste, ki
stva glede na leto nazaj. Lani jeseni smo ne morejo, imajo »Hubbard« terapijo,
povabili vse slovenske naravne toplice k tako ne bodo ostali brez termalne vode.
V Radencih je velik parkirni prostor, v
oddaji ponudbe. Zanimanje je bilo po
pričakovanjih veliko. Po pregledu prispe- zdravilišče sta dva vhoda, pred enim je
lih ponudb je bilo potrebno obiskati vsa dokaj strma klančina, medtem ko je druzainteresirana zdravilišča, da se prepriča- gi dostop popolnoma raven. V hotelu
mo, ali so dejansko primerna za nas. V Izvir ponujajo pet sob, ki so prilagojene
končni izbor so prišla tri. Čaka pa vas še osebam, vezanim na invalidski voziček.
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Dostop do terapij je brez ovir. Po zatrjevanju so le-te prilagojene našim potrebam, nimajo pa 24-urne zdravstvene
oskrbe, kar pomeni, da so toplice bolj
primerne za povsem samostojne paraplegike in tiste s spremstvom.
V Moravskih Toplicah so terapije v
hotelu Termal, kjer imajo tri sobe prilagojene osebam, vezanim na invalidski
voziček. Še tri prilagojene sobe imajo v hotelu Ajda; hotela sta povezana
med seboj, zato za dostop do terapij,
ki je brez kakršnihkoli ovir, ni potrebno
zapustiti objekta. Žal nimajo
bolniškega dela, niti 24-urne
zdravstvene oskrbe.
Terme Dobrna ponujajo v
hotelu Vita šest sob, primernih
za osebe na vozičkih. Do terapij
imajo urejen dostop, nemogoč
pa je do zunanjega bazena, do
katerega vodi nekaj stopnic.
V zdraviliščih, ki bodo dodana letošnji ponudbi, bo lahko v
vsakem terminu koristilo SOR
do šest oseb hkrati. O pogojih,
kot so število in trajanje terapij, možne
druge aktivnosti, morebitno doplačilo
za posamezno zdravilišče in podobno,
bodo člani obveščeni. Termini bodo 14in 17-dnevni.
Pričetek planiramo v začetku maja,
v Termah Čatež pa nekoliko kasneje, saj
bodo termini skoncentrirani na poletne
mesece, prav tako tudi v Domu Pacug.
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Mirjam Kanalec | Pogovor z direktorjem Doma paraplegikov d.o.o.

OBNOVITVENA REHABILITACIJA
TUDI V PACUGU
Prvega marca je postal direktor Središče zdravja in počitka ZPS Damjan Hovnik. Napoveduje nam številne spremembe, največja pa je ta, da bo letos tudi tam potekala
obnovitvena rehabilitacija.

Damjan Hovnik, direktor Doma paraplegikov d.o.o. (foto: arhiv ZPS)

Poznamo te kot podpredsednika Zveze, predsednika Društva paraplegikov Koroške, aktivnega kegljača, atleta … Poleg tega si redno
zaposlen. Kako boš uspel opravljati
še delo direktorja? In kaj je tisto,
kar je botrovalo tej odločitvi?
Ja, za polovičen delovni čas sem zaposlen pri Občini Ravne na Koroškem,
sem predsednik Društva paraplegikov
Koroške, podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije ter od 1. marca tudi
direktor Doma paraplegikov v Pacugu.
Že leta sem z veseljem zahajal v omenjeni dom, ker smo tam paraplegiki in
tetraplegiki lahko povsem samostojni.
Skozi ves čas svojega letovanja sem

imel pripombe oziroma konstruktivne vljal. Ljudje, ki me poznajo, vedo, da
predloge, kako bi izboljšali poslovanje bo stvar stekla, kot mora. Ko bo Dom
in delovanje, da bi postal dom prija- odprt, se bodo odgovornosti razdelile
znejši do uporabnikov. Ko sem postal med zaposlene, tako da moja fizična
podpredsednik Zveze paraplegikov prisotnost niti ne bo potrebna – razen
Slovenije, smo ustanovili Komisijo za občasnih kontrol, sestankov z zaposlenepremičnine, kjer smo razpravljali o nimi ter ostalih tekočih del.
poslovanju vseh nepremičnin Zveze,
seveda tudi Doma v Pacugu. Porajali so
Čeprav si direktor postal šele v
se raznorazni predlogi, ki sem jih strnil začetku marca, si bil zadnje tri mein podal nadzornemu svetu. Pozvali so sece že polno vpet v dogajanje. Kaj
me, naj pripravim celoten plan dela, se je dogajalo oz. kaj se trenutno
tako sem bil kmalu imenovan tudi za dogaja v Pacugu?
direktorja Doma paraplegikov. Sprejel
Dogajalo se je mnogo stvari in se
sem izziv, da bi letovišču dodali tisti še dogajajo, tako da sploh ne vem,
kanček mozaika, ki mu je v vseh teh le- kje bi začel. Največja sprememba, ki
tih manjkal, da bi mu vdihnili dušo. Me- jo prinaša letošnje leto, bo tamkajšnje
nim, da se člani premalo zavedamo, ka- koriščenje obnovitvene rehabilitacije.
kšen biser imamo na obali, še posebej Naši člani so zdaj obiskovali zdravilišča
v današnjem času
vsesplošne krize in
recesije, da imamo
možnost obnovitvene rehabilitacije
pod vročim sredozemskim soncem,
v bazenu z morsko
vodo, masažo in fizioterapijo … Malo
ljudi si to lahko privošči, za naše člane
pa je 14-dnevna rehabilitacija zastonj.
Vsekakor se bom
Na novo opremljena kuhinja v Pacugu - sistem cateringa se
potrudil, da bom to
ukinja. (foto: arhiv ZPS)
delo dobro opra29
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se je razvila kot splet akupresure, ljudskega zdravilstva in umetnosti dotika. V
dobesednem prevodu pomeni pritisk s
prsti (shi = prst, atsu = pritisk). Temelji na
teoriji kitajske tradicionalne medicine,
stare preko 4000 let. Energija, ki se pretaka po energetskih poteh, imenovanih
meridiani, lahko tudi
zlate nitke, je ključna
za zdravje oz. nastanek bolezni. Shiatsu
je zdravilna metoda,
ki telesu pomaga
uravnotežiti pretok
energije in v največji
meri izkoristiti moči
za samozdravljenje.
Je mehka masaža,
prijetna, krepčilna,
sprostitvena in ugodno vpliva na dobro
počutje.
Terapevt
Prostori so že opremljeni z vsemi pripomočki, ki so potrebni za
poleg prstov pri
kakovostno fizioterapijo para ali tetraplegika. (foto: arhiv ZPS)
masiranju uporablja
členke, dlani, komolZagotovo bo »nova metla« uve- ce, kolena in stopala. Izkorišča težo svodla kar nekaj novosti. Kaj bi izpo- jega telesa. Tehnike masaže so statične
in dinamične, kar pomeni, da lahko
stavil?
V bistvu bo spremenjen celoten človeka pomirijo ali poživijo. Vključusistem dela. Izpostavil bi zaposlitev ku- jejo pritiske na akupresurne točke, ki
harice, pomočnice kuharice, sobarice potekajo vzdolž meridianov, raztezanje
in čistilke, maserke, fizioterapevtke ter udov, gnetenje in gladenje mišic, oddveh študentk pri točilnem pultu. S pravljanje blokad, posebna pozornost
tem bomo, kot sam rad rečem, domu je namenjena hrbtenici.
Poleg tega smo si omislili tudi
dali dušo, tam bodo pripravljali hrano,
obratoval bo točilni pult, opravljale se watqi – vodni shiatsu. Oseba v vodi
bodo masaže in fizioterapije, seveda leži na hrbtu, pri tem si pomagamo s
ob kopanju v bazenu. Na razpolago bo plovčki (pene v obliki dolgih špagetov),
tudi prilagojen kombi, tako da bo v po- da se telo popolnoma sprosti. Človek
poldanskem času omogočen prevoz izgubi občutek za čas, telo raztezamo
z mehkimi potegi v vodi, skratka pododo bližnjih mest in nazaj.
ben je kot shiatsu. Deluje sprostitveno,
Ali bodo člani na OR v Pacugu tako da ljudje v veliki večini na koncu
terapije zaspijo.
imeli tudi fizioterapijo?
Vsekakor bo v sklopu obnovitvene
Opažamo, da se količina fiziorehabilitacije poskrbljeno za fizioterapijo. Poleg klasične fizioterapije, kot smo terapije v zdraviliščih krči. Kakšne
je vajeni iz zdravilišč, bomo imeli tudi fizioterapevtske storitve načrtujete
shiatsu. Ta masaža izhaja z Japonske in v Pacugu?
v Laškem, Čatežu in Zrečah, letos pa
bodo lahko na obnovitveno rehabilitacijo prišli tudi na morje. S pripravami
smo začeli že lansko jesen, s pomočjo
sredstev FIHO smo nabavili opremo za
kuhinjo, jedilnico, opremo, potrebno za
masažo in fizioterapijo, biserno kopel ...

30

Člani bodo lahko izbirali med velikim
številom različnih terapij, v prvi vrsti bosta
masaža, ki bo efektivno trajala 30 minut,
in fizioterapija (na izbiro bo klasično razgibavanje, shiatsu ali watqi-shiatsu v morski
vodi). Poleg tega bodo lahko uporabljali
motomed, stojko ter ostale pripomočke,
ki bodo na razpolago. Možna bo elektrostimulacija in protibolečinska terapija. Vse
seveda v dogovoru z zdravnikom, ki bo
opravil sprejem in odpust.
Nekateri obiskovalci Pacuga so
pogrešali, da bi naročili pijačo ali
kak prigrizek tudi v času, ko ni bilo
obrokov. Zaenkrat je bilo to moč
naročiti le pri obrokih, drugače je
bila na razpolago pijača iz avtomatov. Se obeta sprememba?
Absolutno! Ena izmed mojih prvih
idej je bila odstraniti sistem avtomatov ter pričeti s točenjem izza točilnega pulta. Kuhinja in točilni pult bosta
obratovala nemoteno, za podaljšanje
obratovalnega časa pa bomo podali
prošnjo na občino Piran. Od odloka je
odvisno, kdaj bo točilni pult obratoval.
Hrana bo po želji lahko »a la carte« (v
primeru obiskovalcev). Točilni pult bo
odprt tudi za zunanje goste, zapornica
vhoda bo takrat odprta, tako da bodo
mimoidoči lahko v miru popili kavico
ali osvežilno pijačo na naši terasi.
In kakšne bodo cene, če bo kdo
hotel npr. popiti kavico, pivo ali kaj
pojesti?
Cene bodo normalne, dostopne
za vso populacijo, absolutno ne bomo
pretiravali z njimi, a v mislih je vseeno
treba imeti plače za zaposlene in poravnavo stroškov delovanja Doma.
Kako pa bo poskrbljeno za zabavo? Nekateri ne želijo v Pacug,
ker pravijo, da so izolirani od ostale
okolice. Pa še do morja ne pridejo.
Kot sem že povedal, nameravamo
domu dati dušo. Obratoval bo točilni
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pult, kuhinja, poskrbeli bomo za glasbo ob bazenu ter pred teraso. Kdor bo
hotel do morja, bo lahko v popoldanskem času izkoristil prevoz s kombijem,
v dopoldanskem času pa bodo potekale terapije. Enkrat tedensko načrtujemo večerjo z žara, ki ga bomo uredili v
sklopu večanja bazenske terase.
Si lahko uporabniki OR obetajo
še kakšne dodatne storitve?
Ob koncu tedna načrtujemo izlete
v bližnje turistično zanimive kraje, npr.
ogled Sečoveljskih solin, kobilarne Lipica, Postojnske jame, Luke Koper, odvisno pač od koristnikov doma.
Šušlja se, da bo po novem potrebno za večino zdravilišč doplačevati. Bo tako tudi v Domu?
Ne načrtujemo nobenih doplačil,
nasprotno, v primerjavi s sedanjimi ponudbami zdravilišč bo možnih bistveno več terapij po kakovosti in količini.
A se lahko vsak prijavi na obnovitveno rehabilitacijo v Pacug? Tudi
tisti, ki potrebujejo pomoč spremljevalca?
Vsekakor se lahko prijavi vsak član,
podobno kot v zdraviliščih; član, ki potrebuje spremljevalca, bo to označil na
prijavnici. O tem nadalje odloča Komisija za SOR v okviru Zveze paraplegikov

Jedilnica že ima nove mize. (foto: arhiv ZPS)

Slovenije. Spremljevalci bodo lahko individualno koristili terapije, zagotovljen
bodo imeli tudi polni penzion. Žal pa
za letos še ne načrtujemo pomoči medicinskega osebja.
Kaj pa termini?
Zaradi organizacije dela bomo v letošnjem letu imeli 14- dnevno obnovitveno rehabilitacijo, če pa bo slučajno
veliko povpraševanje po 17- dnevnih
terminih, se bomo prilagodili in organizirali tudi takšne skupine.
Ali bo možno tudi individualno
letovanje, ki je potekalo do sedaj?
V prvi vrsti bo Dom namenjen obnovitveni rehabilitaciji. Če bodo na razpolago ostali določeni termini, pa bo
možno tudi individualno letovanje. Vodili bomo natančno evidenco zasedenosti doma in v primeru kakšne »luknje«
bomo člane po elektronski pošti obvestili o prostih terminih, lahko le 2 dni, 5
dni, tako bomo zapolnili vse kapacitete.
In kakšne bodo cene takega dopusta?
Cena polnega penziona naj bi za
člane, svojce in zaposlene na Zvezi
dnevno stala 34,80 €.
Kaj pa letovanje v okviru društev,
kot smo bili vajeni v preteklih letih?
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VSREDIŠČU

Za društva je situacija podobna
kot za individualno letovanje, zato predlagam članom, ki so zainteresirani za
koriščenje obnovitvene rehabilitacije
skupaj v eni skupini, da to navedejo na
prijavnicah, tako bomo lahko naredili
razporede, s katerimi bomo karseda
ustregli vsem željam.
Se ti zdi, da te morda česa nisem
vprašala? So še kakšne druge novosti?
O novostih sem pravzaprav govoril
skozi ves intervju. Morda naj povem še
to, da smo s podjetjem, ki prodaja medicinske pripomočke, sklenili dogovor
o brezplačni izposoji dvigala za tetraplegike (iz postelje in v posteljo).
Nisem pa nič govoril o kapaciteti.
14 postelj je zgoraj v nastanitvenem
delu ter 2 spodaj, v tako imenovani
zdravniški sobi.
Pri našem članu, ki opravlja mizarska dela, smo naročili 6 povišanih
ležalnikov (višina 50 cm), ki bodo ob
bazenu namenjeni najtežje prizadetim
članom. Stalno bo prisoten reševalec,
ki bo opravljal tudi razne animacije v
vodi in poskrbel za dobro počutje obiskovalcev.
Gosti, nastanjeni v Pacugu, bodo
imeli možnost popravila svojega vozička ali ogled raznih modelov v razstavnem prostoru Doma.

Uporabniki OR se bodo lahko sproščali v biserni kopeli. (foto: arhiv ZPS)
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Franci Škrbina | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Novomeško društvo je ob zaključku dokaj uspešnega leta organiziralo tradicionalno
prednovoletno srečanje v Gostišču Pugelj, zaposlili pa smo tudi novo osebno asistentko,
ki bo pomagala članicam in članom pri vsakodnevnih opravilih.
NADZOR IZ ZVEZE PARAPLEGIKOV
Društvo so obiskali računovodkinji Cvetka in Veronika iz Zveze
paraplegikov Slovenije ter predsednik
Dane Kastelic, da pregledajo računovodsko dokumentacijo o delu društva. Naš interni knjigovodja Srečko
Žlebnik jim je predložil zahtevano
dokumentacijo, da sta se računovodkinji lahko lotili dela. Po pregledu sta
sklenili, da nimata pripomb, in poudarili, da imamo skrbno urejene dokumente. Na koncu so nas pohvalili
in podali nekaj napotkov, kako si olajšamo delo s tem, da vodimo skupne
evidence.
NOVA OSEBNA ASISTENTKA
Osebna asistenca se izvaja z namenom, da zagotovimo podporo tetraplegikom in paraplegikom pri osebni,
zdravstveni in socialni oskrbi, gospo-

Anita Mohar, osebna asistentka
(foto: Franci Škrbina)
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Računovodkinji Cvetka in Veronika iz ZPS (foto: Franci Škrbina)

dinjskih opravilih, spremstvu in še čem.
Do zdaj je bila preko javnih del pri tem
programu zaposlena Tatjana Pucelj
– osebna asistentka, ki nam je bila v
veliko pomoč na terenu in včasih tudi
v društvenih prostorih. Leto je hitro
naokrog in ker ji je pogodba potekla,
smo morali opraviti razgovore za novo
asistentko. Prijavilo se je sedem kandidatk in kandidatov. Odločili smo se za
Anito Mohar, ki prihaja iz Novega mesta. Je mlada in simpatična, zato smo
prepričani, da bodo članice ter člani
veseli njene družbe in nujno potrebne
vsakdanje pomoči. Seveda pa bomo
pogrešali našo dosedanjo asistentko
Tatjano, s katero smo se res vsi dobro
razumeli. Povabili smo jo, naj nas večkrat obišče.

Martina Glavič
PREDNOVOLETNO SREČANJE
Ob zaključku uspešnega leta smo
imeli tradicionalno prednovoletno
srečanje, ki je bilo ponovno v gostišču Pugelj (dostopno z invalidskim
vozičkom) v Ždinji vasi. Srečanja se je s
svojci in nekaterimi stalnimi sodelavci
udeležilo več kot sto članic in članov,
med katerimi so bili tudi novi prišleki.
Številčne udeležbe smo bili zelo veseli,
saj je to priložnost, ko se s svojci in ostalimi člani srečamo ter skupaj uživamo
v kulturnem programu. S svojim nastopom so nas ponovno navdušili
Tomaševi iz Božakovega: vnuki Tomaž,
Janez in Jožko, snaha Marija in sin Jože
od našega člana Jožeta Nemaniča.
Takšni dogodki, kot je prednovoletno
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Članice in člani na srečanju v Gostišču Pugelj (foto: Franci Škrbina)

srečanje, so za člane nepozabni, saj
so sicer prikrajšani za oglede številnih
kulturnih prireditev (tudi zaradi arhitekturnih ovir). Nastopajoči so ustvarili
enkratno vzdušje, njihovo petje in igranje je seglo do srca. Ob spremljavi
harmonike so nato s petjem nadaljevali
tudi člani sami, saj pravijo, da brez tega
ne gre. Držijo se pregovora »Kdor poje,
slabo ne misli.« Srečanje smo zaključili
z lepimi mislimi in dobrimi željami za
prihodnost.
Franci Škrbina
NAŠA STOJNICA V QLANDIJI V NOVEM
MESTU
9. marca je trgovski center Qlandija v Novem mestu praznoval drugo
obletnico. Pripravili so izredno pester
program. Igrala je Mestna godba Novo
mesto, njihov nastop pa so spremljale
mažoretke. Kasneje so pri vhodu v trgovino Spar razrezali torto velikanko ter
ponudili kozarček iz Vinoteke Šturm.
Ob 12. uri je sledila svečana predaja
dveh invalidskih vozičkov, ki ju je podarila trgovina Sanolabor trgovskemu
centru Qlandija. Vozička bosta na voljo
za izposojo vsem tistim obiskovalcem

centra, ki zaradi zdravstvenih težav
težje hodijo. Dogodek so popestrili varovanci VDC Novo mesto in VDC Sonček, ki so predstavili ples na vozičkih
pod vodstvom Klemna Pirmana ter
zaigrali na harmoniko. Lepo jih je bilo
videti. Kasneje so za najmlajše pripravili
otroško predstavo ter delavnice.
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Praznovanju smo se pridružili tudi
nekateri člani Društva paraplegikov
Dolenjske, Bele krajine in Posavja s
svojo stojnico. Predstavili smo se kot
društvo, ki združuje invalidne osebe
z diagnozo tetraplegija, paraplegija,
tetrapareza in parapareza zaradi posledic nesreč, prometnih nesreč, raznih
padcev, obolenj na hrbtenjači in drugo. Razstavili smo naš interni časopis
Optimist, da so si lahko zainteresirani
ogledali, kaj se je dogajalo v preteklem
letu. Naša stojnica je bila polna ročnih
izdelkov članic. Videti je bilo veliko nakita iz perlic, čudovite vezane vizitke,
kvačkane angelčke, poslikane pirhe in
slike. Vse te krasne umetnine izdelujejo naše članice same doma ali v društvenih prostorih, kjer pogosto skupno
ustvarjajo.
Po končanem programu, ko smo
pospravili stojnico, smo seveda odšli še
malo po nakupih. Mnogi trgovci so namreč v čast drugemu rojstnemu dnevu
ponudili popuste in druge ugodnosti,
ki se jih je splačalo izkoristiti. Bilo je zelo
pestro!

Dogodek so popestrili varovanci VDC Novo mesto in VDC Sonček, ki so predstavili ples na
vozičkih pod vodstvom Klemna Pirmana. (foto: Franci Škrbina)

33

[

DELODRUŠTEV

]

Ljubica Jančar | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Poslovili smo se od starega leta in pokopali Pusta. A zime kar noče biti konec. Skozi okno
gledamo na pobeljene poljane in si želimo, da bi posijalo toplo sonce, ki bi nam omogočilo kakšen lep sprehod. Pa nič ne kaže, da bi zvončki pobelili travnike, in tudi trobentice še niso zatrobile svojih pomladnih pesmi.

K

o smo se poslavljali od starega leta, se je zbralo lepo število članov s svojci in prijatelji.
Imeli smo se zares lepo, zato so ure
druženja prehitro minile. V času pustnih šem smo si nataknili maske in
nekateri obdržali kar lanske. Ker je bilo
prav v tem času vreme dokaj muhasto,
se nismo zbrali v večjem številu, ampak
smo vsak zase v svojem okolju preganjali zimo.
Tudi športniki v teh mrzlih dneh
niso preveč pretegovali svojih mišic,
dejavni so bili le slikarji in kulturniki. V
svojih vrstah imamo enega poeta, ki
ni pozabil na kulturni praznik. No, mogoče bi tudi to šlo kar mimo, če ne bi
na njegovo veliko presenečenje prijatelji pripravili kulturnega večera. Bilo
je lepo in zabavno, s skupnimi močmi
smo ustvarili pesem in ki jo prilagam
na koncu mojega poročanja.

Slovo od starega leta (foto: arhiv DPG)
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Zdaj so pred nami nove naloge, zadolžitve in načrti. V programu je najprej
praznovanje dneva žena, ki je dolgoletna tradicija društva, saj ne smemo
pozabiti članic, brez katerih bi bile naše
vrste osiromašene in nezanimive. Druga
zadolžitev, ki je pred vrati, je občni zbor
društva, za katerega je potrebno veliko
priprav in »papirnate vojske«. S pomladjo bo potrebno krepko zavihati rokave za
izvedbo vseh načrtov, ki so bili sprejeti
na zadnji seji. Dodati pa bo treba tudi tiste, ki še niso bili dorečeni, a jih naši člani
pričakujejo. A o njih bomo poročali, ko
se spet oglasimo. Lep pozdrav in veliko
uspehov želimo drugim društvom pri
izvajanju njihovih načrtov.
Janez Učakar
V ŠKOFJI LOKI SLAVILI MARIBORČANI
Društvo paraplegikov Gorenjske je
18. januarja na kegljišču v Škofji Loki

Kegljanje v Škofji Loki (foto: arhiv DPG)

organiziralo tradicionalni meddruštveni kegljaški turnir. Turnir je potekal v prijetnem prijateljskem vzdušju,
udeležilo pa se ga je 36 kegljačic in
kegljačev iz osmih deželnih društev.
Izostali so le dolenjski kegljači. Tudi
slabe vremenske razmere turnirja niso
okrnile, saj je potekal po planu.
Zima je za invalide najbolj neugoden letni čas, saj se poleg mraza ukvarjamo tudi s snežnimi nevšečnostmi.
Letos ni bilo nič drugače, saj do zadnjega nismo vedeli, če bomo uspeli.
Ampak na Gorenjskem se ne damo, saj
smo znani po trmi. Tako smo 18. januarja priredili že tradicionalno tekmovanje
v kegljanju. Na njem se je pomerilo 36
tekmovalcev iz osmih deželnih društev,
ki so tekmovali ekipno in posamično.
Najboljše se je odrezala ekipa DP Maribor, ki je z 950 podrtimi keglji suvereno
zmagala. Na drugo mesto se je uvrstilo
DP Celje z 886 podrtimi keglji, odlično
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tretje mesto pa so si prislužili tekmovalci DP Murska Sobota (840 kegljev).
Posamično so pri moških osvojili: prvo
mesto Zoran Štuclin DP-CE (246 kegljev), drugo mesto pa sta si z 241 keglji
delila Franc Simonič in Miran Jernejšek
(oba DP-MB). Pri ženskah je slavila Nataša Godec DP-MB (203), druga je bila
Cvetka Štirn DP-LJ (193) in tretja Marta
Janežič DP-MS (185). Med tetraplegiki
je bil najboljši Slavko Dunaj DP-MS
(243), sledil je Vinko Havzer DP-MB
(234), tretji pa je bil Slavko Ivančič DP-LJ
(233). V kategoriji veteranov je zmagal
Anton Simonič DP-MS (222), drugi je
bil Franc Ekart DP-MB (212) in tretji Ludvik Škraban DP-MS (199). Po končanem
tekmovanju smo se okrepčali v bližnji
restavraciji, kjer sta predsednik Društva
paraplegikov Gorenjske Peter Robnik
in župan Škofje Loke Miha Ješe najboljšim podelila medalje in pokale. In
na koncu ne smemo pozabiti na Zalo,
Klavdijo in Dejana, ki so se izkazali pri
podajanju krogel. Vse skupaj smo zaključili v prijetnem prijateljskem vzdušju in s tem dokazali, da ni pomembno
le tekmovalno vzdušje. Smo v pričakovanju pomladi in kujemo nove načrte,
kako zopet združiti prijetno s koristnim.
Nasvidenje v novih zmagah!
Alenka Oblakovič
DAN ŽENA, KOT GA JE DOŽIVELA ALENKA
Dan žena (originalno dan delovnih
žena) je mednarodni praznik žensk, ki
ga praznujemo vsako leto 8. marca.
Je dan praznovanja ekonomske,
politične in socialne enakopravnosti
ter dosežkov žensk. Pobudo zanj je
dala nemška feministka in socialistka
Clara Zetkin, rojena Eissner (18571933). Za enakopravnost žensk se je
začela bojevati leta 1889, medtem ko
je pobudo za dan, posvečen vsem
ženskam, dala na Drugi mednarodni
konferenci socialističnih žensk leta
1910. V državah sovjetskega bloka se
je dan delovnih žena v komunizmu
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dnemu soncu. Potem nas je zamikala
kavica, zato smo okupirale prvo mizo na
toplem. Kmalu so se nam pridružile še
druge damice, prišla pa sta tudi gostitelja – predsednik društva Peter Robnik
in športni referent Jani Učakar. Malo
aperitiva je bila prijetna dobrodošlica,
ki je pognala kri po žilah in sprostila
vsako zategnjeno mišico. Potem nas je
častno pozdravila lastnica gostilne in
nam, živahnim frajlam, poklonila po en
rumen tulipan, zatem je svoje govorniške sposobnosti izkazal naš predsednik, ki nam je prijazno voščil in razložil
pomen praznika dan žena. Jani nas je
obdaril z vrtnico in sladkim, zapeljivim
poljubčkom. Še do danes si nisem z
vodo izmila tega dela lica, kamor mi
ga je prilepil, hahaha.
Vestni fotograf je vse
pofotkal. Pred nami
je bil tudi moški praznik, 40 mučencev,
zato je Ljubica Jančar presenetila našo
vrlo sveto trojico
postavnih moških in
jim šaljivo, a spoštljivo čestitala za bližnji
mučeniški dan. Namesto živobarvnih
Zveste udeležeke ženskega čveka vedno rade pridemo na praznocvetk so dobili trnovanje dneva žena. (foto: arhiv DPG)
ve vejice in brinove
iglice, ki naj bi jih
A moški v našem društvu so pame- sleherni dan opominjale na naporen,
tnejši. V znak spoštovanja, pozornosti in zahteven stan. Sledila je slastna večerja.
občudovanja ženskega spola nas že več Vmes smo obujali spomine na pretekla
let zapored povabijo na žensko druže- praznovanja, srečanja, doživetja. Sponje ob dobri hrani v gostilno Tulipan mnili smo se tudi manjkajočih članic,
v Lesce. Zveste udeleženke ženskega Slavki Jereb smo poslali praznično
čveka vedno rade pridemo. Tudi letos voščilo in topel pozdrav. Vse prijetno,
je bilo tako. Dve uri pred pričetkom sem simpatično in zanimivo se mora končav avli našega doma že čakala na zane- ti, ko je prisotnim najlepše. Odšli smo z
sljivega šoferja Zlatka. Ups, to pa ni naš veseljem in korajžo v srcih, ker če bomo
kombi, sem pomislila, ko sem ga ugle- ostali povezani kot pomladni šopek s
dala. Ampak saj to ni pomembno. Da pentljo, ki sta nam ga vsem podarila
le pridemo varno do cilja. In smo prišli. Marija in Jože, potem se kljub črnoNajbolj zgodnje smo pred gostilno lah- gledim napovedim ni treba bati hudeko nastavile svoja svetla obličja pomla- ga. Pa srečno vsem! In hvala, fantje!
praznoval 8. marca, in sicer od leta
1917 dalje.
Mar ste vedeli, da ženski možgani v
povprečju tehtajo 100 g manj od moških in da imajo 4 % manj celic. So pa
ženski možgani bolj kompaktni in bolj
gosto posejani z nevroni ali živčnimi
celicami. Možgani so povprečno sestavljeni iz 80 % vode. To pomeni, da imajo
moški v glavi več vode in posledično
bolj oprane možgane. Ženske imajo bolj
razvit center za jezik in socialne interakcije. Razmerje je 6:1 v korist žensk. Zato
se moškim ne splača spustiti v spor z
ženskami, ker je rezultat dvoboja že vnaprej znan. Moški težko prenese poraz,
zato užaljen zapusti prizorišče in odide v
gostilno, pred televizor ali pa na jago.
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Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

NOVICE Z OBALE IN KRASA
V obalno-kraškem društvu so decembra odprli nove prostore, kjer so organizirali družabno srečanje s kulturnim dogodkom.

Na otvoritvi razstave v novih prostorih se je zbralo veliko naših članov. (foto: Dragica Čadež)

»NOVI PROSTORI« PRIPRAVLJENI ZA
AKTIVNOSTI IN DRUŽENJE
Drage članice in člani Društva paraplegikov Istre in Krasa, lahko vam sporočimo, da so novi prostori primerni za
druženje in dejavnosti, ki jih izvajamo
v okviru Društva paraplegikov Istre in
Krasa. 19. decembra smo postorili zadnja dela in okrasili prostor, da se boste v njem prijetno počutili. Sanitarije
so dostopne in ogrevanje prostorov
je urejeno. Vsem izvajalcem in donatorjem, ki so sodelovali pri prenovi, se
toplo zahvaljujemo! Seveda to ne pomeni, da so prostori dokončno prenovljeni, ker nas čaka še veliko dela.
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V začetku leta smo oddali donatorski razpis na Zavarovalniško družbo
Triglav in Luko Koper z namenom, da
se lotimo končnih del sanitarij, kuhinje, fizioterapevtskega prostora in
pisarne predsednika. Pripravili smo
kar nekaj občinskih razpisov in se trudimo nemoteno delovati kljub odsotnosti predsednika. Pohvaliti je treba
podpredsednika Srečka Petkovška,
ki se je zavzeto lotil svoje odgovorne
naloge.
NOVO LETO SMO ZAKLJUČILI Z
OTVORITVIJO RAZSTAVE IN SREČANJEM
Ko se bliža konec leta, je prav, da

ga zaključimo kot prijatelji. V ta namen
Društvo paraplegikov Istre in Krasa
vsako leto organizira družabno srečanje. Tokrat smo se 23. decembra 2012
družili v naših prostorih na Vanganelski
v Kopru, kjer smo s kratkim kulturnim
dogodkom odprli razstavo Vojka Gašperuta in Benjamina Žnidaršiča,
polnopravnih članov mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami. O obeh avtorjih je spregovorila umetnostna zgodovinarka Polona Škodič. Marsikdo od naših članov
je bil presenečen nad tako urejenimi
prostori, ki so pomembna pridobitev
za druženje in delo. Ob tem smo se
spomnili vseh, ki se nam zaradi bolezni niso mogli pridružiti, še posebej
predsednika DPIK Željka Gecija, in
jim zaželeli čimprejšnje okrevanje.
Nato smo nadaljevali z novoletno zabavo v prijetnem gostišču Emonec.
Zabava, na katero povabimo prijatelje
in člane, je priljubljena iz več razlogov.
Med letom smo veliko zdoma in neprestano nekam hitimo, zato si marsikdo med prazniki z veseljem vzame
čas za druženje. Praznovanje v prijetnem okolju in krogu prijateljev pa je
tudi priložnost za nove načrte in ideje.
Tudi tokratno srečanje je bilo polno
druženja, veselja, dobrih želja in lepih
misli. Ob prijetnem klepetu, dobri hrani, plesu in odlični glasbi se je dan naenkrat prevesil v noč in prišla je ura, ko
smo se morali raziti ter si voščiti sreče
in zdravja v prihodnjem letu.
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dirke DOS Andrej Berginc sta štirim
osnovnim šolam podelila lična tekmovalna kolesa. Prejeli so jih štirje učenci
osnovnih šol Miroslava Vilharja in Antona Globočnika Postojna, OŠ Prestranek
in OŠ Pivka.

Marija in Dragica sta generalno počistili naše prostore, Aljaž pa je pripravil razstavo.
(foto: Dragica Čadež)

BENJAMIN ŽNIDARŠIČ ČASTNI ČLAN
ŠKD NOTRANJC
V Kulturnem domu Postojna so se
2. februarja zbrali številni ljubitelji
ekstremnega in ljubiteljskega kolesarstva ter nasploh športa in prisostvovali
tradicionalni prireditvi, posvečeni naši
največji ultra maratonski kolesarski dirki
DOS EXTREME, ki je od vsega začetka v
organizacijski domeni ŠKD Notranjc iz
Postojne. Organizatorji so tokrat v goste
povabili tudi predstavnico Olimpijskega komiteja Slovenije Sonjo Poljšak,
še vedno aktivno prvoligaško kegljačico, ter dva vrhunska športnika: plavalca
Petra Mankoča, sicer pivškega rojaka,
najboljšega slovenskega plavalca vseh
časov, udeleženca treh olimpijad, in alpinistko Tino Di Batista, ki je bila že
šestkrat, tudi lani, razglašena za najboljšo alpinistko v Sloveniji. Kratko predstavitev društva oziroma aktivnosti v
minulem letu je podal predsednik Andrej Berginc, ki je ob tem podelil plaketo in za častnega člana ŠKD Notranjc
leta 2013 razglasil tetraplegika Benjamina Žnidaršiča, člana Društva paraplegikov Istre in Krasa iz Postojne, sicer

priznanega slikarja, ki riše z usti, pesnika
in pisatelja.
Tokrat je imela prireditev tudi človekoljubno noto, saj so izpeljali dobrodelno akcijo »Juhuhu, kolo je tu«.
Predsednik uprave »Fundacija Jure
Robič« Matjaž Planinšek in direktor

Predsednik ŠKD Notranjc Andrej Berginc
podeljuje priznanje Benjaminu Žnidaršiču.
(foto: Dragica Čadež)

Veselo razpoloženi smo se zadnjič srečali v starem letu. (foto: Dragica Čadež)
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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Kljub temu da narava spi zimsko spanje, je med našimi
člani vedno živahno.

Z

a začetek se moramo ozreti še
v lanski december. Na dobrodelnem Miklavževem koncertu,
ki so ga organizirale marljive članice
Leo kluba Mavrica iz Celja, so zbirali
sredstva za nakup invalidskega vozička za našega člana Antona Brezlana. Dobri ljudje so do zadnjega kotička napolnili dvorano celjskega doma,
za zabavo pa poskrbeli Uroš Perič in
UP Orchestra and the Pearlettes ter
Nuška Drašček kot gostja. Končni izkupiček je presegel vsa pričakovanja,
tako da je bil poleg nakupa invalidskega vozička del sredstev namenjen
tudi za plačilo šolske malice socialno
ogroženim otrokom iz celjskih osnovnih šol.

obdelal aktualno politiko. Obiskal nas
je predsednik Borut Pahor in nam
v živo predstavil nekaj svojih del iz
predvolilne kampanje, ki so mu omogočila zmago na volitvah. Predvsem
moška publika si je oči spočila na Moniki, ki nam je predstavila orientalski
ples.
Januarja smo se v Narodnem domu

Tudi
tokratno
novoletno
srečanje je potekalo v
gostišču Rimljan v
Šempetru v Savinjski dolini. Udeležilo
se ga je lepo število naših članov.
Zbrane je v imenu
upravnega odbora
pozdravil predsednik Janez Hudej
in jim zaželel obilo
sreče in zdravja v
Franček Gorazd Tiršek s posebnim priznanjem (foto: arhiv DPJZŠ)
letu 2013. Da nam
ni bilo dolgčas sta
poskrbela glasbenika duo Fonzi, za v Celju udeležili prireditve Športnik leta
salve smeha pa humorist Toni, ki je 2012, ki jo vsako leto organizira Športna
zveza Celje v sodelovanju z Mestno
občino Celje in lokalno televizijo Celje. Tudi naši športniki, ki so v letu 2012
odlično nastopali na mednarodnih
in domačih tekmovanjih, so bili med
dobitniki priznanj. Med posamezniki
sta priznanje prejela Franček Gorazd
Tiršek za osvojeno srebrno medaljo
na paraolimpijskih igrah in Jože Flere
za nastope na evropskem prvenstvu
v atletiki. Priznanje so prejeli tudi člani
atletske ekipe, ki je lansko leto zmagala
v ekipnem tekmovanju med slovenskimi paraplegiki in tetraplegiki.
Malo po novem letu sta dve mladi
družini dobili naraščaj na isti dan: Anja
in David sina Tita, Nives in Bogdan pa
hčerko Lano. Takšen dogodek je treba
seveda primerno proslaviti. Tako smo
se na njihovo povabilo zbrali v druTone je bil novega vozička zelo vesel. (foto: arhiv DPJZŠ)
štvenih prostorih in obema mladima
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Lana in Nives z Barbaro (foto: arhiv DPJZŠ)

Tit in Anja s predsednikom (foto: arhiv DPJZŠ)

nadebudnežema ter njunima družinama zaželeli obilo zdravja in sreče. Malčka sta se med nami odlično počutila in
že v rani mladosti doživela prvo pravo
fešto.
Športniki kljub zimi ne počivajo.
Ob zaključku leta so šahisti za popestritev treningov organizirali novoletni
društveni turnir, kjer rezultat seveda ni
bil v prvem planu. Prav tako so se ob
zaključku leta na društvu zbrali aktivni
športniki ter se spomnili vseh uspešnih
in malo manj uspešnih nastopov iz leta
2012. Ob tem so se pomerili v metanju
pikada.
Takoj po novem letu so zopet zavihali rokave ter se pridno vrgli v treninge in tekmovanja. Posebej mora-

DELODRUŠTEV

mo omeniti smučanje. ZPS je tokratni
smučarski kamp organizirala na Rogli,
kar so naši člani zaradi bližine s pridom
izkoristili in se ga v velikem številu tudi
udeležili. Večina se je v tem preizkusila prvič. Nekateri so se znašli odlično,
drugi malo manj, vsi pa so pokazali
navdušenje nad atraktivno športno
zvrstjo.
Delo na društvu poteka po ustaljenih tirnicah. Z novim letom smo preko
javnih del zaposlili dve osebi: Franja
Vrana, ki bo prevažal naše člane, ter
Vesno Novak kot strokovno sodelavko. Kljub zimi smo že pričeli s popisom
arhitekturnih ovir in opozarjanjem občin na pereč problem. V sodelovanju z
AMBASADO ZDRAVJA smo v društve-

Na Rogli je bilo zelo zanimivo in zabavno. (foto: Matej Lednik)

nih prostorih organizirali preventivne
zdravniške preglede.
Januarja se je sestala inventurna komisija, ki je preverila, če je lastnina društva pravilno vodena in da slučajno kaj
ne manjka. Svoje preverjanje je opravil
tudi nadzorni odbor, ki je pregledal poslovanje in računovodske dokumente.
Tako inventurna komisija kot nadzorni
odbor sta svoje ugotovitve predstavila
upravnemu odboru, ki se je sestal februarja. Poleg tega je upravni odbor
sprejel tudi poročilo o poslovanju društva v minulem letu.
Trenutno že potekajo priprave na
občni zbor in 13. memorial Petra Zdovca v kegljanju, a več o tem v naslednji
številki.

Nadzorni odbor se je temeljito lotil dela. (foto: arhiv DPJZŠ)
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Damjan Hovnik | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Karantanski knezi se prebujajo kot medvedi iz zimskega spanja.

Z

ima je bila dolga in Karantanski
knezi smo skorajda zaspali v tem
razpotegnjenem sneženem obdobju. Kljub temu da nas je zasipavalo
s snegom, smo se trudili in izvajali naše
redne aktivnosti: od rekreacije, kegljanja, igranja pikada do masaže, limfne
drenaže, druženja ter ostalih aktivnosti.
Januarja smo zaposlili dva osebna
asistenta, ki že nudita pomoč našim
najteže prizadetim članom, februarja
pa še eno osebo preko javnih del, ki jo
sofinancira občina Ravne na Koroškem.
Za novo leto smo vsakemu članu
poslali (Mercatorjev) vrednostni bon v
višini 20 €, na upravnem odboru smo
namreč menili, da je to najboljša oblika
obdaritve, saj tako lahko vsak zase kupi,
kar se mu zdi najbolj potrebno. Znesek
ni bil visok, vsekakor pa boljše kot nič.
Ob zaključku leta smo se ob zvokih
DJ Dejana in njegovih uspešnic poveselili do zgodnjih jutranjih ur. A po
praznikih so nas zopet čakali programi,

Tečaj angleščine (foto: arhiv DPK)
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Grnjakov memorial (foto: arhiv DPK)

poročila ter izdelava bilanc, ki smo jih
uspešno spravili pod streho in jih že potrdili na občnem zboru. Občni zbor je
potekal delovno, udeležil se ga je tudi
predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic. Financerji od nas
zahtevajo vedno več poročil, tako da
je administracija društva res obsežna.
S predsednikom Zveze sva predstavila
tudi novo začrtano
pot delovanja našega bisera na morju
– Doma paraplegikov Pacug. Člani
so novosti sprejeli z
navdušenjem, še posebej možnost koriščenja obnovitvene
rehabilitacije.
Kegljači smo marca uspešno zastopali
svoje društvo na državnem prvenstvu,
ki ga tradicionalno
organiziramo že kar

nekaj let v spomin na našega člana, pionirja kegljanja Avgusta Grnjaka. Osvojili smo odlično drugo mesto (Srečko,
dva Igorja in jaz), le nekaj kegljev smo
zaostali za povprečnimi Mariborčani.
Ob omenjenem tekmovanju se iskreno
zahvaljujem družini Grnjak, ki nam vsako leto velikodušno priskoči na pomoč,
ter ostalim sodelujočim, ki so kakorkoli
pripomogli pri izvedbi.
Marca smo pričeli tudi s tečajem
angleščine, tako da se bodo naši člani ob znanju svetovnega jezika lažje
odpravili na pot do Združenega kraljestva, kjer gre vse bolj na levo … V
ta namen so nam donirali tablo, na
katero naša učiteljica že veselo piše in
riše po angleško. Tečaj presenetljivo
obiskujejo tudi tisti, ki bi po mojem
mnenju morali najprej opraviti tečaj
slovenščine. Ampak kakorkoli – dogaja
se. Ob prvi priliki bo sledilo preverjanje
znanja angleščine, bomo videli, kdo bo
pravilno prevedel lep slovenski stavek:
»Jaz sem moja luna.«
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Predstavitev zanimivih dogodkov pri Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine začenjamo z obiskom Božička in silvestrovanjem, dogodkoma, ki sta bila še ob izteku preteklega leta, a takrat je bila decembrska številka Paraplegika že v tisku.
je slovo in Božičkova
obljuba, da jih bo naslednje leto spet obiskal. Vendar le pod
pogojem, da bodo
PRIDNI!

Janković, ki je zbranim zaželel veliko
sreče in zdravja, spregovoril pa tudi o
novih prostorih našega društva, ki jih
bomo skupaj z Mestno občino Ljubljana skušali zgraditi.
Navdušila je odlična imitatorka
zlate in popularne čistilke Fate, tokrat
v vlogi Helene Blagne. Bojan je povezoval program in s svojimi dovtipi
skrbel, da smo se pošteno nasmejali.
Seveda ni manjkal bogat srečelov, ki
je stalnica novoletnega srečanja. Bingo je glavno nagrado prinesel Tanji
Cerkvenik, nekateri pa so se v sreči
preizkusili na igralnih avtomatih eno
nadstropje nižje. Večerne ure so utripale v plesnih ritmih, ki jih je vrtel
Marino. Mojca Burger, organizatorka srečanja, pa si je oddahnila šele
zvečer, ko so zadnji udeleženci prije-

SILVESTROVANJE V
HOTELU KONGO
Blizu 200 članov,
njihovih svojcev in
prijateljev se je 22.
decembra udeležilo
tradicionalnega silTakole se pravilno čisti zobe! (foto: Tomaž Demšar)
vestrovanja v hotelu
Kongo v Grosupljem.
ZVRHAN KOŠ DARIL ZA NAŠE MALČKE
Presenečenje popoldneva je bila Nuša
Kar 17 malčkov je Božiček obiskal v Derenda, ki je prepevala svoje in druprostorih društva in jim prinesel zvrhan ge zimzelene melodije. Tradicionalno
koš daril. Pred tem so radovedno spre- nas je obiskal župan Ljubljane Zoran
mljali zelo poučno lutkovno predstavo,
ki je govorila o pravilnem čiščenju zob
ter zobozdravniku Borutu in zobni miški. Odigral jo je lutkar, animator, pisec
zgodb, glasbenik in pravljičar Boris
Kononenko iz gledališča Mladi maj.
Joj, ko bi videli s kakšnim zanimanjem
in komentarji so mladi nadobudneži
spremljali pravljico. V igrico, pri kateri so
tudi sami sodelovali, so se tako vživeli,
da so na Božička kar malce pozabili. A
ob koncu je veselo pričakovanje spet
naraslo in z glasnim petjem so priklicali radodarnega moža z lepo zavitimi
darili. Vsakogar od malčkov je posebej
poklical k sebi, se z njim malo pogovoril, mu postavil kakšno uganko, nato pa
Nuša Derenda prepevala na novoletnem srečanju v Kongu (foto: Tomaž Demšar)
izročil težko pričakovani paket. Sledilo
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dolgotrajnem ležanju ustrezne blazine.
Blazine za suho lebdenje zdaj dobimo
na naročilnico ZZZS. S tem nam je prihranjeno veliko trpljenja, verjetno pa
tudi denarja v zdravstveni blagajni.

Prim. Matjaž Šolinc, strokovnjak za plastično kirurgijo, je povedal vse o preležaninah.
(foto: Saša Stojič)

tnega druženja zadovoljni odhajali
domov.
POUČNO PREDAVANJE O PRELEŽANINAH
V prostorih društva smo 15. januarja pripravili aktualno predavanje o
preležaninah. Strokovnjak za plastično kirurgijo prim. Matjaž Šolinc,
dr. med. je iz dolgoletnih in bogatih
izkušenj udeležencem posveta povedal vse o tej nevarni in hudi posledici,
ki jo pusti poškodba hrbtenjače. Velika
večina paraplegikov in tetraplegikov
je že na lastni koži občutila dekubitus
oz. preležanino in spoznala, kako zahtevno in dolgotrajno je zdravljenje.
K sreči so bile pri veliki večini te preležanine manjših oblik, ki so se z dobro oskrbo same pozdravile, a huje je
bilo pri tistih, kjer je bil zaradi velikosti,
globine in dolgotrajnosti potreben
operativni poseg. Lahko se zgodi, da
pride do zastrupitve in celo smrti. Hujši
dekubitusi so na pogled prav grozeči.
Prim. Šolinc je podrobno predstavil
nastanek in zdravljenje preležanine,
hkrati pa opozarjal na preventivne
ukrepe, ki so nujno potrebni, da do
preležanin sploh ne pride. Ob tem je
zelo pomembna vsakodnevna nega
42

ZA SVOJE ZDRAVJE MORAMO SKRBETI
SAMI
Že na razstavnih policah v trgovinah nas opozarjajo na izdelke, ki so
»zdravi« za našo prehrano. Torej izdelki, ki naj bi preprečevali nastajanje holesterola, povišanega sladkorja v krvi
ali povečanega krvnega pritiska. Pa so
res? Ne zanašajte se preveč – za zdravo
prehrano in kakovosten način življenja
moramo poskrbeti sami! Kako zdravo
živimo in kako zdravo se prehranjujemo, nam okvirno pokaže preventivni
pregled, ki ga v začetku vsakega leta
za člane pripravimo v društvenih prostorih, kajti ljudje s poškodbo hrbtenjače ob omenjenih boleznih nismo
nikakršna izjema. Je pa res, da zadnji
preventivni pregledi kažejo na izboljšanje rezultatov. Potemtakem opozarjanje, strokovna literatura in nasveti le
niso zaman. 19. februarja sta prim. Tanja Erjavec in VMS Branka Vipavec
pregledali več kot 40 naših članov. Ob
pregledu sta jih opozarjali na najbolj
pogoste vzroke, ki vplivajo na bole-

telesa. Vsaka najmanjša rdečina na koži
(I. stopnja) nas opozori, da je na tem
predelu prišlo do pritiska in da celice
niso bile prekrvavljene. Vzrok je treba
takoj odpraviti! Ob II. stopnji se pojavijo večje spremembe z mehurčki – kot
pri opeklinah. To je že resno opozorilo,
vendar se na tej stopnji preležanine
ob ustrezni negi še pozdravijo. III. in IV.
stopnja pa zahtevata hospitalizacijo z
operativnim zdravljenjem. Operacije
so zahtevne in zdravljenje mučno ter
dolgotrajno. Potrebne so transplantacije zdravega in dobro
prekrvavljenega tkiva ter
popolna razbremenitev
operiranega
predela,
kar največkrat pomeni
nepremično ležanje na
trebuhu, ki predstavlja
hude težave pri fizioloških potrebah. Zdravljenje takih ran je mukotrpno in tudi drago. Rane
nastanejo kot posledica
dolgotrajnega pritiska
na kožo in pod njo ležeVisok krvni tlak ali hipertenzija je bolezen, ki navadno poteka
nemo, a jo je treba zdraviti, ker sicer nastopi večja verjetnost
čega tkiva, ki je najbolj
za možganske kapi, srčnomišični infarkt, odpoved ledvic in še
občutljivo. Zato morakaj. (foto: arhiv DPLJ)
mo imeti pri sedenju in
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zni sodobnega časa. To so: nezdrava
prehrana (sol, sladkarije, kava, cigarete, mastna hrana), premalo gibanja in
stresno življenje. Meritve so pokazale
stanje posameznikov, a le sami lahko
poskrbimo za zdravo in kakovostno
življenje. Prav lahko se zgodi, da nas
ob nezdravem načinu življenja doleti
še kaj hujšega. Vsak »pacient« je ob
pregledu prejel kartonček (dnevnik
meritev dejavnikov tveganja) in
publikacijo o zdravem načinu življenja.
NASVETI NOVIM ČLANOM
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je po številčnosti in teritoriju
največje izmed devetih društev Zveze
paraplegikov Slovenije. Temu primeren je tudi »priliv« novih članov in na
žalost umrljivost. V preteklem letu smo
dobili šest novih članov. Ker želimo, da
se čimprej seznanijo s celostno dejavnostjo svoje matične organizacije, smo
za njih v društvenih prostorih februarja
pripravili sprejem. Namestnica predsednika Mirjam Kanalec, vodja mreže
socialnih poverjenikov Slobodan
Banjac in vodja interesnih dejavnosti
Mojca Burger so jim s projekcijo slik
in izčrpnim spremnim komentarjem

Sprejem novih članov (foto: Milan Zlobko)

Razstavo je odprl župan MOL Zoran Janković. (foto: Tomaž Demšar)

predstavili šest socialnih programov –
prevozi paraplegikov, kompenziranje
invalidnosti, osebna asistenca, ohranjevanje zdravja, interesne dejavnosti
ter šport in rekreacija paraplegikov.
Ob srečanju smo jih povabili, da sodelujejo pri naših aktivnostih. A najbolj
pomembno je, da v kriznih trenutkih,
ko se doma srečujejo s številnimi začetnimi težavami, vedo, kam se obrniti in
kje dobiti pomoč ali vsaj koristen nasvet.

PREDSTAVILI SO SE NAŠI FOTOGRAFI IN
KLEKLJARICE
V prostorih Informacijske pisarne
Mestne občine Ljubljana so 7. februarja odprli razstavo fotografij ter čipk
in jo posvetili kulturnemu prazniku.
Prejšnja leta so razstavljali likovni
umetniki, tokrat pa so se z umetniškimi fotografijami predstavili člani foto
sekcije društva – Dejan Mijović, Mirjam Kanalec in Gal Jakič. Njihove
fotografije si je ogledala tudi svetovno znana fotografinja Meta Krese in
dejala, da se avtorji fotografij niso skrili
za fotoaparatom, ampak so dovolili
vstop v intimo: Mirjam v krog ožjih prijateljev, Dejan v težje trenutke svojega življenja, Gal pa v krog športnikov.
Z lepo razstavo čipk so se predstavile
naše članice – Draga Lapornik, Matilda Šalamun, Mira Racman, Alenka Tratnjek in Majda Gubanec, ki v
prostorih društva obiskujejo tečaj klekljanja. Ročnih spretnosti starodavne
in cenjene ljudske obrti jih poučuje
mojstrica klekljanja Majda Mikelin,
ki z neizmerno voljo, predanostjo in
ljubeznijo do čipke svoje znanje in
skrivnosti nesebično prenaša na njih.
Avtorje razstavljenih del in goste je
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najprej pozdravila in nagovorila podpredsednica društva Mirjam Kanalec, nato pa je župan MOL Zoran
Janković odprl razstavo. Pripomnil je,
da ga vedno znova prijetno presenečamo in da se je v letih sodelovanja od
nas veliko naučil. Predvsem vztrajnosti, izredne aktivnosti in nenehne želje
po uspehu. Dodal je, da pri nas nikoli
ni začutil pomilovanja in da imamo
veliko zaslug, da je Ljubljana kot prva
prestolnica v Evropi dobila naslov Občina po meri invalidov. Otvoritev
razstave sta s kulturnim programom
popestrili in obogatili sopranistka Urška Burger in pianistka Sara Kobolt,
vsi sodelujoči tega lepega kulturnega
dogodka pa so se odpovedali honorarju.
ALEŠ SEČNIK – ŠPORTNIK LETA OBČINE
VRHNIKA
Športna zveza Vrhnike je 1. februarja najboljšim športnikom občine
podelila priznanja za športne dosežke v minulem letu. Podelili so zlate,
srebrne ter bronaste plakete in pohvale. Med dobitniki zlatih plaket, ki
jih prejmejo najboljši lokalni športniki,
so izbrali športnika leta 2012. Tokrat je
to najvišje priznanje prejel Aleš Sečnik, član DP ljubljanske pokrajine, sicer pa član Plavalnega kluba Kamnik.
Priznanje je prejel za svetovni rekord,
ki ga je v plavanju na 50 metrov delfin

osvojil v Franciji. Izpolnil je tudi normo za londonske paraolimpijske igre,
vendar se kljub temu ni uvrstil v paraolimpijsko reprezentanco. Najvišje
vrhniško športno odlikovanje mu je
podelil župan Stojan Jakin, slovesnosti pa se je udeležil tudi olimpionik Miro Cerar.
PREDSTAVITEV CURLINGA
NA VOZIČKIH
Plečnikov štadion za Bežigradom
v Ljubljani je bil v začetku leta precej
hokejsko in drsalno obarvan. Na hitro

KEGLJAŠKA EKIPA PRVA –
IVANIŠEVIČEVA DRUGA
Na tradicionalnem meddruštvenem
kegljaškem
turnirju, ki ga je 1.
februarja na kegljišču
v športni dvorani Bonifika pripravilo DP
Istre in Krasa, so bili
med šestintridesetimi tekmovalci tudi
kegljači našega društva. V ekipni konkurenci so osvojili prvo
mesto (872), Senka
Ivaniševič je bila
druga (245), Viktor
Rupnik peti (231),
Sašo Rink (levo) posluša osnovna navodila. (foto: Tomaž Demšar)
Slavko Ivančič šesti
(220), Hasan Čaušepostavljeni ledeni ploskvi je gostil tek- vič sedmi ...
Posebnost tega meddruštvenega
me lige EBEL, vendar ledena ploskev
ni bila namenjena le profesionalcem. turnirja je v tem, da kegljačice in kegljaPreizkusili so jo lahko tudi rekreativci. či tekmujejo samo v ekipni in skupni

Aleš Sečnik - športnik leta 2012 občine Vrhnika (foto: arhiv AS)
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5. decembra so si gledalci po tekmi
veteranov lahko ogledali predstavitev
curlinga in se tudi sami preizkusili v
vse bolj priljubljenem športu v Sloveniji. Posebej zanimiva je bila predstavitev curlinga na invalidskih vozičkih, ki
so jo demonstrirali tekmovalci našega
društva – Mojca Burger, Žiga Bajde
in Milan Zlobko ter rekreativca Mirjam Kanalec in Sašo Rink.

Ekipa ljubljanskih kegljačev je osvojila prvo mesto. (foto: Tomaž Demšar)
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konkurenci. Zato so rezultati Ivaniševičeve, ki je podrla toliko kegljev, ter tetraplegika Ivančiča še toliko več vredni.
Zanimivost tokratnega tekmovanja so
tudi rezultati od prvega do petega mesta. Prvi in drugi sta podrla enako število kegljev, prav tako tudi tretji, četrti
in peti.
ŠAHISTI PRVI V EKIPNI IN POSAMIČNI
KONKURENCI
Šahisti našega društva so na šahovskem turnirju, ki ga je 22. februarja pripravilo DP severne Štajerske,
ponovno zabeležili odličen rezultat.
Tako v ekipni kot posamični konkurenci so osvojili prvo mesto. Vendar
tokrat brez našega najboljšega šahista Eda Planinca. Najprej se je 21
šahistk in šahistov iz šestih pokrajinskih društev po švicarskem sistemu
pomerilo za posamične uvrstitve,
zatem pa šest ekip po Bergerju še za
ekipne rezultate. Za razmišljanje pri
posamičnih partijah so imeli igralci
na voljo 10, težje gibalno ovirani tetraplegiki pa 12 minut. Zlato kolajno
je osvojil Adam Dmitrovič – 4,5 (LJ),
srebrno Janko Koren – 4,5 in brona-

Ljubljanski in mariborski šahisti (foto: Milan Zlobko)

sto Franc Pinter – 4 (oba MB). Pokal
za prvo mesto je osvojila ekipa DP
Ljubljana, druga je bila DP Maribor
in tretja DP Celje. Pokale in medalje
je podelil predsednik organizatorjev
Alfred Lasetzky, tekmovanje pa
brez zapletov vodil arbiter Branko
Vadlja.

V finalni tekmi je zmagala ekipa DP Mercator Ljubljana (v zelenih dresih). (foto: Robert Žerovnik)

XIV. NOVOLETNI KOŠARKARSKI TURNIR
V SODRAŽICI
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je pobudnik in organizator
tradicionalnih novoletnih košarkarskih turnirjev. Štirinajstega po vrsti je
društvo pripravilo 5. januarja v novi
sodobni športni dvorani v Sodražici,
za pokal društva pa so se pomerile
štiri ekipe. Tokrat je pokal po treh letih
ponovno osvojila ekipa organizatorjev – DP Mercator Ljubljana.
Novoletni turnir sta odprli ekipi DP
Mercator Ljubljana in DP Maribor. V
vseh pogledih igre so bili Ljubljančani
veliko boljši in so Mariborčane suvereno premagali z rezultatom 60:41. V
drugi tekmi sta se pomerili združena
ekipa DP Novo mesto-DP Kranj in ekipa DP Celje. S štirimi točkami so povedli zmagovalci lanskega turnirja Celjani, vendar so jih igralci združene ekipe
kmalu dohiteli, povedli in vodstva vse
do zaključka tekme (56:44) niso več
izpustili iz rok. V nadaljevanju sta se v
tekmi za tretje mesto srečali poraženi
ekipi iz prvih dveh tekem – DP Celje in
DP Maribor. To je bila najbolj napeta
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Članice in zaposlene našega društva so se ob dnevu žena tudi letos
zbrale v gostišču Kongo v Grosupljem.
Že na začetku jih je presenetila Mojca, ki je za vsako udeleženko pripravila
s čokolado oblito sadno presenečenje,
ki je med slavljenke privabilo nasmeške in pomenljive poglede. Predsednik
društva Gregor Gračner je vsaki od
njih izročil lončnico pomladanskih cvetlic in čestital za praznik, nato pa so ga
pregnale, saj je bil moškim vstop prepovedan.
Na hujšanje so za tisti dan pozabile,
saj je bilo po kosilu slišati obilico stokanja, češ da so se preveč »nažrle«. Dani
Pokale je podelil župan Sodražice Blaž Milavec. (foto: Tomaž Demšar)
Gregorc, ki je pel vse živo, od balkanijade, goveje muzke do rocka in popa,
in najboljša igra turnirja. Čeprav je po Lukan. Pokale je ekipam podelil žu- je poskrbel, da so se skoraj vse zavrtele
prvem polčasu kazalo, da bodo Celja- pan Sodražice Blaž Milavec, ki je ob na plesnem podiju in tako uničevale
ni tekmo z lahkoto dobili (36:28), jih čestitkah izrazil zadovoljstvo, da smo pridobljene kilograme. Obljubil jim je
je v zadnjih sekundah tekme pri ne- ta prvi športni dogodek v novem letu skrivnostnega gosta, ki pa je nekatere
odločenem rezultatu »rešil« prekršek pripravili v novi sodobni dvorani v So- zaradi lanskoletnega »vročega« preseMariborčanov. Celjani so zadeli enega dražici. Tekme sta korektno in brez za- nečenja pustil razočarane. Obiskal jih
od prostih metov in tekmo dobili z pletov vodila sodnika Mitja Dečman je Elvis, ki je ženska srca sicer prijetno
rezultatom 61:60. V finalnem srečanju in Nedžad Budimlić.
ogrel z večno zelenimi melodijami in
sta se za pokal organizatorjev borili
slavnim miganjem z boki, ni pa hotel
zmagovalni ekipi predtekmovanj – DP MOŠKIM VSTOP PREPOVEDAN
odvreči nobenega kosa oblačila. PoMercator Ljubljana in DP Novo mestopoldne se je tako
DP Kranj. Tekma je bila enakovredna le
prevesilo v večer, ko
v prvi četrtini, nato so domačini dobili
so morale zaradi zapobudo in tekmo brez težav dobili z
bave pri sosednjih
rezultatom 56:40.
mizah ugasniti glasNa novoletnih turnirjih se v odmobo, odpravile so se
rih izbrani igralci vseh štirih ekip podomov.
merijo tudi v metanju trojk in prostih
Zahvaljujemo se
metov. Pri izvajanju desetih prostih
Društvu distrofikov,
metov je bil najbolj natančen Rudi
Združenju multipla
Centrih, drugi je bil Milan Slapniskleroza in Zvezi za
čar, tretji Janko Koren, četrti pa
šport invalidov za
Suad Hodžič. Pri metih za tri točke je
pomoč pri prevozih.
imel najbolj mirno roko Enis Musič,
Članicam
našega
drugo mesto je zasedel Slobodan
društva, ki so večinoBanjac, tretje Peter Robnik, četrto
ma brez avtomobipa Marjan Žunko. Vsi so dobili praklov, so omogočili, da
tične nagrade pokroviteljev, ki jim jih
so se lahko udeležile
je ob razglasitvi rezultatov podelil
prijetnega druženja.
Polona in Pavla v plesnih ritmih (foto: arhiv DPLJ)
pobudnik novoletnih turnirjev Milan
Hvala.
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Anita Trebše | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
V Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije smo zimske mesece izkoristili tudi za obiske naših članov v bolnišnici in domovih starejših občanov.
ZAKLJUČEK LETA
15. januarja 2012 smo v hotelu
Vivat v Moravskih Toplicah pripravili
srečanje ob zaključku leta. Ob tej priložnosti smo pripravili kulturni program,
ki ga je popestril naš pevski zbor s pestrim naborom pesmi, primernih za ta
praznični čas.
Člani s spremljevalci smo se zbrali
v velikem številu, prišli so tudi otroci,
vnučke ter vnuki, kar je še dodatno prispevalo k prijetnemu in razigranemu
vzdušju. Predsednik Stanko Novak
je pozdravil vse prisotne ter jim zaželel
vesel božič in srečno novo leto. Pevski
zbor je z uvodno pesmijo pričel kulturni program, ki je zajemal deklamacije,
pesmi in recitale. Deklica Tamara nam
je prisrčno zapela pesem Zima.
Najmanjše med nami je razveselil
obisk Božička, ki jim je prinesel darilca,
člani in članice pa smo bili potolaženi
z bombončki. One man band je popestril druženje z odlično glasbeno spremljavo, ki je mnoge razgrela in jih zvabila na plesišča. Zbrani so se veselili ob
dobri jedači in pijači ter obujali spomine na dogodke iz preteklosti, obenem
pa načrtovali prihodnost. Kot se izteka
letošnje leto, se je v poznih popoldanskih urah končalo tudi naše druženje.
Poslovili smo se z lepimi željami za prihodnost. Srečno!
OBISKALI SMO ČLANA V BOLNIŠNICI
Niso vsi med nami novoletnih
praznikov dočakali med najdražjimi.
Med te nesrečnike sodita tudi člana
Bojan C. in Ema L., ki sta čas prehoda

v novo leto preležala v bolniški postelji.
Prehod v novo leto je čas, ki ga
želimo preživeti v ožjem družinskem
krogu ali med dragimi prijatelji. A žal
mnogokrat na okoliščine in pripetljaje,
ki nam prinesejo prav nasprotno od želenega, pač nimamo vpliva. Tudi Ema
in Bojan ga nista imela. Novoletni prehod sta pričakala v bolnišnični oskrbi.
Emo že kar nekaj časa pestijo težave s
preležalninami, ki mnogim med nami
niso tuje, na Bojana pa je prežal nesrečni padec, ki mu je povzročil grd zlom
gležnja, za katerega je bil potreben
tudi operativni poseg.
Vsi paraplegiki in tetraplegiki se zavedamo, da je vsaka dodatna bolezen,
nesreča in tegoba toliko težja, obču-

timo jo mnogo bolj ter z veliko mero
dodatnega bremena, a je včasih pač
neizogibna. No, mi smo ju obiskali ter
jima zaželeli zdravja in čimprejšnjega
okrevanja.
V DOMU STAREJŠIH
Odhod v dom starejših je še danes
pospremljen z mnogimi predsodki in
nemalo je takšnih, ki menijo, da je to
»pot brez povratka« oziroma mesto,
kamor odhajajo tisti, ki nimajo nikogar. A resnica je povsem drugačna.
Velikokrat je to sploh edina možnost.
Nekateri, ki bivajo tam, še niso stari.
Mednje sodita tudi naša člana, kamor ju
je pripeljala usoda oz. življenjske okoliščine, kakorkoli že to poimenujemo.
Kot nam bonton narekuje, sem

Pevski zbor popestril uvod v kulturni program. (foto: Anita Trebše)
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najprej obiskala članico Cvetko, ki
me je pričakovala, saj sem se dan poprej najavila. Ko sem vstopila v njeno
sobo, me je kljub turobnemu vremenu nekaj pogrelo ... Ja, to je bil njen
nasmeh, topel pogled in nekaj, kar si
nisem znala pojasniti. Prijazno me je
povabila v svoj svet, ki se razprostira
na le nekaj kvadratnih metrih. A že ko
so se za nama zaprla vrata, me je spreletela vročična želja, da ne bi kakorkoli
skrunila tega njenega majhnega koščka sveta. Pogovarjali sva se kot ženski,
ki ju druži ista usoda. Med klepetom
sem ji na licu zaznala otroško iskrivost,
ki jo je naredila še posebej lepo. In
prav to je tisto, kar jo ohranja živo, ji
vliva upanje in voljo za vsak nov dan
posebej. Vem, da se bom v ta košček
njenega sveta še vrnila. Da druga drugo obdariva s tem, kar pravzaprav ni
oprijemljivo.
Povzpela sem se nadstropje višje, kjer biva Tonček. Tetraplegik. Ob
mojem prihodu je obedoval. Začutila
sem, da je to njegov ritual, ki mu veliko pomeni, zato sem ga pozdravila
in se diskretno umaknila. Vmes sem
poklepetala z oddelčnimi sestrami,
ki so bile kljub pomanjkanju kadra in
mizernim plačam vedre in nasmejane. Ja, Tonček je »njihov«, že vrsto let,
so povedale. Kako lepo je slišati nekaj
takega. Ko veš, da je nekomu mar, ko
veš, da te obravnavajo kot človeka in
nisi le nekdo s številčno oznako. In
sem mu pristopila. Videti je bil vesel.
Govoril je tiho in počasi. Prisluhnila sem, on pa je govoril in govoril ...
Kot da zanj ni prostora in časa. Nekaj
meni težko razumljivega ga je obdalo.
V njegovem pogledu ni bilo žalosti,
ne bolečine, ki bi jo lahko pričakovala
glede na vse, kar mi je povedal. Spravil se je. S svetom in sabo. Sestre pravijo, da jih vsako jutro z nasmehom v
očeh pospremi v nov dan. Pravijo, da
ob njem začutijo smisel svojega poslanstva.
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Tega dne sem
spoznala, da je
lahko sobica v
domu košček raja
ali pa jetnišnica,
odvisno od posameznika in njegove naravnanosti.
Vesela sem, da sta
Cvetka in Tonček
izbrala prvo možnost. Vsak od nas
lahko vidi kozarec
napol poln ali napol prazen. Njun
je vedno poln ...

Stisk roke vsakemu pomaga. (foto: Anita Trebše)

PRIJATELJA
Dom Lukavci v Križevcih pri Ljutomeru je dom, kjer so uporabniki z lažjo
ali težjo duševno motnjo. Lahko rečem,
da so posebni. In takšni so tudi Ciril, Radovan in Franc.
Ob mojem prihodu je pristopilo
precejšnje število domskih varovancev, ki so mi z veliko zavzetostjo in vsak
zase hiteli pomagat pri presedanju iz
avtomobila na voziček. Čudili so se
moji samostojnosti in prilagoditvam v
avtomobilu. Za trenutek me je prešinila
misel, kaj če katerega od njih premami ideja, da mi odpelje voziček in se
z njim pozabava. Ampak nič od tega
se ni zgodilo. Nasprotno, potrpežljivo
so mi odpirali vrata in me vodili skozi
zgradbo.
V notranjosti me je pričakala socialna delavka Janja, s katero sva se
telefonsko že spoznali. Peljala me je v
dnevni prostor, kjer smo se namestili za mizo in nas drugi varovanci niso
toliko motili. Povedala mi je, da imajo
del samooskrbe s prehrano, za katero
skrbijo nekateri varovanci in njihovi
pomočniki. Žal pa tega ne zmorejo vsi,
zato imajo pomoč sester in strokovnih
delavk.
Franc V. je ob paraplegiji in duševni bolezni dodatno prikrajšan tudi za

sluh in govor, a je bil ves čas pogovora »aktiven« na svoj način. Ciril je bolj
tih in skromen, čeprav Janja pove, da
dobro okreva po zahtevni operaciji. Je
pa zato Radovan toliko bolj glasen in
pesniško navdihnjen. Prišepne mi, da
sta s Cirilom prijatelja, medtem ko se z
drugimi ne druži rad. Vedno, kadar se
vidimo, mi citira pesmi, ki so dolge kot
sam »sonetni venec«. V tem času je hitro dobil konkurenco. Veliko je umetnikov, a prav vsem nisem mogla prisluhniti. Od njih sem se poslovila s skromno
pozornostjo.
Ko sem se še zadnjič ozrla na te
ljudi, predvsem tiste, ki so v popolni
pozabi, se mi je zazdelo, da imajo v
današnji sprevrženi družbi prevar, podtikanj in manipulacij morda privilegij ...
A ko sem se spomnila vseh, ki jih imam
rada, sem se uščipnila in si priznala, da
je življenje kljub vzponom in padcem
neizmerno lepo. Kot otrok, ki je lep, kadar joka ali kadar se smeji ...
Po tvoji duši šari,
kot pianist to s tipkami počne,
preden glasbe polnost vrže nanje –
postopno s tipkami te omamlja –
tvojo krhko bit na udarec
nezemeljski pripravlja ...
Emily Dickinson
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Boris Klep | Društvo paraplegikov severne Štajerske

S TOTEGA EKA
Rekreacijsko-športno igrišče in kulturno-umetniški oder
PRIPRAVE ZA PRIHODNOST
Med 14. in 16. decembrom 2012 so
za mlade oz. predvsem nove igralce
v Zavodu CIRIUS v Kamniku potekali
treningi košarke na vozičkih pod vodstvom izkušenega slovenskega internacionalca Slobodana Banjaca, ki
sta mu na pomoč priskočila »legenda«
slovenske košarke na vozičkih Marjan
Trdina – Marjanca in večletni trener
Milan Lukan. Treningov so se udeležili tudi štirje igralci ekipe DPSŠ iz
Maribora – Urban Iršič, Matej Mali,
Andrej Gorza in Danilo Kamenik,
vsega skupaj je bilo 14 fantov in eno
dekle. Mladi igralci so se spoznavali s
pravili košarke (kako se igra obramba,

kaj pomeni narediti blok, kako se križa
in kaj takšno križanje pomeni v igri) in
še mnogimi ostalimi »skrivnostmi« te
kolektivne igre pod obroči. Seveda je
bil namen tudi, da se mladi igralci spoznajo med seboj, da se družijo in vzpostavijo prijateljske vezi, saj bodo kmalu
prav oni tisti, ki bodo predstavljali slovensko košarko na vozičkih doma in
po svetu. Prav zaradi tega vsi pri DPSŠ
pozdravljamo in podpiramo organizatorje takšnih srečanj ter si želimo, da ti
treningi niso bili edini, saj se na ta način
»piše« prihodnost slovenske košarke na
vozičkih. Glede na odziv, veselje, radost
in pripravljenost mladih športnikov se
zdi, da bo le-ta zelo sijoča.

Mladi levi iz DPSŠ s Slobodanom (foto: Aleksander Iršič)

DO MARCA JE ŠE DALEČ ...
Če se po jutru dan pozna, smo ga
5. januarja kar precej ”biksnli”. Čeprav

po drugi strani sumim naše ljubljanske
prijatelje, da nam malo nagajajo, ko
prirejajo svoje novoletne turnirje. To

pomeni, da je kraj kaaar se da najbolj
oddaljen od Maribora in da OBVEZNO
igramo prvo tekmo MI. Z njimi. Čeprav smo od vseh ekip daleč najbolj
oddaljeni. Brrr, še danes me zmrazi,
ko se spomnim, da smo morali vstati ob pol petih zjutraj, se v hladnem
jutru spakirati v kombi in se odpraviti
na 170 kilometrov dolgo vožnjo v Sodražico. Kje je že to? Jah, bogu tam
nekje za ja.ci … Jap, to našo košarko
moraš res imeti rad, da pretrpiš vse
to. In jo tudi imamo. Z vsem srcem in
… Ne, ne bom napisal dušo, ker me
bo potem žena spet gledala postrani
in rekla, naj ne pišem kot ofucan balkanski pesnik ali že ”vun speti” Mišo
Kovač, pač pa kot resen poročevalec,
ki s sliko in besedo predstavlja svoje
društvo in njihove košarkarje. No, če
bolje razmislim, ima prav. Ja, tudi naše
žene, zaročenke, punce, mame, tašče
si zaslužijo vso pohvalo, da nas prenašajo ter prenekateri vikend preživijo
same. Zato bom izkoristil priložnost
in se jim iz vsega srca in globine duše
vseh fantov – košarkarjev lepo zahvalil. Bog lonaj.
Pa nazaj na turnir. Prvo tekmo smo
izgubili, drugo, ki smo jo igrali proti Celju, pa skooooooraj zmagali. Ja, saj vem,
da se sliši, kot bi se delal norca. Ampak
kako drugače povedati, da je bil rezultat tekme s Celjem 61:60 za … Štajerce!
In to one, južne. Tako si namreč sami
pravijo, da ne bo slučajno kakšne jeze.
In da bi bila tragedija še večja, so nas
premagali po zadnjem sodniškem pisku. OK no, pač se zgodi. Spielbergu ne
bi bilo potrebno nič razlagati. On bi že
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športnico in športnika invalida. To sta
postala Danica Padežnik iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih
Maribor za odličja v kegljanju in Marko
Došler iz Medobčinskega društva Sožitje za odličja v plavanju.

Zgodaj zjutraj (foto: Boris Klep)

vedel, da hočem reči, »da je malo pred
zadnjim žvižgom naš mladič ausglajzo,
naredo faul, tekma je bla fertik, sudija
(gotof je) je za žute dosodo dva prosta
meta, enga so po sreči trofli in to je blo
to. Pol smo šli samo še jest pa domu.«
Naslednji dan je bil spet NOV dan.
In nov dan pomeni nov začetek. In do
konca je še kar nekaj časa …Če veste,
kaj mislim …
ŠPORTNIKI MARIBORA ZA LETO 2012
Malo bolj uradno – vir: Mestna občina Maribor, Večer …
V dvorani Tabor je 30. januarja potekala 40. tradicionalna prireditev Športnik leta 2012. Mestna občina Maribor
in Športna zveza Maribor sta ob tej
priložnosti podelili številna priznanja
najboljšim športnicam in športnikom,
perspektivnim športnikom, športnikom invalidom, ekipam, trenerjem in
zaslužnim športnim delavcem preteklega leta. Na slovesnosti sta zbrane
nagovorila podžupan MOM Milan
Mikl in predsednik Športne zveze Maribor dr. Alojz Križman.
Športnika Maribora sta za leto 2012
postala taekwondoistka olimpijskega
50

sloga Nuša Rajher in smučar prostega sloga Filip Flisar. Naslov za najboljšo moško ekipo je pripadel NK Maribor
in Darko Milanič je prejel priznanje
za najboljšega trenerja. Naslov za najboljšo žensko ekipo so si prislužile odbojkarice Nove KBM Branik, med
individualnimi športnimi panogami pa
je prejemnik nagrade Kegljaški klub
Konstruktor. Novost letošnje prireditve je bila podelitev naslova za naj

Malo manj uradno – vir: Boris Klep
Vsa prireditev je bila izvedena korektno, z nekaterimi »luštnimi« nastopi
plesnih skupin. Sicer je glasbena skupina Okttober celotno prireditev zažigala s svojimi rokerskimi melodijami,
vendar so gledalce dokončno vžgala
simpatična, ne ravno najstniška dekleta
s svojo predstavitvijo Zumbe. Navkljub
kakšnemu odvečnemu kilogramu tu ali
tam. In z ogromno pozitivne energije,
ki je kar preplavila občinstvo v dvorani.
Višek vsega je bila seveda podelitev
priznanj, plaket in pokalov najboljšim
športnicam, športnikom in športnim
delavcem totega našega lepega mesta. Med njimi smo bili tudi mi – Društvo paraplegikov severne Štajerske.
Športniki našega društva so za svoje
nastope v slovenskih reprezentancah
in uspehe na evropskih in svetovnih
prvenstvih ter paraolimpijskih igrah v
Londonu prejeli štiri priznanja.
To so bili strelec Franc Pinter –

Nekoč vsi košarkarji (foto: arhiv DPSŠ in obdelava Boris Klep)

[

Tatjana je za svoje uspehe prejela Cizljevo
plaketo. (foto: Športna zveza Maribor)

Ančo, košarkarja David Slaček in Boris
Klep ter trenutno najbolj sijoča zvezda
našega društva – atletinja Tatjana Majcen Ljubič, ki je ob tem za svoje uspehe prejela tudi Cizljevo plaketo. Vsa čast
in globok priklon. Seveda čestitke tudi
vsem našim fantom, ki so z dvignjeno
glavo predstavljali svoje društvo in ponosno zastopali svojo državo.
KRUHA IN IGER
Danes, 27. februarja 2013, mineva
natanko 25 let od smrti »ježeka«. Ups,
se opravičujem – Ježka. Frana Milčinskega, enega najbolj vsestranskih slovenskih umetnikov 20. stoletja. Ja, on
je bil car. In avtor po 2. svetovni vojni
zelo prepevane pesmi v Sloveniji, ki bi
jo lahko brez zadržkov prepevali še danes. Čeprav samo zato, da preženemo
vse egocentrične pajace iz štale, imenovane parl... Eh, kaj bi o politiki, raje si
zapojmo – Horuk v nove čase, horuk v
nove dni, zavihajmo rokave, pljunimo
v dlani – kljub temu da pred nami ne
sveti zvezda rdeča, pač pa zavaljena zadnjica hudobne čarovnice Eurorecesije,
ki na svoji metli ne pometa. Le perverzno izpušča smrdljive in zadušljive pline svojega gnilega fevdokapitalistične-

ga telesa. A Štajerci se ne damo – »saj
straha in gnara tak nikol nismo meli«.
Za razliko od dobrosrčnosti in gostoljubnosti ter včasih skoraj patetičnega
temperamenta. A nič hudega. Saj tudi
patetika ni vedno slaba. Zakaj ne jokati,
ko smo žalostni? Zakaj ne hrepeneti po
željah iz sanj? Zakaj nečesa ne narediti,
če se imamo ob tem »fajn«? Denar ni
problem?! Hehe, ker ga ni! A že Krleža je pred davnimi leti zapisal preroške
besede: »Nigdar ni tak bilo da ni nekak
bilo, pak ni vezda ne bu da nam nekak
ne bu.« Zato delamo. S polno paro.
Enkrat na kulturno-umetniškem odru,
spet drugič na rekreacijsko-športnem
igrišču. Tako kot je bilo konec lanskega
leta na društvu vse v ritmu proze, plesa in igre, je bilo predvsem v februarju
zelo športno igrivo. V nekaj dnevih smo
organizirali tekmovanja v streljanju, bi-
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Uuuu, to bodo borbe pod obroči, primerljive s samim NBA finalom. Že zdaj
me obliva mavrična paleta vsemogočih občutkov. Pozitivnih – se ve. Vse
prisotne pa čaka na finalu veliko presenečenje. A če kaj več povem, ne bo več
presenečenje.
Seveda ne pozabljamo na socialo,
na Paracenter v Oseku, sodelujemo z
drugimi invalidskimi društvi v okolici in
organizacijami, ki se trudijo naša življenja narediti lepša in bolj varna. Obenem
pa se gremo v totem našem prelepem
mestu izpod Pohorja še revolucionarje
in se od srca nasmejimo mestnim politikom s Kanglerjem na čelu, ki je pred
kratkim izjavil: »Če nisi njihov – nisi naš!«
Ja, Avstrijci bi rekli: Spass muss sein! In
res, s smehom je vse bolj so(n)čno. Pa
lep pozdrav s totega eka.

PREDSTAVITEV SREDNJE
EKONOMSKE ŠOLE

ljardu, košarki in nazadnje v šahu. Kruha
in iger. Ave DPSŠ. In še se bo dogajalo.
Konec marca pripravljamo košarkarski »finale 4«. Skupaj z ZŠIS – POK.

V času, ko se osnovnošolci odločajo za vpis, so aktualne predstavitve
srednjih šol.
Srednja ekonomska šola Ljubljana
na Roški ima dva programa: ekonomsko gimnazijo in smer ekonomski tehnik. Šola z veseljem sprejema
gibalno ovirane dijake, saj imajo dvigalo, ki omogoča dostop do učilnic,
in usposobljeno pedagoško osebje,
ki se jim lahko individualno posveti. Na šoli že imajo gibalno ovirane
dijake, zato ima pedagoški kader
izkušnje za delo z njimi. Prednost
njihove šole je usmerjenost v podjetništvo. Sestavili so povsem prenovljen program izobraževanja s
ciljem, da mladi prepoznavajo svoje
talente in veščine, ki jih nato lahko
izkoristijo za samozaposlitev.
Za več informacij lahko obiščete
spletno stran šole: www.roska.si ali
pokličete na Zvezo paraplegikov
Slovenije (Barbara).
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Jože Globokar | Peti smučarski kamp na Rogli

PREHODNI POKAL PONOVNO JAKIČU
Zveza paraplegikov Slovenije je od 29. do 31 januarja 5. tradicionalni kamp smučarjev
paraplegikov in tetraplegikov (zaradi ugodnejših nastanitvenih in tekmovalnih pogojev) tokrat pripravila na Rogli. Vse bolj priljubljenega smučarskega srečanja se je udeležilo kar 20 smučarjev iz šestih pokrajinskih društev in drugih invalidov.

M

ed paraplegiki in tetraplegiki je bilo na tokratnem kampu kar sedem smučarjev,
ki so prvikrat sedli v monoski. Testirali
so monoskije avstrijskega proizvajalca
Praschberger in z njimi tudi tekmovali.
Za promocijo je poskrbel naš sodelavec
Peter Osterveršnik. Tisti bolj nadarjeni so se že po nekajurnem treningu in
pomoči spremljevalcev samostojno in
previdno spustili po lepo urejeni strmini
smučišča. Seveda je bilo na začetku precej padcev, ampak z vztrajnostjo so bili
zavoji vse bolj sigurni in hitrejši. Zadnji
dan, ko je bilo na sporedu tekmovanje v
veleslalomu, so nekateri celo tekmovali. Skoraj neverjetno pa je, da je očitno
nadarjen »novopečeni« smučar Primož
Jeralič po komaj treh dneh treninga na
tekmovanju že osvojil tretje mesto. Torej
smučanje z monoskijem le ni tako zah-

tevno. Res pa je, da
ga tisti smučarji, ki
so smučali že pred
poškodbo, veliko lažje osvojijo.
Vse tri dni so smučarje spremljale
študentke tretjega letnika Zdravstvene fakultete
(Katarina, Teja,
Tina,
Manca)
in nekdanje študentke (Mateja
Najboljši v obeh skupinah (foto: Milan Zlobko)
Jerneja, Nastja,
Brigita), ki so bile
z nami že na prejšnjih kampih. Z njimi je tudi veliko zaslug za izredno dobro pobila mentorica prof. Alenka Plemelj, čutje smučarjev na Rogli.
Na tekmovanju so smučarji prosodelovali pa so tudi svojci smučarjev.
Po kratkih jutranjih informativnih se- go prevozili dvakrat, štel pa je boljši
stankih so vse dni trenirali na smučiščih rezultat enega od obeh tekov. Po
Planja in Mašin pričakovanju je prvo mesto in preŽaga, na slednjem hodni pokal s časom 0:40,54 osvojil
pa 31. januarja paraolimpijec Gal Jakič, drugo Toni
pripravili tudi tek- Zakrajšek (0:42,35), tretje pa Primož
movanje v velesla- Jeralič (0:44,63). Med spremljevalci
lomu. Tekmovali prostovoljci je prvo stopničko osvoso tako smučarji jil Sebastjan Bajde (0.32,10), druna monoskijih kot go Teja Simonič (0:34,12), tretjo pa
spremljevalci in Jerneja Poljanšek (0:34,25). Pokal
svojci, vse organi- in medalje sta podelila Nina Šuc in
zacijske niti in iz- Peter Osterveršnik.
Stroške bivanja so udeleženci kamvedba tekmovanja
pa so bile v rokah pa plačali sami, organizacijske niti zahUroša Martinška tevne smučarske prireditve pa so bile
– UNITUR, ki ima v rokah vodje športa pri ZPS Gregorja
Kratek posvet pred spustom (foto: Milan Zlobko)
s svojimi sodelavci Gračnerja.
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Povzel Jože Globokar | Državno prvenstvo v veleslalomu
za smučarje invalide

JAKIČ DRŽAVNI PRVAK
MED MONOSKIJAŠI
Na smučišču Poseka v Ravnah na Koroškem je 9. januarja
potekalo državno prvenstvo invalidov v veleslalomu, ki se
ga je kljub nizkim temperaturam udeležilo 80 tekmovalk in
tekmovalcev. Med njimi tudi pet smučarjev na monoskijih.

T

ekmovanje je v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite pripravilo Invalidsko športno društvo
Samorastnik iz Raven na Koroškem.
Ekipo, ki je skrbela za nemoten potek tekmovanja, je izvrstno vodil Peter Ozmec.
Med tekmovalci na monoskijih je po

dveh vožnjah najboljši rezultat dosegel
član DP ljubljanske pokrajine paraolimpijec Gal Jakič (1:20,09), drugi je bil Mitja
Breg DP Koroške (1:38,69), tretji Roman
Velikonja DI Ajdovščina (1:38,73), četrti
Janez Učakar DP Gorenjske (1:39,39),
peti pa Matjaž Černe DP Istre in Krasa
(1:40,10). Vmesni časi so po prvem teku

Naslov državnega prvaka je v skupini
LW12/1 osvojil Gal Jakič. (foto: Arhiv ZŠIS)

šteli kot realni časi, po drugem pa so se
glede na vrsto invalidnosti preračunali
po faktorskem listu IPCAS (handicap system). Smučarji v monoskijih so tekmovali v skupinah LW10, LW11 in LW12.
Ob otvoritvi je udeležence pozdravil tudi župan občine Ravne na Koroškem mag. Tomaž Rožen in obljubil,
da bodo v kratkem odpravili arhitekturne ovire pri dostopu do smučišča.

Povzel Jože Globokar | Rogla – središče svetovnega
pokala

Tekmovanje je okrnilo
slabo vreme
Rogla je od 11. do 14. februarja postala središče svetovnega pokala v alpskem smučanju za invalide, Slovenija
pa je prvič gostila tako pomembno in odmevno tekmovanje.

S

vetovna elita se je v ženski in
moški konkurenci pomerila v
treh kategorijah – sedeči, stoječi in slabovidni različici. V slalomu
je nastopil tudi Avstrijec Matthias
Lanzinger, ki je ljubiteljem smučanja
poznan po hudi nesreči na tekmi svetovnega pokala v norveškem Kvitfjelu.
Zaradi težke poškodbe so mu takrat

amputirali levo nogo. Osvojil je tretje
mesto.
Prvi dan so organizatorji tekmovanje v slalomu kljub novozapadlem
snegu spravili pod streho, nato pa se
je vreme še poslabšalo. Sledila je odpoved obeh veleslalomov, na katerih
bi prvič v svetovnem pokalu nastopil
tudi naš najboljši smučar paraolimpijec

Slabo vreme je preprečilo nadaljevanje
tekmovanja. (foto: Drago Perko)

in državni prvak Gal Jakič.
Prireditelji so se izkazali kot odlični organizatorji, zato je svetovna elita
najboljših smučarjev invalidov Roglo
zapustila z zelo lepimi vtisi. Izkazala se
je tudi ekipa Uniturja, ki je vodila tekmovanje.
Vrhunski smučarji invalidi so se pomerili v ostri mednarodni konkurenci in
se z dobrimi rezultati na Rogli približali
tudi nastopu na paraolimpijskih igrah v
Soči 2014.
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Jože Globokar | Košarkarske ekipe sklenile tekmovanja v rednem delu

DP MERCATOR LJUBLJANA
IMA NAJVEČ TOČK
Moštva, ki sodelujejo v državni ligi v košarki na vozičkih, so s tekmami v Račah odigrale
peti krog in s tem sklenile tekmovanje v rednem delu lige. Pred njimi je le še sklepni del,
ki bo odločil, katero moštvo bo osvojilo naslov državnega prvaka v sezoni 2012/2013.
O tekmah v prvih dveh krogih smo v prejšnji številki Paraplegika že pisali, tokrat pa na
kratko predstavljamo tekme v preostalih treh krogih.
TRETJI KROG
Tekmovanje je v športni dvorani
BTŠ Strahinj še v decembru pripravilo
DP Gorenjske. V prvi tekmi sta se pomerili ekipi DP Kranj in DP Mercator
Ljubljana. Domačini so izgubili z rezultatom 45:56. V naslednji tekmi je ekipa
DP Mercator Ljubljana z visoko razliko
(73:36) ugnala ekipo DP Celje. V tem
krogu je prišlo do zapletov, ker moštvo
DP Novo mesto (zaradi vremenskih
razmer) ni prišlo na tekmovanje. Vodstvo tekmovanja je zmagi (20:00) pripisalo nasprotnima ekipama DP Kranj in
DP Maribor, nato odločitev spremenilo
in v februarju pripravilo srečanje neodigranih tekem. Novomeščani so obakrat
izgubili, najprej z ekipo DP Kranj (63:27),
nato še z ekipo DP Maribor (60:27).

ČETRTI KROG
Četrti krog je 19. januarja v športni
dvorani Marof v Novem mestu pripravilo DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Najprej sta se pod koše zapeljali
ekipi DP Novo mesto in DP Kranj. Boljši
so bili gostje, ki so Novomeščane prekosili z rezultatom 46:24. V drugi tekmi
so domačini ponovno izgubili. Z rezultatom 47:32 so jim jo podkurili Celjani.
V tretji tekmi je zmago zabeležila ekipa
DP Kranj, ki je moštvo DP Maribor premagala z rezultatom 57:52. V zadnji tekmi so bili Ljubljančani neprekosljivi, saj
so celjsko ekipo potolkli kar z 80:20.
PETI KROG
V športni dvorani OŠ v Račah je DP
severne Štajerske 16. februarja pripra-

V zadnji tekmi rednega dela tekmovanja sta se pomerila DP Mercator Ljubljana in DP Novo
mesto (v rdečih dresih). (foto: Franci Škrbina)
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Vse tekme v ligi sta sodila Mitja Dečman in
Nedžad Budimlić . (foto: arhiv DPLJ)

vilo zadnji krog državne košarkarske
lige »SOČA OPREMA«. V štajerskem
derbiju so organizatorji morali premoč
priznati ekipi DP Celje, ki jih je ugnala z
rezultatom 54:47. Edini poraz v sezoni
je v naslednji tekmi doživela ekipa DP
Mercator Ljubljana. Z rezultatom 47:33
jo je prepričljivo namahala prej poražena ekipa DP Maribor. V tretjem srečanju
je slavila ekipa DP Kranj, ki je celjsko
moštvo porazila z rezultatom 46:32.
Zadnja tekma v rednem delu tekmova-

[
nja slovenske košarkarske lige je zmago
prinesla vodeči ekipi DP Mercator Ljubljana, ki je ekipo DP Novo mesto brez
težav premagala z rezultatom 44:23. Za
peti krog lahko rečemo, da je bil poln
preobratov.
Najboljši strelci po vseh petih krogih: Janez Učakar – 148 (DP-KR), Enis

Musić – 116 (DP-CE) in Danilo Kamenik – 110 (DP-MB).
Vse tekme so pod sodniškim vodstvom Mitje Dečmana in Nedžada
Budimlića potekale ob prisotnosti
delegata lige Milana Lukana in vodje športa pri ZPS Gregorja Gračnerja.
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KONČNA LESTVICA
1. DP Mercator Ljubljana
2. DP Celje
3. DP Maribor
4. DP Kranj
5. DP Novo mesto

Boris Klep | Finale državnega prvenstva v košarki na vozičkih

LJUBLJANČANI SPET DRŽAVNI PRVAKI
V sezoni 2012/2013 je v košarkarski ligi ''Soča oprema'' sodelovalo pet ekip. Štiri med njimi so se uvrstile v finale, ki je potekalo 23. marca na Ptuju.

L

anskega finalista, ekipo DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
je tokrat zamenjala ekipa DP
Gorenjske, ostale tri finalistke pa so bile
enake. Organizator finala je bila kot vsa
leta Zveza za šport invalidov Slovenije
–Paraolimpijski komite, izvedbo pa je
tokrat prevzelo Društvo paraplegikov
severne Štajerske.
Hladna pomladna sobota je v prijetno dvorano Campus v mesto ob Dravi
privabila številne privržence te atraktivne športne panoge za športnike invalide. Tekmovalce vseh ekip so spremljali
zvesti navijači, sorodniki, znanci in celo
prijatelji s Hrvaške. Pridružili so se tudi
nekateri domačini, med katerimi so se
udeleženci najbolj razveselili posebnega gosta – boksarja Dejana Zavca.
Ta je s svojo preprostostjo vsakemu
od njih namenil toplo in vzpodbudno
besedo, se z vsemi rokoval in fotografiral. Pozitivno energijo, ki jo je prinesel,
je bilo čutiti na vsakem koraku; temu
primerno je bilo vzdušje tako med gledalci kot nastopajočimi. In prav slednji
so to pokazali na igrišču. Veseli so bili
tudi obiska nekaterih drugih posebnih
gostov, med njimi župana občine Ptuj

Skupinska slika vseh tekmovalcev z Dejanom Zavcem in poslancem Andrejem Čušem
(foto: Peter Gavez)

dr. Štefana Čelana, župana občine
Hajdina mag. Stanka Glažarja z družino, poslanca DZ Andreja Čuša, paraolimpijcev Tatjane Majcen Ljubič
in Franca Pinterja, članice Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport
Silve Razlag in številnih drugih.
V prvi polfinalni tekmi je ekipa DP
Mercator Ljubljana dala jasno vedeti,
da se ne bo z lahkoto odpovedala lanskoletnemu naslovu. Če je ekipa DP

Gorenjske nekako še držala korak z njimi
do polčasa, je nadaljevanje pripadlo Ljubljančanom, ki so visoko zmagali, saj je
bil rezultat 54:31. V drugem polfinalu sta
se pomerili dve ''Štajerski'': na eni strani
drugouvrščena ekipa preteklega prvenstva DP jugozahodne Štajerske in tretjeuvrščena ekipa DP severne Štajerske. Ta
dvoboj je bil izenačen vse do nekaj minut pred koncem, ko si je ekipa severne
Štajerske priborila prednost šestih košev,
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so podelili še pokal teva tak projekt. Hvala vsem ostalim,
za najboljšega strelca ki so na kakršenkoli način prispevali,
lige v predtekmova- da smo s Ptuja odhajali zadovoljni in
nju in za najbolj per- si obljubili, da se še vrnemo. Najlepša
spektivnega mlade- hvala vsem gostom in drugim obiskoga igralca. Prvi je šel valcem, ki so s svojo prisotnostjo dali
v roke Janezu Uča- priznanje športnikom na invalidskih
karju iz DP Gorenj- vozičkih. Vsekakor velika zahvala dolske, ki je dosegel 141 goletni zunanji sodelavki ZŠIS – POK
točk, drugi pa Dani- domačinki Silvi Razlag, ki je naredila
lu Kameniku iz DP veliko delo v medijski podpori in tudi
sicer. Še enkrat vsem in vsakemu iskreseverne Štajerske.
Župan Ptuja dr. Štefan Čelan oskrbuje rano poškodovanega
Na koncu so bili na hvala v mojem imenu in imenu DP
igralca Roberta Radića. (foto: Peter Gavez)
izžrebani še pari slo- severne Štajerske.
venskega
pokala,
a jo je zapravila v pičlih dveh minutah. kjer se bodo v prvi tekmi pomerili stari
Vse je že kazalo na podaljške, vendar znanci – ekipa DP Mercator Ljubljana
Končni vrstni red državnega
je tekmovalec JZ Štajerske pri rezultatu in DP severne Štajerske, drugi par pa je
prvenstva za leto 2012:
39:40 zgrešil prosti met. To so izkoristili mešana ekipa DP Novo mesto/Kranj in
1. mesto DP Mercator Ljubljana
severni Štajerci, v zadnjem napadu do- DP jugozahodne Štajerske.
2. mesto DP severne Štajerske
Zahvalil bi se ZŠIS – POK za zaupasegli koš ter zmagali z rezultatom 42:39.
3. mesto DP jugozahodne
Sledila je tekma za 3. mesto, ki je nje izvedbe vrhunskega športnega doŠtajerske
postregla z dokaj izenačenim sreča- godka. Prav tako bi se zahvalil vodstvu
4. mesto DP Gorenjske
njem. Na koncu so se tretjega mesta našega društva za podporo, ki jo zahveselili igralci DP jugozahodne Štajerske, ki so zmagali z rezultatom 43:36.
Glasna podpora številnih navijačev iz Povzel Jože Globokar | NLB liga
Maribora ni bila dovolj, da bi lahko ekipa severne Štajerske v finalu pripravila
presenečenje. Še več, Ljubljančani so
zadevali z vseh položajev in ob koncu se je semafor zaustavil pri rezultatu
49:25. Mariborčani so se kljub temu
veselili uspeha, saj so izboljšali lansko
uvrstitev, ko so bili tretji.
Medalje in pokale najboljšim trem Košarkarske ekipe iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške ter Bosne
ekipam sta ob pomoči strokovnega so- in Hercegovine, ki igrajo v regionalni NLB ligi, so januarja
delavca Zveze za šport invalidov Sloveni- odigrale drugi krog, marca pa polfinale, ki je prineslo veje – Paraolimpijskega komiteja Primoža liko presenečenje.
Jeraliča podelila župan Mestne občine
Ptuj dr. Štefan Čelan in najmlajši poslanec državnega zbora domačin Andrej DRUGI KROG V MEDNARODNI LIGI
Kärnten. Favorizirani domačini so AvstrijČuš. Slednji je ob čestitkah in pozdravu
Košarkarske ekipe regionalne lige ce premagali z rezultatom 66:51. V drugi
priznal, da je ta vrhunski športni dogo- so januarja odigrale drugi krog v Banja tekmi sta se pod koši srečali moštvi RSV
dek prvič spremljal v živo, športnikom Luki in Sanskem mostu.
Kärnten in KKK 3K Sarajevo. Boljšo igro
invalidom pa zagotovil, da imajo odslej
V skupini A je 27. januarja srečanje so pokazali Sarajevčani, ki so Avstrijce
tudi v DZ ''svojega predstavnika'', s v športni dvorani Obilićevo v Banja Luki suvereno premagali z rezultatom 69:57.
čimer je dal jasno vedeti, da lahko raču- pripravila domača ekipa KKI Vrbas, ki Tretja tekma je zmago prinesla ekipi
namo na njegovo podporo. Ob koncu se je v prvi tekmi pomerila z ekipo RSV KKI Vrbas, ki je KKK 3K Sarajevo ugnala

KKI VRBAS IZLOČILA
FAVORITA
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V skupini B sta se prvi pomerili KIK Sana (v belih dresih) in KK Zagreb. (foto: arhiv ZPS)

z dvanajstimi točkami razlike (72:60). Za
nemoten potek tekem v skupini A je ob
vodji lige Gregorju Gračnerju (SLO)
skrbel delegat Mirsad Alagić (BiH), korektno pa sta jih vodila sodnika Ernad
Karović (BiH) in Mitja Dečman (SLO).
V tej skupini je prva KKI Vrbas, druga
KKK 3K Sarajevo, tretja pa RSV Kärnten.
Najboljši strelci v skupini A po dveh
krogih: Ademir Demirović KKI Vrbas
– 123, Mufid Čejvan KKK 3K Sarajevo –
71, Milan Slapničar KKI Vrbas – 55.
V skupini B je 26. januarja v športni
dvorani v Sanskem Mostu tekmovanje
organizirala domača ekipa KIK Sana in
se v prvi tekmi pomerila z ekipo KK Zagreb. Domačini so bili boljši in tekmo
dobili z rezultatom 63:58. V drugi tekmi sta se pod koše zapeljali slovenska
in domača ekipa. Z rezultatom 61:56 je
zmagala Slovenija.
Zadnja tekma v skupini B se je odvila
v korist ekipe KK Zagreb, ki je Slovenijo
ugnala z rezultatom 68:57. V B skupini sta
ob delegatu Ferizoviću (BIH) in vodji
lige Gregorju Gračnerju tekmovanje
vodila sodnika Mersud Topić (BiH) in
Mitja Dečman (SLO). Po drugem krogu je na vrhu lestvice KK Zagreb, druga
je KIK Sana, tretja pa Slovenija. Najboljši
strelci: Gregor Gračner Slovenija – 90,
Fadil Velibašić KIK Sana – 64, Damjan
Liska KK Zagreb – 61.

POLFINALNI TEKMI V SARAJEVU
Športna dvorana Ramiz Salčin Mojmilo v Sarajevu je bila 2. marca prizorišče polfinalnih tekem štirih ekip, ki so v
sezoni 2012–2013 igrale v NLB-WHELL
košarkarski mednarodni ligi na vozičkih. Po dveh krogih so se v predzadnje
dejanje uvrstili: KKI Vrbas iz Banja Luke,
KIK Sana iz Sanskega Mosta, KK Zagreb
iz Zagreba in Sarajevčani KKK 3K Sarajevo. Srečanje je pripravila domača ekipa.
Prvo polfinalno tekmo sta odigrali
ekipi KKI Vrbas in KIK Sana. Za pravo
presenečenje so poskrbeli Banjalučani,
ki so iz štiriletnega košarkarskega prestola vrgli moštvo KIK Sana, ki ne bo
nastopilo na finalu. Vendar začetek tekme ni kazal na ta veliki poraz. Favoriti
so prvo četrtino dobili z devetimi točkami razlike, v prvem polčasu pa še ve-
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dno vodili za tri točke. Toda zadnji dve
četrtini se je jeziček na tehtnici nagnil
v prid moštva KKI Vrbas. Tretjo četrtino
so dobil z rezultatom 16:12, četrto pa z
21:15. In tako se je zgodilo presenečenje, ko je ekipa KKI Vrbas favorizirano
ekipo izločila iz boja za naslov prvaka
lige v sezoni 2012/2013.
Za nastop druge ekipe v finalnem
srečanju sta se pomerili KK Zagreb in organizator polfinalnih tekem KKK 3K Sarajevo. Tudi v tej tekmi je bilo v kvaliteti igre
precej nihanj. V prvi četrtini so bili boljši
domačini (08:18), v drugi sta bili ekipi
enakovredni (14:14), tretjo so ponovno
dobili domačini (15:18), četrto pa gostje
(21:14). Tekma se je končala z rezultatom
58:64, ki je prinesel drugega finalista.
Najboljši strelci v skupini A so: Ademir
Demirović KKI Vrbas – 166, Mufid Čejvan
– 101, Nihad Majstorič – 61, oba KKK K3
Sarajevo, v skupini B pa Gregor Gračner
Slovenija – 90, Fadil Velibašić KIK Sana –
74, Damjan Lisska KKI Zagreb – 74.
Tekme so sodili Mitja Dečman
(SLO), Ernad Karović in Pašalić (oba BiH),
ki so ob korektnem sojenju tehnično
napako zaradi nediscipline rezervnih
igralcev dosodili trenerju Milanu Oreškoviću KKI Vrbas. Tekme sta spremljala
tehnični delegat Milan Lukan in vodja
lige Gregor Gračner.
Finalno tekmovanje bo 13. aprila
v Ljubljani. Generalni pokrovitelj lige
je Nova ljubljanska banka, medijski pa
Kosarka.si.

Ekipa KKI Vrbas je v polfinalni tekmi nepričakovano izločila favorizirano ekipo KIK Sana
(foto: arhiv ZPS).
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Jože Globokar | Četrti turnir v biljardu za paraplegike in tetraplegike

PREHODNI POKAL DAVIDU SLAČKU
Četrto tekmovanje paraplegikov in tetraplegikov v biljardu je Zveza paraplegikov Slovenije v organizaciji DP severne Štajerske 15. februarja pripravila v Biljard klubu Planet
Tuša v Mariboru. Na osmih mizah se je v igranju »kmečke« osmice pomerilo 17 igralcev
iz štirih pokrajinskih društev – DP Prekmurja in Prlekije, DP ljubljanske pokrajine, DP jugozahodne Štajerske in DP severne Štajerske.

P

o treh letih organiziranega
tekmovanja v biljardu smo se
približali številki 20 (dva sta
odpovedala), kar pomeni, da se zanimanje za ta šport povečuje. Mogoče bi bilo igralcev biljarda več, če
bi imeli boljše pogoje za trening in
dostop do biljardnih miz. Le malokatero društvo ima namreč tako velike
prostore, da v njih lahko namesti biljardno mizo.
Po žrebanju parov so tekmovalci do
polfinalnih in finalnih tekem igrali tako
imenovani repasaž. S tem se zmagovalci rednega dela in zmagovalci poražencev uvrstijo v naslednji krog, vse
dokler se v polfinale ne uvrstijo štirje
najboljši tekmovalci. Igrali so na dve

dobljeni igri, tekmovala pa sta tudi dva težje
gibalno ovirana tetraplegika. Zaradi časovne
stiske so tekmovanje
poenostavili, tako da je
igralec zaključno kroglo (črno) lahko potopil
v poljubno luknjo.
V polfinalne igre so
se uvrstili: Rok Bratovž
(LJ), Mičo Ostojič (CE),
Robert Žerovnik (LJ)
David Slaček je pokazal najboljšo igro. (foto: arhiv DPLJ)
in David Slaček (MB),
v finalnem srečanju pa
sta se za prehodni pokal Zveze pome- Dobil je celo eno igro. Prvo mesto je
rila David Slaček in – nekoliko nepri- tako kot lani osvojil David Slaček.
čakovano – tetraplegik Rok Bratovž. Tekme za tretje mesto niso odigrali,
zato sta bronaste medalje prejela oba
poraženca polfinalnih iger.
Tekmovanje je vodil naš najboljši
igralec in edini tekmovalec med paraplegiki, ki tekmuje na mednarodnih
tekmovanjih, Matej Brajkovič. Povemo naj, da je Matej verjetno edini
slovenski tekmovalec, ki bo aprila v
Portorožu nastopil na evropskem prvenstvu. Do sedaj je na teh tekmovanjih osvojil že pet bronastih medalj.
Skrbel je tudi za izračun rezultatov, vse
organizacijske niti pa so bile v rokah
Borisa Klepa, podpredsednika DP severne Štajerske.
Prehodni pokal in medalje je podelil vodja športa pri Zvezi paraplegikov
Zanimanje za igranje biljarda narašča. (foto: arhiv DPLJ)
Slovenije Gregor Gračner.
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Jože Globokar | 3. krog kegljaške lige in Grnjakov
memorial

MARIBORČANI POSTAVILI
NOV DRŽAVNI REKORD
Društvo paraplegikov Koroške je 1. marca v organizaciji
Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo tretji krog državne lige v kegljanju in že 18. tradicionalni Grnjakov memorial.

N

a kegljišču v Ravnah na Koro- Štajerske (2036), druga je bila ekipa DP
škem se je
pomerilo
40 kegljačic in kegljačev iz vseh devetih
pokrajinskih društev
Zveze. Tekmovanje v
ekipni konkurenci je
štelo tudi za državno
prvenstvo.
Naslov je z državnim rekordom osvoMariborčani pometli s konkurenco (foto: arhiv DPLJ)
jila ekipa DP severne
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Koroške (1864), tretja DP ljubljanske pokrajine (1853), četrta DP Prekmurja in
Prlekije (1806), peta DP jugozahodne
Štajerske (1766), šesta DP Istre in Krasa (1505), sedma DP Gorenjske (1130),
osma DP Severne Primorske (1099)
deveta pa DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja (911).
Med kegljačicami je slavila Nataša Godec – MB (443), drugo mesto je
osvojila Cvetka Štirn – LJ (436), tretje
pa Senka Ivaniševič – LJ (423). Polovica vseh kegljačev je tekmovala v moški konkurenci. Največ kegljev je podrl
Franc Simonič – MB (537), drugi je bil
Miran Jernejšek – MB (525), tretji pa domačin Srečko Kotnik (513).
Med težje gibalno oviranimi tetraplegiki je bil najboljši Slavko Ivančič
– LJ (520), drugi Slavko Dunaj – MS
(516), tretji pa Vinko Hauzer – MB (479).
Kegljači so tekmovali tudi v konkurenci
veterani. Prvo mesto je osvojil Anton
Simonič – MS (501), drugo Franc Kuhelj – NM (431), tretje pa Ludvik Škraban
(400). Za pravilen potek tekmovanja je
ob vodji tekmovanja Srečka Kotnika
skrbela družina Kopmajer.

Jože Globokar | Državna šahovska liga

LJUBLJANSKI ŠAHISTI PRVI
Šahisti DP ljubljanske pokrajine so v tretjem krogu državne
šahovske lige, ki ga je 22. februarja v Mariboru pripravilo DP
severne Štajerske, ponovili lanskoletni uspeh. Tako v ekipni kot
v posamični konkurenci so osvojili prvo mesto. Vendar tokrat
brez najboljšega šahista med paraplegiki Eda Planinca.

N

ajprej se je 21 šahistk in šahistov iz šestih pokrajinskih društev po švicarskem sistemu
pomerilo za posamične uvrstitve, zatem
pa šest ekip po Bergerju še za ekipne rezultate. Za razmišljanje pri posamičnih

partijah so imeli igralci na voljo 10, težje
gibalno ovirani tetraplegiki pa 12 minut.
Zlato kolajno je osvojil Adam Dmitrovič – LJ (4,5), srebrno Janko Koren
– (4,5), bronasto pa Franc Pinter – (4),
oba MB.

Prvi trije (foto: arhiv DPLJ)

Pokal za prvo mesto je osvojila ekipa DP Ljubljana, druga je bila DP Maribor, tretja DP Celje. Pokale in medalje
je podelil predsednik organizatorjev
Alfred Lasetzky, tekmovanje pa brez
zapletov vodil arbiter Branko Vadlja.
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Aleš Povše – YODA | 9. mednarodni simpozij »Potapljanje AST 2013« in 5. filmski festival

SPREHODI POD MORJEM
Dva samostojna dogodka, ki se medsebojno dopolnjujeta, sta namenjena tako strokovnjakom, potapljačem in ljubiteljem potapljanja kot tudi širši javnosti. Predavatelji in filmi s celega sveta so nam še enkrat prikazali lepote morskih globin ter sožitje med vodo,
živalskim svetom in človekom.

Udeleženci 9. mednarodnega simpozija »Potapljanje AST 2013« v Zrečah (foto: Nevenka Richter
Peče)

V

eč kot 10 let je že, ko se je prva
skupina pogumnih fantov in
enega dekleta na pobudo
Branka Ravnjaka odpravila na morje
potapljat. Ko smo začeli, ni nihče pomislil, v kaj se bo vse skupaj razvilo. Začelo se je s simpoziji, ki so bili namenjeni
predvsem potapljanju invalidov, leta
2005 je bila ustanovljena mednarodna
zveza društev IAHD Adriatic, ki je danes
vodilna svetovna potapljaška organizacija, ki skrbi za potapljanje invalidov v
širši jadranski regiji. Simpozij je postajal
z leti obširnejši in kvalitetnejši, zdaleč
ne več namenjen le potapljanju invalidov, ampak predvsem potapljačem in
strokovnjakom s tega področja. Kasneje se mu je pridružil še filmski festival
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podvodnega filma Sprehodi pod morjem.
Letošnje dogajanje je zopet potekalo v Zrečah in Slovenskih Konjicah. Pa
se najprej posvetimo 9. mednarodnemu simpoziju, ki je potekal v Zrečah.
Tudi letošnje leto je bil razdeljen v tri
sklope: »apnea« – potapljanje na dah,
rekreativno potapljanje in tehnično potapljanje.
V prvem delu smo spoznavali,
kaj je potapljanje na dah, kako redno
udejstvovanje vpliva na posameznikovo zdravje in kakšen je trening profesionalnega tekmovalca za katerokoli
disciplino v potapljanju na dah, da so
takšni dosežki sploh mogoči. Potapljači
tekmujejo v statični »apnei«, to je zadr-

ževanje zraka v mirovanju obraza pod
vodo. Branku Petroviću, potapljaču
iz Srbije, je uspelo obraz držati pod
vodo 12 minut in 11 sekund z enim vdihom. Nesporna zvezda prvega sklopa
je bila ruska znanstvenica in večkratna
svetovna prvakinja v potapljanju na
dah Natalija Avseenko, ki je gola plavala z belimi kiti belugami pod ledom.
Predstavila nam je trening, ki ji je sploh
omogočil, da je šla v tako mrzlo vodo
popolnoma gola (voda je imela -2, zrak
-15 stopinj). Vedeti moramo, da normalen človek v tako mrzli vodi umre v 3 do
5 minutah, Natalija pa je zdržala skoraj
11 minut. In zakaj je bila gola? Beluge
imajo izredno občutljivo kožo in ne
marajo stika z umetnimi materiali. Ker
se jih je želela tudi dotikati, je šla v vodo
pač gola.
Drugi sklop je bil namenjen rekreativnemu potapljanju, ki zaradi čedalje večje komercializacije in s tem
povezanim večjim finančnim vložkom
postaja vse bolj nedostopen širšim
ljudskim množicam. Spoznali smo potapljaške tablice, kako so nastajale in
se skozi leta posodabljale. Aleksander Semenov, vodja biološke postaje
na Belem morju, je predstavil življenje drobnih bitij, ki so očem nevidna
in živijo v teh mrzlih razmerah. Da jih
lahko opazujemo, nam je omogočila
šele sodobna tehnologija, ki nam jih
poveča in pokaže v vsej svoji lepoti.
Branko Ravnak je predstavil potapljanje ljudi po poškodbi hrbtenjače v za-
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dnjih 10-ih letih, poseben poudarek je
bil na lanskoletnem potopu pod led v
Rudniško jezero v Kočevju. Videli smo,
kakšne priprave so potrebne za takšen
podvig, kakšni so preventivni ukrepi,
da se slučajno ne bi kaj zgodilo, kdo
so bili posamezniki in organizacije, ki
so nam pri tem pomagali, pa tudi, kdo
nam je včasih ponagajal in nam očitno ni privoščil uspeha.
V tem sklopu se nam je pridružil poseben gost predsednik Slovenije Borut
Pahor, ki je z navdušenjem spremljal
predstavitve tega sklopa. V krajšem
nagovoru je pozdravil vse prisotne in
pohvalil prizadevanja približanju potapljanja vsem skupinam ljudi. Po zaključenem sklopu smo se s predsednikom
lahko osebno pogovorili. Izročili pa
smo mu tudi manjše darilo.
V tretjem sklopu je bilo na vrsti tehnično potapljanje, kjer dobesedno premikajo meje mogočega. Navdušila me
je Jill Heinerth s svojimi pogledi na
podvodno fotografijo in predstavitvijo
jamskega potapljanja. Prav neverjetno
je, kakšni labirinti podzemnih jam se
skrivajo pod zemeljskim površjem. Jill
nam je pokazala nekaj filmčkov in fotografij, ki jih je posnela med potepanjem
v podvodnem svetu. Da se potopiš v ta
svet, moraš imeti v sebi še kaj več kot
samo pogum in veliko srce.
Neverjeten je tudi Leigh Bishop,
potapljač in podvodni fotograf, ki se je
potopil že na vse potopljene razbitine.
Potop na potopljeno ladjo, ki je več kot
100 metrov globoko, lahko traja sedem, osem ur ali več, zato so za takšno
potapljanje potrebna posebna znanja.
V takšno globino ni mogoče z zrakom,
kot ga dihamo na površju, ampak so
potrebne posebne plinske mešanice.
Pokazal nam je fotografije sveta, ki ga
navadni smrtniki v živo ne bomo nikoli
videli.
V kulturnem domu v Slovenskih
Konjicah se je v treh dneh odvijal 5.
filmski festival »Sprehodi pod mor-

jem«. Četrtek je bil namenjen mladim
in je privabil več kot 800 otrok iz različnih šol.
V petek zvečer je sledila otvoritev
razstave, ki je bila tokrat razdeljena v
dva sklopa. V prvem so se predstavili štirje mojstri podvodne fotografije
(Gianni Pecchiar, Jill Heinerth, Leigh
Bishop in Aleksander Semenov), ki so
nam približali svoj pogled na podvodni svet. V drugem pa so bile razstavljene najboljše risbice, ki jih je naslikalo 265 učencev iz 44-ih osnovnih
šol cele Slovenije, ki so se prijavili na
natečaj »sprehodi pod morjem«. Po
otvoritvi razstave je bil koncert Bratka Bibiča in skupine The Madleys, ki
so odigrali nekaj skladb. Sledila je projekcija filmov, ki se niso uvrstili v Grand
prix večer.
Glavni dogodek festivala je bil v
soboto, ko je bil na vrsti Grand prix
večer. V dveh sklopih so se predstavili štirje odlični filmi, ki so tekmovali za
podvodnega konjička, glavno nagrado
festivala. V prvem smo videli film »On
the edge«, kjer je predstavljena zgodba Natalije Avseenko in njeno plavanje
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z belimi kiti. Film je bil prvič predvajan
izven Ruske federacije. Drugi film Potovanje med svetovi nam pokaže, da
kljub majevski napovedi ni bilo konca
sveta. Drugi sklop je prinesel premiero
slovenskega filma Pravljica o podvodnem možu, ki predstavlja zgodbo
slovenskih invalidov skozi deset let in
njihovo doživljanje potapljanja, ki smo
ga lansko leto posneli na slovenski
obali, v Zrečah, Slovenskih Konjicah in
Rušah. Videli pa smo tudi norveški film
Srebro morja, ki nam je prikazal povezanost med slaniki, pticami in človekom.
Nagrade (male kristalne podvodne
konjičke) so si prislužili tudi avtorji in
mentorji, zmagovalci natečaja Sprehodi pod morjem. Festival se je končal s
podelitvijo glavne nagrade, ki jo je prejel ruski film On the edge.
Kaj reči za konec? Priča smo bili še
enemu vrhunskemu dogodku, ki nas ni
pustil ravnodušne. Izvedeli smo marsikaj novega, videli stvari, ki se zdijo
nemogoče, in spoznali izjemne ljudi.
Upam, da se vidimo tudi prihodnje
leto.

Predsednik Slovenije Borut Pahor je z navdušenjem spremljal simpozij.
(foto: Nevenka Richter Peče)
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Metod Zakotnik | Likovna delavnica v Semiču

USTVARJALI SMO ZA ZLATO PALETO
V začetnih mesecih leta smo bili tudi kulturniki zelo aktivni.

V

začetku novega leta je vodenje kulturne dejavnosti pri
Zvezi paraplegikov Slovenije
prevzel slikar Metod Zakotnik iz DP
Gorenjske in 24. januarja v prostorih
Zveze v Ljubljani pripravil delovno srečanje vseh slikarjev, ki v Sekciji likovnikov delujejo pod okriljem Zveze. Slikarkam in slikarjem je predstavil program
kulturnih dejavnosti in smernice dela v
letošnjem letu.
Likovniki so srečanje nadaljevali s slikarsko delavnico, kjer so se pod
vodstvom mentorja Rassa Causeviga
izpopolnjevali v tehnikah akrila, olja na
platno, akvarela in rezbarstva. Slikarka
Tina Pavlovič, ki je kulturno dejavnost
Slikarke in slikarji na likovni koloniji v Semiču (foto: Dragica Čadež)
pri Zvezi vodila v letu 2012, pa je poročala o celostni dejavnosti na kulturnem
področju v času svojega delovanja. Potokarja. Tema Zimska idila nam je zasneženega kraja. Zunaj je bila čisto
Naše druženje smo izkoristili tudi za bila tokrat še posebej blizu, saj je bil prava bela fantazija. In vsak ustvarjalec
pripravo terminskega plana slikarskih ta motiv kot nalašč v pravem trenutku jo je na svoj način prelil v svoj izdelek.
poslan kar z neba. Zapadlo je precej Likovne stvaritve, ki so nastale v Sedelavnic in skupinskih razstav.
V tednu maškar smo organizirali li- snega in vsak si je za svoj likovni motiv miču, bomo razstavili v galeriji Gornja
kovno kolonijo v Domu paraplegikov v lahko brez težav izbral svoj najljubši del Radgona, kjer bodo na ogled tudi z
drugimi izdelki, ki se bodo potegovali
Semiču. Posvetili smo
za Zlato paleto.
se ustavarjanju izdelNa koloniji so se usposabljali: Drakov za letošnji natečaj
gica Sušanj, Zorica Razboršek, MiZlata paleta, na kateran Jernejšek, Franc Ekart, Metod
rem so bile razpisane
Zakotnik, Klavdij Leban, Damjan
teme: Gibanje v prostoru, Voda – vir žiRogelj, Boris Šter, Benjamin Žnivljenja in Zimska idila.
daršič, Dragica Čadež, z njimi pa je
Izdelovali smo risbe ter
bil tudi mentor Rasso Causevig.
grafike v tehniki linoreOb zaključku naj vam zaželim veseza in suhe igle. Z veliko
le velikonočne praznike. Naj vam barkreativnosti so nastavitost pisanih jajc krasi vaše obložene
le prekrasne likovne
mize z velikonočnimi dobrotami. Postvaritve pod mentormlad pa naj prinese nove priložnosti in
Zunaj je bila čisto prava bela fantazija. (foto: Boris Šter)
stvom grafika Jožeta
ustvarjalne ideje.
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Jože Globokar | V Zavodu sv. Stanislava razstavljali slikarji člani VDMFK

PREDNOVOLETNA SKUPINSKA RAZSTAVA
Založba UNSU je prednovoletno skupinsko razstavo slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami,
pripravila v Kregarjevem atriju Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani.

N

a tokratni tradicionalni predpraznični razstavi so svoja
novejša dela razstavljali: Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič,
Silvo Mehle, Dragica Sušanj, Tina
Pavlovič, Nevenka Gorjanc, Željko Vertelj, Jože Vodušek in Roman
Gruntar, ki slikajo z usti, ter Angela
Medved, Nejka Zrimšek in Erik Pibernik, ki pri slikanju čopič držijo s prsti na nogi. Vsi so člani Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z
usti ali nogami, delujejo pa pod okriljem Založbe UNSU d.o.o., ki skrbi za
njihovo prepoznavnost in promocijo.
Med slikarji je bila gostja Dejana Bačko iz Vojvodine, ki slika z nogami. Zato
lahko rečemo, da je imela razstava tudi
mednarodni pridih.
Razstavo je odprl častni pokrovitelj
dr. Roman Globokar, direktor Zavoda sv. Stanislava, in pripomnil: »Napor
je del življenja, vendar je ta logika današnjemu svetu vse bolj tuja. Marsikoga je
težko prepričati, da se je treba truditi, da

je treba vztrajati in vzdržati, da na koncu
nastane nekaj lepega. Vsak izmed nas
ima neko življenjsko poslanstvo. Vi, slikarji, imate čudovitega, saj nam kažete,
kako pomembno je to vztrajanje in kako
pomembno je delati z ljubeznijo. S tem
tudi drugim odkrivate vaš duhovni svet in
jih bogatite. Menim, da je umetnost tista
najodličnejša človeška izraznost in pot,
po kateri druge spodbujamo, da so bolj
človeški. In ta dela, ki ste jih ustvarili prav
gotovo spodbujajo človečnost.«
Številne ljubitelje likovne umetnosti je v imenu slikarjev nagovoril priznani slikar in polnopravni član VDMFK
Vojko Gašperut ter pripomnil, da je
treba dela naših slikarjev, ki jih ustvarjajo na nekoliko drugačen način, gledati z očmi duše. Tako dobijo drugačno
vrednoto. Ob tem se je spomnil pred
kratkim preminulega predsednika
združenja VDMFK Erosa Bonaminija,
našega velikega prijatelja, ki je bil velik slikar in velik človek. Zagotovo ima
precej zaslug, da ima Slovenija tako

Ob odprtju razstave v Zavodu sv. Stanislava (foto: Milan Zlobko)

veliko članov tega elitnega svetovnega združenja.
Kulturni program je obogatila
odlična harfistka Anja Gaberc, ki je
podiplomski študij v Pragi in Bruslju
zaključila z magisterijem pri svetovno
znani harfistki Jani Bouskovi.
Ob odprtju razstave je program
izvrstno povezoval Stane Wrbole, ki
je predstavil Zavod, slikarje in prebral
likovno kritiko absolventa umetnostne
zgodovine Jake Racmana, ki je med
drugim zapisal: »Slikanje terja talent in
vztrajnost; slikanje z usti ali nogami pa
je neobičajna spretnost, ki se jo je treba
še posebej navaditi in priučiti. Poleg tega
je za marsikaterega izmed umetnikov
(zaradi posebnih okoliščin, ki spremljajo
njegovo invalidnost) tudi fizično izjemno
zahteven proces likovnega ustvarjanja,
ko slikanje mnogokrat zaključijo z zadnjimi močmi trenutka navdiha. Pa vendar
ali prav zaradi tega so njihove slike vrhunski izdelki slikarstva, ki prav z ničemer ne
izdajajo zapletenega slikarskega načina.

Slika Željka Vertlja v spomin na srečanje (foto: Milan Zlobko)
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Tematska razstava, osredinjena na
toplino, igrivost in zimske radósti ter
svečano lepoto, gledalca preseneti z
raznolikostjo pristopa. Kljub temù da so
vsa dela v tehniki olje ali akril na platno,
je moč že od daleč razločiti med umetniki. Od najmlajšega Erika Pibernika
in virtuozne Neje Zrimšek Žiger, ki
na najbolj neposreden način podajata

snov (s sredstvi, primernimi starosti, in
veščinam, ki sta jih že pridobila), do ponosnih likovnih samorastnikov – Angele Medved, Dragice Sušanj, Romana Gruntarja in Jožeta Voduška, ki
nam z vizijami zimske pravljice prikličejo
pred oči tradicijo prvinskega realizma,
slikanja na steklo in pridih naivnega slikarstva.«

Slikarsko delavnico, na kateri so
naši slikarji v dopoldanskem času
predstavili slikanje z usti in nogami,
si je ogledalo več kot 500 gojencev
Zavoda, direktorica Založbe UNSU
Klára Soós pa je direktorju Zavoda
sv. Stanislava dr. Romanu Globokarju
v spomin na srečanje poklonila sliko
Željka Vertlja.

Jože Globokar | Razstava polnopravnega člana VDMFK

ZIMSKA PRAVLJICA SLIKARJA GAŠPERJA
V avli veledrogerije Salus v Ljubljani je naš priznani slikar Vojko Gašperut – Gašper 17.
januarja odprl samostojno razstavo. Tokratna razstava nosi naslov »Zimska pravljica«,
saj je slikar na dvajsetih slikah upodobil zimske motive. Od božične zvezde do teloha, ki
spomladi svoje cvetove odpre ob zaplatah snega.

G

ašper je polnopravni član
Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, in je imel že okrog sto samostojnih
ter več kod dvesto skupinskih razstav.
Ta podatek nam pove, da je Vojko
Gašperut naš najbolj ustvarjalni slikar.
Ob otvoritvi je slikarja predstavila umetnostna zgodovinarka Anamarija
Stibilj Šajn, kot likovna kritičarka pa
njegova dela tudi ocenila. Ljubitelje
likovne umetnosti je v imenu družbe
Salus nagovoril mag. Žiga Hieng in
pripomnil, da družba deluje v dobro
ljudi in da so ponosni, ker v njihovih
prostorih z razstavo gostijo priznanega
slikarja. Vendar ne le z zimsko zgodbo
na stenah, ampak tudi z življenjsko
držo, ki presega omejitve, širi optimizem ter bogati vsakega izmed nas.
Zimsko pravljico sta v kulturnem programu pričarala Dejan Pogorelec
s kitaro in Tanja Pirc z mandolino.
Tanja in Dejan nastopata kot Duo
Pianissimo, igrata pa tudi v zna64

Razstava Zimska pravljica (foto: Marjan Lešnik)

nem orkestru Mandolina Ljubljana.
Lep kulturni dogodek je z izbranimi in
tenkočutnimi besedami povezovala
Katarina Ivančič iz Salusa. Z Gregorčičevo pesmijo Zimski dan, ki govori o
zimski idili v pesmi, je povezala Zimsko
pravljico Vojka Gašperuta, ki zimsko idilo pričara v slikah.

Ob zaključku je avtor slik predstavil
ustvarjanje razstavljenih slik v olju na
platno in pripomnil, da slikanje zimskih
motivov zahteva veliko vaje ter ustrezno mešanje barv. Ob tem se je zahvalil
vsem, ki so omogočili otvoritev razstave.
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Jože Globokar | Tretja samostojna razstava Damjana Roglja

PREPLETENA RAZVEJANOST IN
USTVARJALNOST
Slikar Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine Damjan Rogelj je 24. januarja v prostorih Centra Sonček odprl III. samostojno razstavo. Pripravil je 42 novejših del, obiskovalci pa so si lahko motive živali, tihožitja, krajin in ljudi pri delu ogledali v različnih
tehnikah. Od suhe igle, akrila do slikanja olje na platno.

O

b odprtju razstave je slikarja in njegova dela predstavil
likovni kritik Jaka Racman
(absolvent umetnostne zgodovine) in
v podrobni recenziji med drugim povedal: »Če pri mnogih slikarjih ob različnosti tehnične, slogovne in motivne obraznosti lahko opazujemo notranji kažipot
iskanj najboljšega izraza, pri Damjanu
Roglju opazimo prepleteno razvejanost
in ustvarjalnost: kot drevo, ki tvori dvigajočo krošnjo ...
Na nekaterih grafikah avtorja navdušujejo predloge optičnih iluzij vsakdanje
predmetnosti, znotraj katere se pozornim
opazovalcem pojavijo obrazi in telesa;

tema in variacije nanjo so znane, razširjene in priljubljene, vse od renesanse
naprej, čeprav se sodobne bolj navezujejo na surrealistične izvedbe, ki še danes
burijo domišljijo. Ostale Rogljeve grafike
napenjajo lok od realistično obravnavanih odslikav podeželskih starožitnosti do
lirične poetike krajine in otroških podob
ter dramatično udarnih značajskih študij
ekspresivnih obraznih grimas … Vse kaže
avtorjevo osredotočenost na prepričljivo
formalno in vsebinsko izvedbo posamičnih del, pri čemer spretno izbira grafične
tehnike (suho iglo, linorez), zavedajoč se
možnosti njihovih izraznih učinkov.
Prelet dosedanjih ustvarjenih del Da-

mjana Roglja priča o uspehu in napredku, za kar so potrebni talent, čas in vztrajnost. Avtor dejavno uri čopič, roko in oko
ter snuje nove likovne pobege v svet umetnosti, kjer je mogoče uresničiti prav vse,
kar si človek lahko zamisli.«
Kulturni dogodek sta obogatila tenorist Matej Vovk – solist v SNG Opera in
balet Ljubljana (na harmoniki ga je spremljal Jože Glavič) ter slikarka in kitaristka
Ljudmila Turk. Dodamo naj še, da je
mladi harmonikar po zaključku pripravil
tisto pravo vzdušje, ko so nekateri celo
zaplesali. Kulturni dogodek je povezovala, nato pa razstavo odprla Maja Bobnar
– koordinatorka programov Sonček.

Likovna dela je ocenil Jaka Racman, absolvent umetnostne zgodovine. (foto: Tomaž Demšar)
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Jože Globokar | Osma samostojna razstava Silva Mehleta

»LJUBLJANA« V SOLČAVI
Slikar tetraplegik Silvo Mehle je 7. februarja na predvečer
kulturnega praznika v galeriji centra Rinka v Solčavi odprl svojo osmo samostojno razstavo. Opus enajstih slik v
tehniki akril na platno je poimenoval »LJUBLJANA«, saj je
na slikah upodobil različne motive ljubljanskih znamenitosti: od Robovega vodnjaka, železniške postaje, grajskega
dvorišča do simbola prestolnice – ljubljanskega zmaja.

S

ilvo Mehle, član DP ljubljanske
pokrajine, je priznan in kreativen
slikar. Že v mladosti je ustvarjal stripe in se nekoliko spogledoval z
umetnostjo, toda slikarska iskrica se
je razplamtela šele po hudi poškodbi
hrbtenjače. Pridružil se je slikarjem pri
Zvezi paraplegikov Slovenije in leta
2003 že postal štipendist Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z
usti ali nogami, v letu 2011 pa njihov
pridruženi član.
Slikarja in njegova dela je v zgibanki predstavil Jaka Racman, absolvent
umetnostne zgodovine, in med dru-

gim zapisal: »Neizmerni zagon, optimizem, radovednost in trmasta vztrajnost mu pomagajo premagovati velike
omejitve hude gibalne oviranosti. Slikanje z usti mu predstavlja edino možnost likovnega snovanja, kjer skoraj le
z gibi ustnic tke svoje umetniške vizije
z oljem in akrilom na platno.
Serija slik z motivi različnih prizorov
Ljubljane zajema širok asortiment: od
znamenitih turističnih točk do nepričakovanih pogledov na skrite kotičke bogate arhitekturne in kulturne dediščine
glavnega mesta Slovenije. Zaokrožen
sklop nas – kot virtualni vodič – popelje

Silvo Mehle je učencem OŠ Blaža Arniča predstavil slikanje z usti. (foto: Helena Mehle)
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Silvo je upodobil ljubljanske znamenitosti.
(foto: Mira Racman)

skozi mesto in ustavlja naš pogled le za
kratke, komaj ustavljene trenutke, ki pa
se ravno pred našimi očmi razpenjajo v
trajanje. Tistim, ki mesta ne poznajo, slike reprezentativno približujejo zgoščeno in subjektivno občuteno idealizirano podobo njegovih odlik. Ljudem, ki
prebivajo v Ljubljani in vsak dan hodijo
po starem mestnem jedru, pa zorni kot
svojevrstnih podob mesto na nek način potuji celo do mere, ko se morajo
potruditi za prepoznavo lokacije umetnika. Tudi v tej diametralnosti se odraža presežna vrednost serije, v kateri se
je slikar »preoblekel« v tujca, turista, ki
je prišel v mesto od daleč in si ni mogel
pomagati, da ne bi obnemel ter ustavil
pogleda ob nekaterih spomenikih. Pri
tem ga je val navdušenja nad mestno
idilo pripeljal tako daleč, da k takšnemu
spoznavanju izziva vsakogar, ki stopi
pred njegove slike.«
Razstavo, ki je bila posvečena
mesecu kulture v Zgornje Savinjski
dolini, je odprl direktor centra Marko
Slapnik, dan pred odprtjem razstave
pa je Silvo v podružnični OŠ Blaža
Arniča na likovni delavnici učencem
in učiteljem predstavil tudi slikanje z
usti. Seveda je za to nekoliko nenavadno ustvarjanje požel veliko občudovanja.
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Povzel Jože Globokar | Samostojna razstava Borisa Štera

GLEDAŠ BEŽEČE OBLAKE
Čutiš veter na koži, zajameš pesek v dlan,
slišiš butanje morskih valov, gledaš bežeče oblake,
svetlobo sonca, občuduješ vzorce golih vej, daljno črto dreves …
potem v duhu zagledaš vse to in začneš slikati.

V

se to verjetno čutijo vsi slikarji,
a vendar vsak po svoje. Tako
tudi slikar Boris Šter iz Leš pri
Tržiču, ki je v Salonu DOLIK na Jesenicah 25. januarja odprl trinajsto samostojno razstavo. Slikarja in njegovih 36

del je predstavil in ocenil umetnostni
zgodovinar dr. Damir Globočnik,
kulturni dogodek pa je ob otvoritvi
obogatila in popestrila pevka Anja
Blatnik, ki jo je s klavirjem spremljala
Elizabeta Demšar-Zupan. Razstavo

Zanimivo Šterovo delo na razstavi
(foto: Boris Šter)

je odprla podžupanja občine Jesenice
Vera Pintar.

Povzel Jože Globokar | Aleksander Grum v šopku osebnosti Primorske 2012

VSESTRANSKA OSEBNOST
V portoroškem Avditoriju so 18. januarja že osmič razglasili Osebnost Primorske. Naslov
je za leto 2012 osvojila Pia Cah, dirigentka Tržaškega partizanskega pevskega zbora
Pinko Tomažič.

M

ed trinajstimi kandidati je oropati banko, pri tem pa se jim zaradi
bil tudi član Društva para- komunikacijskih nesporazumov zgodiplegikov severne Primorske jo številni komični zapleti. Film so preAleksander Grum, ki so mu poslušalci mierno prikazali v začetku decembra v
Radia Koper, gledalci Televizije
Koper in bralci Primorskih novic namenili največ glasov v izboru za decembrsko osebnost
meseca, dvanajsto v letu 2012.
Aleksander je naziv osebnosti meseca prejel za scenarij
in režijo filma Čisto pošten
rop. Štiridesetminutna komedija ne obravnava invalidske
tematike, čeprav glavne vloge
v njej igrajo različni invalidi.
Film pripoveduje zgodbo o
Aleksander Grum (foto: Leo Caharija)
treh prijateljih, ki se odločijo

Novi Gorici, verjetno pa ga bomo ob
kakšni priložnosti videli tudi mi.
Aleksander Grum je vsestranska
osebnost, ki deluje tudi na področju invalidskega varstva, in ima veliko
zaslug, da je občina Nova Gorica v lanskem decembru prejela
listino Občina po meri invalidov.
Je pa tudi pobudnik projekta
»Knjiga za vse,« ki je lani potekal v Novi Gorici in Ljubljani ter
je bil namenjen spodbujanju
vključevanja invalidov v literarno dejavnost. V sklopu tega
projekta je v Novi Gorici vodil
fotografsko delavnico, v Ljubljani pa sodeloval na delavnici kreativnega pisanja. ČESTITKE!
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Aleksander Grum | Filmska produkcija

"ČISTO POŠTEN ROP" ALI KAKO SMO
SNEMALI "ČISTO ZARESEN FILM"
“Kaj če bi posneli film?” sem predlagal. Ostali so bolj ali manj prikimavali, nihče ni bil
videti proti. “Zakaj pa ne!”

B

ili smo skupina različnih invalidov, ki smo dobro leto pred
tem skupaj nastopili v gledališki
predstavi. Ta izkušnja nas je povezala in
večina je obdržala stike tudi po zaključku sodelovanja. Dobili smo se za kakšen biljard, občasno pripravili piknik,
modrovali o nepomembnih vsakdanjostih – in bolj kot ne čakali na naslednjo priložnost za skupno ustvarjanje.
Zamisel o snemanju filma se je zdela
točno to: nekaj se dogaja! Nikomur ni
padlo na misel, da bi podvomil v našo
sposobnost posneti film kljub popolni
neizkušenosti na filmskem področju.
Kaj hitro je bilo jasno, kdo je najbolj
zagret za igranje in bo torej nastopil
v glavnih vlogah. Glavni junaki so bili
zelo “odštekana” skupina – eden slep,
drugi gluh ter tretji šepav – in zanje si je
bilo treba izmisliti ustrezno nenavadno
zgodbo. Ravno prav filmski podvig bi

bil poskus bančnega ropa! Zamisel je
ponujala možnosti številnih komičnih
zapletov in nesporazumov, ki sem jih
rade volje vpletel v scenarij.
Naslov filma je Čisto pošten rop.
Zgodba govori o treh nekoliko naivnih
prijateljih, ki jih prebrisana vedeževalka
naplahta, da bodo vse svoje denarne
in druge težave preprosto rešili, če v
banki ukradejo vrečo denarja. Kot se
za film spodobi, se stvari zapletejo, saj
se po isto vrečo denarja odpravijo tudi
trije čisto pravi razbojniki. Po številnih
nesporazumih razbojniki pred pravo
banko ropajo napačno torbo, naši junaki pa na napačnem naslovu iščejo
pravi denar … A na koncu se vse bolj
ali manj srečno izteče.
Scenarij je ob treh glavnih junakih
predvideval še kar nekaj igralcev, poleg tega smo hitro ugotovili, da bomo
tudi pri snemanju potrebovali precej

Ivo je poprijel za kamero. (foto: arhiv zavoda Ažmurk)
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dodatnih rok. Začelo se je iskanje med
prijatelji in znanci ter med njihovimi
prijatelji in znanci – koga bi zanimalo
sodelovanje pri nastanku filma, kdo ima
veselje oziroma že kaj izkušenj s tem?
Postopoma se je oblikovala skupina
približno petindvajsetih zagnancev, ki
smo si naloge razdelili tako, kot je koga
pač veselilo ali zanimalo. V skupini smo
bili različni invalidi in neinvalidi; poleg
mene, ki sem vse skupaj komandiral, je
od članov društva paraplegikov sodeloval še Ivo, ki je pogumno poprijel za
kamero.
Nekoliko presenetljivo smo imeli
največ težav dobiti tri razbojnike, ki nastopajo v filmu. Prvi igralec, ki se je javil
za eno od teh vlog, si je zaradi treme tik
pred zdajci premislil, drugi je ugotovil,
da ne bo šlo, ker so ga preveč zasedli v
ljubiteljski gledališki skupini, kjer sodeluje, tretji pa je par dni pred začetkom

Režiser Aleksander daje navodila igralcem. (foto: arhiv zavoda Ažmurk)
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Gasilci, ki so imeli vaje v bližini našega prizorišča, so postavili lestev, da je naš snemalec posnel
nekaj “višinskih” prizorov. (foto: arhiv zavoda Ažmurk)

snemanja moral v bolnišnico na operacijo poškodovane roke … No, vse skupaj se je pravočasno obrnilo v naš prid
in do začetka snemanja smo zbrali tudi
svojo razbojniško tolpo.
Z opremo smo imeli več kot srečo.
Svoje načrte o snemanju filma smo ob
neki priložnosti predstavili odgovornim
na lokalni televizijski postaji in naleteli
na neverjetno razumevanje in podporo. Če nam uspe posneti film, so rekli,
bomo dokazali nekaj zelo pomembnega – da tudi invalidi lahko soustvarjajo
na tem zahtevnem področju. Posodili
so nam dve profesionalni kameri s stojali in mikrofon za snemanje zvoka ter
nam pripravili kratko delavnico, na kateri so naše snemalce poučili o uporabi
opreme. Iz dneva v dan bolj smo se počutili kot prava filmska ekipa!
Igralci so začeli z vajami za posamezne prizore. Sprva se je zdelo nekoliko
nenavadno, saj nismo vadili in snemali
v zaporedju, kot teče zgodba. Prizore
smo snemali, kot so bili na voljo igralci,
ostala ekipa, tehnika in prostori – začeli
smo nekje proti koncu filma, nadaljevali s sredino, hkrati pa z začetkom in
koncem … Telefonski pogovor med

dvema likoma smo na primer posneli
z nekajtedenskim presledkom: najprej
smo snemali enega, kasneje še drugega sogovornika, nato pa v montaži vse
posnetke združili v tekoč pogovor.
Medobčinsko društvo slepih
in slabovidnih iz Nove Gorice ima
v lasti opuščeno kovinarsko delavnico
z dvema velikima prostoroma. Prostora sta prazna in jih uporabljajo za
občasne piknike ter treninge vrtnega

]
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kegljanja (posebna oblika kegljanja, v
katerem tekmujejo slepi tekmovalci) –
nam pa sta bila všeč, ker sta v mirnem
okolišu, velika in prazna in ker skozi
okna prihaja lepa razpršena svetloba.
Zapuščeni delavnici smo tako za nekaj
tednov spremenili v svoj studio, kjer
smo iz razne šare postavili dve filmski
sceni: razbojniško skrivališče in sobico,
v kateri vedeževalka svojim strankam
razkriva prihodnost.
Zunanje prizore smo snemali na
več lokacijah v Novi Gorici in okolici,
nekaj pa na eni od slikovitih starih ulic
v italijanski Gorici. Tam smo bili prava
mala atrakcija, stanovalci in sosedje so
nas hodili gledat, preko ramen snemalcev so kukali v kamero, kuhar iz bližnje
picerije pa nam je celo pomagal urejati
promet, da se nam ne bi kdo z avtom
zapeljal naravnost v sceno. Zaključni
prizor filma smo posneli na barki na jezeru na Mostu na Soči in tudi snemanje zaključili s kratkim “križarjenjem”.
Snemali smo ob koncih tedna, saj
je bilo v ekipi kar nekaj takih, ki med
tednom hodimo v službo. Snemanja
so se zavlekla v več tednov, z enomesečnim premorom zaradi poletnih počitnic, ko so se nekateri igralci odpravili
na morje. Kljub temu smo ugotovili,

Filmske junake smo oborožili, da so se lahko odpravili ropat banko. (foto: arhiv zavoda Ažmurk)
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da je samo snemanje pravzaprav krajši del nastanka filma. Ko smo posneli
vse prizore, se je začelo dolgotrajno in
potrpežljivo sestavljanje filma. Najprej
je bilo treba pregledati vse posnetke,
skrbno izbrati najprimernejše in take,
ki lepo sodijo skupaj, jih natančno porezati ter sestaviti v tekočo zgodbo. Ko
je bil film zmontiran, je sledila obdelava
in čiščenje zvoka. Končno je bilo treba
poskrbeti še za to, da ves film izgleda
kot vizualna celota – digitalno je bilo
treba poenotiti barve, kontraste in svetlobo posameznih posnetkov. Vse to
seveda poteka računalniško, zahteva
veliko potrpljenja in natančnosti. Kar
precej dolgih ur smo prebili ob zapleteni programski opremi.
V tem času smo k sodelovanju pritegnili tudi dva glasbenika, ki sta snemanje glasbe za film vzela kot zanimiv izziv.
Oba imata že precej glasbene “kilometrine” in igrata vsak v svoji rockerski skupini, tokrat pa sta prvič sodelovala. Originalna filmska glasba, ki sta jo napisala
in posnela, je navdušila vse sodelujoče,
saj se skladbe lepo zlivajo s filmskim dogajanjem in ga dopolnjujejo.
Čisto na koncu smo film opremili
še s “špicami” – napisi na začetku in na
koncu, ki povedo, kdo vse je sodeloval
in kaj je k nastanku filma prispeval. V filmu nastopa tudi gluh junak, ki svoj del

Prizor iz filma (foto: arhiv zavoda Ažmurk)

dialogov govori v slovenskem znakovnem jeziku. Da bi ga gledalci razumeli,
smo filmu dodali podnapise – podnaslovili smo celoten film, tako da ga
lahko nemoteno spremljajo tudi gluhi
in naglušni gledalci. Od prve zamisli o
snemanju filma je minilo več kot leto in
pol in nihče ni več štel, koliko ur dela je
bilo vloženega – a končno je le napočil
dan filmske premiere. Vsa filmska ekipa
je bila kar nekoliko na trnih, saj si nismo
predstavljali, kako bodo gledalci sprejeli naš izdelek. Sam sem popolnoma
izgubil občutek o tem, kakšen sploh
je film – je smešen, je razumljiv, je gledljiv? – saj sem ga v procesu montaže
po koščkih in v celoti videl tolikokrat,

Na premieri se je občinstvu predstavila skoraj celotna filmska ekipa. (foto: arhiv zavoda Ažmurk)
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da sem opažal le napake, ki smo jih zagrešili.
Pa vendar se je izteklo čisto v redu!
Film smo premierno predvajali 5. decembra kot zaključno točko slovesnosti ob podelitvi priznanja Občina
po meri invalidov Mestni občini Nova
Gorica. Velika dvorana novogoriškega
Slovenskega narodnega gledališča je
bila nabito polna – tako zelo, da je celo
zmanjkalo sedežev in so nekateri stali
ob stranskih prehodih. Ko je film stekel
in se je v dvorani razlegel smeh, smo
si oddahnili – uspelo je, posneli smo
komedijo, ki jo gledalci sprejemajo in
se smejejo! Čisto pošten rop je torej čisto
zaresen film!
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Barbara Slaček | Pogovor s Tatjano Majcen – Ljubič

»ZLOMILA SE JE VEJA IN ZAME SE JE
TAKRAT ZAČELO NOVO ŽIVLJENJE.«
Po izčrpnem pogovoru s Tatjano, ki je minil kot blisk, saj je zelo prijetna sogovornica,
lahko zatrdim, da se je rodila za atletiko. Kljub življenjski preizkušnji, ki se ji je zgodila že
v rani mladosti, ni nehala slediti svojim sanjam. Še ena paraolimpijska kolajna? Zakaj
pa ne?! Držimo pesti za Rio! Če ne verjamete, potem Tatjane ne poznate. Vabim vas, da
jo skupaj spoznamo skozi naslednje vrstice.
nesrečni ponedeljek ne bi bilo doma.
Dolgo sem se spraševala, zakaj je moral
sošolec umreti? Zakaj sem lezla na češnjo? Porajalo se je veliko vprašanj, a če
dobro razmislim, je bilo tako pač usojeno. Če ne bi padla s češnje, bi se morda
zgodilo še kaj hujšega. Spomnim se, da
sem v bolnišnici rekla zdravniku: »Saj ni
panike, čez en teden imam tekmo in
grem teč. Do takrat bo že vse ok.«
Vprašanje, ki se zdi na mestu. Še
ješ češnje?
Češenj več ne jem, ampak nimam
nič proti, če jih jedo drugi.

Bogata bera kolajn, ki jih je osvojila Tatjana. (foto: arhiv ZPS)

Povej nam, Tatjana, kaj zaboga
si počela, da si se znašla na invalidskem vozičku?
Ponesrečila sem se 1992. leta, in
sicer 15. junija pri padcu s češnje. Zlomila se je veja in zame se je takrat začelo novo življenje. Bila sem komaj štirinajstletna punca, smrklja, še vedno se
dogodka spomnim s solzami v očeh.
Ravno tisti dan sem dobila spričevalo o
končani osemletki. Zame je bilo to takrat … jooj, premilo je, če rečem, da se
mi je podrl svet. Predstavljajte si dekle,

pubertetnico, ki v mislih nima nič drugega kot »pubece«! Bilo je obdobje, ko
so se začeli žuri. Nič drugega mi ni rojilo po glavi kot to, da ne bom mogla na
veseljačenja, da ne bom imela nobenega fanta. S tem sem se obremenjevala
bolj kot z dejstvom, da ne bom nikoli
več mogla hoditi. Ponesrečila sem se
na ponedeljek, na petek (pred tem) pa
naj bi imeli valeto, a žal smo pokopali
sošolca in vse skupaj je bilo prestavljeno. Tisti petek naj bi tudi odšli na morje in če sošolec ne bi umrl, me na tisti

Se pravi, da si se z atletiko ukvarjala že pred poškodbo?
Ja, bila sem sprinterka. Tekla sem
na sto metrov in bila takrat med prvimi
petimi v Sloveniji. Tek je bil moja velika ljubezen in srčno si želim, da bi to
lahko še kdaj počela. Mama mi takrat
ni dovolila, da bi vsak dan hodila na
Ptuj trenirat, saj je bilo to povezano s
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stroški. Ker je delala, me ni mogla voziti, avtobus pa bi bil predrag. Obljubila
je, da ko bom obiskovala srednjo šolo,
bom lahko hodila po šoli trenirat, česar
sem se zelo veselila. Ravno v času moje
poškodbe smo se s puncami štafetno
uvrstile na neko evropsko ligo, ki je bila
na Dunaju. To je bilo tisto tekmovanje,
ki sem ga omenila zdravniku v upanju,
da bo v enem tednu vse ok. Še danes
vidim njegov osupel obraz, ki ni vedel, kako naj razloži utopistični deklici
prognozo stanja. Popravljal si je brke in
rekel, da nekaj časa še ne bom mogla
hoditi, mami in ati pa sta zadaj jokala.
Največji šok je sledil, ko sem dojela njegove besede. Katastrofa! Potem sem
skušala premakniti nogo, ni šlo, prišli
so spraznit neko vrečko in me pohvalili,
da sem dosti »nalulala«. Kaj? Nalulala?
Halo, jaz moram na WC! Sestra mi je
začudeno prinesla kahlo. Po dveh urah
sedenja na kahli, ko sem skoraj dobila
dekubitus, me je vprašala, če me res tišči. »Ja,« sem odgovorila, »saj že tri dni
nisem!« Nisem dojemala, kaj in kako,
prav nič mi ni bilo jasno.
Kljub poškodbi je življenje teklo
dalje. Počitnice in rehabilitacija so
se bližali koncu in čas je bil za srednjo šolo. Če prav vem, je bilo to
zate prav posebno obdobje.
Obiskovala sem jo v Kamniku, smer
upravni tehnik. Da sta me starša poslala tja, je bilo zame nekaj najhujšega,
kar sta mi lahko storila. Se me hočeta
znebiti komaj pol leta po poškodbi?!
Porinila sta me v Zavod, kako lahko?!
A ko zdaj razmišljam, vem, da zame
nista mogla narediti boljšega, saj sem
se imela »svetovno dobro«. Znašla sem
se med sebi enakimi, nihče ni name
gledal kot na ubogo invalidko. Lepša
plat vsega so bili nedvomno »zdravi«
okoliški fantje, ki sem se jim zdela zelo
simpatična. V prvih dveh mesecih sem
imela pod vrati veliko pisem. Zdelo se
mi je, da so bili vame zaljubljeni vsi.
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Prva dva meseca sem bila sicer v Kamniku »na probi«, saj sem prišla marca,
torej dva meseca pred iztekom šolskega leta. Imela sem veliko oboževalcev
in ugotovila sem, da mogoče le ni vsega konec. In res, ta štiri leta v Zavodu so
bila nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo. Po srednji šoli sem se zaposlila in
ob delu študirala ekonomijo. Končala
sem prvi letnik ekonomske fakultete, a
nisem nadaljevala, saj so mi na Zavodu
za zaposlovanje dejali, da ne glede na
izobrazbo službe ne bom dobila. Rekli
so, da sem lahko celo ne vem kakšen
doktor, a če ne bom imela vez, službe
ne bo. Takrat me je vse minilo.
Kako in kdaj si začela z atletiko za invalide in kdo predvsem je
»kriv« za to? Vem, da za tem stoji
lepa zgodba.
Ko sem zaključila srednjo šolo, se
je začelo neko čudno obdobje. Kar
naenkrat nisem imela več kaj početi.
Včlanjena sem bila v DP severne Štajerske in začela sem kegljati. Vendar mi je
bilo preveč dolgočasno, saj so bili tam
samo starejši. Potem sem začela s košarko, ki sem jo pridno trenirala dve leti.
Po koncu šolskega leta so fantje rekli,
da bo šola zaprta, da smo za to sezono
s košarko zaključili, ker se prične sezona atletike. POZABI! Na atletski stadion
pa jaz ne grem! Kadar sem se peljala
mimo stadiona, mi je narasel pulz, oblil
me je pot, kar slišala sem pok startne
pištole. Zame so bili spomini preveč
sveži in želja po teku še vedno prevelika. Pa vendar se je zgodilo. Krivec
za vse to, kar danes sem in počnem,
je Boris Klep. Saj ga poznaš, malo zna
prikazati tudi drugačen zorni kot. Dober psiholog je. Pripravil me je do tega,
da sem šla k stadionu in skozi pogovor
ves čas ohranjal očesni kontakt. »Daj
mi še to malo povej … a res?« Pogovarjala sva se »krneki« in mimogrede
sem se znašla sredi atletske steze. Kako
sem pa zdaj sem prišla? Tresla sem se

od razburjenja, nato pa si priznala, da
sploh ni tako grozno. Že spet sem na
atletski stezi, čeprav ne hodim. Potem
sem prijela v roke disk in rekla, da to
ni za mene. K meni je pristopil starejši
gospod in mi pametoval, a sem ga odgnala, češ naj me pusti, ker sem prišla
le malo pogledat, ker ni košarke. In ta
starejši gospod, ime mu je Marko, je
postal moj dolgoletni trener. Zavzeto
sva trenirala in kazala prve vidne rezultate na državnih, evropskih pa tudi
svetovnih prvenstvih.
Pa spregovoriva še o tem, zaradi
česar te danes med paraplegiki in v
slovenskem invalidskem športu poznamo. O tvoji športni poti.
V Atene sem se odpravila s pričakovanjem kolajn v krogli in disku, a na
medaljo v kopju nisem niti pomislila.
Ker je sreča tako hotela, sem bila v disku četrta, zaradi česar sem bila zelo
žalostna. S kroglo je bila situacija podobna, a smo se pritožili, ker je bila ena
od tekmovalk narobe klasificirana. Tako
sem dobila svojo prvo paraolimpij-

Tatjana je na paraolimpijskih igrah v
Atenah osvojila dve medalji.
(foto: arhiv Tatjane Majcen)
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sko medaljo za tretje mesto v suvanju
krogle. Vseeno pa sem bila razočarana
zaradi zamujene priložnosti v disku.
Trener mi je svetoval, naj gledam pozitivno, saj eno medaljo imam, zato naj
met kopja izvedem karseda sproščeno.
Tako sem tudi naredila. Ko sem končala,
sem pogledala na tablo in kolegico zraven vprašala, kaj pomeni WR. Povedala
mi je, da sem dosegla svetovni rekord.
Nisem mogla verjeti, saj sem kopje zelo
malo trenirala. Rekord je trajal celih deset minut, prehitela me je punca, ki je
bila definitivno boljša. Tako sem dosegla drugo mesto in dve paraolimpijski
kolajni, kar je bilo fantastično. Vseeno
si je bilo potrebno postaviti nov cilj:
doseči svetovni rekord, ki sem ga sicer
imela deset minut, in zlato paraolimpijsko medaljo.

Tatjana na atletski stezi (foto: arhiv ZPS)

V Peking si šla kot velika favoritka, pa vendar ni šlo vse po načrtu.
Kaj se je zgodilo?
Ja, res sem šla v Peking kot velika favoritka v suvanju krogle. Dve leti zapo-

red sem vodila na rang lestvici. Ostale
tekmovalke so bile daleč za mano.
Mesec in pol pred odhodom v Peking
sem zvedela, da moj trener ne gre z
mano, in takrat sem se sesula. Nanj
sem bila zelo navezana, če me je samo
pogledal, sem vedela, kaj sem naredila narobe. Nikoli nisem imela drugega
trenerja, vedno sva bila samo Marko
in jaz. Rečeno je bilo, da je zdaj vodja
atletike Romana, ki mi bo pomagala.
Ampak ne, to ni isto. Romana je trenirala Tanjo, ki ima nižjo poškodbo, kot je
moja. Pri metu pa je pomembno vse.
Enostavno ni bilo isto in ni mi šlo. Spet
se mi je sesul svet in spomnim se, da
sem dva dni jokala kot majhen otrok.
Na koncu mi je v Pekingu zmanjkalo
osemnajst centimetrov do medalje. Klicala sem trenerja, ki me je pobaral: »Kje
si pa roko imela?« Takoj sem se spomnila, kje sem ga polomila, saj sem imela
komolec ob sebi namesto zgoraj. In
tako je bilo konec sanj o odličju na teh
paraolimpijskih igrah. Vedela sem, da
v kopju in disku nimam možnosti, saj
je bila konkurenca prevelika. Športno
pot sem nadaljevala z novim trenerjem
Gorazdom Rajherjem, ki se zelo razlikuje od Marka. Z njim sem naredila velik
korak naprej, kar pa seveda ne bi bilo
možno, če me ne bi Marko tako dobro
pripravil.
Pred tabo so bili novi izzivi, nove
paraolimpijske igre – London in
nujno si potrebovala trenerja.
Kljub vsemu sem želela trenirati naprej, čutila sem, da lahko še kaj dosežem. Bila sem prva invalidka, ki sem je
včlanila v atletski klub »Cestno podjetje
Ptuj«. Tam so mi avtomatsko ponudili
trenerja. Moj novi trener se z bivšim ne
more primerjati. Je strokovno podkovan (fakulteta za šport), bivši policist, ki
je v preteklosti tudi sam doživel hudo
prometno nesrečo z motorjem, v kateri je skoraj zgubil nogo. Hočem reči,
da me razume. Takoj mi je dal vedeti,
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Paraolimpijske igre v Londonu
(foto: arhiv tm)

da pri njem ne bo jamranja, da ve, kaj
moje telo zmore in kaj iz mene lahko
potegne. Poglobil se je v dejstva o moji
invalidnosti, željah in pričakovanjih.
Tako sva začela trenirati in ko sem prvič
videla gymstick, mi je padla tema na
oči. V življenju me mišice še niso tako
bolele, bolele so celo tiste, za katere
so mi na rehabilitaciji rekli, da ne delajo. Trebuh me je tako bolel, da sem v
enem popoldnevu obiskala več zdravnikov, ki so mi dejali, da so se prebudile
trebušne mišice. Bile so tako natrenirane, da so bile konstantno v krču, kar je
neznosno bolelo. S tem trenerjem sem
preživela kar nekaj težkih treningov.
Spomnim se, da sem se na tretjem treningu razjokala, ko me je vprašal, kako
je bilo v Pekingu. Zato mi je priporočil
športnega psihologa, čemur sem se
seveda uprla. Psihologinjo sem poznala iz Pekinga in z njo nisem hotela več
sodelovati. A ker je bilo potrebno, sem
šla in ni mi žal. Tanja je zelo dobra psihologinja, pripravila me je do tega, da
se znam zanesti nase in da nisem odvisna od prisotnosti trenerja. Enostavno
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nisem želela tvegati, da bi se mi ponovil Peking. Naučila sem se razmišljati s
svojo glavo, kar sem tudi dokazala na
svetovnem prvenstvu v Novi Zelandiji, kjer sem osvojila drugo mesto v
suvanju krogle in tretje v metu diska.
Na paraolimpijskih igrah v Londonu
sem bila ob hudi konkurenci šesta. Na
prvem mestu se je znašla Kitajka, ki ji
jaz v šali pravim Kitajec, saj zgleda kot
moški. Več kot očitno je bilo, da je bila
razvrščena v napačno skupino, saj je
pet držav vložilo protest, a niso hoteli
niti slišati, saj se na klasifikacijo ni mogoče pritožiti. Vem, da sem sama štiri
leta trdo trenirala, da sem svoj rezultat
izboljšala za osemdeset centimetrov.
Kitajki pa naj bi to uspelo v dveh mesecih?! Enostavno ni imelo smisla.
Koliko medalj in dosežkov imaš?
Ne vem! Imam srebrno in bronasto
paraolimpijsko ter srebrno in bronasto
s svetovnega prvenstva. Nekako prva
prava medalja, ki jo imam še danes v
spominu, pa je bila, ko sem na evropskem prvenstvu stopila na prvo stopničko in slišala našo himno, kar je bilo
nekaj fenomenalnega.

mož in sin sprejemata tvoje športno udejstvovanje?
Grega (mož) me podpira stoodstotno, če me ne bi, tudi ne bi bila,
kjer sem. Enostavno ve, da živim s
športom in za šport. Je pa težko.
Sploh me boli, da športniki invalidi
ne moremo biti zaposleni na način,
kot so športniki neinvalidi. Sama se
na tem področju veliko angažiram
in trudim, da bi prišlo do sprememb.
Ko še nisem imela sina, sem težko
usklajevala privatno življenje s službo
in treningi, zdaj pa si tega sploh ne
morem privoščiti in ne predstavljam
si, kako bi. Nekaj časa sem bila pri
Gregu v podjetju zaposlena kot športnica. Zdaj mi trening vzame vsaj štiri
ure časa na dan, ki jih opravim, ko je
Jernej (sin) v šoli, da se mu popoldne
lahko posvetim. Ko sem bila v Pekingu potrta in na tleh, je Grega rekel, da
me je bilo težko prenašati. A ko sem
bila v Londonu šesta in me je poklical ter vprašal: »Kako si rožica?« kar ni
mogel verjeti, ko sem mu nasmejano
odgovorila, da super. Za to se lahko
zahvalim psihologinji.

Kako naprej v športu?
Nekaj je v meni, kar še ne bi nehalo.
Rada bi šla naprej, stala na stopničkah
in slišala slovensko himno. Vedno je
potrebno iz vsega potegniti tisto pozitivno in danes si glede poškodbe, ki
sem jo doživela, rečem: »Vprašanje, če
bi kdaj spoznala Grega, vprašanje, če bi
imela tako zlatega sinka, vprašanje …«
Sigurno bi me življenje odpeljalo v čisto druge vode. Tako da – kolikor se pač
človek lahko s tem sprijazni, sem se. Še
vedno pa upam, da bom mogoče kdaj
spet lahko tekla.
Ali so tiste »druge vode« igra in
ples? Videli smo te namreč v gledališki predstavi Preko trnja do
zvezd.
Če bom po končani športni karieri kulturnica, je verjetno še zapisano v
zvezdah, so pa mi vsi projekti, v katerih
sem sodelovala, zelo zanimivi, še posebej gledališka igra, kjer sem kot glavna
igralka lahko tudi zaplesala. Profesionalna plesalka verjetno ne bom nikoli,
se pa z možem vedno rada zavrtiva, če
je dober žur.

Letos si prejela nagrado za
športnico leta ter še nekaj drugih
nagrad in priznanj. Povej kaj o
tem.
Prejela sem Cizljevo plaketo, najvišjo nagrado Mestne občine Maribor, ki
jo podeljujejo športnikom z izjemnimi
dosežki, zato je zame res veliko priznanje. Na Ptuju sem peto leto zapored
dobila nagrado za najboljše športne
dosežke med športniki invalidi. Že drugo leto zapored sem prejela nagrado
za športnico leta med invalidi, ki jo podeljuje ZŠIS-POK. Sem tudi prejemnica
priznanja za olimpijske dosežke, ki ga je
podelil olimpijski komite.
Poleg tega, da si uspešna športnica, si tudi mama in žena. Kako
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Ivana Gornik | Skozi oči paraplegika

LONDON
S prijateljico Zdenko Sintič sva lani za en teden obiskali London. Izlet sem si podarila
za svoj 40. rojstni dan. Namesto da bi praznovala v kakšni gostilni, kjer bi kdo morebiti
rekel, da je bila strežba prepočasna, juha pa premalo vroča.

M

alce za šalo in malce zares je takrat živel in delal v Londonu. Med
sva se z Zdenko želeli pre- potjo nama je z Zdenko ves čas pomapričati o dostopnosti lon- gala, za kar sva ji zelo hvaležni. Vkrcanje
donskega mestnega potniškega pro- v letalo je minilo brez posebnosti, vse
meta za ljudi na vozičkih. Pa je bilo vse je uredilo osebje. Presedli sva se na pokot v pravljici. Invalidom prijazno. In ni seben voziček, s katerim so naju peljali
nama bilo žal, da sva se odpravili dogo- do letala in naju prenesli na sedeže. Let
divščinam naproti tako daleč, voziček je bil netresoč in pristali smo na letališču Stansted, ki je četrto po velikosti
gor ali dol.
Vse skupaj se je začelo nekega po- v Združenem kraljestvu. Tam nas je
poldneva, ko sva z Zdenko srebrali ka- pričakal Zdenkin brat Franci, ki smo se
vico v Laškem, kjer sva bili na rehabili- ga zelo razveselile. Angleški zrak nam
taciji. Na obisk je prišel njen brat Franci. je takoj zaprijal. Takrat je bilo tam kaV pogovoru je omenil Landmark Forum. Zanimalo naju je
kaj več o tem. Razložil je, da so
to seminarji, kjer ljudje doživijo
osebni preboj skozi sodelovanje med seboj v ogromni skupini. Da potekajo v Londonu
in še nekaj velikih mestih po
svetu. Ko je odšel, sem rekla
Zdenki: »Poslušaj, moj 40. rojstni dan se bliža. Če se na tem
forumu doživi preboj, bi mi
vsekakor prišlo prav. Najkasneje pri 40-ih si moram 'oprati
možgane'. In še londonski
mestni potniški promet lahko
prečekirava. A greva?« Zdenka
je potrdila: «Jaz sem za akcijo.«
In tako sva uredili vse potrebno, se prijavili na forum in že
je bil 5. januar, dan odhoda,
tu. Na letališču Jožeta Pučnika
je čakala Dragica, ki je takisto
odhajala na forum, obenem
V muzeju Madame Tussauds (foto: Ivana Gornik)
pa je šla še na obisk k sinu, ki

kšnih 10 stopinj – luksuz. Od Stansteda
smo se peljali z vlakom cca. 45 minut
do železniške postaje Victoria Station,
od tam pa do Eustona, kjer je bil najin
hotel Ibis, medtem ko je Dragica odšla
na drug konec Londona, kjer je domoval njen sin. V hotelu Ibis je bilo vse
ok, soba pa prilagojena invalidom. Ko
sva razpakirali, smo šli s Francijem na
pico. Praznovali smo moj rojstni dan.
Naslednje tri dni smo bile vse tri na
seminarju. Bilo je veliko udeležencev
z vseh vetrov. Ogromna skupina ljudi,
ki je zavzeto sodelovala in se
predano trudila za svoj preboj.
Dosti je bilo govora o vrednotah, osebni odgovornosti, ljubezni do sočloveka in lastni
nezrelosti ter nezmožnosti
videti sočloveka v prijaznejši
luči. Prihajali so odgovori na
vprašanje, kako zase in za druge ustvariti nove možnosti v
kraju, kjer človek živi. Tukaj in
zdaj. Kajti človek ima možnost,
da se svobodno odloča v svoje dobro. Bilo je ganljivo poslušati zgodbe ljudi, ki so hodili k
mikrofonu in z nami delili upe,
vizije, zgodbe svojega življenja. Počutili smo se povezane.
Kar nekako si imel rad vse te
neznane ljudi in si jim privoščil,
da bi odnesli kar največ, bili v
svojem življenju neustavljivi,
močni in inspirativni. Od 150ih udeležencev sva bili z Zdenko edini na vozičkih. Počutili
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sva se enakopravno in sprejeto. Že to je
bila dragocenost. Četrti dan smo imeli
zaključek, ko so nekateri ljudje povabili svoje družinske člane, prijatelje, ki so
prišli tudi iz kakšnih oddaljenih krajev.
Rezultat je bil prenekatero spoznanje
o sebi in življenju – dragocena popotnica za naprej. Vse tri smo bile zelo
zadovoljne.
Za oglede sta ostala le dva dneva
in pol. Odločene, da vidimo kar največ,
smo naredile približen plan. Najprej je
bil na sporedu sprehod po Green Parku
v bližini Buckinghamske palače. Zelen
kot ime. Ko smo šli mimo hotela Hilton,
nas je prešinilo, da bi bilo sem nobel iti
lulat. Ali imajo wc za invalide? Odgovor je bil da. In seveda je bil nobel. Na
to bi se človek zlahka navadil. Sledil je
sprehod po velenakupovalni izjemno
dolgi ulici Oxford Street. Ni se zapravljalo preveč. Potem smo se peljali z
avtobusom do Big Bena in Houses of
Parliament. London Eye (londonski uč
smo ga poimenovali) smo žal videli le
od daleč. Avtobusi so prilagojeni za invalide in to odlično, vendar … Pravilo
je le ena oseba na vozičku naenkrat. To
se nama je z Zdenko, ki si imava vedno
toliko za povedati, zdela edina večja
nevšečnost. Sprehodili smo se po trgu
Trafelgar Square s fontanami na levi in
razgledom na Narodno galerijo, kjer
hranijo narodno zbirko umetnosti, ter
z Nelsonovim spomenikom na 50 metrov visokem stebru. Človek bi kar krožil
in krožil. Veličastno. Že večkrat sem bila
v Londonu, a tokrat prvič na vozičku. In
vendarle se da. Ta misel mi je večkrat
odzvanjala in me razveseljevala. Sledil
je sprehod po Piccadilly Circusu, ki je
odprt prostor in sprehajalni kotiček na
velikanskem križišču. Na njem je fontana s kipcem grškega boga Anterosa.
Sledil je povratek v hotel. Naslednji dan
smo se odpravili do čudovite slaščičarne, kjer je delal Dragičin sin Kristjan. Bila
je vsa v svetlem lesu, tudi stene. Prostor
v njej je bil izjemno razgiban in slaščice
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Zdenka, Dragica in Tower Bridge (foto: Ivana Gornik)

so bile na ogled na velikih krožnikih.
Privoščili smo si kavo in slastno pecivo,
meni pa je ostal za vedno v spominu
čaj iz vrtničnih popkov. Zelo veseli
smo bili srečanja s Kristjanom, ki nam
je prijazno postregel. Nato smo šle
me tri do Regent Parka, kjer je v bližini
muzej Madame Tussauds s planetarijem. Slikale smo se z vsemi mogočimi
voščenimi slavnimi osebnostmi, od
katerih nekatere delujejo presenetljivo resnično. Zdelo se nam je, da so se
najbolj potrudili s kraljico. Ko smo zapustile muzej, smo na poti šle mimo
muzeja Sherlocka Holmesa. Zadnji dan
ogledov smo se z avtobusom peljale
do Aldwicha. Pozabila sem omeniti, da
so avtobusi za invalide zastonj. Nato je
sledil sprehod do katedrale sv. Pavla.
Velikanska je in prekrasna. Nismo si je
mogle ogledati od znotraj, ker so jo
obnavljali. Zatem smo prečkale Temzo preko mostu Millenium Bridge, ki
zgleda malce futuristično. Če bi imele
čas, bi šla še enkrat gor in dol, tako mi
je bil všeč. Naša pot se je nadaljevala
po Kraljičini poti ob Temzi do mostu

Tower Bridge. Vmes je bilo na poti cel
kup znamenitosti, kot so recimo Shakespearovo gledališče Globe Theatre,
galerija Tate Modern itd. Videle smo
tudi vojaško ladjo na Temzi. Tako smo
prispele do mostu Tower Bridge, ki se
nam je zdel pravljično lep. Tam nas je
čakal Franci in z dvigalom smo šli do
veznega mostiča, ki povezuje dva visoka stolpa. V tem delu je razstava, ki prikazuje zgodovino mostu. Ogledali smo
si tudi njegov mehanizem za dviganje.
Na začetku mostu je restavracija, kjer
smo jedle doslej najboljši gobov ragu
s tortelini. Ker še nismo omagale, smo
hotele videti tudi londonski Tower, ki je
palača oziroma trdnjava. Nekoč je bil ta
kraj pojem strahu, ker so bili tukaj zapori, kjer mnogi niso preživeli. V enem
delu so shranjeni kronski dragulji. Ker je
bil muzej že zaprt, smo odšle v hotel.
Pred odhodom domov naslednji dan
smo nujno morale še v pub (pivnico)
na pivce. In tako zaokrožile naše popotovanje. Pot domov je potekala brez težav. Strinjale smo se, da je London kraj
povratka. Some day …

[
Petra Beja | Razmišljanje

STE SREČNI?
Skrivnost sreče ni v tem, da delaš, kar ti je všeč, ampak da
ti je všeč, kar delaš!

E

na izmed najbolj žalostnih stvari,
ki jih vem o človekovi naravi, je ta,
da vsi skušamo odlagati življenje.
Vsi sanjamo o nekem čarobnem nasadu
vrtnic onkraj obzorja – namesto da bi uživali ob pogledu na vrtnice, ki danes cvetijo
pred našim oknom. (Dale Carnegie)
Nekoč sem govorila s starejšo gospo, ki mi je v solzah pravila svojo življenjsko zgodbo. Rodila je štiri sinove,
mlajša sta zbolela za kruto boleznijo
– mišično distrofijo. To je skupina genskih motenj, zaradi katerih mišice slabijo in krnijo. Oba sta imela Duchennovo
mišično distrofijo. Mož jo je nekaj let
po njunem rojstvu zapustil,
ko so jima zdravniki postavili
diagnozo. Bil je alkoholik, ni
se sprijaznil z usodo družine.
Mater in sinove je pustil same.
Mlajša dva sta približno pri
dvajsetih umrla v razmahu
dveh let, oba iz istega razloga. Zbolela sta za pljučnico.
Bili so doma v hribih, kjer ni
bilo dostopno in prilagojeno
za invalide. Mati je delala po
cele dneve, ukvarjala se je
s krutostjo situacije, kmetijo in starejšima sinovoma. En je postal odvisnik
kot oče, najstarejši pa je bil zaprt vase
in nedostopen. Močno ga je prizadela
usoda družine, v kateri je odraščal. Po
smrti mlajših sinov si gospa še danes
ni opomogla. Pravi, da nikoli ni niti za
trenutek okusila gole sreče, prizadelo
pa jo je dejstvo, da je sreča vseeno bila
prisotna. Videla jo je povsod: v parku,
domu, pri sosedih ... Gledala je, kako so

ljudje srečni, kako pomnijo lepe trenutke, se nasmejijo do solz in so v krogu
ljudi, kjer se počutijo ljubljene. Danes je
gospa v domu ostarelih. Starejša sinova
je ne obiskujeta. Sicer naj bi imela vnuke, a jih še ni videla, ne ve niti njihovih
imen. S šibkim glasom me je spraševala, kaj je tako krutega storila v življenju,
da danes nima nič. Da nima niti spominov niti ljubezni.
Po obisku sem se močno zamislila.
Razmišljala sem o svoji usodi. Invalid
sem postala pri petih letih. Danes sem
stara devetnajst let in nimam niti enega
grenkega spomina. Pomnim le čudovite

trenutke in ljudi, ki so mi lepšali preteklost, nekateri od njih mi lepšajo sedanjost in upam, da bodo tudi prihodnost.
Zanimivo je, ko se ozreš nazaj. Spomniš
se trenutkov, ki so se ti vtisnili v spomin
in srce. Ko ceniš in pogrešaš človeka, ki
je odgovoren za vsak nasmeh in trenutek sreče. Toda na žalost je teh trenutkov
malo. Nekateri se, preden se sploh dobro začnejo, že tudi končajo. Prav zaradi
njih je vredno živeti, a kaj ko jih vsi ljudje
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na žalost niso deležni.
Biti sam največ prispeva k nesreči
posameznika. Ljudje smo socialne živali,
socialna bitja, zato ima socialna integracija bistven pomen pri sreči posameznika. Osnovni temelj notranje sreče so
pozitivni, zdravi socialni odnosi: tako s
partnerjem kot tudi družino, prijatelji in
drugimi, ki nas obkrožajo. Pri socialni integraciji velja pravilo: več daš, več imaš.
Najprej moraš sam ponuditi in potem
to dobiš od drugih. Strah, apatičnost in
druga negativna čustva nas le ovirajo.
Biti moramo proaktivni in zgrabiti vajeti
v svoje roke. Povezovanje z ljudmi je sila
enostavno, pa se tega niti ne zavedamo.
Zaradi svoje sramežljivosti, kompleksov
in strahu le otežujemo normalne odnose s sočlovekom. Dejstvo je, da več kot
bomo med ljudmi, ob katerih se dobro
počutimo, bolj bomo srečni.
Ljudje se radi hvalijo, da v življenju
počnejo točno tisto, kar jih osrečuje. Napaka! Pomembno je, da ti je všeč, kar delaš,
in ne da delaš, kar ti je všeč. Besedi »delo«
in »všeč« sta le zamenjani, vendar se zamislite v ta stavek. Je
močna razlika, ki jo moramo
občutiti. Srečo preveč iščemo v
materialnih dobrinah. Pa vas bo
bolj zabolelo, da ste izgubili denar kot sina, prijatelja, nekoga, s
katerim imate čudovit odnos in
vas osrečuje že samo s tem, da
je tam za vas?
Razmislite. Kaj je to sreča
in ali ste srečni? Se počutite
dobro v svoji koži, pa čeprav
ste fizično ovirani, mogoče s kakšno
kilo več? Te stvari na koncu sploh niso
važne! Pomembno je, da imamo nekoga, na katerega se lahko obrnemo, da
imamo nekoga, ki nas spravi v smeh,
dobro voljo, nas ima rad in nas ceni
takšne, kot smo. In temu pravim sreča!
Smešno, srečo se da poiskati v malenkostih, mi pa jo iščemo v materialnih
stvareh, ki nas ovirajo in ne potešijo.
Kaj pa je za vas sreča? Ste srečni?
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VSPOMIN, ZAHVALE, OGLASI

V SPOMIN

ZAHVALE

OGLASI

Breda OBLAK
članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 17. 4. 1940

Zvezi paraplegikov se iskreno zahvaljujem za denarno pomoč, namenjeno
nakupu avta. Želim vam lepe prihajajoče praznike in uspešno delo!
Borut Pervanja

Prodam osebni avtomobil Mazda 3, 1.6i
TX, avtomatik, bencinar. Avto je prilagojen za voznika paraplegika, saj ga je
mogoče upravljati tudi zgolj z rokami.
Datum prve registracije je november
2007. Avto je garažiran, nekaramboliran ter ima le 39700 kilometrov. Je lepo
ohranjen, zraven dodam tudi dodatni
set pnevmatik na platiščih. Cena je
8.490 EUR. Ogled je mogoč na Vrhniki
ali v Ljubljani. Več informacij na 040 552
136, Andrej

Marija HARISCH
članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 14. 6. 1928
Janez GREBENC
član DP ljubljanske pokrajine, rojen 29. 10. 1939
Jože MATE
član DP ljubljanske pokrajine, rojen 01. 05. 1932
Bojan SLANA
član DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja, rojen 24. 11. 1951
Adolf MOHORIČ
član DP jugozahodne Štajerske,
rojen 21. 5. 1966
Dean KUKOLJA
član DP severne Štajerske, rojen
22. 6. 1965

Lana in Tit z očkoma
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Najlepša hvala za poslano novoletno
darilo, ki mi v teh težkih časih res prav
pride. Veseli me, da sem članica vašega
društva.
Bara Genc
Slavko Dunaj, član DP Prekmurja in Prlekije, se iskreno zahvaljujem za dodeljeno pomoč ob adaptaciji kopalnice.
Lepo pozdravljeni in najlepše hvala!
Slavko Dunaj

Kupim rabljen MOTOmed za noge (električno kolo). Kontakt: 041 689 113 ali na
elektronski naslov lacikepe@hotmail.
com

Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja ter Zvezi paraplegikov Slovenije se lepo zahvaljujem za
nakup akumulatorjev. Lep pozdrav!
Marija Grubar

Prodam ročne komande Quidosimplex, stare približno 1 leto, primerne
za avto z avtomatskim menjalnikom.
Cena bi bila 280 evrov ali po dogovoru. Informacije: 068 132 003, Danijel, ali
elektronski naslov: hrvatinvalentina@
gmail.com

ČESTITKA

Motor trikolo Tomos, 3 brzine, oldtajmer – kot nov. Letnik izdelave 1966
– registriran, generalno obnovljen
(mašina, zunanjost, luči, kabli, gume ...)
cena 700 eur. Za vse informacije sem
dosegljiv na tel. 031/275 326 ali sintic.
mirko@gmail.com ali na e-naslov sintic.
mirko@gmail.com
Sintič Mirko

Mamici in očku iskreno čestitamo, mali
princeski in malemu princu pa pošiljamo veliko srečnih zvezdic.
Društvo paraplegikov jugozahodne
Štajerske
Otročiček nam vrne svet,
ki smo ga izgubili – svet čudes.
Lepoto cveta.
Lesket plamena. Metulja.
List. Ptico.
Ustvarjeno na novo.
Čudovito.
Vidimo jih skozi oči nedolžnosti.
In ... otroško veselje postane naše.
(Pam Brown)
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Kuloarno Oko

ŠPIK

Neverjetno! Nezaslišano! Špiku se je zaradi prepovedi podajanja insajderskih informacij pričelo skoraj trgati od
vedoželjnosti oz. firbca. Kljub postavljeni mreži na Zvezi in
društvih so zanimive informacije zelo skope. Pa vendar ...

M

enda so se v mrzlih zimskih
dneh obiski sosednjega bifeja zreducirali predvsem
po zaslugi ženskega spola, ki mačistom
pri tradicionalni jutranji kavi in čaju namenijo veliko pozitivnih besed, kar pa
moška ušesa rada slišijo. Ali pa so morebiti vzrok mlajše sodelavke, kot natolcujejo zlobneži.
Predsednik je baje za pusta svoje
sodelavce velikodušno počastil s krofi.
Po kuloarjih se šušlja, da jih je bojda
veliko ostalo. Sprašujem se, ali je posledica skrb za linijo ali so pač preprosto bili zanič. Če bodo ob dnevu
žena ostale tudi rožice, bo potrebno
zamenjati predsednika, saj očitno ne
zna več zadovoljiti želja sodelavk in
sodelavcev.
Skoraj bogokleten je bil prizor, ko
sta urednica in podpredsednik zasačila moško odpravo, ki je prihajala
iz Time Arta s samim ober šefom na
čelu, ki naj bi vendarle bil vzor sodelavcem. Da bo zdaj stvari vsaj približno
uravnovesil, lahko pričakujemo, da
bo v kratkem med delovnim časom
z žensko odpravo prijadral iz bližnje
poslovalnice Mlinotesta. Racionalisti
predlagajo, naj Zveza v svojih prostorih odpre špecarijo in zablokira vrata.
Vse na enem mestu – delo, trgovina
in bife, skratka, vse za dobro počutje
delavca, tako bi postali uslužbencu
prijazno podjetje.
In glej ga zlomka, na uho mi je
prišlo, da je moški del sodelavke za 8.
marec pri jutranji kavi in čaju prese80

netil z rožicami in bombonjero. A kaj
se je zgodilo za dan mučenikov? NIČ!
Sodelavke so moško polovico nonšalantno prezrle. Očitno prevlada večina
nad manjšino. Enakopravnost pa taka,
ha!
Iz krogov blizu vodstva Zveze je
pricurljala informacija, da ima Dom
paraplegikov v Pacugu novega direktorja. S smelimi načrti je postavil novo
razvojno paradigmo kakor tudi platformo dela v prihodnje. Zadnji čas,
da je prevzel vajeti nekdo, ki razmišlja
s svojo glavo in ima lastno razvojno
vizijo. Informirani špekulanti se sprašujejo, kaj bodo sedaj počeli tradicionalisti, ki bi o vseh pogledih novega
direktorja razpravljali vsaj še kakšno
leto, samo da bi se nič ne zgodilo. Dejstvo je, da je potrebno preiti od besed
k dejanjem.
Po kuloarjih se je šepetalo, da je
bilo v času največjih snežnih metežev najbolj vroče okoli košarkarske
lige, tako da se je sneg vidno topil.
Menda so vodji športa zagodli Novomeščani, ki jih zaradi snega preprosto ni bilo na tekmovanje. Z avtoritarnim pristopom jim je odvzel kup
točk, tako da niso bili več v vrhu lige.
Užaljenost je menda eskalirala celo
na upravnem Zveze. Očitno vodja ni
seznanjen, da je v zadnjem času snega navadno več na jugu kot severu
države. Poznavalci vodji prišepetavajo, če ekipe so, problem je; ekip ni,
problema ni. Me prav zanima, kako
se bo odločil?

Kar nekaj članov iz različnih društev
je dobilo vročično stanje, ker so se zvišale cene nekaterih počitniških kapacitet. V globokem spanju pravičnega je
domet njihovega razmišljanja še vedno
krepko zasidran v domače okolje, kjer
se jim od zadnje svetovne vojne ni nič
podražilo. Menda malolasi predsednik
njihovo razmišljanje konvertira v številke. V njegovih najbližjih krogih se šušlja, da je na podlagi nergačev prišel do
pravila: če vlagaš v objekt in izboljšuješ
kvaliteto bivanja, je nujno potrebno, da
se mora prispevek koristnikov znižati.
Zaradi izuma te »ekonomske zakonitosti« se mu že ponuja sprejem v elitni
klub Alumni.
Že v prejšnji številki Paraplegika
sem vam poročal, da se na Zvezi odvija
nekakšna presoja dela. Baje je bil pred
kratkim »presojan« celo veleglavni šef.
Številke zadovoljstva zaposlenih mu
niso ravno v prid. Izdam vam jih le nekaj, tistih škakljavih – tako za lušt. Zvedel
sem, da šefe dostikrat kot motivacijsko
orodje uporablja grožnje, da med delavci dela razlike in jih premalokrat pohvali. Se ga mogoče celo bojijo?! Več
kot polovica jih je namreč odgovorila,
da se o pomislekih in napakah ne upajo spregovoriti! Sicer so z njim v glavnem zadovoljni, pravijo, da je vesten,
dosleden in da ima dovolj strokovnega
znanja za delo, ki ga opravlja. Tale notranja revizija nam bo očitno razkrila še
kakšno sočno …
Dobil sem informacijo, da v tajništvu ne želijo prepisovati člankov, ki
so pisani na roke ali pisalni stroj. Pisci
se Špiku pritožujejo, da so res iz prejšnjega stoletja, vendar so prepričani,
da odgovorni prej prepišejo njihove
članke, ki so kratki in z okorelo pisavo,
kot pa opravijo nakup v trgovini. Sprašujem se, kako bi spravil na uho predsedniku, da bi znormiral pisce člankov
in prodajalce, pa se bojim, da bo postal še bolj sivolas. Vse ima kolateralno
škodo!

[
Albin Rožman
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1. Kdo ni prejemnik Prešernove
nagrade za leto 2013?
A - Marlenka Stupica
Ž - Zorko Simčič
S - Marija Javoršek
2. Koliko je: XXVI + XXIV?
F-C
I -D
R-L
3. Kateri slikar je Španec?
H - Pablo Picasso
Z - Michelagelo Buonarroti
U - Vincent van Gogh
4. V katero skupino enoceličarjev
spada ameba?
E - k bičkarjem
T - h korenonožcem
V - k migetalkarjem

]

Rešitev kviza iz 131. številke:
ŽENA HIŠI DRŽI TRI OGLE IN ŠE
PRI ČETRTEM MOŽU POMAGA.

KVIZ ZA RAZVEDRILO

od vsako številko določenega
vprašanja so navedeni 3 odgovori. Odločite se za pravilni
odgovor in s črko, ki je pred njim, nadomestite številko v liku. Vse črke v
liku, brane vodoravno, dajo slovenski
pregovor.

RAZVEDRILO

3

5. Kateri barvi sta na zastavah
vseh naših sosed?
E - bela in rdeča
B - rdeča in modra
R - bela in modra

10. Kdo je prvi pevec pesmi Moje
orglice?
G - Janko Ropret
L - Edvin Fliser
M - Ivo Mojzer

6. Katera država je manjša od Slovenije?
Č - Makedonija
S - Izrael
A - Kuvajt

11. Kje izvira Sava Dolinka?
Z - v Zelencih
N - na Zelenici
K - v Žirovnici

7. Najbolj znano škotsko glasbilo
je:
C - lira
I - dude
J - kastanjete
8. Kako se imenuje prvo vratno
vretence?
N - atlas
Š - okretač
U - vrtač
9. Kdo je bil po izobrazbi fizik?
H - Alfred Nobel
V - Pierre Curie
P - Immanuel Kant

12. Katera beseda ne spada k
ostalima dvema?
T - očnica
O - planinka
J - skalarica
13. Kdo je napisal povest Domen?
J - Josip Jurčič
O - Janez Trdina
S - Janez Mencinger
14. Kaj je vranični prisad?
B - influenca
Ž - sušica
P - antraks
15. Kateri je grški bog vetrov?
Š - Eol
T - Apolon
E - Dioniz

Prihajajo časi, ko bomo tudi za zidavo gradov v oblakih potrebovali lokacijsko
in gradbeno dovoljenje. (Alojz Bastl)
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Pravilno geslo križanke iz Paraplegika št. 131 se glasi: VESEL BOŽIČ IN

– ALBERT,
slovenski častnik;slovenski
rojen 1. avgusta
1910 v Trstu,
umrl 17.
 ILOVAR
ILOVAR
– ALBERT,
þastnik;
rojen
1.maja
avgustaSREČNO
1910 v NOVO
Trstu,LETO,
umrlMEDNARODNI
17. maja 1945
v Allachu
pri
DAN
INVALIDOV
1945 v Allachu pri Dachavu, Nemčija.  •  JUVIN – PHILIPPE, francoski politik in
Dachavu,
Nemþija.
Nagrajenci križanke so: MIKUŽ Marija, Gradnikove brigade 19, 5271
član evropskega parlamenta od leta 2009.   •   ANZOR – KAVAZASHVILI, rojen
Vipava;
SINTIČ Žan,
b, 8273 Leskovec pri Krškem, KERČ Jožica,
julija 1940,–nekdanji
vratar reprezentance
Sovjetske
zveze,
kateroevropskega
je branil
 19.
JUVIN
PHILIPPE,
francoski
politik
inzaþlan
parlamenta
od Jelše
leta 15
2009.
29 tekem. Po koncu igralske kariere se je posvetil trenerskemu poklicu.  •  NIE –
Šolska 24, 3330 Mozirje
 RONGZHEN,
ANZORrojen
– KAVAZASHVILI,
rojen
19.
julija
1940,
nekdanji
vratar
reprezentance
Sovjetske zveze, za katero je
29. decembra 1899, umrl 14. maja 1992 v Pekingu. Pomemben
Vse tri nagradepoklicu.
so v vrednosti 20,00 €.
branilkomunistični
29 tekem.
Po koncu
kariere
se osvobodilje posvetil trenerskemu
kitajski
vojskovodja
in edenigralske
od 10-ih maršalov
Ljudske
armade
na Kitajskem. Bil je zadnji
PLA častnik
s činom maršala.  •  APLIKATA
Pravilno
geslov križanke
napišite
na dopisnico
ali pošljite
po e-mailu
 ne
NIE
– RONGZHEN,
rojen
29. decembra
1899, umrl 14. maja
1992
Pekingu.
Pomemben
kitajski
komunistiþni
– tretja koordinata točke v prostorskem kartezičnem koordinatnem sistemu.  •  
najpozneje do 30. aprila 2013 na naslov: Zveza paraplegikov Slovenije, p.p.
vojskovodja
eden
od 10-ihPoljske,
marãalov
armade na Kitajskem. Bil je zadnji PLA þastnik s
BALIGROD
– vas inin
občina
na jugovzhodu
ob meji sLjudske
Slovaško. osvobodilne
5714, 1001 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.
þinom marãala.
 APLIKATA – tretja koordinata toþke v prostorskem karteziþnem koordinatnem sistemu.
 BALIGROD – vas in obþina na jugovzhodu Poljske, ob meji s Slovaãko.
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V prĳetnem okolju turističnega naselja Term Čatež so vam na voljo
štiri apartmajske hiške (dve pritlični in dve mansardni), ki so prilagojene
gibalno oviranim uporabnikom.
ŽE OD
44 €/DAN
V SEZONI

ŽE OD
37 €/DAN
IZVEN
SEZONE

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

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

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

CENA
DNEVNEG
A
NAJEMA J
E
25 €

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

Informacĳe vsak delovnik med 7. in 15. uro.
info@zveza-paraplegikov.si
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803

