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Sofinanciranje prilagoditev
vozil se bo predvidoma začelo
izvajati naslednje leto
Mirjam Kanalec, Špela Šušteršič, Barbara Slaček
Odgovori ministrice za delo, družino in
socialne zadeve in enake možnosti, dr.
Anje Kopač Mrak

32

Negotovo v leto 2014
Dane Kastelic
Pred nami so zelo negotovi časi
glede na poteze, ki jih bo morala sprejeti Vlada, da bi se stabiliziralo stanje v
državi. Preveč je neznank, preveč neodgovorjenih vprašanj in preganja nas
nenehen strah, kje bodo pod vsemogočno besedo »recesija« še kratene ali
celo ukinjene naše pravice.
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Projekt IZI dobiva svojo podobo
Barbara Slaček
Lahko rečemo, da je po začetnih »porodnih krčih« projekt »Invalid za invalida«
zadihal s polnimi pljuči. Vse predvidene
aktivnosti se odvijajo po terminskem
načrtu in lahko se pohvalimo, da so že
vidni prvi rezultati dela.
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Gre za izboljšanje kvalitete
našega življenja
Mirjam Kanalec
Zveza paraplegikov Slovenije je od
27. septembra do 2. oktobra v Domu
paraplegikov Pacug gostila mednarodno srečanje nacionalnih organizacij
paraplegikov in tetraplegikov iz držav
jugovzhodne Evrope, kjer so podpisali
Memorandum o sodelovanju.
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Kolumna predsednika

NEGOTOVO V LETO 2014

N

obena doba ni bila tako velika
po svojih vprašanjih in tako
bedna po svojih odgovorih
kakor naša, je zapisal Srečko Kosovel.
S tem se lahko strinjamo tudi v trenutnih časih, ko je izjemna kriza vrednot
in pred nami sama negotovost, kaj in
kako bo z nadaljnjim življenjem v naši
državi. Preveč je neznank, preveč neodgovorjenih vprašanj in preganja nas
nenehen strah, kje bodo pod vsemogočno besedo »recesija« še kratene
ali celo ukinjene naše pravice. Čeprav
Zveza paraplegikov nenehno opozarja
pristojne institucije na zelo težak položaj slovenskih paraplegikov in tetraplegikov, so odgovori, če sploh so, zelo
skopi in nedorečeni.
V paniki polnjenja državnega proračuna je Vlada sklenila zvišati ceno vinjet
in enormno podražila vinjete za kombi
vozila. A pri tem pozabila, da smo paraplegiki in tetraplegiki usodno vezani
na prevoz z osebnimi in kombiniranimi
vozili, s katerimi društva prevažajo člane. Zveza je na to odločitev takoj reagirala pri predsednici Vlade in resorni
ministrici, a žal ob pisanju te kolumne
še nimamo odgovora.
Na vidiku je tudi Zakon o nepremičninah, ki bo s svojim posegom v naše
denarnice dodatno otežil življenje parain tetraplegikom kakor tudi društvom
in Zvezi, saj so delovno-bivalni prostori
predvideni za obdavčitev z 0,80 % od
vrednosti, medtem ko so naši bivalni
prostori predvideni za 0,50-odstotno
obdavčitev. Kaj to pomeni, si izračunajte
sami. Zveza je dala strokovno utemeljene pripombe že v času javne obravnave, vendar odgovora še nismo prejeli.
Podobno peticijo smo naslovile vse
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nevladne organizacije v okviru NSIOS
skupaj s CVNOS, ki delujemo v javnem
interesu, vendar tudi na to nismo dobili
odgovora. Naša prizadevanja pa je ob
obisku podprla ministrica dr. Anja Kopač
Mrak, in sicer – invalidnost ne sme biti
dodatno obdavčena, glavni argument
je, da potrebujemo 30 % več prostora za
gibanje vsi, ki smo vezani na invalidske
vozičke. Našo pobudo bo zagovarjala
pri Vladi, ko bo Zakon o nepremičninah
na dnevnem redu. Kaj bo, bomo videli.
V veliki negotovosti je tudi izpolnitev plana FIHO za leto 2013. Slednja
je samo v januarju in avgustu 100-odstotno izpolnila svoje obveznosti do
prejemnic dotacij. Ostali meseci so se
gibali med 80 in 90-odstotnim sofinanciranjem. Morda društva niso toliko
občutila te krize, saj je Zveza prvo polletje pokrivala nastalo razliko. Potem
pa zaradi prenosa desetih delavcev iz
programa osebne asistence in javnih
del iz društev na Zvezo le-tega ni zmogla več. Ta prenos je zaradi počasnosti
državne birokracije trajal od aprila do
1. avgusta, tako da se je na društvih in
delno na Zvezi na trenutke pod vprašaj
že postavljala verodostojnost državne
službe, ki je prihajala z vedno novimi
zahtevami in prenos zapletala.
Zaskrbljujoče dejstvo je tudi, ker
ne vemo, ali bo FIHO objavil rebalans
za leto 2013 in ustrezno zmanjšal sofinanciranje. To pomeni manj denarja za
programe, delovanje kakor tudi naložbe. Velika uganka je, da niti ne vemo,
kakšen bo razpis FIHO za leto 2014.
Glede na dejstvo, da je Vlada obdavčila
srečke in s tem posledično zmanjšala
prodajo in koncesije s strani loterije,
se nam ne obeta nič dobrega. Drage

članice in člani, kljub temu da sem sicer vedno optimist, tako negotovega
leta, ki se počasi končuje, in leta 2014, ki
prihaja, v svojem petletnem obdobju,
odkar vodim Zvezo, še nisem doživel.
Zato me upravičeno, skrbi kaj se bo
še vse zgrnilo nad nas. Pa napovedane prenove Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju
sploh omenil nisem.
No, pustimo se presenetiti v dobro,
čeprav nimam osnove za tak optimizem, a vendar … Zapeljimo se v jesen
vedri in polni pričakovanj, saj imamo
drug drugega; naj bo to v družini, soseščini ali pri prijateljih. Nenazadnje
imamo svoja društva in Zvezo paraplegikov, ki združuje skoraj vse državljane,
ki imajo poškodovano ali obolelo hrbtenjačo. In prepričan sem, da bomo
skupaj zmogli več, če se bomo tega vsi
zavedali, in bo vsak od nas dal svoj prispevek v skupno dobro.
Vaš predsednik Dane
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Barbara Slaček, vodja projekta IZI | Socialno podjetništvo

PROJEKT IZI DOBIVA SVOJO PODOBO
Lahko rečemo, da je po začetnih »porodnih krčih« projekt »Invalid za invalida« zadihal s
polnimi pljuči. Vse predvidene aktivnosti se odvijajo po terminskem načrtu in lahko se
pohvalimo, da so že vidni prvi rezultati dela.

V

si, ki smo kakorkoli fizično za izdajo, prodajo in servis medicinskih
odvisni od različnih na trgu pripomočkov.
S pridobitvijo sredstev za izvajanje
dostopnih medicinskih pripomočkov, se zelo dobro zavedamo, projekta je tako Zveza dobila možnost
kakšno ceno je nemalokrat potrebno za uresničitev svojih dolgoletnih prizaplačati zanje. Dobesedno ali v prenese- devanj, hkrati pa z zaposlovanjem oseb
nem pomenu, izberite sami. Vsekakor iz ranljivih ciljnih skupin (RCS) uresničupa se je Zveza paraplegikov Sloveni- je cilje Operativnega programa razvoja
je vedno zavzemala za pravice svojih človeških virov za obdobje 2007–2013,
uporabnikov. Doplačevanje, bolje re- 4. razvojne prioritete: »Enakost možnočeno preplačevanje, nujno potrebnih sti in spodbujanje socialne vključenomedicinskih pripomočkov je le eno sti«, in 4.1 prednostne usmeritve »Enaizmed področij, ki invalide
v Sloveniji postavlja v nezavidljiv položaj. Marketinško
usmerjen monopol, ki so si ga
ponudniki v Sloveniji pa tudi
Evropi uspeli ustvariti, je začel
presegati meje realnosti in ni
do ciljne skupine uporabnikov
nič kaj usmiljen.
Ravno zato je Zveza paraplegikov Slovenije – v želji, da
njeni uporabniki na področju,
ki se jih najbolj dotika, ne bi
bili diskriminirani – s sredstvi
Servisna delavnica na Štihovi v Ljubljani (foto: Žiga Bajde)
Evropskega socialnega sklada,
preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možno- ke možnosti na trgu dela in krepitev
sti, preko projekta »Invalid za invalida« socialne vključenosti«.
Do konca meseca julija smo uspezagnala delavnico za popravilo in nabavo medicinskih pripomočkov. Tudi šno zaposlili še zadnjo, četrto osebo iz
Zdravstvena zavarovalnica pozdravlja RCS invalidov. To je Blanka Markovič, ki
projekt IZI, saj lahko na tak način preko bo opravljala delo projektanta življenjcivilne iniciative vsaj malo blaži pritiske skega okolja. Razpis za delovno mesto
ponudnikov medicinskih pripomoč- je bil objavljen v juniju, k oddaji vlog pa
kov. Tako je Dom paraplegikov Pacug ste bili preko društev in spletne strani
s strani ZZZS že pridobil tudi koncesijo pozvani tudi člani. Odzvalo se vas je kar

nekaj, vendar žal nihče ni popolnoma
ustrezal razpisnim pogojem.
Da nismo spali na lovorikah, lahko
tudi že pokažemo, saj smo uspeli spraviti v tek prvo izmed dveh predvidenih
delavnic, ki bo svoja vrata za uporabnike odprla v začetku meseca oktobra.
Delavnica je v delovnih prostorih Zveze paraplegikov, na Štihovi v Ljubljani,
in ima zagotovljen nemoten dostop
do servisnih prostorov z zadnje strani.
Opremo za obe delavnici nam je podarilo slovensko podjetje UNIOR,
kjer pravijo, da z veseljem podprejo tovrstne projekte. Najbolj
veseli smo bili orodja iz kolesarskega programa, prejeli pa smo
tudi delovna pulta s predalniki
za shranjevanje orodja. Sama
delavnica je opremljena tudi
z vitlom za dvig pripomočka
na delovni pult, kjer se ga bo
servisiralo, kompresorjem in
drugim potrebnim električnim
orodjem. Druga delavnica je
v kletnih prostorih Doma paraplegikov v Pacugu, kar za
uporabnike predstavlja odlično regijsko pokritost, saj se Primorcem
ne bo več potrebno voziti v Ljubljano
zgolj zaradi servisa. Delavnica v Pacugu
bo poleg že naštetega orodja in opreme opremljena še z dvižno delovno
ploščadjo. Posebnost te delavnice bo
terenski servis oz. terensko svetovanje
uporabnikom, saj se zavedamo dejstva,
da ko se enkrat medicinski pripomoček
pokvari, je potrebno imeti pri roki re5
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Skica delavnice v Pacugu (foto: Žiga Bajde)

zervo, dokler ni okvarjeni servisiran oz.
popravljen. Uporabnikom tako ne bo
več potrebno skrbeti še za transport
do servisne delavnice.
Na obeh lokacijah se bo zaenkrat
opravljal hitri osnovni servis medicinskih pripomočkov, vsaj dokler vsi zaposleni ne opravijo predvidenih usposabljanj, ki prav tako že potekajo (od
dneva zaposlitve).
Zaposleni v projektu »Invalid za
invalida« aktivno in pridno pilijo svoje znanje z namenom, da bodo lahko
prevzeli vodenje delavnic. Za popravilo
in dobavo medicinskih pripomočkov se
morajo najprej izobraziti in usposobiti.
Na usposabljanjih prejemajo osnovna
znanja z različnih področij delovanja organizacije in o vrstah invalidnosti ter medicinskih pripomočkih, ki jih invalidi uporabljamo. Trenutno potekajo delavnice o
delu z računalnikom oz. informacijskokomunikacijsko tehnologijo. Udeležence
usposablja podjetje Racio d.o.o. To je
družba za razvoj človeškega kapitala, ki
je zunanji izvajalec, s katerim ima Zveza
paraplegikov sklenjeno pogodbo o izdelavi in izvedbi usposabljanj.
Predhodno so se zaposleni že udeleževali delavnic na temo predstavitve
invalidske organizacije, uvajanja v prvi
delovni dan, organizacije in menedž6

menta, učinkovitega
medsebojnega komuniciranja, timskega dela in vodenja,
reševanja konfliktov,
normativne ureditve
zaposlovanja invalidov. V prihodnje jih
čakajo še delavnice
na temo varovanja
zdravja na delovnem
mestu, prebivanja in
prilagajanja okolja,
predstavljen jim bo
sistem kakovosti v
organizaciji. Najpomembnejše izobraževanje bo nedvomno, kako ravnati z
medicinskimi pripomočki pri osebah z
okvaro živčnega sistema. Ta sklop delavnic bo vseboval teme o diagnozah
uporabnikov, predstavljeni jim bodo
raznovrstni medicinski pripomočki,
različni tipi in modeli vozičkov ter različne potrebe uporabnikov. Za zaključek usposabljanj bodo seznanjeni še
z vodenjem in organiziranjem dela v
servisni delavnici.

V juniju se je delovna skupina projekta IZI mudila na »hišnem sejmu«
v podjetju PROGEO iz Trevisa v Italiji.
Podjetje, ki je dokaj mlado, se trenutno ponaša s štirinajstimi aktualnimi
različnimi modeli invalidskih vozičkov
in linijo ortopedskih hrbtnih naslonov
PHISIO. Vodja oddelka za tuje trge pri
podjetju nam je med drugim razkazal
tudi proizvodnje prostore. S podjetjem
smo podpisali pismo o nameri in se dogovorili, da bodo v jesenskih mesecih
naši zaposleni prišli na usposabljanje
za opravljanje meritev in servisiranje
njihovih invalidskih vozičkov.
Seveda se bodo v projektu, ki bo
trajal dobršen del prihodnjega leta, dogajale še mnoge pozitivne dopolnitve.
Zaposleni se bodo udeležili največjega
sejma medicinskih pripomočkov, kjer
se nadejamo kakšnega dobrega sodelovanja s proizvajalci, dogajale se bodo
javne predstavitve, dokončno bomo
oblikovali zunanjo podobo »blagovne
znamke« EASY. Nadejamo se tudi sodelovanja s proizvajalcem ročnih komand
za naše jeklene konjičke. O vsem tem
pa bomo pisali v prihodnjih številkah.

Tako nastajajo invalidski vozički v podjetju PROGEO. (foto: arhiv ZPS)
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Barbara Slaček | Tiskovna konferenca

PROJEKT IZI PREDSTAVILI JAVNOSTI
Konec meseca avgusta je Zveza paraplegikov Slovenije v luči otvoritve novih servisnih
delavnic s pomočjo zunanje neodvisne novinarke pripravila odmevno novinarsko konferenco.

D

ogajanje na političnem parketu ključne dogodke, ki smo jih v sklopu spodbud ESS. Pojasnila je tudi, da je bil
je v dneh pred dogodkom sko- izvedbe projekta uspeli realizirati, pose- projekt IZI izbran s šestnajstimi drugimi
raj zasenčilo našo namero, da ben poudarek je bil seveda na zaposlitvi in da so v projekte vključene posebno
javnosti predstavimo projekt, za katere- in usposabljanju oseb iz ranljivih ciljnih ranljive ciljne skupine, med katerimi so
ga lahko zdaj že rečemo, da ga uspešno skupin, nadalje odprtje dveh delavnic tudi invalidi, da izbrani projekti nadaljuizvajamo. Vendar imajo na našo srečo za popravila in dobavo medicinskih jejo ali nadgrajujejo v preteklosti že podušesa »sedme sile« še posluh za social- pripomočkov. Predstavljen je bil pod- prte projekte socialnega podjetništva
ne projekte in programe. Konferenca, ki pis pisma o nameri za uvoz invalidskih ter socialnega vključevanja oz. razvijajo
smo jo pripravili, je bila s strani novinar- vozičkov italijanskega proizvajalca PRO- povsem nove poslovne ideje. Da se pa
jev dobro zastopana, čemur so pričale GEO, podpis pogodbe o poslovnem v prihodnjem letu verjetno ne moremo
nadejati ponovnega javnega
številne objave v največjih slorazpisa za razvoj socialnega
venskih medijih. Prisostvovali
podjetništva, kar vseeno ne posta ji tudi skrbnica pogodbe s
meni, da za tovrstno dejavnost
strani MDDSZ Anita Vlainič
ne bo finančnih spodbud.
in svetovalka iz službe za konPrav je, da Zveza paraplegitrole Urška Bitenc.
kov svoje delovanje predstavi
Novinarska konferenca, ki
tudi širši javnosti, saj menimo,
jo je moderiral naš član Borut
da delamo dobro, kar dokazuje
Sever, se je odvila v prostorih
tudi pridobitev certifikata stanZveze na Štihovi, kar je bila
darda kakovosti za NVO, ki ga je
odlična priložnost, da smo nopredstavil predsednik organivinarjem lahko pokazali tudi
zacije. Povedal je, da je Zveza v
novo opremljeno delavnico,
letošnjem letu povečala kader
kjer bodo serviserji v kratkem
Novinarska konferenca, ki jo je konec avgusta pripravila Zveza, je
za izvajanje osebne asistence in
začeli opravljati prva manjša
bila s strani novinarjev dobro zastopana. (foto: Špela Šušteršič)
da je trenutno poleg štirih oseb,
popravila medicinskih pripoki so zaposlene na projektu IZI,
močkov. Govorci konference,
ki so kakorkoli vpeti v kolesje projekta sodelovanju projekta s strani podjetja in osmih redno zaposlenih oseb za orInvalid za invalida, so bili: generalna in pridobitev koncesije za izdajo, proda- ganizacijsko delo Zveze v organizaciji,
direktorica direktorata za trg dela in jo in servis medicinskih pripomočkov s zaposlenih štiriinpetdeset oseb. Povedal
zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, strani ZZZS. Vodja projekta IZI je pove- je, da se je ponudba zdravilišč, preko kadružino, socialne zadeve in enake mo- dala še, da se bodo zaposleni udeležili terih nudimo našim članom skupinsko
žnosti Damjana Košir, predsednik tudi največjega evropskega REHA sejma obnovitveno rehabilitacijo, povečala na
Zveze paraplegikov Slovenije Dane Ka- v Düsseldorfu konec septembra. Direk- sedem, med drugim je uspešno začel
stelic, vodja projekta Invalid za invalida torica direktorata za trg dela in zaposlo- sezono tudi Dom paraplegikov Pacug.
Barbara Slaček in predstavnik podje- vanje pri MDDSZ je novinarjem razložila Na kratko je predstavil poslovno porotja Unior Tomislav Brkljačić. Vsebina pomen socialnega podjetništva v Slove- čilo za leto 2012, pripombe Zveze na
novinarske konference je obravnavala niji in pomembnosti tovrstnih finančnih Zakon o nepremičninah ter (kot rečeno)
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predstavil SIQ-NVO, ki ga je Zveza pridobila aprila letos. Na koncu je najavil
dogodek, ki se bo zgodil konec septembra, in sicer podpis memoranduma
Zvez paraplegikov JV Evrope v Pacugu
pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja in zunanjega ministra Erjavca.
Nenazadnje je predstavnik podjetja
Unior predstavil poslovno sodelovanje
med Zvezo paraplegikov in zreškim
podjetjem, ki je v vrednosti štiri tisoč
petsto evrov opremilo delavnici za izvajanje projekta in servisiranje vozičkov z delovnimi pulti in vsem orodjem.
Predstavil je tudi podjetje Unior, njihovo vizijo in vrhunske izdelke.
Govorci so še odgovarjali na številna novinarska vprašanja, zaposleni na
projektu pa so prvič javnosti predstavili
delavnico in za TV-prispevke posneli
nekaj kadrov.

Blanka Markovič, sodelavka projekta IZI

SERVISNA DELAVNICA
V okviru projekta »Invalid za invalida« odpiramo servisni delavnici
za medicinsko-tehnične pripomočke v Ljubljani in Pacugu.
Projekt je namenjen vsem gibalno oviranim invalidom. Posvečen je njihovim potrebam, enakim možnostim na trgu dela, spodbujanju in krepitvi socialne vključenosti, zakar pa potrebujejo medicinske in tehnične pripomočke.
Zveza paraplegikov Slovenije odpira servisno delavnico, ki bo uporabnikom
nudila socialno oskrbo, servis in popravilo ter nabavo medicinskih in tehničnih pripomočkov. Za kakovostno ponudbo uslug čim večjemu številu uporabnikov teh pripomočkov vas prosimo, da nam pomagate pri zagonu servisne delavnice. Da bi zagotovili čim bolj kakovostno ponudbo, vas prosimo, da
pobrskate po vašem domu in pogledate, če se kje praši kakšen malo rabljen,
rabljen, ne več rabljen voziček, saj bi nam prišel prav ob zagonu delavnice kot
nadomestni voziček, ki bi ga posojali uporabnikom v času servisa oz. popravila vozička. Za sodelovanje in pomoč se vam zahvaljujemo.

Kako vzdržljivo je dovolj?

www.uniortools.com
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Damjan Hovnik, direktor Doma paraplegikov | Sezona 2013

GOSTJE SO KRALJI
Začelo se je … najprej res veliko in še enkrat veliko priprav … Spoznavanje z objektom,
servisi, čiščenje doma, razna potrdila, iskanje osebja in še in še … potem pa dan »D« in
začetek obnovitvene rehabilitacije v Pacugu.

P

rva skupina je zaorala ledino 6. predzadnja in zadnja skupina bosta
junija. Frtajla. Prijatelja umetnik lahko spremljali tv-programe, nabavili
Jože in poštar Marjan. Legendi. bomo televizije v sobah in eno večjo
Pa vsi ostali. V 17-dnevnem terminu smo v jedilnici. Ja, to je bila res moja dolgopostali pravi prijatelji. Drugo leto spet? letna ideja: poleg hladilnikov, ki so že v
Seveda, trema in strah pred pričetkom, vsaki sobi, ter ležalnikov za tetraplegike.
kako bo z zdravnico, razporedom, kuhi- Za naslednjo sezono dobimo še šest
njo, kako bo delal točilni pult in ostale podobnih ležalnikov, tako da bo lahko
stvari. A pričelo se je uspešno.
Vsaj po odzivih naših članov, ki
so v Pacugu koristili obnovitveno rehabilitacijo. Predvsem
pohvala terapiji in dobri kuhinji, seveda ne smemo pozabiti
vseh ostalih: brhkih natakaric,
recepcije, upravnika, našega
nepogrešljivega
reševalca
Robija. Vsak začetek je težak.
Veliko je tistih nevidnih stvari,
za katere je potrebno poskrbeti, da sistem lepo teče. Prvi
vročinski val, a klime ne delajo. Ni kaj, servisirati, napolniti s
Novi ležalniki, tako da je lahko vsakdo poležal ob bazenčku.
plinom in delajo kot urce. An(foto: arhiv Doma)
gažirali smo se 100-odstotno,
osebje je dihalo z objektom in
našimi koristniki rehabilitacije. V belež- vsakdo poležal ob bazenčku in se preko sem si tekom leta zapisoval predlo- pustil sončnim žarkom. Nočno kopanje
ge in ideje, kaj bi bilo treba narediti, da vsak četrtek. Čudovita popestritev. Ko
bo rehabilitacija čim bolj uspešna. Pa se razsvetlimo bazen, je čarobno. Nepreje nabralo alinej za stran in pol. Z vese- cenljivo. Dvigalo. Ja, nabavili smo novo
ljem povem, da so alineje vse prečrtane, dvigalo za v bazen. Po trdih pogajanjih
ideje smo realizirali. Sedaj si zapisujem za ceno dobro funkcionira. Internet.
vaše pripombe in predloge ter vam Kupili smo dva ojačevalnika signala,
zagotavljam, da bodo do drugega leta tako da brezžična povezava dela. S Terealizirani, seveda v okviru naših zmo- lekomom Slovenije potekajo dogovori,
žnosti. Trenutno potekajo pogajanja s upamo, da bo naslednje leto v domu
ponudnikom televizijskih programov, optično omrežje.

V naši zagnanosti pa se pripeti tudi
kakšna neprilika. Priznam, moja osebna
napaka. Franci Žiberna, oproščam se ti
še enkrat. Kdor dela, tudi greši. Ostalih
večjih problemov se mi zdi, da ni bilo.
Sem in tja se je dogodilo kaj manjšega,
kar pa smo sproti rešili. Čakata nas še
dve skupini, upam, da bo vreme kolikor
toliko, bazen z morsko vodo
je v Pacugu pač nepogrešljiv.
Za boljšo voljo smo uspeli pridobiti lokalnega muzikanta, ki
občasno igra na terasi. Drugo
leto pride spet. Upajmo.
Na občnih zborih smo
vam predstavili novitete za
leto 2013, drugo leto pridemo
ponovno, da vam predstavimo novice za leto 2014. Razmišljam, če jih bo sploh kaj, saj
bomo letos skoraj vse uresničili. Pa vendar! Prišel bom na
občne zbore naših društev z
beležko v roki ter si zapisal
vaše predloge in pripombe.
Potem pa veselo na delo za
sezono 2014. Zame ste gostje pač kralji,
tako je to v turizmu. Dober glas, pravijo, da seže v deveto vas, vendar ti lahko
en slab glas naredi veliko več škode kot
devet dobrih. Trudimo se, da ne bi bilo
slišati kaj slabega o našem biseru na
morju. Za naslednje leto bomo na prijavnice za obnovitveno rehabilitacijo
napisali nekaj dodatnih alinej. Najboljše je, da se člani med sabo dogovorite,
s kom bi bili v sobi, in to navedete na
prijavnici. Napišite tudi, če potrebuje9
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Novo dvigalo za v bazen (foto: arhiv Doma)

te električno posteljo ali mogoče kaj
drugega. Poskušali bomo ustreči vašim
željam.
Hmm, še kaj novega? Prenovljena
internetna stran www.domparaplegikov.si, profil na družabnem omrežju
Facebook. Internetna stran je sproti
ažurirana, predvsem s prostimi kapacitetami, novicami, galerijo … Uspešno
smo prestali tri preglede inšpektorjev:
sanitarnega, inšpektorja za bazen in
zdravstveno inšpekcijo. Je bilo kar nekaj strahu pred njimi. Načrti za prihodnost? Hmm, nekaj jih je … Sicer pa
obdržati obnovitveno rehabilitacijo
vsaj na letošnjem nivoju in poskrbeti za
več zabave gostov.
OB USPEŠNEM ZAČETKU OBNOVITVENE
REHABILITACIJE V PACUGU
Prva skupina je koristila obnovitveno rehabilitacijo od 6. do 23. junija. Nekaj koristnikov je podalo svoje vtise.
Letošnja otvoritvena obnovitvena
rehabilitacija v Pacugu je bila zame
odlična. Vreme brez dežja, osebje v
kuhinji in strežbi zelo dobro. Pohvalil bi
tudi kopališkega mojstra in upravnika.
Največja pohvala pa pripada fizioterapevtkama in maserki. Pridite in poizkusite, ne bo vam žal.
Marjan Zupančič,
DP ljubljanske pokrajine
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Nočno kopanje vsak četrtek (foto: Tone Planinšek)

Bilo je čudovito modro nebo, voda
v bazenu topla in sonce je kot zlodej
žgalo. Pod nadstreškom smo se krepčali z rujnim vincem, prav tako pa z dobro hrano iz naše kuhinje. Na našem
parkirišču se je odvijalo tudi vseslovensko srečanje HONDA GOLD WING.
Nekateri člani so izkoristili priložnost in
se z njimi popeljali skozi Portorož, slovensko primorje do Lipice in nazaj. Vsa
ta naša rehabilitacija je prehitro minila.
Peter Soklič,
DP ljubljanske pokrajine
Odhajava z obnovitvene rehabilitacije in sva psiho-fizično preno-

vljena. Pritožbe smo razreševali sproti, pohval je ostalo cel kup. Bili smo
odlična skupina. Bodrili smo se med
seboj. Osebje enkratno, vsakomur
je pomagalo po najboljših močeh.
Če je že kakšna pripomba, mogoče
samo glede organizacije, ker smo le
bili prva skupina. Vse ostalo je TIP-TOP.
Vsem nadaljnjim gostom želiva, da bi
se imeli tako super kot midva. Če hočeva vse pohvaliti, sploh ne veva, kje
naj začneva. Osebje so vsi eni veliki
sončki.
Irena Omejec in
Damjan De,
DP ljubljanske pokrajine

DOM PARAPLEGIKOV PACUG
IMA NOVO SPLETNO STRAN
Dom paraplegikov Pacug – (http://www.domparaplegikov.si/) ima prenovljeno podobo. Na naslovni strani so vsi podatki doma, aktualne novice in proste
kapacitete. Ob kliku na šest rubrik glavnega menuja se na desni strani odpirajo različne podstrani, v katerih obiskovalci dobijo vse podatke, ki predstavljajo
delo in življenje paraplegikov in tetraplegikov, dejavnost, program v sezoni
2013, novice in fotogalerijo. Še posebej je razvejana dejavnost, kjer se obiskovalci strani lahko seznanijo z obnovitveno rehabilitacijo, rehabilitacijskim,
turističnim, športnim in konferenčnim turizmom, izobraževanjem, fizikalno in
delovno terapijo, zdravilno klimo in psihoterapijo. Prijetno brskanje po spletni
strani vam želimo.
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Barbara Slaček | Pogovor z Jankom Zupanom, vodjo obnovitvene rehabilitacije

OB PRIČETKU OBNOVITVENE IMAM
NAJVEČ »NAJBOLJŠIH PRIJATELJEV«
Kdo ne pozna našega Janka, na katerega se obračamo, kadar želimo na obnovitveno
rehabilitacijo ali dopust v hiške, ki so v Čatežu?! Vsi ga kdaj potrebujemo, zato vemo, da
je izredno ustrežljiv človek. V svojih mejah zmožnosti se potrudi, da je za vse tako, kot
mora biti.

Si paraplegik oz. paraparetik od
rojstva?
Okvaro hrbtenjače imam že od
rojstva, po številnih nevrokirurških in
ortopedskih operacijah so nekako dosegli, da sem obvladal hojo brez ortopedskih pripomočkov, tako sem se lahko dokaj normalno vključil v življenje
v domačem Zasavju, kjer sem končal
osnovno in srednjo elektrotehnično
šolo. Za slednjo sem se odločil, ker jo
je bilo mogoče obiskovati v Zasavju in
bila je seveda »fantovska« šola. Takrat
v osemdesetih letih je bilo pač takšno
razmišljanje. V razredu so bila izmed
približno 30-ih dijakov tri dekleta, medtem ko je bilo na ekonomski srednji šoli

razmerje ravno obratno. In prav nespodobno bi bilo za fanta, da bi obiskoval
ekonomsko šolo. Danes so verjetno ta
razmerja drugačna, o razmišljanju pa
sploh ne dvomim. Ekonomska izobrazba bi mi zagotovo kasneje veliko bolj
prav prišla, ampak izteklo se je, kakor
se je.
Med obiskovanjem srednje šole so
se mi pojavile precejšnje zdravstvene
težave. Najprej zaradi mehurja in ledvic, kasneje še zaradi nevroloških težav
sem moral izpustiti kar dve leti šolanja.
Tako sem končal srednjo šolo dve leti
kasneje kot vrstniki, s katerimi sem jo
pričel obiskovati.
Največ mi je »vzela« zamenjava valvule, nekakšne črpalke, brez katere ne
morem, je pa potrebna za uravnavanje
pretoka možganske tekočine likvorja,
saj telo le-tega že od rojstva ni sposobno uravnavati po naravni poti. Ker so z
operacijo odlašali pol leta, so se simptomi toliko poslabšali, da sem za krajši čas leta 1989 pristal na invalidskem
vozičku. Šele takrat so se odločili za
operativni poseg, vendar škoda je bila
napravljena. Po dveh operacijah, najprej hrbtenice, kasneje še zamenjave
valvule, sem se spet postavil na noge,
vendar brez uporabe bergel ni več šlo.
Po rehabilitaciji sem dokončal srednjo
šolo.
Nato sem se odločil še za eno operacijo hrbtenice, saj je obstajalo upa-

nje, da se bo stanje izpred dveh let povrnilo. Kot najstnik se s stanjem nikakor
nisem sprijaznil, saj sem želel hojo brez
bergel nazaj. A obrnilo se je drugače.
Operacija se ni iztekla po željah in realnost je postala uporaba invalidskega vozička. Po neuspeli operaciji sem
najprej odšel za en mesec v Zdravilišče
Laško, nato sem bil približno pol leta
doma, zatem pa prvič na SOČO. Šele
tam sem uvidel, da stanje, ki je bilo
pred neuspelo operacijo, ni bilo tako
slabo. Razlika med pacienti, ki sem jih
videval v Laškem in tistimi na SOČI, je
bila več kot očitna.
Po nekajmesečni fizikalni rehabilitaciji, ki ni prinesla želenih rezultatov,
so me pozvali na poklicno rehabilitacijo. Rezultati so v globalu pokazali
nadpovprečno nadarjenost na določenih področjih, tako sem po spletu
okoliščin pristal pri Zvezi paraplegikov
na pripravništvu. Takrat sem si predstavljal, da bo ta ljubljanska zgodba trajala
nekaj mesecev, do izteka pripravništva,
vendar se je obrnilo povsem drugače.
Zaprosil sem za redno zaposlitev in jo
tudi dobil.
Iz članka predstavitve zaposlenih v enem izmed prejšnjih Paraplegikov sem zasledila podatek, da si
pri Zvezi zaposlen že kar nekaj let?
Ali si od vsega začetka zaposlen za
polovični delovni čas? Nisi zmeraj
11
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delal na programu OR, kaj je bilo
pred tem tvoje delo?
Na Zvezi sem zaposlen 19 let, od
aprila 1994. Najprej sem spoznaval
delo Zveze kot celote, po določenem
času pa sem pristal v knjigovodstvu.
Sicer brez formalne izobrazbe na tem
področju, le z veliko volje do dela. Pri
tem se moram zahvaliti Dragi Lapornik,
ki mi je izdatno pomagala in me vpeljala v skrivnosti knjigovodstva. Tako sem
nekaj let opravljal dela v knjigovodstvu
z osemurnim delovnikom, in to v pretežno ženskem kolektivu, zaradi česar
je nekajkrat prišlo do trenj, ki pa so se
običajno hitro zgladila.
Ob koncu devetdesetih let, ko so
uvedli DDV, je postalo poslovanje delavnice v Trzinu vprašljivo, zato so jo
kmalu zatem ukinili in nekaj kasneje
še gospodarski sektor. S tem se je posledično zmanjšal obseg dela v knjigovodstvu, zato mi je takratni predsednik
Ivan Peršak predlagal, naj razmislim o
skrajšanem delovnem času. Leta 2001
sem na invalidski komisiji prejel odločbo, s katero sem lahko pričel opravljati
delo s polovičnim delovnim časom.
Ob delu si se odločil opravljati
tudi študij …
Po dobrem letu sem začel ugotavljati, da mi nekaj manjka, da imam
kar naenkrat preveč časa. Odločil sem
se za izredni študij. Po več kot desetih
letih pavze, kar se izobraževanja tiče, je
bila to pogumna odločitev. Po pregledu programov na različnih fakultetah
sem se odločil za univerzitetni študij
na Fakulteti za družbene vede, smer
komunikologija, program trženje in tržno komuniciranje. Že prav kmalu se je
izkazalo, da ne bo lahko. Prava borba
je bila že ob pridobivanju literature, v
letniku nas je bilo okoli 300, vse smeri
skupaj, izvodov knjig po knjižnicah pa
le za vzorec. Ker mi ni uspelo v roku
opraviti vseh študijskih obveznosti za
napredovanje v višji letnik, sem si vzel
12

leto dni premora, v tem času opravil
dva semestra tečaja angleškega jezika
v privatni jezikovni šoli, saj je bilo za
študij precej literature v angleškem jeziku, moje znanje le-tega pa ni bilo na
dovolj visokem nivoju. Po letu premora
sem naredil križ čez univerzitetni študij
na FDV in se prepisal na visokošolski
študij na Fakulteto za organizacijske
vede. Vse študijske obveznosti, se pravi, vse izpite sem opravil v rednem roku
še pred koncem absolventskega staža
leta 2010. Le mesec dni po uspešnem
zadnjem izpitu so se spet pojavile zdravstvene težave. Glavoboli, ki so bili vsak
dan intenzivnejši, so privedli do tega,
da sem moral na operacijo glave. Potrebna je bila ponovna zamenjava valvule. Kljub očitnim simptomom so po
mojem skromnem mnenju z operacijo
spet odlašali predolgo.

Če želim biti pošten do vseh,
moram postaviti meje.
Da je bila mera polna, sem ravno
v tistem času pričakoval rojstvo hčere.
Tako je naneslo, da smo bili skupaj v
bolnišnici oz. porodnišnici. Le dva dni
po operaciji glave se mi je rodila hči,
tako seveda nisem mogel biti prisoten
ob tem dogodku. Nato sem bil v bolniški tri mesece, popolno okrevanje pa je
trajalo še precej dlje, kar je vplivalo na
kasnejše dogodke.
Ob tem sem zaključek študija prelagal in prelagal, dogovoril sem se za
mentorstvo, naslov diplomske naloge, izdelal dispozicijo … Če se malo
pošalim, sem fakulteto pravzaprav že
opravil, saj na nekaterih novodobnih
privatnih fakultetah diplome sploh ne
zahtevajo, potemtakem imam vse obveznosti opravljene.
Imaš neposreden stik s člani. Iz
lastnih izkušenj vem, da je z ljudmi

težko delati. Kako ti uspeva? Glede
na to, da je vsebino dela in termine potrebno nenehno prilagajati
uporabnikom?
Kot neke vrste anekdoto lahko
omenim, da sem imel oz. še imam (brez
upoštevanja facebooka) vsako leto ob
pričetku sezone za obnovitveno rehabilitacijo vsaj 500 najboljših prijateljev
oz. oni trdijo, da sem njihov najboljši
prijatelj, ampak le do trenutka, ko jim
ustrežem. Zelo zanimivo. Ob tem sem
v vseh letih večkrat poslušal očitke, da
se obnašam preveč birokratsko, ja, kako
pa naj bi se … »prijateljsko«?!
Meje moram postaviti, če želim vsaj
približno normalno funkcionirati.
Letos se je OR povečala iz treh
na sedem zdravilišč, ali se je s tem
povečal tudi obseg tvojega dela oz.
je razporejanje kaj lažje, saj ni več
toliko usklajevanja in prilagajanja,
ker v tistih najbolj obiskanih terminih ni toliko povpraševanja za isto
zdravilišče?
Ko sem začel delati na programu
OR, sta bili v okviru obnovitvene rehabilitacije dve zdravilišči, v Laškem in
Čatežu, poleg tega je bila takrat tudi
še v Pineti. Seveda so ogromne razlike,
predvsem v organizacijskem smislu, če
primerjam z današnjim časom.
V tistem času sem moral poiskati
vse laične spremljevalce, ki so spremljali skupine v Pineti. Pri tem je bilo
potrebno precej iznajdljivosti in predvsem improvizacije. Ampak na koncu
se je vse izšlo po pričakovanjih.

Zaradi svoje operacije sem
zamudil rojstvo hčerke.
Po ukinitvi Pinete kot destinacije za
obnovitveno rehabilitacijo sta ostala
na izbiro nekaj let le Zdravilišče Laško
in Terme Čatež. Ob tem dejstvu ni bilo
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lahko, saj se je večina prijav skoncentrirala na poletne mesece in koordinacija je bila včasih nemogoča zaradi
pritiskov z vseh strani. Z leti so se vse
bolj izražale želje po novih destinacijah, tako smo pred tremi leti priključili
Terme Zreče, kar se je izkazalo za dobro odločitev.
Lani smo se odločili in pisno pozvali vsa naravna slovenska zdravilišča,
naj pošljejo svoje ponudbe. Po prejetju ponudb sva se v začetku leta z
Damjanom Hovnikom, predsednikom
komisije za obnovitveno rehabilitacijo,
odpravila na ogled nekaterih zdravilišč,
ki so poslala ponudbe. Tako smo po
dogovorih, ki so sledili kasneje, vključili še Terme 3000 Moravske Toplice,
Zdravilišče Radenci ter Terme Dobrna.
Posebej moram poudariti, da smo letos pričeli tudi z izvedbo obnovitvene
rehabilitacije v Domu paraplegikov
Pacug. Zaradi velike izbire destinacij je
razpršenost prijav precejšnja. Še vedno
je največ prijav za Zdravilišče Laško,
največji osip pa beležim v Termah Čatež, v največji meri zaradi doplačila, ki je
potrebno v zadnjih dveh sezonah. Zaenkrat so odzivi iz vseh zdravilišč, ki so
na novo, ugodni, če bomo sodelovali z
vsemi tudi v prihodnje, pa je odvisno
od nadaljnjih dogovorov.
Sam vodiš tudi rezervacije hišic
v Čatežu. Zelo so obiskane. Na kaj
misliš da bi morali biti gosti bolj pozorni, ko obiskujejo naše kapacitete (čistoča … )?
Poleg obnovitvene rehabilitacije
sprejemam rezervacije za letovanje v
hišicah v Čatežu. V letošnjem letu smo
uvedli dve novosti. Prva je ta, da je v eni
5-posteljni hišici poskrbljeno, da jo ureja čistilni servis, zato gostom ni treba
več s seboj nositi posteljnine. Ob prihodu jih pričakajo že pripravljene postelje, ob odhodu pa hišice ni potrebno
pospraviti. Cena dnevnega najema je
temu primerno višja.
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Kaj me najbolj
moti … hmm …
mnogi gosti pričakujejo, da bodo za
ceno, ki jo nudimo,
prišli v kapacitete,
opremljene na visokem nivoju. Medtem ko so cene v
hišicah, ki so v lasti
Term Čatež in katerih
nivo udobja je skoraj identičen našim
hišicam, vsaj dvakrat
višje.
Letos se je
Janko na delovnem mestu (foto: arhiv ZPS)
zgodila še ena
pomembna novost
Po nekajletnem skrajšanem delovza lažje in preglednejše delo na
niku sem dobil v službi nove zadolžitve.
področju rezervacij.
Druga pomembna novost so online Pravzaprav se niti ne spomnim natančrezervacije oz. rezervacije preko spleta. no, katerega leta je bilo, mislim, da 2005
Na spletni strani Zveze paraplegikov je ali 2006, ko so mi zaupali vodenje obnopovezava do rezervacijske aplikacije. vitvene rehabilitacije. Zaradi tega sem
Ko kliknete povezavo, se vam pokaže se moral preseliti iz pisarne na novo
delovno mesto, ki je v veliki sejni sobi.
koledar za vsako posamezno hišico.
Termini, ki so že zasedeni, so obar- Ker se v tem prostoru odvijajo razni tevani rdeče, prosti so v zeleni barvi. Inte- čaji, delavnice, razgovori, tudi novinarresent lahko tako med prostimi termini ske konference, je ob določenih dnevih
izbere najbolj primernega, izpolni zah- frekvenca ljudi precej povečana, zato
tevane podatke za rezervacijo, odpo- sem prisiljen takrat prekiniti z delom oz.
šlje in že naslednji trenutek vidim to re- je moje delo moteno. Ne morem biti
zervacijo, ki jo potrdim, če je natančno enako zbran in lahko pride do napak oz.
izpolnjena, in pošljem vse potrebno na delo ni opravljeno po pričakovanjih, kar
sem občutil že tudi pri plači.
naslov naročnika rezervacije.
Omenil si, da si bil ob tem, ko so
ti skrajšali delovni čas, preseljen iz
pisarne v skupni prostor, ki pa ni
ravno prijazen.

Janko je prijeten sogovornik,
zato bi si imeli še marsikaj povedati … pa naj ostane kaj še za kdaj
drugič. Janko, hvala ti za pogovor.

OBVESTILO!
Na spletni strani Zveze paraplegikov Slovenije www.zveza-paraplegikov.si je
na levi strani, v izbirnem meniju REZERVACIJA KAPACITET, na voljo spletna rezervacija naših nastanitvenih kapacitet.
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Zbrala in uredila Mirjam Kanalec | Posvetovalno telo

STROKOVNI SVET ZVEZE
PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
»Strokovni svet je strokovno telo, njegov namen je podati profesionalne poglede na posamezno obravnavano tematiko iz dejavnosti ZPS. Je posvetovalno telo, čigar vloga je
predlagati in pripravljati strokovna stališča za organe ZPS, da lažje sprejemajo odločitve, izvajajo raziskave, študije, izdelujejo elaborate in pripravljajo svoja stališča.«

T

akole je vloga Strokovnega
sveta zapisana v Statutu Zveze paraplegikov Slovenije. Je
nekakšno posvetovalno telo predsednika Zveze, ki »spremlja razvoj medicinskega zdravljenja, rehabilitacije,
ortopedskih pripomočkov, novosti in
drugih zadev, pomembnih za življenje
paraplegikov v svetu, in jih aplicira v domačo doktrino.
Člani strokovnega sveta so praviloma
strokovnjaki iz skupin, ki se ukvarjajo z
medicinskim zdravljenjem, rehabilitacijo,
usposabljanjem, pomočjo in življenjem
paraplegikov nasploh ter iz institucij, ki
opravljajo znanstveno raziskovalno delo.«
(Statut ZPS)
Strokovni svet deluje v okviru
Zveze že vrsto let, vendar se je v začetku prvega mandata predsednika
Daneta Kastelica leta 2008 na novo
konstituiral z novimi člani in določil
aktualne prioritete delovanja. Na zadnjem sestanku Strokovnega sveta
je bila podana pobuda, da bi bralcem Paraplegika predstavili njegove
člane. Uredništvo s pomočjo Daniela
Globokarja je člane zaprosilo za kratko predstavitev in jim podalo nekaj
smernic, kaj nas zanima (kratka predstavitev, prvo srečanje z delovanjem
ZPS, kakšna naj bi bila njihova vloga
v strokovnem svetu pa morda tudi
kakšna zanimivost, ki so jo doživeli s
paraplegiki).
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FRANC HOČEVAR, predsednik strokovnega sveta
Predsednik republike dr. Danilo
Türk je mag. Franca Hočevarja 28. decembra 2007 imenoval za svetovalca
za zdravstveno in socialno varstvo ter
humanitarna vprašanja. Od leta 2005
do 2007 je bil svetovalec direktorja Inštituta za rehabilitacijo, v letih 2004 ter
2005 pa je bil mag. Hočevar generalni
direktor Kliničnega centra Ljubljana.
Od leta 1999 do 2002 je bil svetovalec
predsednika republike Milana Kučana,
pred tem pa 20 let (1984–2004) direktor
Inštituta za rehabilitacijo. Od leta 1978
do 1984 je bil mag. Franc Hočevar namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo,
od 1970 do 1973 pa je v predsedstvu
Zveze mladine Slovenije vodil študijskoraziskovalni center in center mladinskih
klubov.

Magisterij je končal na Ekonomski
fakulteti (1996), kjer je leta 1992 tudi diplomiral, s specializacijo na področju
managementa. Leta 1973 je v Zagrebu
diplomiral na Visoki defektološki šoli, leta
1968 pa tudi na Pedagoški akademiji v
Ljubljani. Na srednji zobotehniški šoli v
Ljubljani je maturiral leta 1965, osnovno
šolo pa obiskoval v Mokronogu. Od leta
2005 predava na Šoli za direktorje v socialnem varstvu, pred tem (od 2001) pa je
kot višji predavatelj predaval na Fakulteti
za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
ter kot profesor (1974–1984) na Višji šoli za
socialno delo.
Mag. Franc Hočevar se je rodil 4. julija
1946 na Gorenjih Jesenicah.
Že leta 1974 sem se prvič srečal s
paraplegiki, ko sem postal sekretar Sveta za zdravstvo in socialno varstvo pri
takratni SZDL. Aktivno sem bil vključen
tudi v delo Stalne konference za rehabilitacijo invalidnih oseb v Sloveniji.
Želim si, da bi se razmere izboljšale,
predvsem na področju redne in pravočasne zdravstvene oskrbe invalidov
paraplegikov. Kot predsednik strokovnega sveta si bom za to močno prizadeval.
Ne vem, ali bo ta zgodba primerna
kot anekdota, je pa nedvomno zanimiva in veliko pove o specifikah in rehabilitacijskih možnostih posameznih
invalidnosti. Vedno so me zabavali
pogovori med paraplegiki in tetraple-
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giki, kjer so se tetraplegiki imeli za intelektualce, paraplegiki pa za navadne
delavce. Pred kakšnimi desetimi leti
mi je dolgoletni urednik revije Paraplegik Jože Globokar pojasnil, da je to
zato, ker imajo tetraplegiki boljši »zic
leder«.

JOŽE OKOREN, namestnik predsednika strokovnega sveta
Že zelo mlad sem po operativnem
posegu na hrbtenjači postal paraplegik.
V času medicinske rehabilitacije sem se
vključil v dejavnost invalidskih organizacij in se tudi aktivno začel ukvarjati
s športom. Priložnostno izobraževanje
na področju športa mi je dalo novih
znanj, da sem samostojno organiziral
športna tekmovanja. Trenutno sem
najbolj aktiven v Paraolimpijskem komiteju, kjer vodim strokovno komisijo
za tekmovalni šport (mednarodni in
domači).
Z delovanjem in paraplegiki sem se
srečal leta 1968 in bil leta 1969 pri ustanovitvi prve organizacije paraplegikov.
Zelo kmalu se je pokazala potreba po
delovanju Strokovnega sveta.
Danes v tem svetu vidim poslanstvo, da z dolgoletnimi osebnimi izkušnjami iz praktičnih vidikov izražam
videnje kot paraplegik. Prenekatero
izkušnjo z veseljem prenašam tako na
stroko kot mlade paraplegike.
Zanimivost je gotova ta, da so si
paraplegiki zelo različni pri svojih potrebah. Je pa tudi potek medicinske

rehabilitacije malce drugačen, kot je
bil v »mojih« časih. Takrat je bil voziček
težak 25 kg in več, danes je to od 6 kg
naprej.

DANIEL GLOBOKAR
Rojen sem v Ljubljani leta 1969. Po
zaključeni osnovni in srednji šoli sem se
odločil za študij medicine. V času študija sem razmišljal o vrsti nadaljnje specializacije, poleg rehabilitacijske medicine sem razmišljal tudi o ortopediji in
travmatologiji. Ker sem bil zaradi očetove poškodbe vratne hrbtenjače od
zgodnjega otroštva v družbi znancev
in prijateljev s paraplegijo in tetraplegijo, je bila odločitev za rehabilitacijsko
medicino pravzaprav nekoliko lažja. Že
v začetku specializacije sem se navdušil
nad obsegom te sicer mlajše veje medicine. Zaposlen sem kot zdravnik na
2. nevrološkem oddelku URI Soča, tako
da je moje ožje področje dela rehabilitacija ljudi po centralni okvari živčevja
– večinoma z možganskimi kapmi, subarahnoidnimi krvavitvami in tumorji
centralnega živčevja. Skupaj z dr. Katarino Tonin sodelujem tudi pri konziliarnem delu zdravnika v Splošni bolnišnici
Jesenice, opravljam delo v ultrazvočni
ambulanti za mišično-skeletno diagnostiko in v ambulanti za predpis prilagojene obutve.
V svojem prostem času sem kot
študent medicine občasno delal pri
delu Zveze paraplegikov Slovenije, vo-
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zil službeno vozilo in pomagal pri aktivnostih.
S strani Zveze paraplegikov Slovenije in vodstva URI Soča sem bil nato
pred leti povabljen tudi k strokovnemu
sodelovanju. Kot strokovni sodelavec
Zveze paraplegikov Slovenije pregledujem medicinsko dokumentacijo za
vse tiste, ki si želijo včlaniti v ZPS. Pri
tem upoštevam strokovna izhodišča
in merila za sprejem v vašo organizacijo. Občasno moram opraviti dodatni
pregled in razgovor, v katerem predvsem pojasnim ljudem, zakaj obstajajo
zadržki za včlanitev v ZPS. Točne analize zavrnjenih primerov do zdaj nismo
opravili. Pri svojem delu se v mejnih
primerih potrudim, da poiščem najbolj
ugodno rešitev za posamezen primer.
Zveza paraplegikov Slovenije nedvomno predstavlja vzorčni model zelo
dobro organizirane in delujoče organizacije, ki združuje interese ljudi s parain tetraplegijo v naši domovini. Zato
ne preseneča dejstvo, da si želi v vašo
organizacijo včlaniti čedalje več ljudi z
različnimi vrstami zdravstvenih težav.
V mojem dosedanjem sodelovanju
in druženju z ljudmi s para- in tetraplegijo sem doživel veliko lepih trenutkov,
predvsem pa odličnih izkušenj, ki so mi
v oporo, navdih in zgled. Vedno znova
me dejavnost, motiviranost in pozitivna življenjska naravnanost članov
navdihne in opogumi. Občudujem
umetnine, ki nastanejo izpod čopičev
umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami,
navdihujoči so tudi rezultati špotnikov.
Vedno znova pa je največ vreden iskriv
pogled v očeh in stisk rok ob srečanjih,
kjerkoli in kadarkoli.
Zelo zanimiva izkušnja se mi je
zgodila pred mnogimi leti na ribiškem
tekmovanju. S strani dveh strastnih
ribičev tetraplegikov. Po tekmovanju
sta me prosila, naj ju zapeljem z njunima invalidskima vozičkoma čim bolj
skupaj. Besedni spor sta želela v žaru
prepira rešiti tudi na fizičen način. Sle15
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dilo je nekaj nenevarnih udarcev v področje ramen. Pri tem sem pazil, da v
ihti borbe ne bi omahnila z invalidskih
vozičkov. A že po nekaj udarcih so se
strasti pomirile, meni pa je odleglo, da
ni prišlo do poškodb. Takoj po prepiru
in udarcih sem bil pohvaljen, da sem
jima bil v pomoč pri tem nenavadnem
dogodku. Ta izkušnja me je ponovno
na preprost in nazoren način podučila, da je potrebno odločitve sočloveka
spoštovati. Pripravljeni moramo biti na
drugačnost v razmišljanju in ravnanju.
Uporabniki invalidskih vozičkov ne
potrebujete usmiljenja hodečih ljudi,
ampak sprejemanje, razumevanje, sodelovanje in nudenje pomoči, kadar za
njo prosite.
Vsem članom Zveze paraplegikov
Slovenije želim veliko zdravja, zadovoljstva in lepih trenutkov v krogu
svojih najdražjih, predvsem pa uspeha
pri delu. Želim in upam tudi na dobro
sodelovanje med Zvezo paraplegikov
Slovenije in URI Soča v prihodnje.
ALEŠ SEDLAR
Aleš Sedlar je specialist urolog, ki se
je v strokovni svet vključil pred kratkim.
Njegova vloga v svetu je povezana s
področjem urologije.

METKA MOHARIČ
Po končani osnovni šoli na Zgornji Ščavnici (danes Sv. Ani v Slov. go16

ricah) in srednji šoli v Mariboru sem
se vpisala na Medicinsko fakulteto
v Ljubljani, smer medicina, ki sem jo
zaključila leta 1999. Vzporedno z Medicinsko fakulteto sem zaključila tudi
šolanje na Visoki šoli za zdravstvo v
Ljubljani, smer fizioterapija, kjer sem
diplomirala istega leta. Po opravljenem pripravništvu in sekundariatu
sem se kot mlada raziskovalka zaposlila na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter opravila specialistični izpit iz
fizikalne in rehabilitacijske medicine
ter doktorirala. Zatem sem se zaposlila na URI-Soča kot zdravnica specialistka, hkrati pa sodelujem tudi pri
poučevanju študentov na Medicinski
fakulteti v Ljubljani. Tekom dela sem
pridobila dodatna znanja s področja
nevrofiziologije in urodinamike. Zato
sta to glavni področji, na katerih delujem. Opravljam diagnostiko okvar perifernega živčevja (elektromiografija
in kvantitativna senzorimetrija) ter diagnostiko motenj delovanja spodnjih
sečil (urodinamika). Skušam tudi čim
bolj aktivno sodelovati pri obravnavi
bolnikov z motnjo delovanja spodnjih
sečil. Sicer sem na URI-Soča vključena
tudi v redno ambulantno delo.
Z delovanjem in člani ZPS sem se
prvič aktivno srečala pred nekaj leti, ko
je postala obravnava bolnikov z okvaro
hrbtenjače, ki imajo tudi motnjo delovanja spodnjih sečil, vse bolj pereča.
Takrat so me prvič povabili na sejo strokovnega sveta ZPS.
Vlogo v njem vidim kot nadgradnjo svojega kliničnega dela. Bolniki
z okvaro hrbtenjače predstavljajo velik delež bolnikov, ki jih obravnavam.
S sodelovanjem v strokovnem svetu
lahko pomagam širiti zavedanje o
težavah, ki jih imajo bolniki z motnjo
delovanja spodnjih sečil, in to tako
med bolniki kot tudi drugimi zdravstvenimi strokovnjaki ter širšo družbo. Upam, da bomo na ta način lažje
našli rešitve.

MATJAŽ ŠOLINC
Rojen v Ljubljani, kjer sem tudi
končal osnovno šolanje, gimnazijo in
medicinsko fakulteto. Po opravljeni
vojaški obveznosti sem začel specializacijo splošne kirurgije KC na oddelku
za plastično kirurgijo in opekline. Poleg
strokovnega izobraževanja na klinikah, kongresih in seminarjih sem več
let opravljal delo v tujini kot specialist
plastične kirurgije. Poleg dela klasične
kirurgije travmatologije, mikrokirurgije
in rekonstruktivne kirurgije se posebej
ukvarjam s kritjem defektov preležanin.
S paraplegiki in njihovimi preležaninami se ukvarjam že več kot trideset
let in sem v tem času operiral preko sto
pacientov.
V strokovnem svetu lahko s svojimi
izkušnjami ravno pri tem veliko pomagam.

ROBERT CUGELJ
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Po osnovni izobrazbi je strojnik,
končal je univerzitetni študij na Fakulteti za strojništvo in sicer z diplomsko
nalogo »Računalniški vid v robotizirani
montaži«. Takoj po končanem študiju
se je zaposlil v gospodarstvu, kjer se je
šest let ukvarjal s projektiranjem, optimiziranjem, vodenjem in izgradnjo večjih energetskih objektov. Leta 2001 se
je prvič srečal z delom v zdravstvu, saj
je prevzel naloge vodje službe za investicije na inštitutu za rehabilitacijo in
istega leta tudi vpisal magistrski študij s
področja managementa delovnih procesov. Leta 2004 je končal študij z nalogo »Centralizacija procesov investicij
v zdravstvu s poudarkom na procesu
nabave«. V letu 2004 je bil pred velikim
izzivom vodenja nacionalne rehabilitacijske inštitucije in marca 2004 postal
direktor inštituta za rehabilitacijo. Razvoj inštituta, veliko novih idej in tržnih
izzivov so bili razlog, da delo nadaljuje
naprej.
Z delovanjem ZPS sem se srečal
že nekaj mesecev po prevzemu prvega mandata v letu 2004, kjer sva se s
tedanjim predsednikom pogovarjala o
nadaljnjem sodelovanju med URI-Sočo
in ZPS.
ZPS je odlično organiziran del civilne družbe, ki izpolnjuje svoje poslanstvo in pomaga svojim članom
pri lažjem bivanju in življenju v domačem okolju. URI-soča je inštitucija,
ki ima v svojem strateškem načrtu
zapisano, da je sodelovanje s civilno
družbo ena od pomembnih dejavnosti, ki prinaša dodano vrednost
obema inštitucijama ter širše vsem
članom in našim pacientom. Zato je
sodelovanje v strokovnem svetu ZPS
pomembno predvsem z vidika iskanja skupnih in dolgoročnih rešitev,
ki bodo vsem članom in našim pacientom prinesla dodano vrednost pri
preventivnem delovanju, zdravljenju
in kasnejšem življenju s poškodbo ali
boleznijo.

CVETO URŠIČ
Sem univ. dipl. pravnik in magister
sociologije, zaposlen na Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (MDDSZ). Moja prva služba
je bila na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu – Soča, kjer sem bil 20 let
direktor programa poklicne rehabilitacije. Od leta 2005 do 2010 sem bil generalni direktor Direktorata za invalide na
MDDSZ, sedaj pa na taistem direktoratu
delam kot sekretar. Od leta 2005 sem
predstavnik Slovenije v različnih delovnih skupinah / odborih / komisijah OZN,
EU in Sveta Evrope. V letih 2008–2010
sem bil tudi član prvega Odbora OZN
za pravice invalidov. V svojem strokovnem in raziskovalnem delu se zadnjih
petindvajset let ukvarjam predvsem
z dvema področjema: sistemski vidik
uveljavljanja človekovih pravic invalidov
in – posebej – vprašanja usposabljanja
in zaposlovanja invalidov. V bibliografiji
raziskovalcev imam zavedenih več kot
230 bibliografskih enot. Bil sem nosilec
in sodelavec številnih raziskav s tega
področja. Članke sem objavljal v priznanih domačih in tujih strokovnih revijah,
sem (so)avtor oziroma urednik več kot
30 samostojnih publikacij itd. Aktiven
sem tudi v strokovnih združenjih in invalidskih ter humanitarnih organizacijah doma in v tujini.
S paraplegiki sem se prvič srečal
že sredi sedemdesetih let (verjetno je
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bila ena prvih Ljubica Jančar), ko sem
bil spremljevalec na srečanjih Prijateljstva bolnikov in invalidov. Prav z organizacijo ZPS pa mislim, da v Pineti leta
1982. Spremljevalec sem bil večkrat in
spomini so – predsem – lepi! Pineta je
za slovenske paraplegike in tetraplegike ter za vse, ki smo bili z njimi tam,
poseben kraj. Prav gotovo je na mojo
poklicno pot – kot tudi raziskovalno
– vplivalo 'druženje' paraplegikov in
spremljevalcev, ko smo šli skupaj v Novigrad, zvečer plesali …
Nimam posluha za petje, pa sem
vseeno v duetu z Ljubico glasno zapel
na enem od srečanj Prijateljstva – mislim, da je bil to moj edini javni pevski
nastop; s predsednikom Peršakom
sem skoraj sredi noči lovil ribe v Pineti
– ujela sva nekaj mačk; pa prva srečanja s paraplegiki na Soči, ko smo tarokirali pozno v noč, in je bilo prepozno,
da bi odšel skozi glavni vhod, treba je
bilo čez ograjo … Veliko je lepih spominov!

LUJ ŠPROHAR
Rojen sem 14. avgusta 1952 v Ljubljani. Sem državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem Zofke
Kvedrove 22, v Ljubljani, poročen in
oče dveh otrok. Leta 1970 sem zaradi
različnih bolezni oslepel. Po končani
poklicni šoli sem se zaposlil kot telefonist, leta 1974 pa sem se vpisal na
Višjo šolo za socialno delo v Ljubljani,
kjer sem leta 1977 diplomiral. V naslednjem letu 1978 sem se vpisal v tretji letnik Fakultete za družbene vede,
smer rehabilitacijsko svetovanje, in
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decembra 1991 diplomiral kot rehabilitacijski svetovalec. V vmesnem času
sem deloval v amaterskem gledališču
in se ukvarjal s pisateljevanjem. Leto
kasneje sem vpisal podiplomski študij
na ISH Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani, kjer sem magistriral leta
1996, 2004. leta pa na omenjeni fakulteti tudi doktoriral in si pridobil naziv
doktor znanosti s področja sociologije
kulture.
Novembra 1997 sem bil imenovan za direktorja Urada za invalide, to
funkcijo sem s kratko prekinitvijo treh
mesecev opravljal do 1. aprila 2004.
Trenutno sem zaposlen na Ministrstvu za zdravje in pokrivam področje invalidov. Do nedavnega sem bil
vodja Sektorja za zdravstveno varstvo
ogroženih skupin prebivalstva, dokler
niso z reorganizacijo sektor ukinili.
Trenutno sem predsednik Sveta Vlade
RS za invalide, član strokovnega sveta Zveze paraplegikov in Društva Vita,
predsednik izvršnega odbora Medobčinskega društva slepih in slabovidnih
Ljubljana ter član nekaterih »ad hoc«
skupin za medresorsko usklajevanje
problematike invalidov. Moj izziv je
torej nadaljevati službeno kariero na
invalidskem področju, ki ga namreč
najbolj obvladam.
S paraplegijo sem se prvič srečal,
ko sem spoznal pravnika Marjana Grušovnika, kasneje Ivana Peršaka, Bena
Žnidaršiča in ne nazadnje Daneta
Kastelica. Mislim, da imamo korektne odnose, čeprav o paraplegiji ne
vem nič. Me pa zanima to področje
in osvajanje novih znanj me je vedno
privlačilo. Paraplegiki imajo v splošnem precej življenjske energije in
smisla za humor.
Nekoč sva šla s pokojnim Marjanom Grušovnikom na Sočo (IRI). Držal
sem ga za oba ročaja vozička in med
hojo sem pritisnil na enega izmed tistih gumbov, tako da sva obstala sredi
Linhartove ceste. Avtomobili so hupali
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in sirene tulile, da je bilo kaj. Nisem vedel, kaj se je zgodilo, nakar mi je Grušovnik rekel: »Gospod Šprohar, izklopili
ste mi voziček.« Na srečo se je moja
nerodnost odpravila, ko sem še enkrat
pritisnil na tisti gumb, in mi je voziček
z Grušovnikom skoraj ušel na drugo
stran ceste.

ŠPELA ŠUŠTERŠIČ
Rojena sem v Ljubljani. Iz toplega
starševskega zavetja sem prvič stopila v javno izobraževanje v vrtcu Polje
in nato Log-Dragomer, kjer sem tudi
obiskovala osnovno šolo. Zaključila
sem srednjo administrativno šolo in
postala upravni tehnik. Študij sem nadaljevala na Fakulteti za socialno delo,
saj sem že po zaključku osnovne šole
vedela, kakšen poklic želim opravljati,
pač delo z ljudmi. V času študija sem
preko Fakultete za socialno delo aktivno sodelovala na poletni šoli Augsburg College v Minnesoti ZDA, kjer
sem obiskala pomembnejše socialne
ustanove in preučevala načine in pristope reševanja socialne problematike. Veliko izkušenj sem pridobila pri
delu z duševno bolnimi v Altri in Socialno varstvenem zavodu Hrastovec,
kjer sem bila med študijem prostovoljka. V Hrastovcu sem izpeljala inovativ-

ni projekt »Od skladišča do butika«, ki
je bil predstavljen tudi širši javnosti, saj
sem se s svojim delom zavzemala za
dostojno obravnavo stanovalcev v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec.
V času študija sem se zaposlila v oglaševalski agenciji Arih in s študentskega dela prešla v prvo redno zaposlitev.
Leta 2006 sem postala univ. dipl. socialna delavka. V Centru za socialno delo
Ljubljana Moste-Polje sem se usposabljala na programu učno-vzgojne
pomoči, kjer sem delala s posamezniki (načrtovanje skrbi in podpore,
razgovori, vzpostavitev intenzivnega
osebnega odnosa, pomoč pri učenju
s poudarkom na motiviranju vključenih, učenje delovnih navad) in s skupino, kjer sem vodila psiho-socialne
in ustvarjalne delavnice, športne in
kulturne aktivnosti ter druge dejavnosti. Druga redna zaposlitev je ZPS. Za
delo strokovne delavke na Zvezi paraplegikov Slovenije in nosilke posebnih
socialnih programov sem pridobila
dodatna znanja in izkušnje s področij
delovanja nevladnih invalidskih organizacij, individualne obravnave članov,
načrtovanja aktivnosti, resursov, načrtovanja komunikacije in oblikovanja
finančnih načrtov. Trenutno samostojno vodim in skrbim za strokovno
izvajanje aktivnosti, zastavljenih v posebnem socialnem programu »Osebna asistenca«. V letu 2010 sem bila s
strani MDDSZ imenovana v komisijo
za pripravo predloga Zakona o osebni asistenci za invalide in s strani UO
ZPS imenovana v delovno skupino
Vlade RS za proučitev zakonodaje, ki
določa organiziranost in financiranje
invalidskih organizacij v Sloveniji.
Kot vodja posebnega socialnega
programa v strokovnem svetu sodelujem kot predstavnik uporabnikov
osebne asistence in socialno ogroženih invalidov, v njihovem imenu razvijam in predlagam izboljšave področne
zakonodaje.
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MIRJAM KANALEC
Sem Primorka, čeprav že skoraj 30
let živim v Ljubljani. Pri 16-ih sem si kot
sopotnica na motorju poškodovala vratno vretence. Z veliko pomoči sošolcev
zaradi arhitekturne nedostopnosti šol
sem najprej končala srednjo računalniško in nato Fakulteto za matematiko.
Še vedno rada pomagam mladim pri
osvajanju matematičnih znanj, vendar
mi razne obveznosti za to »ljubezen«

puščajo vedno manj časa. Večkrat si želim, da bi imel dan kakšno uro več.
Z delovanjem Zveze sem se »najbrž« srečala leta 1985, ko sem postala
članica, vendar se do leta 2000 v njene
aktivnosti nisem vključevala, le enkrat
letno sem se udeležila obnovitvene
rehabilitacije v Pineti. Zadnjih deset let
sem aktivna pri ljubljanskem društvu,
od leta 2008 predsednica Skupščine
Zveze, zadnje leto tudi urednica Paraplegika. Našla bi se še kakšna zadolžitev ... ah, pa ne bodimo malenkostni!
Svojo vlogo v svetu vidim kot povezovanje stroke z uporabniki. Izjemno pomembno je, da strokovnjaki
s posameznega področja dobijo tudi
informacije »s terena«, poglede in izkušnje uporabnikov o določeni temi.
Po drugi strani pa želim o aktivnostih

DELOZVEZE

]

sveta obveščati organe Zveze in naše
člane, saj so dandanes kakovostne informacije zelo pomembne, za katere
upam, da bodo tudi pripomogle k
izboljšanju življenja oseb s poškodbo
hrbtenjače.
Anekdot, povezanih s para- in tetraplegiki je ogromno, vendar lahko rečem, da se skoraj vsako naše druženje
konča s pogovorom o kakanju, lulanju
in seksu, kar dovolj zgovorno kaže, da
so to najpomembnejše teme, s katerimi se srečujemo.
Socialna delavka in vodja programa Osebna asistenca Špela Šušteršič
bo zaradi povečanega obsega dela
na terenu dosegljiva na telefon ob
ponedeljkih, sredah in petkih med 10.
in 14.30 uro.

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
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Ivana Gornik | Športna delavnica v Berlinu

WHEELS IN MOTION
Srečanje paraplegikov iz 11 evropskih držav na športni
delavnici v glavnem mestu Nemčije

O

d 10. do 16. junija je v Berlinu
potekala delavnica z nazivom
Wheels in Motion ali krajše
WiM (kolesa v gibanju). To srečanje je
organizirala nemška športna zveza za
invalide s sedežem v Berlinu (Behinderten – Sportverband Berlin e.V. –
BSB). V okviru te organizacije deluje v
nemškem glavnem mestu skoraj 200
športnih klubov, ki invalidom nudijo
možnost ukvarjanja z najrazličnejšimi
športi. BSB skrbi za to, da imajo klubi
usposobljene trenerje, obenem pa organizira državna in mednarodna športna tekmovanja. BSB pokriva tri glavna
področja: aktivnosti v prostem času,
rehabilitacijo in sodelovanje na paraolimpijskih igrah.
Na petdnevni delavnici, ki jo je
financirala EU, smo sodelovali udeleženci iz različnih evropskih držav (Španije, Avstrije, Francije, Norveške, Turčije,
Velike Britanije itd.). Iz Slovenije sva se

Pred berlinsko katedralo (foto: Tine Kovačič)
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srečanja udeležili Anita Trebše in Ivana Gornik. Namen delavnice sta bila
predstavitev in sodelovanje v različnih
športnih zvrsteh. Ravno tako je cilj takšnih srečanj omogočiti posameznikom na vozičkih iz različnih držav, da
medsebojno izmenjajo svoje izkušnje
glede športa in načina življenja. Srečanje ter spoznavanje in druženje z ljudmi
iz drugih držav, ki so takisto na vozičkih
oz. gibalno ovirani, je za nas sila dragoceno, saj za kaj takega ravno ne mrgoli
priložnosti v vsakdanjem življenju.
WiM je bil posebej zamišljen za
osebe na vozičkih. Za sodelovanje ni
bilo postavljenih kakšnih pogojev glede predhodnega ukvarjanja s športom.
Med 16 udeleženci iz 11 držav so bili
nekateri odlični športniki, kakšni med
nami pa smo se šteli za športno dejavne bolj po naključju. Bila je vsekakor
nadvse zanimiva mešanica različnih
ljudi, hvaležnih za ponujeno priložnost,

da preživimo skupaj nepozaben teden
v Berlinu.
Dogodivščina se je za nas iz Slovenije pričela 10. junija zgodaj zjutraj.
Odpravili smo se s kombijem, ki ga je
vozil koordinator tega projekta v Sloveniji Tine Kovačič. Glede pomoči,
prevoza in organizacije našega potovanja je bil Tine odlično podkovan in
ker je po poklicu fizioterapevt, ni bilo
potrebno na dolgo razlagati posebnosti potujočih na vozičku, med katerimi
je bila poleg Anite in mene še Marinela, takisto parapleginja, ki smo jo
spotoma pobrali na Dunaju. Pot nas
je vodila preko Češke in je bila dolga
približno 1000 km, minila pa je z nekaj
postanki presenetljivo hitro, saj smo
bili potujoči družabni ljudje, ki smo si
imeli veliko povedati. V Berlinu smo se
nastanili v hotelu Grenzfall, nedaleč od
muzeja Berlinskega zidu. Sobe so bile
prilagojene. Prvi dan je bilo na sporedu
spoznavanje, nakar je sledila učna ura
plesa. Naslednji dan smo šli na ogled
ostankov Berlinskega zidu, ki je med
letoma 1961 in 1989 delil Nemčijo in
Berlin na dva dela. V času, ko je stal
ta približno 155 km dolg zid, je umrlo
najmanj 136 ljudi. Ti so se iz Vzhodne
Nemčije hoteli prebiti na drugo stran
meje. V očeh vseh, ki smo poslušali pretresljive zgodbe, se je izrisala nejevera.
Mi pa smo bili tam, na tistem mestu,
skoraj četrt stoletja po padcu zidu, zato
da bi se povezovali, medtem ko je bil
Berlinski zid zgrajen, da bi delil.
Popoldne smo se odpravili na drugi konec Berlina, pri čemer smo imeli
za nalogo, da ugotovimo, kolikšna je
dostopnost mesta ter testiramo dostopnost javnega potniškega prometa. Mesto Berlin je namreč dobitnik nagrade
»Access City Award 2013«, ker naj bi bilo
invalidom prijazno glede dostopnosti.
Bili smo zadovoljni, le pri nekaj dvigalih
na podzemni železnici se je zataknilo.
Dva sta bila v okvari in eno se ni hotelo
odpreti. V njem smo bili Anglež, Finka

[
in jaz. Imeli smo manjši napad panike in
jaz krajšo dihalno stisko, nakar smo bili
rešeni. Sledilo je velikansko olajšanje.
Takoj zatem smo že hiteli proti dvorani,
kjer so nam predstavili športno mečevanje na vozičkih. Dobili smo ustrezna
oblačila, čelado, ščitnik in seveda meč.
Najprej smo vadili vbod na usnjenih
tarčah, nato je šlo zares. Ko smo dobili
vsa pojasnila, so po dva vozička vpeli v
posebna stojala, eden nasproti drugemu, ki omogočajo stabilnost, nato pa je
sledil dvoboj. Mečevanje na vozičku je
zahteven podvig za nevajene sukanja
meča. Kaj kmalu ugotoviš, da so potrebni vsaj močan trup in utrjene roke.
Ko se poizkusiš v raznih športih, ki jih
nisi vajen, dobiš navdih, da bi se začel
redno gibati. Ko pridobi človek več fizične kondicije, pridobi več volje in poguma, zato gre lažje skozi izzive.
Tretji dan je potekal v znamenju atletike. Preizkusili smo se v štirih disciplinah
– vožnja na 1500 m, vožnja na 50 m, suvanje krogle in met diska. Vsi udeleženci
se niso preizkusili v vseh štirih, medsebojno spodbujanje pa je potekalo na
glas in iz srca v nepozabnem skupinskem duhu. Zadnji dan so nam podelili
priznanja za dosežene rezultate.
Četrti dan smo obiskali Otto-Bock
– znanstveni center, v katerem je tudi
razstava na temo človeško gibanje in
najnovejša tehnologija na področju
protetike. Z različnimi pripomočki izboljšujejo mobilnost gibalno oviranih
ljudi. Le-teh je v Nemčiji približno 9
milijonov. Eden takšnih je tudi Heinrich Popow, ki je bil v času našega
obiska prav tako v centru, zato se nam
je za kratek čas tudi posvetil. Je nemški šprinter in dobitnik številnih medalj.
Heinrich je pri devetih letih ostal brez
leve noge in ima protezo, ki je izdelana
v Ottobocku. Na paraolimpijskih igrah
v Londonu 2012 si je priboril zlato medaljo v teku na 100 m. Heinrich pravi,
da gre vedno »korak dlje kot ostali«. Ne
ukvarja se s športom navkljub hendi-
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WiMovci pred Otto Bock znanstvenim centrom (foto: Steve Wilkinson)

kepiranosti, temveč zaradi nje, ne kljub
temu, ker nima noge, pač pa ravno
zato, ker je nima. Tako se zahvaljujoč
športu tudi v vsakodnevnem življenju
ne počuti oviranega. Zvečer tega dne
je bila na vrsti košarka.
Naslednji dan smo preživeli na
štadionu, nedaleč od hotela, kjer je
potekalo državno prvenstvo v atletiki.
WiMovci smo si ogledali nastope in se
pogovarjali z udeleženci. Medtem ko
smo nekateri opazovali treninge, so
ostali izvedli obliko javnega protesta, in

Paraolimpijec Heinrich Popow med tekom
na 200 m (foto: Ralf Kuckuck)

sicer z namenom, da demonstriramo
in opozorimo glede uporabe izraza
»wheelchair bound« (»/pri/vezan na
voziček«), ki ga uporabljajo mediji. Najprej so se naši protestniki z vrvmi privezali na vozičke, nakar so jih odvrgli in pri
tem jasno izrazili, da so svobodni ljudje,
neprivezani. Voziček omogoča gibanje,
torej svobodo.
Ta dan se je zaključil z evalvacijo naših petih dni in primerjavo med pričakovanji in doživetim. WiMovci smo izrazili veselje nad ponujeno možnostjo,
da doživimo Berlin v športnem duhu,
navdušenje nad izjemno povezanostjo
in prijateljstvom med udeleženci, in to
že od prvega dne, ter upanje, da se bo
srečanje ponovilo še kdaj še kje. Sama
si želim čim več možnosti za ljudi v povezovanju in druženju. Kot pravi Heinrich Popow: »Ne sprašuj se, česa ne
moreš, vprašaj se, kaj lahko – in naredi
to čim bolje.«
Domov smo prispeli dva dni kasneje.
Kombi je zatajil, popravilo se je zavleklo,
rešil pa nas je Tine, ki je vztrajal na telefonu in uredil vse potrebno ter dokazal,
da se Heinrich ne moti. Najboljše, kar
imamo na voljo, je: Stori, kar lahko!
Cenimo možnost, da se lahko družimo. Skupaj smo močnejši. In ostanimo v gibanju.
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Barbara Kos | Še vedno vozim – vendar ne hodim

VARNO V NOVO ŠOLSKO LETO
Pa smo ga dočakali. Začetek novega šolskega leta 2013/14 namreč! Člani gibanja »Še
vedno vozim – vendar ne hodim« si bomo prizadevali, da bi bilo celo bolj uspešno kot
preteklo, ki si ga bomo zapomnili predvsem po rekordnem številu mladostnikov, ki smo
jih izobrazili o pomenu varnosti na naših cestah in posledicah nepremišljene vožnje.
»Zelo rada poslušam takšna preda- pomoč priznana oglaševalska agencija
vanja, saj me vedno znova opozarjajo, Bruketa&Žinić iz Zagreba ter slovenkako pomembna je varnost in pazlji- ska produkcijska hiša Super16, ki nam
vost v prometu. Cenim trud vseh sode- je pomagala pri realizaciji vseh dosedalujočih pri projektu in se jim
zahvaljujem za ozaveščanje
mladih.« (Zala, 17 let, Gimnazija Slovenj Gradec)
Zaradi takšnih spodbudnih besed dijakinj in dijakov
smo se v gibanju »Še vedno
vozim – vendar ne hodim«
marca lotili nove medijske kampanje z naslovom
»Ker takrat nisem rekel/
rekla ničesar, bom zdaj
povedal/a vse!«. Glavni
namen kampanje je razširitev vesti o našem gibanju
in naših prizadevanjih o ozaveščanju družbe, predvsem
mladih, o pomenu varnosti
na naših cestah.
Javna agencija za promet RS tudi letos kot že leto
prej ni namenila nobenih
sredstev za preventivo v
cestnem prometu ter nam
tako omejila možnosti za
aktivno delovanje gibanja
Nova medijska kampanja (foto: arhiv Zavod Vozim)
in širjenja naše vizije. Želeli
smo, da kljub pomanjkanju
sredstev poskušamo z našimi zgodba- njih TV oglasov. Agencija Bruketa&Žinić
mi doseči javnost, zaradi česar smo se je poskrbela za celotni kreativni pristop
lotili zgoraj omenjene medijske kam- pri oblikovanju naše kampanje in telepanje. Pri njeni zasnovi sta nam nese- vizijskega spota, ki ga je v Ljubljani ob
bično in s tem brezplačno priskočili na pomoči mladih prostovoljcev – igral22

cev posnela produkcijska hiša Super16.
Kampanjo smo predstavili z novinarsko konferenco 6. marca na Srednji
poklicni in strokovni šoli (SPSŠ) Bežigrad v Ljubljani ob prisotnosti vseh večjih medijskih hiš.
Konferenco je vodila Barbara Hauptman Tomšič iz
podjetja Eter d.o.o. – izkušena piarovka, ki nam je svoje
izkušnje pred tem predala
tudi na delavnici, kako nastopiti pred mediji. Oborožen z
njenimi napotki je Janez
Hudej, predsednik Društva
paraplegikov JZ Štajerske,
poskrbel za uvodno predstavitev gibanja »Še vedno
vozim, vendar ne hodim« in
predstavitev same kampanje, Borut Pervanja pa je
izvedel delavnico s predavanjem in tako nazorno prikazal, na kakšen način podajamo zgodbe in izobražujemo
dijake. Besedo o pomenu
varnosti in izobraževanju
mladih na področju cestnega prometa na tovrsten način je iz pedagoškega vidika
podala tudi predstavnica
SPSŠ Bežigrad:
»Težko je povzeti vso življenjsko
energijo in voljo, ki so jo zbrali Borut,
Janez, Vinko in drugi člani gibanja Še
vedno vozim – vendar ne hodim, da
lahko dan za dnem med pripovedo-
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na SLO1 in s tem korenito pripomogli k
temu, da so naša prizadevanja prerasla v
gibanje.
Slava nam ni
stopila v glavo, zato
nismo pozabili na
ciljno skupino, ki jo
želimo doseči z našiNovinarska konferenca na Srednji poklicni in strokovni šoli v
mi zgodbami, mlade.
Ljubljani (foto: arhiv Zavod Vozim)
Zahvaljujoč pojavljanjem v medijih smo
vanjem podoživljajo verjetno najbolj opravili rekordno število predavanj! Na
strašne trenutke svojega življenja. Pa 64. predavanjih smo izobrazili kar 4180,
jih pogledam, so optimistični, pozitivni, od začetka našega delovanja pa že več
močni in predvsem prepričani v svoje kot 23.000 mladih. Srčno upamo, da
poslanstvo – čim širši javnosti prenesti bomo v prihodnjem letu te številke
vrednote varne vožnje.«
presegli.
To je samo izsek iz članka, ki ga je
Prepoznavnost, ki jo je našemu gipo opravljeni novinarski konferenci banju prineslo pojavljanje v medijih,
o našem gibanju zapisala Urška Ra- je pripeljala do sodelovanj s podjetji
dolović, novinarka za spletno stran Gorenje, Triglav, Holding Slovenske
Avtomobilizem.com. Napisanih je bilo elektrarne in Pernod Ricard Sloveniogromno člankov in prispevkov s po- ja. Zadnji je lastnik licenc za vse večje
dobno vsebino, deležni pa smo bili tudi znamke alkoholnih pijač v Sloveniji. V
podpore vseh večjih televizijskih hiš, ki podjetju se zavedajo pomena družbeso brezplačno vrtele naš TV-oglas. Naj- ne odgovornosti in si v skrbi za primerbolj smo ponosni, da so nas že tretjič, no uporabo svojih izdelkov prizadevaodkar smo se lotili odzivnega projekta, jo za preprečevanje neprimernega in
s prispevkom podprli v oddaji Tednik prekomernega pitja alkohola. Spod-
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budili so nas, da bomo na vseh nadaljnjih predavanjih mladostnike poleg
pomena varnosti v cestnem prometu
pozivali še k odgovorni in zmerni rabi
alkohola. K temu bodo pripomogla
tudi Fatal-Vison očala, ki simulirajo
različne stopnje alkoholiziranosti in
bomo z njimi nadgradili naše delavnice. Tako bodo lahko mladi na varen
način izkusili, kako močno alkohol in
druge psihoaktivne substance oslabijo
posameznikove zmožnosti zaznavanja
in gibanja v prostoru.
Naše gibanje pa ne bi bilo nič brez
naših predavateljev, ki srčno verjamejo
v poslanstvo in se s svojimi življenjskimi
zgodbami izpostavljajo širši javnosti.
Letos so se s številom opravljenih predavanj posebej izkazali Borut, Vinko in
Ivo. Organizacija delavnic in medijske
kampanje ne bi uspela brez Petre in
Davida.
Resnično se zavedamo našega
poslanstva in si želimo delovati še
naprej, zato bralce pozivamo, da nas
podprejo z donacijo 1 evro – s poslanim sms-om, ki vsebuje ključno besedo VOZIM na številko 1919. Tako bodo
prispevali, da bodo mladostniki tudi v
naslednjem šolskem letu deležni naših zgodb.

Predavatelji, ki srčno verjamejo v poslanstvo (foto: arhiv Zavod Vozim)
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Dušan Ambrož | Javne sanitarije

IZOLA V DRUŽBI
VELIKIH SLOVENSKIH MEST
Izola je od lanskega decembra bogatejša za sodobne javne sanitarije, z ločenim delom
za osebe z oviranostmi, v katerem je tudi previjalnica za otroke.

Ž

e pred leti smo člani društva
Izolani takratni občinski oblasti podali pobudo za ureditev
sodobnih javnih sanitarnih prostorov
z ločenim delom za skupine ljudi s
posebnimi potrebami. Kljub obljubam iz tega ni bilo nič, a nismo popustili v svojih zahtevah. Imeli smo
namreč tehtne in močne razloge.
Izola je mesto z gibalno in drugače
oviranimi turisti in počitnikarji v času
od maja do oktobra meseca. Nezanemarljivo pa je tudi število gibalno
oviranih meščanov, ki živimo v mestu ali okolici.
Na robu starega mestnega jedra, tik
nad robom morja, sta tudi večja počitniško-rehabilitacijska objekta. Eden je

Javne sanitarije na Gorkijevi ulici v Izoli (foto: Tomaž Demšar)

Funkcionalne sanitarije za osebe z oviranostmi (foto: Tomaž Demšar)
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v uporabi slepih in slabovidnih oseb,
drugi je namenjen članom Društva
distrofikov RS. Sicer pa tudi počitniški
dom članov društev ZPS v Pacugu ni
kaj prida daleč. Iz leta v leto se v mesto
in okolico priseljujejo starostniki iz krajev širom naše države, držav EU in tudi
od drugod.
Ob zamenjavi oblasti so stvari – po
veliki zaslugi župana Kolenca – končno stekle. Že v prvem letu njegovega
županovanja je bilo odpravljenih večje
število fizičnih ovir v smislu dostopnosti
na pločnike, zelenice ali do roba morja
na mestni plaži, kamor je zdaj nekoliko
lažji dostop. Tudi prenovljena in sodobno označena parkirna mesta v samem
središču mesta so nova pridobitev. Te s

[
pridom uporabljamo, a žal prevečkrat
celo sami, sicer upravičeni uporabniki,
zlorabljamo!
Proti koncu lanskega leta, točneje
od 1. decembra 2012, smo meščani in
obiskovalci mesta prevzeli v uporabo sodobne, lične (stene so poslikane z motivi iz starih razglednic Izole)
»javne sanitarije« na Gorkijevi ulici 8.
Te so v sklopu stavb ob ulici, ki vodi
do osrednjega javnega parkirišča neposredno ob komunalnih privezih
ter naprej po pešpoti proti središču
mesta. Javne sanitarije, ki imajo ločen
del za osebe z oviranostjo in previjalnico za otroke ter stolom za počitek,
je mogoče uporabljati vsak dan od 7.
do 24. ure.

Ko pišem to besedilo, je osebam
z oviranostjo namenjen del izolskih
javnih sanitarij, dostopen le s ključem,
ki ga dobimo pri uslužbencu bližnje
blagajne parkirišča. Po uporabi ga seveda vrnemo! Ko pa boste to brali, bo
prostor po zagotovilu pristojnih iz občinske uprave baje dostopen tudi z »eključem«. Gre za nekakšen vseevropski
ključ, ki ga upravičenci (to dokazujemo
z ustrezno t.i. EU invalidsko izkaznico –
mogoče celo z EU parkirno karto?) proti
plačilu prevzamemo v trajno uporabo.
Z njim ravnamo kot z domačim ključem! Pomeni, da ga ne posojamo ali
trajno odtujimo!
V tem času je samo v Avstriji preko
1600 različnih točk (dvigala, poševne
dvižne ploščadi, sanitarije, umivalnice,
parkirišča in še kaj) dostopnih z uporabo »e-ključa«.
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Jože Globokar | URI Soča

PRINCESO SOPHIE
NAVDUŠILI KOŠARKAŠI
IN PLESALCI
Princ Edvard in princesa Sophie iz angleške kraljeve družine sta v juniju za nekaj dni obiskala Slovenijo. Sprejel ju
je najvišji slovenski politični vrh, ogledala pa sta si tudi
različne prireditve v prestolnici in na Bledu.

G

rofica Wesseška si je 28. junija, z okvaro hrbtenjače v času medicinske
zadnji dan obiska, ogledala rehabilitacije uvedel športne vsebine.
tudi Univerzitetni rehabili- V kratki košarkarski tekmi »tri na tri« so vitacijski inštitut Republike Sloveni- soki gostji košarko na vozičkih predstavili
je – Soča, ki ji ga je predstavil generalni Slobodan Banjac, Milan Slapničar,
direktor mag. Robert Cugelj. Ob tej Gregor Gračner, Boštjan Ceglar, Bopriložnosti si je v telovadnici URI-SOČA ris Klep in Danilo Kamenik, ples na
z velikim navdušenjem ogledala tudi vozičku pa plesalca Barbara Šamperl
košarko in ples na vozičkih. Princeso je in Klemen Pirman iz Plesnega kluba
nagovoril predsednik Zveze za šport Zebra. Tekmo je sodil mednarodni sodnik
invalidov – POK Damijan Lazar in ob Mitja Dečman, grofici pa je pripadla
predstavitvi ZŠIS pripomnil, da šport po- čast meta prve žoge. Po tekmi je precej
staja pomemben element za uspešno svojega časa namenila košarkarjem, Slorehabilitacijo vseh kategorij invalidov bodan Banjac ji je v spomin podaril koin da se jih veliko ukvarja s športom in šarkarsko žogo Fida (osrednji promotor je
rekreacijo. Zato se v Sloveniji na tem po- Boštjan Nachbar) ter spominsko majico.
dročju ponašamo z vrhunskimi rezultati, Princesa si je v CIRIUSU v Kamniku
saj imamo evropske, svetovne in parao- ogledala tudi predstavitev terapevtskelimpijske prvake. Dodal je, da imamo v ga jahanja.
lepem spominu nastop na zadnjih paraolimpijskih igrah v
Londonu, kjer smo
tudi osvojili odličje,
in da tudi v Sloveniji
sledimo poslanstvu
dr. Ludvika Guttmana, ki je v rehabilitacijskem centru
Stoke Mandeville takoj po drugi svetovGrofica ob metu prve žoge (foto: arhiv DPLJ)
ni vojni za paciente
25

[

MREŽENJE

]

Margit Horvath in Mitja Kandare | Ovire so materialne, infrastrukturne in v odnosih

DOLŽNOST VSAKE IZOBRAŽEVALNE
INSTITUCIJE JE, DA POMAGA
»Veliko težav pri študiju invalidov bi lahko rešili s primernim odnosom, tolerantnostjo
in pozitivno naravnanostjo vseh vpletenih v težkih trenutkih,« bi se lahko glasilo eno
od glavnih sporočil okrogle mize z naslovom »Dostopnost študija za invalide«, ki jo je 17.
maja Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani organizirala v sodelovanju z Društvom
študentov invalidov Slovenije.

V

endar pa to ni dovolj. Razprava
z gosti, ki so se med izobraževanjem soočali z najrazličnejšimi
težavami, je pokazala, da so na prvem
mestu nujne sistemske rešitve, ki bodo
odpravile tudi materialne in strukturne
ovire. Te so še vedno tiste, ki lahko osebam s posebnimi potrebami povsem
onemogočijo normalno opravljanje
študijskih obveznostih. Pa si podrobneje poglejmo zgodbe sodelujočih.
Med študijem si je želela predvsem
enakopravnosti
Nina Orešnik, ki je od rojstva gluha,
je končala višjo šolo za pošto in promet.
Najprej je poskušala študirati na Ekonomski fakulteti, vendar je morala študij
zaradi pomanjkljivega znanja prekiniti.
Tolmača si je morala plačati sama in čeprav so med njenim študijem to zakonsko uredili, fakultete tega niso upoštevale. Tudi na višji šoli je morala plačati
tolmača sama. Na začetku so jo zavrnili
zaradi gluhote. Potem ko se je pritožila
in zagotovila, da bo tolmača plačevala
sama, so ji vendarle dovolili študirati na
šoli. Med študijem si je želela predvsem
enakopravnosti s študenti, ki slišijo.
E-študij je za gibalno ovirane odlična
rešitev
Barbara Slaček je diplomantka poslovne administracije. Pri 19 letih je do-
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živela prometno nesrečo, po kateri je
pristala na vozičku. Po rehabilitaciji so ji
predlagali upokojitev, na kar ni pristala.
Prek ZPIZ-a se je vpisala v večerno šolo
in se izobrazila za poklic ekonomskega
tehnika, prek financiranja Zavoda za
zaposlovanje pa nato končala še študij
na višji šoli. Študij je potekal v e-obliki
in je bil prilagojen gibalno oviranim
osebam. Predvsem zahvaljujoč samoiniciativnosti, vztrajnosti in samozavesti
ima danes redno zaposlitev pri Zvezi
paraplegikov Slovenije.
Zaradi nezaupanja je težje
Anja Hočevar, sicer slepa, je absolventka Fakultete za socialno delo
(FSD). Kot študentko generacije pred
bolonjsko reformo jo moti, da so pogoji vpisa in napredovanja v naslednji
letnik za njih bolj strogi oz. niso enaki

kot za študente bolonjskega programa. Poleg tega potrebuje zdravniška
potrdila za podaljšanje statusa vsako
leto in čuti določeno nezaupanje s
strani zaposlenih na fakulteti glede
posredovanja gradiv v elektronski
obliki.
Težava ni le študij, ampak tudi kasnejša
zaposlitev
Zgodba Metke Knez, diplomatke
FSD, je bila bolj zapletena, ampak s
srečnim koncem. Čeprav je od rojstva gluho-slepa, je bila vodena kot
slepa oseba. Pri 23-ih letih so jo hoteli upokojiti, čemur se je uprla in tako
dosegla, da se je ta status razveljavil.
Takrat se je tudi odločila, da gre naprej
študirat. Uspešno je končala študij in
celo prejela Prešernovo nagrado za diplomsko delo. Metka Knez ugotavlja,

Poiščite pravno varstvo in zahtevajte uresničitev svojih pravic!
Zagovornik načela enakosti z Urada za preprečevanje diskriminacije Boštjan
Vernik Šetinc je pri vseh predstavljenih zgodbah opazil primere diskriminacije in poudaril, da je eden od največjih problemov našega sistema pomanjkanje varstva in implementacije vsega, kar smo na področju invalidov sprejeli.
»Naša družba se mora spremeniti – pokazati mora več prijaznosti, razumevanja
in empatije do oseb oz. študentov s posebnimi potrebami. To posebej velja za
profesorje,« je dejal in dodal, da tudi on vabi študente invalide, da se obrnejo
nanj, če jih sistem razočara in iščejo pomoč s strokovnim in pravnim mnenjem
ali pri pisanju pritožbe.

[
da je poleg diskriminacije za invalide
problem tudi zaposlitev, ko se študenti s posebnimi potrebami kot diplomanti pojavijo na trgu dela. Sama že
6 let opravlja poklic preko javnih del,
kar se je izkazalo kot edina rešitev za
zaposlitev.
Možnosti so, tako za dodatno pomoč
kot tudi za študij v tujini
Po predstavitvi zgodb je sledila zanimiva razprava, ki so se je udeležili tudi
predstavniki številnih drugih pristojnih
institucij za delo s študenti in nasploh
osebami s posebnimi potrebami. Helena Govekar s Centra za socialno delo
Šiška je povedala, da lahko študenti
s posebnimi potrebami od leta 2012
poleg štipendije za študij uveljavljajo
tudi pravico do dodatka na status v
višini 58,89 evra mesečno. Dostopnost
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»Na Fakulteti za upravo se zavedamo razvoja kompetenc študentov s posebnimi
potrebami, zato bi jim radi v čim večji meri pomagali pri študiju in vključitvi v poslovno življenje po končanem študiju ter jih približali potrebam delodajalcev. Eden
od teh načinov je tudi vsakoletna organizacija okrogle mize za študente s posebnimi potrebami, ki je letos potekala že četrtič zapored. Število študentov s posebnimi
potrebami se na Fakulteti za upravo povečuje, v letu 2011/2012 jih je bilo 30 in v letu
2012/2013 pa 39.«
Margit Horvath, kooridnatorka področja za študente s posebnimi potrebami v okviru Centra za razvoj pedagoške odličnosti Fakultete za upravo
študija bi se jim lahko olajšala tudi preko donatorjev, ki bi jim bili pripravljeni
finančno pomagati. Žal na centru ugotavljajo, da takšnih študentov poznajo
premalo in jih pozivajo, naj se na njih
obrnejo.
Sabina Mikuletič iz Javnega sklada RS za štipendiranje meni, da si
študenti invalidi pogosto sami posta-

vljajo še dodatne ovire in si ne upajo narediti koraka več, da bi odšli na
študij v tujino. Čeprav imajo možnost
pridobitve precej visoke finančne
pomoči, se ne odločijo za izmenjavo.
Vabi vse študente invalide, ki premišljujejo o izobraževanju v tujini, da
se zglasijo v njihovem svetovalnem
centru.

Okrogla miza z naslovom »Dostopnost študija za invalide«, ki je letos potekala že četrtič zapored na Fakulteti za upravo v Ljubljani.
(foto: Mitja Kandare)
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Mirjam Kanalec | Konferenca MOL

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS
V Mestni hiši je 10. septembra potekala mednarodna konferenca »Dostopnost grajenega okolja, komunikacij, informacij in storitev za osebe z različnimi vrstami oviranosti«.

K

onferenco, ki jo je organizirala Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za zdravje in socialno varstvo (OZSV), je bila namenjena
predstavnikom mestnih lokalnih skupnosti, nevladnim organizacijam, ki
delujejo na področju oviranosti, in širši zainteresirani javnosti. Bila je odlična
priložnost za povezovanje in sodelovanje v prihodnosti. Poleg predstavnikov Mestne občine Ljubljana so
sodelovali tudi predstavniki mestnih
oblasti iz Beograda, Podgorice, Prištine, Reke in Zagreba. V prvem delu
konference so strokovnjaki ter osebe
z oviranostmi podrobneje predstavili
različne vidike dostopnosti danes in
v prihodnosti, drugi del pa je bil namenjen predstavitvi posameznih povabljenih mest s ciljem izmenjave primerov dobrih praks in izkušenj s tega
področja.
Kako dostopna je Ljubljana
Konferenco je odprl župan Ljubljane Zoran Janković, ki je v pozdravnem nagovoru izpostavil, da je mesto,
ki je dostopno za osebe z oviranostmi,
dostopno za vse. Pripovedoval je tudi
o svojih prvih izkušnjah, ki jih je imel z
mestnim svetnikom na invalidskem vozičku Sašem Rinkom, ko ni vedel, kako
naj pristopi k njemu, naj mu pomaga
ali ne. Vendar je kmalu spoznal, da je
samo neprilagojeno okolje tisto, ki ga
omejuje in izključuje. Sašo Rink, vodja
posvetovalnega telesa župana Sveta za
odpravljanje arhitekturnih in komuni-
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kacijskih ovir (SOAKO), je zbranim orisal
vrsto aktivnosti, ki so bile izvedene v
zadnjih letih na področju izboljšanja
dostopnosti za osebe z oviranostmi v
Ljubljani, med drugim je omenil tudi
pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. Še posebej je izpostavil zaposlene v mestni upravi, ki si resnično
prizadevajo k urejanju dostopnosti za
vse oblike oviranosti. Predsednik Zveze
slepih in slabovidnih Slovenije Tomaž
Wraber je navzočim predstavil stanje
o dostopnosti prestolnice za osebe
s senzorno oviranostjo, ki je slabša,
vendar tudi po njihovi krivdi. Dr. Jelka Škerjanec s Fakultete za socialno
delo je izpostavila pojem participacije
in aktivnega državljanstva, ki je z vidika
socialnega vključevanja izjemno pomemben.
Različen nivo dostopnosti
Vsi predstavniki mest, ki so sodelovali na konferenci, se zavedajo problema dostopnosti za osebe z oviranostmi.
V nekaterih mestih so v zadnjih letih na
tem področju že izvedli različne projekte in jih načrtujejo tudi v bodoče.
»Poleg lepo urejenih mest imamo tudi
slabe rešitve,« je v svoji predstavitvi
Podgorice zaključila Snežana Mijuškovič. Alarmantno stanje na področju
oseb z oviranostmi na Kosovu je predstavil dr. Valbon Krasniqi, kjer nimajo
niti podatkov o številu invalidov. Priština je slabo organizirana v vseh ozirih,
npr. mladi invalidi navadno ne smejo
obiskovati »normalnih« šol. Ankica

Perhat z Rijeke je povedala, da nimajo
mestne strategije, ker menijo, da je leta samo skupek lepih besed. Deluje pa
interesna skupina meščanov za podporo osebam z invalidnostjo, ki si prizadeva izboljšati mobilnost, dostop in
socialno integracijo invalidov v mestu.
Leta 2010 je potekal projekt »Otklonimo barijere«, kjer so bili med drugim
aktivni na področju zagotovitve parkirnih mest za invalide – v mestu je
227 invalidskih parkirnih mest, njihova
mestna plaža Kostanj, ki je ena izmed
redkih plaž na Mediteranu, popolnoma
dostopna za osebe z oviranostjo, pa se
ponaša s »plavo zastavo«.
Področje oseb z invalidnostjo pokriva v Zagrebu mestni urad za socialno zaščito.
Leta 2010 je bilo v okviru projekta pregledanih več kot 3000 zgradb v
mestu (vhod, parkirno mesto, klančina,
širina vrat, stopnice, WC), od katerih je
bila dostopna slaba polovica. V okviru
javnega prevoza delujeta tramvaj in avtobus, za invalide pa imajo organiziran
kombi prevoz.
Naše delo se nadaljuje
»Ljubljana ima Akcijski načrt, ki
niso le lepe besede, vendar načrt, kaj
bomo naredili, kdo bo kaj naredil in v
kolikšnem času,« je povedala načelnica OZSV Tilka Klančar. Rezultat
tega je viden na vsakem koraku, kar je
udeležencem konference skozi bogato slikovno gradivo prikazala Alenka
Žagar z OZSV. Glavno mesto Slovenije
je v zadnjih letih resnično naredilo velik
premik glede arhitekturne dostopnosti, ki je prerasel v miselni preskok, saj
niso več le invalidske organizacije in civilne družbe tiste, ki priganjajo ter opozarjajo na ovire, temveč tudi zaposleni
v mestni upravi aktivno sodelujejo s
predlogi in implementacijo. Ljubljano
čaka še veliko dela, ki se ga ne bojimo,
in ga bomo kontinuirano izvajali tudi v
bodoče.
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Jani Trdina | ESCIF

NOVICE ONKRAJ NAŠIH MEJA
V začetku septembra je potekal sestanek Upravnega odbora Evropske zveze paraplegikov.

S

estanka sem se kot član udeležil
tudi sam. Poleg mene so sestanku prisostvovali: Jane Horsewell
(predsednica), Winnifred de Moes
(podpredsednica), Gunilla Ahren
(članica) ter Urs Styger in Gabriela
Bucher kot sekretarja zveze. Zaradi
bolezni je bil upravičeno odsoten Pietro Barberi. Naš gostitelj je bil ponovno
Manfred Sauer oziroma njegova fundacija v Nemčiji. Z njim sva se dobila že
kmalu po mojem prihodu v Lobbach.
Ker sem prispel prvi, sva lahko dalj časa
kramljala o njegovih novih pridobitvah
ter naslednjih korakih tako fundacije
kot tovarne. Za vse, ki ga ne poznajo,
naj ga na kratko predstavim. Manfred je
tetraplegik z nezlomljivo voljo in s sloganom: »Če hočeš, da je kaj narejeno,
potem naredi sam.« Leta 1974 je začel
s proizvodnjo izdelkov za inkotinenco.
To je bil tudi začetek tovarne, kakršno

poznamo danes, kjer je zaposlenih
preko 300 oseb. Leta 2001 je ustanovil
Manfred Sauer Stiftung (fundacijo)
in ves dobiček iz podjetja namenil za
njeno delovanje. Zgradil je hotel, ki je v
celoti prilagojen invalidnim osebam. V
ponudbo je vključil različne tečaje, socialno rehabilitacijo in ostale programe, ki
izboljšujejo kvaliteto življenja invalidnim
osebam. Ker je dobiček namenjen delovanju Fundacije, so tudi storitve bolj
dostopne koristnikom. Invalidne osebe
imajo tako 50-odstotni popust na vse
storitve v hotelu (vključno z bivanjem).
Pokazal mi je novo pridobitev lanskega
leta, in sicer športno dvorano, namenjeno košarki, ragbiju, ter manjše dvorane
za lokostrelstvo, namizni tenis ... Več o
Fundaciji si lahko ogledate tudi na internetu (www.manfred-sauer-stiftung.de).
Neuradno smo s sestankom začeli
že v petek ob skupni večerji, uradno pa

naslednje jutro. Pregledali smo zapisnik prejšnjega telefonskega sestanka,
potrdili dnevni red in prišli na točko
dnevnega reda, kjer smo pregledali vse
vidike zadnjega kongresa v Nottwilu.
Ugotovili smo, da je bil kongres uspešen in da so bili udeleženci z njim zadovoljni. Organizacija s strani švicarskih
paraplegikov in osebja rehabilitacijskega centra iz Nottwila je bila na visoki
ravni. Več o kongresu je bilo napisanega že v prejšnji številki Paraplegika,
če koga zanima, si lahko ogleda predstavitve predavanj na internetni strani
www.escif.org ali www.escifcongress.
org. Naslednja točka so bile priprave za
naslednji kongres, ki bo drugo leto potekal konec avgusta na Nizozemskem v
mestu De Rijp. Izbrana je že tudi tema
kongresa, in sicer »Zdravo staranje:
kaj lahko sami za to storimo«. Termin je prestavljen zaradi želje nekaterih

Hotel v Lobbachu, ki je v celoti prilagojen invalidnim osebam. (foto: Janez Trdina)
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udeležencev, da združimo naš kongres
s kongresom ISCoS, ki bo prav tako
potekal na Nizozemskem. Izbrane so
teme predavanj, tako da že potekajo
dogovori s predavatelji. Teme bodo
med drugim tudi:
• povezava Escif-a z ISCoS-om ter Globalno zvezo paraplegikov,
• poročilo o delu skupine za pregled
raziskav na področju zdravljenja poškodb hrbtenice,
• staranje s poškodbo hrbtenice – psihični vidik, kvaliteta življenja, osebne
izkušnje,
• delati že 40 let za izboljšanje življenja
paraplegikov,
• zdravo staranje v širši javnosti: spoznanja in trendi,
• ostati v kondiciji,
• prehrana,
• kontrola teže.
Del kongresa bo plenum, kjer bomo
zbirali informacije, kako se s tem spopadajo različne nacionalne organizacije.
Predstavila se bo »Move forward clinic«, organizacija, ki deluje na ohranjanju zdravja ter kondicije s pomočjo (tudi
pri nas vedno bolj popularnih) ročnih
koles (hand bike-ov). Če koga kongres
osebno zanima, se bo lahko v začetku
drugega leta prijavil kot udeleženec.
Prostor ne bo problem, saj hotel v De
Rijpu sprejme 300 oseb na invalidskih
vozičkih. Zagotovljen je tudi prevoz z
letališča do hotela. Po končanem kongresu bo sledil izlet v idilično mesto Volendam. Nato smo pregledali dejavnosti
na projektih, ki trenutno potekajo:
• vpliv ekonomske krize na osebe s
poškodbo hrbtenice,
• MRSA,
• vseživljenjsko ohranjevanje zdravja.
Posamezni člani UO smo si razdelili
dela. Sam sem poleg blagajne zadolžen
tudi za urejanje obeh spletnih strani.
Pregledali smo finančno poslovanje, za
katerega lahko kot blagajnik rečem, da
je uspešno. Seveda se tukaj zahvaljujem
tudi Ursu in Gabrieli, ki mi pomagata
30

Tehnični muzej v Sinsheimu (foto: Janez Trdina)

pri administrativnih nalogah. Dogovorili
smo se za teme naslednjih novic (dosedanje si lahko preberete na www.escif.
org). Zmenili smo se tudi za pričetek
projekta »Uspešna reintegracija oseb s
poškodbo hrbtenice«. Projekt je dolgoročen in bo sestavljen iz petih delov:
• izobraževanje in delo,
• družina,
• prostočasne dejavnosti,
• samopodoba in
• medicinsko-tehnični pripomočki.
Prav za slednje področje sem se
posebej potrudil, da smo ga dodali
k projektu. Menim, da bo tudi za nas
v Sloveniji zanimivo videti pregled,
kakšne standarde in pravice imajo v
različnih evropskih državah. Prav tako
bomo naredili spisek vseh pripomočkov, ki lajšajo življenje para- in tetraplegikov, kar bo koristilo projektu naše
Zveze »Invalid za invalida«. Določili
smo potek dela. Najprej bomo sestavili
pet delovnih skupin s petimi člani v posamezni skupini. V vsaki skupini bo za
koordinacijo zadolžen eden od članov
Upravnega odbora. Ostali štirje člani
bodo iz različnih držav, članic Escif-a.
Tudi iz Slovenije pričakujem za sode-

lovanje vsaj še enega člana. Povabilo
k sodelovanju bo v začetku drugega
leta. Prvi rezultati bodo predstavljeni
že na kongresu na Nizozemskem.
Tridnevni sestanek smo zaključili
s točko »razno«, kjer smo se seznanili
tudi s povabilom Zveze paraplegikov
Slovenije za sodelovanje na delovnem
srečanju predstavnikov zvez paraplegikov s področja jugovzhodne Evrope,
ki bo potekalo v Pacugu. Zaradi obveznosti se predsednica in podpredsednica ESCIF-a sestanka ne moreta
udeležiti, zato bom kot predstavnik
Evropske zveze sam podal pomembne
informacije omenjenim organizacijam.
Prav tako je to smotrno zaradi manjših
stroškov (potovanje, nastanitev ... ).
Po sestanku sem se v nedeljo zjutraj
takoj odpravil na 735 km dolgo pot nazaj proti Sloveniji. Naj omenim, da sem
se na poti proti Lobbachu ustavil tudi
v tehničnem muzeju Sinsheim. Tu si
lahko ogledate letala (Concorde, Tupolov ...), več kot 300 klasičnih avtomobilov (Ferrari, Mercedes, Formula 1, Hitlerjev osebni avtomobil ... ), 200 motorjev,
izredno zbirko vojaških vozil, opreme
ter uniform, 3D filme in še in še ...
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SPEM Komunikacije | V Slovenijo prihaja kar 110 novih invalidskih vozičkov

DONACIJA IZ AMERIKE
(Ljubljana, 1. oktober 2013) – Rotary Club San Jose iz ZDA je s pomočjo zavoda Anina
zvezdica v Slovenijo doniral 110 invalidskih vozičkov na ročni pogon, ki jih bosta prejela
Zveza paraplegikov Slovenije in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (URI-Soča). Zveza paraplegikov Slovenije bo 92 vozičkov dodelila socialno ogroženim, URI –
Soča pa jih bo uporabljala za lažje gibanje pacientov znotraj inštituta.

R

otary Club San Jose iz ZDA, ki bro iz drugih držav. Je pa pomembno tudi
je eden izmed petih največjih za Slovenijo, saj odpira nove možnosti za
Rotary klubov na svetu, je s po- mednarodna sodelovanja v prihodnosti:
močjo in zavzetostjo Ane Lukner iz za- tako na področju dobrodelnih dejavnosti
voda Anina zvezdica gibalno oviranim kot širše.«
Joshua Burroughs, Rotary Club
v Sloveniji doniral 110 novih invalidskih
vozičkov. 92 od podarjenih 110-ih prej- San Jose, California, ZDA: »V Rotary
me Zveza paraplegikov Slovenije, kjer Clubu San Jose se ves čas trudimo s hujih bodo namenili socialno ogroženim, manitarnim delom pomagati drugim.
ki nujno potrebujejo invalidske vozičke, Naše dolgoletno sodelovanje z Wheela jim le-ti zaradi raznih ovir ne pripa- chair foundation nas je tokrat preko Anidajo oz. si jih ne morejo kupiti sami. ne zvezdice pripeljalo tudi v Slovenijo. To
Preostalih 18 vozičkov prejme
URI – Soča, ki jih bo uporabila
za gibanje pacientov med bivanjem na inštitutu.
Donacija, ki je v takšnem obsegu v Sloveniji prva te vrste, je
del sodelovanja Rotary Club-a
San Jose z Wheelchair foundation. V sklopu slednjega so do
sedaj po vsem svetu donirali že
okrog 850.000 invalidskih voRotary Club San Jose doniral 110 invalidskih vozičkov.
zičkov, vsakič drugi državi. Vsi
(foto: Tone Planinšek)
partnerji trdno verjamejo, da bo
tokratna donacija Rotary Cluba
San Jose, ki letos beleži 100 let obstoja, je tudi za nas pomembno, saj smo tukaj
ustvarila temelje tudi za bodoča sode- prvič, veseli nas, da lahko pomagamo
tukajšnjim gibalno oviranim k lažjemu
lovanja.
Ana Lukner, Anina zvezdica: premagovanju ovir, in upam, da se v do»Zelo sem ponosna, da sem uspela Rotary brodelnem duhu srečamo še kdaj.«
Dane Kastelic, predsednik ZveClub San Jose prepričati, da je ravno Slovenija tista država, kateri naj letos name- ze paraplegikov Slovenije: »Zveza
nijo svojo donacijo. Sodelovanje z njimi je paraplegikov je krovna invalidska orgazelo pomembno za Anino zvezdico, saj s nizacija za področje paraplegije in tetratem vidimo, da imamo moč prinašati do- plegije na nacionalnem nivoju in izvaja

razne socialne programe za izenačevanje
možnosti težko gibalno oviranih s prirojeno ali pridobljeno okvaro, poškodbo gibalnega aparata, centralnega ali perifernega
živčevja. Pri tem se velikokrat srečamo s
posamezniki, ki voziček nujno potrebujejo
za gibanje, vendar si ga zaradi različnih
razlogov sami ne morejo zagotoviti ali
jim obstoječi ne služi več ustrezno. Vozičke
bodo dobili tudi gibalno ovirani, ki nimajo
lastnega invalidskega vozička in jim bo voziček na ročni pogon olajšal življenje. Prejetih 92 vozičkov je za slovenske razmere zelo veliko in zahvaljujemo se
Anini zvezdici ter Rotary Clubu San
Jose za to lepo gesto.«
Doc. dr. Primož Novak, dr.
med, vodja Oddelka za rehabilitacijo pacientov po poškodbah s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji, URI – Soča:
»Na URI – Soča smo zmeraj veseli
in počaščeni, ko se nas spomnijo
donatorji, sploh kadar so to novi, in
smo lahko del širše zgodbe, tako kot
tokrat. Naš inštitut je zelo velik, pri čemer je
gibanje med prostori za naše paciente velikokrat zelo zahtevno. 18 vozičkov, ki bodo
ostali pri nas, bo veliko pripomoglo k boljši
mobilnosti pacientov, olajšalo delo njim in
našim zaposlenim. Poleg nujnih poti bodo
pacientom omogočali tudi malce več svobodnega gibanja znotraj URI Soča, kar bo
pripomoglo k njihovem boljšem počutju in
hitrejšem okrevanju.«
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Špela Šušteršič, Barbara Slaček, Mirjam Kanalec | Intervju z dr. Anjo Kopač Mrak, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

SOFINANCIRANJE PRILAGODITEV VOZIL
SE BO PREDVIDOMA ZAČELO IZVAJATI
NASLEDNJE LETO
Recesija in finančna kriza, ki se zajedata v vse pore življenja, največkrat prizadeneta
prav socialno najšibkejše, med katere spadajo tudi invalidi. Ministrici za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti smo postavili nekaj vprašanj, ki se tičejo predvsem
uveljavitve nove zakonodaje, na katero slovenski invalidi čakamo že vrsto let.

Dr. Anja Kopač Mrak (foto: arhiv MDDSZ)

Zveza paraplegikov Slovenije že
od leta 2000 izvaja program osebne asistence. V zadnjih letih se je
število zaposlenih, ki nudijo osebno asistenco tetraplegikom in paraplegikom, povečalo iz začetnih 6
na 42. Za kakovostnejše izvajanje
programskih storitev bi nujno potrebovali Zakon o osebni asistenci.
Kakšna se vam zdi zadnja oblika
omenjenega zakona in kdo sedaj
aktivno piše zakon? Kaj v tem zakonu je napisanega tako, da se njegov
pričetek veljave prestavlja iz leto v
leto?
32

Predlog zakona, ki ga je konec lanskega leta pripravilo ministrstvo, je na
nek način predstavljal 'skup' gradiv, ki
so nastajala v preteklih letih. V njem so
bile upoštevane tudi pripombe, ki so
se oblikovale ob obravnavi predloga, ki
ga je spisal YHD – Društvo za teorijo in
kulturo hendikepa. Ko sem se seznanila
z vsemi dosedanjimi gradivi, pripombami in prakso izvajanja osebne asistence, sem se odločila, da bo osebna
asistenca kot posebno poglavje vključena v predlog zakona o dolgotrajni
oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno
oskrbo. Predlog zakona pripravljamo in
bo še pred koncem leta posredovan v
javno razpravo.
Kaj menite o tem, da naj bi CSDji odločali o dodelitvi osebnega
asistenta gibalno ovirani osebi?
Ali imajo strokovne službe na CSD
dovolj znanja o specifičnih zmožnostih tetraplegikov in paraplegikov?
Prav gotovo imajo strokovni delavci na CSD-jih veliko strokovnih
znanj tudi s področja invalidnosti in
posebnih potreb vseh skupin invalidov. Res pa je tudi, da so že zdaj zelo
obremenjeni. Zato na ministrstvu razmišljamo, da bi veljal za uveljavljanje

osebne asistence enak postopek in isti
organi kot za uveljavljanje storitev dolgotrajne oskrbe.
Kdaj naj bi pričakovani zakon
stopil v veljavo?
Kot rečeno, bo to predvidoma urejeno v Zakonu o dolgotrajni oskrbi in
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Do
konca leta 2013 bo pripravljen predlog
zakona, ki bo urejal področje izvajanja
dejavnosti dolgotrajne oskrbe in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Zakon
naj bi bil predvidoma sprejet v prvi polovici leta 2014.
V zadnjem času se veliko govori
o spremembah socialne zakonodaje. Kaj bo v novi zakonodaji boljše
za gibalno ovirane osebe ?
Konkretne spremembe, ki bi se nanašale prav na gibalno ovirane osebe,
niso predvidene, pač pa se bo po novem dodatek za pomoč in postrežbo,
ki ga dobiva oseba, ki skrbi za do dodatka upravičeno osebo, upošteval le v
polovični višini.
Zveza paraplegikov Slovenije je
reprezentativna invalidska organizacija, v katero je trenutno včlanjenih 1048 gibalno oviranih oseb

[
s poškodbo hrbtenjače – para- in
tetraplegikov. Zanima nas, kako
pomembno se vam zdi, da je financiranje organizacije stabilno
oz. se ne spreminja. Trenutno je še
edini stabilni vir financiranja naših programov in delovanja FIHO.
Ali tukaj v prihodnje predvidevate
kakšne spremembe ali posege za
stabilizacijo glede na dejstvo, da
se FIHO spopada z likvidnostnimi
težavami in sistem postaja nestabilen?
Kaj menite o tem, da bi FIHO
prešel na razpise z večletnim financiranjem posebnih socialnih
programov, ker bi to pomembno
prispevalo k boljšemu predvsem
pa stabilnejšemu izvajanju programov za naše uporabnike?
Menimo, da imajo invalidske
organizacije v Sloveniji izjemno
pomembno vlogo pri zagotavljanju neodvisnega življenja in enakih možnosti invalidov, tudi zato,
ker prav invalidi aktivno vstopajo
pri izvajanju posebnih socialnih
programov. Sredstva FIHO, ki jih
porabijo za vrsto storitev in programov ter bi jih morale nuditi državne
službe, so več kot koristno porabljena in postajajo nezadostna za
kvalitetno izvajanje širokega obsega dejavnosti. Pri tem je opravljenega tudi ogromno prostovoljnega
dela, brez katerega številni posebni
socialni programi ne bi bili mogoči.
Kako vidite vi vlogo invalidskih organizacij?
Slovenija je že leta 2002 sprejela
zakon o invalidskih organizacijah in v
njem jasno definirala cilje, naloge in vire
financiranja dejavnosti, ki jih opravljate
v invalidskih organizacijah. Slovenija je
tudi ratificirala Konvencijo o pravicah
invalidov in se s tem zavezala, da bo
v pripravljanje in izvajanje zakonodaje
ter druga področja odločanja dejavno
vključila invalidske organizacije. Ne-

nazadnje ste invalidske organizacije
vključene tudi v izvajanje socialnega
varstva v nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2020. Poznavajoč vaše dosedanje delo in vse naštete
zaveze Slovenije vas podpiram in sem
vam hvaležna za delo, ki ga opravljate.
Zagovarjam pa stabilno, dolgoročno,
pregledno in k uporabniku usmerjeno
financiranje.
Prilagojeni prevoz invalidov, ki
ga številne invalidske organizacije
v Sloveniji izvajajo tudi zato, ker
javni promet ni prilagojen za osebe
na invalidskih vozičkih, predstavlja
predvsem za organizacije z gibalno
oviranostjo eno izmed temeljnih
programov. Samo Zveza paraplegikov Slovenije skupaj z devetimi
lokalnimi društvi opravi letno več
kot 450.000 km, tudi za prevoz k
zdravniku in specialistom. Že v letu
2012 je vaše ministrstvo pri razpisu za sofinanciranje programov
socialnega varstva nepričakovano
ukinilo možnost prijave prilagojenih prevozov za invalide. Številne
invalidske organizacije, ki so v preteklih letih prejemale sredstva za
ta program, so se soočile z izpadom
načrtovanih finančnih sredstev in
bile prepuščene same sebi. Direktorat za invalide je že takrat omenjal možnost nadomestila izpada
sofinanciranja prilagojenih prevozov v obliki novega razpisa, ki
bi zagotovil prepotrebna sredstva
za nadaljnje izvajanje programa,
vendar do današnjega dne takega
razpisa še ni bilo. Lahko pričakujemo novo obliko sofinanciranja
prilagojenih prevozov oziroma kaj
menite o tem?
Strinjam se, da so prilagojeni prevozi za invalide izjemno pomembni in
predstavljajo enega izmed programov,
ki invalidom omogočajo bolj aktivno
sodelovanje in vključenost v skupnost.
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Že pred leti smo v zakonu o invalidskih
organizacijah zapisali, da opravljate te
prevoze invalidske organizacije v okviru svoje dejavnosti. Prilagojeni prevozi
so kot pomemben posebni socialni
program prepoznani tudi v FIHO. Po
dostopnih podatkih na spletu so letos invalidske organizacije za izvajanje
tega programa prejele več kot 600.000
EUR. Ministrstvo sofinancira v okviru
razpisa za sofinanciranje programov
socialnega varstva tudi posebne socialne programe za invalide, vendar praviloma pokriva sredstva za zagotavljanje strokovnih in laičnih delavcev ter
nujnih materialnih stroškov za izvajanje
programa. Takšno odločitev je ministrstvo sprejelo zaradi zagotavljanja večje
strokovnosti pri izvajanju programov
in ustreznejšega nadzora nad porabo
dodeljenih sredstev. Če izvajalec potrebuje sredstva za prevoze, jih lahko
krije iz dodeljenih sredstev za materialne stroške, vendar v okviru dodeljenih
sredstev.
Če bomo skupaj z invalidi in invalidskimi organizacijami presodili, da so
sredstva, ki jih dobite v FIHO, premajhna, potem bi lahko sofinancirali tudi ta
program.
Vaše ministrstvo oziroma Direktorat za invalide podrobno pozna
naša prizadevanja za dokončanje
Doma paraplegikov v Pacugu tudi
preko mednarodnih razpisov. Vendar imamo občutek, da kljub zagotovilom vaših predhodnikov o
podpori temu projektu, službe ministrstva tega niso dovolj podprle,
čeprav je bila vodilni partner Občina Piran. Ali je sedanja Vlada kaj
bolj naklonjena koriščenju evropskih sredstev za izgradnjo Doma
paraplegikov glede na dejstvo, da
je vsa gradbena dokumentacija popolna?
Vlada je že večkrat poudarila,da je
treba izboljšati črpanje sredstev EU. Na
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ministrstvu bomo podprli vse projekte, ki so dobro pripravljeni. Verjamem,
da je tudi Dom paraplegikov v Pacugu
tako pripravljen.
Trenutno se izvajajo projekti,
ki so sofinancirani iz ESS, po objavi
razpisa za razvoj socialnega podjetništva II. ZPS je ena izmed 17-ih organizacij, ki je uspešno kandidirala
na tem razpisu s projektom Invalid
za invalida. Ali menite, da so projekti dobri in da lahko nudijo tisto,
kar socialno podjetništvo mora
predstavljati oz. bi moralo biti?
Uspešnost projektov se bo na
podlagi doseženih pogodbenih ciljev
presojala v letu 2015, ko je predviden
zaključek projektov. V vsakem primeru pa so izbrani projekti zastavljeni v
smeri in na način, ki po našem mnenju
predstavlja pravo pot razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji. Izbrani
projekti se izvajajo na področjih, kot
so socialni marketing, socialna trgovina, ponovna uporaba tekstilnih odpadkov, gostinski obrat, ki ga vodijo
ranljive ciljne skupine, družinski servis
– varstvo otrok ipd.
Načrtujemo, da bo v okviru izbranih projektov v usposabljanje skupno
vključenih 165 oseb, ustvarjenih pa bo
60 novih delovnih mest za osebe iz naslednjih ranljivih ciljnih skupin: starejši
od 50 let, mladi brez ali z nizko stopnjo
izobrazbe, Romi, migranti in begunci,
invalidi, bivši odvisniki, obsojenci in
brezdomne osebe.
Ali lahko ob preteku projektov
za razvoj socialnega podjetništva
II. v prihodnjem letu pričakujemo
tudi tretji razpis te vrste? Če drugače vprašamo, kakšni so obeti za
finančne spodbude za razvoj tovrstne dejavnosti v Sloveniji s strani
ESS?
V okviru sredstev ESS in finančne
perspektive 2007-2013 ministrstvo ne
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predvideva novega podobnega razpisa na področju razvoja socialnega
podjetništva, vsekakor pa bo socialno
podjetništvo področje, ki bo s sredstvi
kohezijske politike podprto tudi v naslednji finančni perspektivi.
Skladno s strateškimi cilji nedavno
sprejete Strategije socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016 bodo
evropska sredstva eden izmed virov, s
katerimi bo podprto izvajanje ukrepov
posameznih ministrstev.
Konec leta 2010 je začel veljati
Zakon o izenačevanju možnosti,
ki določa vrsto ukrepov za odpravljanje in preprečevanje diskriminacije invalidov, med drugim tudi
Pravilnik o tehničnih pripomočkih
in prilagoditvi vozila, ki ga slovenski invalidi že skoraj tri leta zaman
čakamo. Kot nam je znano, le-ta
pripravljen že več kot eno leto čaka
v predalu. Se obeta kak premik v tej
smeri?
Sprememba zakona o izenačevanju možnosti, ki bo posegla predvsem
v bolj enostaven način sofinanciranja
tehničnih pripomočkov in prilagoditev
vozila, bo predvidoma sprejeta v Državnem zboru še letos. Tako verjamem,

da se bo zakon v celoti začel izvajati z
naslednjim letom.
ZIMI določa ustanovitev Sveta
za invalide RS in Sveta za tehnične pripomočke, prav tako v največ
12-ih mesecih po uveljavitvi zakona. Zavedamo se, da niste odgovorni za delo preteklih ministrov,
pristojnih za invalidsko varstvo, pa
boste sedaj vi ukrepali glede uveljavljanja določil ZIMI?
Imenovanje Sveta Vlade za invalide
je v teku, Svet za tehnične pripomočke
pa bo ustanovljen takoj po spremembi
zakona.
Menimo, da ustrezne službe še
vedno ne delujejo v celoti, predvsem pri rekonstrukcijah objektov
v javni rabi, kjer ne upoštevajo
dostopnosti za invalide, kakor je
opredeljeno v 9. členu ZIMI-ja. Boste na tem področju sprejeli kakšne
ukrepe?
Žal se moram strinjati z vami,
vendar na tem področju nimamo dejanskih pristojnosti. Smo pa pripravili
predlog projekta, s katerim bi se med
drugim tudi analizirala dostopnost
objektov v javni rabi v večjem števi-

[
lu slovenskih mest. Pričakujemo, da
bo EU podprla projekt in da bomo te
analize lahko naredili v naslednjem
letu.
V ZIMI-ju so določeni razni roki
za primerne prilagoditve. Npr. največ 5 let za prilagoditev blaga in
storitev, ki so na voljo javnosti iz
8. člena, in prilagoditev šolskega
oziroma študijskega procesa iz 11.
člena tega zakona. Glede na to, da
je od uveljavitve zakona preteklo
že skoraj 3 leta, kakšno je stanje
na tem področju? Opaziti namreč
ni kakšnih večjih sprememb. Še
večje vprašanje se nam zastavlja
glede prilagoditve avtobusov za
prevoz potnikov v cestnem prometu, saj trenutno po našem vedenju
v Sloveniji ni niti enega prilagojenega medkrajevnega avtobusa za
gibalno ovirane, rok za dostopen
javni cestni promet pa je največ 10
let? Da ne omenjamo prilagoditev
železniških prevozov – so prilagoditve načrtovane pri prenovi železnice? Ali pa si mogoče zakon razlagamo narobe? Se država zaveda
rokov in finančnih bremen, ki jih
posledično povzroča implementacija ZIMI-ja?
Dostopnost grajenega okolja, informacij, komunikacij in blaga ter storitev
sodi med ključne vsebine tako v Sloveniji kot v vsej EU. Tako je na primer
eden izmed ciljev Evropske strategije
o invalidnosti za obdobje 2010–2020
tudi izboljšanje dostopnosti. Komisija
EU pripravlja posebno direktivo o dostopnosti, ravno tako tudi standarde
dostopnosti blaga in storitev. Sprejeta
je bila tudi že na primer uredba o pravicah potnikov v avtobusnem, letalskem prevozu itd. Zavedamo se zavez
iz zakona in pričakujemo, da se bodo
kljub gospodarski in finančni krizi, v
kateri smo, v rokih, ki so zapisani, tudi
realizirale.
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Matjaž Planinc, u.d.i.a. | Zakonodaja – dostopnost

POBUDA ZA NOVELO
PRAVILNIKA
Zveza paraplegikov Slovenije je vseskozi aktivna pri posredovanju zahtev in zagovarjanju stališč ter potreb invalidov v grajenem prostoru.

Z

veza paraplegikov je 15. julija
poslala na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor predlog
noveliranega pravilnika o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi
ter večstanovanjskih stavb z naslednjo
obrazložitvijo:
»Sedanji veljavni pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2003.
V tem obdobju so v zvezi s pravilnikom
nastale tri spremembe:
• Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi 4. člena pravilnika (Ur. list RS,
št. 77/2009)
• Nov standard SIST ISO 21542 (1. 11.
2012)
• Nov Zakon o graditvi objektov (Ur.
list RS, št. 57/2012)

Zveza paraplegikov Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija,
ki združuje najtežje gibalno ovirane
invalide, paraplegike in tetraplegike. Življenjski interes naših članov in članic je
tudi javno grajeno okolje, ki omogoča
čimbolj enakovredne in enakopravne
možnosti. Zato si kot invalidska organizacija s strokovnjakom arhitektom že
mnogo let organizirano prizadevamo
za humaniziranje javnega grajenega
okolja v korist vseh invalidov ter drugih
funkcionalno oviranih ljudi. Aktivno
smo sodelovali in poskušali vplivati na
čimbolj učinkovito vsebino vseh dosedanjih pravilnikov. Pričakujemo, da
boste predlagano vsebino novega pravilnika proučili in nas kot zainteresirano
javnost seznanjali s pripravo dokonč-
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nega besedila. Nov pravilnik bi morali
po našem prepričanju uvrstiti med
kratkoročne naloge.
Problematika gradnje brez arhitekturnih in komunikacijskih ovir je namreč
permanentno aktualna in prav zaradi
obstoječega neusklajenega pravilnika
nastaja veliko razlogov za nedosledno
upoštevanje določil 17. člena Zakona o
graditvi objektov.«
Čez mesec dni je prišla z Ministrstva
za infrastrukturo in prostor povratna in-

formacija, da v letošnjem letu priprava
novega pravilnika ni v programu vlade
in ministrstva. Sicer nas bodo o vseh
nadaljnjih aktivnostih v zvezi s to problematiko sproti obveščali. Vsekakor
bom v imenu Zveze paraplegikov aktiviral tudi druge invalidske organizacije
v okviru NSIOS-a, ki jim je bilo besedilo novele pravilnika že posredovano,
da se dejavno vključijo v prizadevanja
Zveze paraplegikov za ureditev zakonodajnega stanja, in še posebej zato,

ker je vsebina novele pravilnika posebnega pomena za vse invalide in njihove
možnosti v novem in rekonstruiranem
javnem grajenem okolju.
Sicer pa že zgodovinska dejstva dokazujejo, da je imela Zveza paraplegikov Slovenije tudi v prejšnjih obdobjih
(pravilniki iz leta 1987, 1999 in 2003)
pobudo, znanje in energijo za čimbolj
kvalitetno posredovanje zahtev in zagovarjanje stališč ter potreb invalidov v
grajenem prostoru.

Petra Grabner, dipl. delovni terapevt | Merjenje statičnih sedežnih pritiskov s “Pressure
mapping system” inštrumentom

KAKO SEDIMO
Ko človek pristane na vozičku iz takšnih ali drugačnih razlogov, na njegovo telo oz. dele
telesa delujejo različne sile. Če so te sile prevelike ali stalno delujoče na istih mestih,
lahko pride do različnih težav. Najpogostejši zaplet pri ljudeh z okvaro hrbtenjače so
razjede ali preležanine, ki pogosto nastanejo zaradi delovanja strižnih sil.

P

ri sedenju na vozičku ali postelji te sile običajno nastanejo
zaradi vpliva težnosti in s tem
lahko povzročijo poškodbo globoke-

ga tkiva. Običajno je delovanje strižnih sil najpogostejše na trtici ali sedničnih grčah, posledica pa je razvoj
ali nastanek preležanine. Poleg delovanja strižnih sil
je za nastanek
kriva tudi slaba
nega
(mokra
in neočiščena
koža). Učinkovita
je samo vestna
nega, opravljena
skrbno do najmanjše podrobnosti. Uporabnik
mora biti ves čas
suh in čist.
Poleg upoštevanja naštetega k prepre-

čevanju preležanin sodi tudi primerna
sedežna blazina. Preležanine ljudem z
okvaro hrbtenjače kljub dobrim sedežnim blazinam še vedno povzročajo
veliko težav.
Kako preverimo ali deluje povečano
delovanje sil na sedalni del?
- roko potisnemo pod zadnjico uporabnika, da bi ugotovili, kje se nahaja
najniže ležeča naprej štrleča kost, kar
je po navadi sednična kost. Če tega
ne morete narediti sami, prosite za
pomoč drugo osebo;
- z opazovanjem kožnega pokrova s
pomočjo ogledala;
- z merjenjem statičnih sedežnih pritiskov.
V URI Soča smo pred štirimi leti na
oddelku s poškodbami hrbtenjače v
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mapping system uporabljamo pri osebah, ki:

[
okviru delovne terapije pričeli s pro- nje. Temu sledi beleženje in shranjejektom merjenja statičnih sedežnih vanje podatkov. Celoten postopek
pritiskov (pressure mapping system). merjenja traja cca. 45 min za eno seTo je inštrument za merjenje statičnih dežno blazino.
sedežnih pritiskov (merjenje v mirovanju). Le-tega sestavljajo računalniški
sistem s skalo in prožno blazino s sen- Sistem merjenja pritiskov je
zorji oziroma merilniki živega srebra, ki zelo uporaben za nazoren
izmerijo tlak med osebo in podporno prikaz, kako spremembe
površino (sedežno blazino). Izmere ra- v drži in naklonu vozička
čunalniškega sistema pokažejo, kako vplivajo na porazdelitev
spremembe v drži in naklonu vozička pritiskov pri sedenju.
vplivajo na porazdelitev pritiskov pri
sedenju.
Pressure mapping system uporaMerjenje izvajamo v prostorih
delovne terapije, in sicer v sedečem bljamo pri osebah, ki:
položaju na vozičku, lahko pa tudi - so se že zdravile zaradi kožne razjede
in prihajajo na predpis nove sedežne
leže v postelji z nameščeno posteljblazine;
no blazino. Pod osebo namestimo
želeno sedežno
blazino, na blazino pa pravilno
namestimo živosrebrovo prožno
blazino. Sama namestitev zahteva
od uporabnika
veliko dvigovanja na vozičku
oz. če tega sam
ne zmore, uporabimo
sobno
dvigalo. Sedenje
z merjenjem traja
približno od 15
do 20 min. Med
merjenjem delovni terapevt z
vmesnim popravljanjem položaja
Prikazan povišan pritisk (rdeče točke) na obeh sedničnih grčah
sedenja uporab- Prikazan povišan pritisk (rdeče točke) na obeh sedničnih grčah
nika opazuje delovanje sedežnih pritiskov na zaslonu. - imajo na koži v predelu sedala znake
Postopek traja, dokler ne dobimo žerazjede, kar se kaže z rdečino in oteklino;
lenega položaja oziroma optimalnega pritiska (podlaganje, premeščanje, - imajo visoko poškodbo hrbtenjače
sprememba kotov sedeža na vozičku,
in so popolnoma nepomične ali pasivne;
sprememba višine podnožnikov …).
Merimo pravilno in nepravilno sede- - imajo težave s pravilnim sedenjem
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oziroma držo na vozičku.
V URI Soča se merilni sistem
uporablja kot eden izmed merilnih
inštrumentov pri delovnoterapevtskem procesu. Izbrane ali testirane
sedežne blazine nikoli ne izberemo
samo na osnovi izmerjenih podatkov.
Izmere služijo le kot izhodišče za izbiro sedežne blazine. Naj poudarim, da
je imenovani sistem razvit v raziskovalne namene in ne za klinične meritve. Le-ta mora biti pravilno uporabljen in interpretiran. Sam sistem
zahteva vsakokratno umerjanje oz.
kalibracijo.
Sistem merjenja pritiskov je zelo
uporaben za nazoren prikaz, kako spremembe v drži in naklonu vozička vplivajo na porazdelitev pritiskov pri sedenju. V tem primeru
je pomembno, da
na zaslonu s premikanjem telesa
uporabnika
ali
električnim gibanjem kota sedenja
vizualno spremljamo spreminjanje
in
porazdelitev
pritiskov. Merjenje
v
delovnoterapevtski obravnavi
lahko
zagotovi
uporabne informacije za aplikacijo in predpis nekaterih sedežnih
blazin.
Za merjenje
sedežnih
pritiskov v času rehabilitacije se skupno odloči celotni rehabilitacijski tim.
V primeru zunanjih ali ambulantnih
uporabnikov pa se za merjenje odloči
specialist fiziater pri pregledu s predčasno veljavno napotnico za ambulantni pregled.
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Asist. Daniel Globokar, dr. med., spec. FRM | Spletno orodje

ELEARNSCI.ORG
V zadnjem stoletju smo priča neverjetnemu napredku v tehnološkem razvoju, predvsem
v dostopnosti do informacij. Združenje ISCoS je prevzelo pobudo razširjanja informacij s
področja medicinsko-rehabilitacijske obravnave ljudi po poškodbi hrbtenjače in pripravilo izobraževalno orodje elearnSCI.org, ki je na spletu dostopno vsem.

V

ečina med nami s pametnimi
mobilnimi telefoni, prenosniki,
tablicami, pametnimi televizorji in klasičnimi osebnimi računalniki
vsakodnevno išče zanimive informacije na svetovnem internetnem spletu.
Splet je postal že dobesedno vzporeden svet, ki se širi z neverjetno hitrostjo.
Vsaka informacija pa
nima prave vrednosti
in veljave, če ni razširjena in dostopna vsakomur.
Obveza za nudenje
relevantnih, preverljivih
in resničnih informacij
je zelo pomembna tudi
za medicinsko znanost.
V času kongresa ESCIF
v Nottwilu smo bili seznanjeni z izobraževalmi orodjem elearnSCI.
org, ki ga je pripravilo
združenje ISCoS.
Združenje
ISCoS
je prevzelo pobudo k razširjanju informacij, priporočil in smernic medicinsko-rehabilitacijske obravnave ljudi
po poškodbi hrbtenjače. ElearnSCI.org
predstavlja orodje, ki bi lahko pomagalo pri premoščanju razlik v kakovosti
obravnave, kar velja zlasti za manj tehnološko dostopen del držav tretjega
sveta. Pri razvoju tega orodja je sodelovalo 332 vodilnih medicinskih strokovnjakov in pedagogov s celega sveta, s
čimer so želeli izpostaviti tudi očitne
38

razlike v razpoložljivosti tehnološke
opreme in medicinskega osebja. The
Asian Spinal Cord Network (ASCoN), Indian Spinal Injuries Centre (ISIC), Livability and the Lifetime Care and Support
Scheme so bili z ISCoS partnerji pri razvoju elearnSCI.org, s finančno podporo združenja Access to Health Care.

ElearnSCI.org je sestavljen iz 7 modulov, ki so razdeljeni na podmodule.
Prvi modul »Overview for the whole
team« – uvodni modul za celotni tim
vsebuje osnovne informacije obravnave po poškodbi hrbtenjače. Naslednjih
5 modulov je namenjenih zdravnikom,
medicinskim sestram, fizioterapevtom,
delovnim terapevtom, tehnologom,
kliničnim psihologom, socialnim delavcem in skrbnikom. Zadnji – 7. modul
je namenjen področju preventive po-

škodb hrbtenjače. Predstavitev vsakega od modulov je zasnovana na identičen način. V prvem delu je natančno
in predvsem koncizno predstavljeno
specifično področje, sledi izobraževalni del, kjer za posamičen praktičen
klinični primer izbiramo med možnimi pravilnimi trditvami, ki se nanašajo nanj. V naslednjem
delu podmodula so
zbrani vsi viri literature,
v katerem si zahtevnejši bralec lahko poišče
relevantno literaturo.
V četrtem, t.j. zadnjem
delu podmodula je pripravljen samoizobraževalni del, v katerem lahko preverimo osvojeno
znanje.
Modul, namenjen
zdravnikom, logično zaobjame vsa pomembna
področja medicinske rehabilitacije – prehospitalno obravnavo, ocenjevalno klinično
orodje, nujno stanje in postopke takojšnje obravnave po nastanku poškodbe
hrbtenjače, zgodnjo oskrbo poškodbe
hrbtenice in hrbtenjače, problematiko in
oskrbo respiratornega sistema, prehransko ukrepanje, oskrbo genito-urinarnega
trakta (sečila in prebavila, spolnost in reprodukcija), zgodnje in kasne zaplete po
poškodbi hrbtenjče (podrobno zaplete
mišično-skeletnega sistema, bolečine,
respiratornega sistema, srčno-žilnega

[
sistema, sečil in prebavil, razjed zaradi
pritiska, psihiatričnih motenj – depresije), posebnosti obravnave poškodbe
hrbtenjače pri otrocih, SCI in staranje, zarodne celice ter psihosocialno področje,
namenjeno zdravnikom v rehabilitaciji.
Vse predstavljene vsebine so na voljo za
prenos v pdf obliki. Vsebina posamičnih
podmodulov je tako obsežna, da bi za
predstavitev enega potrebovali celotno
številko revije Paraplegika. Predstavitve
so obsežne in obenem natančne, izjemno vrednost predstavljajo citirani viri
literature, kjer zahtevnejši uporabnik
pridobi še podrobnejše informacije. Pri

Za razvoj tega izobraževalnega orodja je 332 strokovnjakov potrebovalo relativno malo časa.
vseh modulih je možno zapisati komentar, prositi za dodatno razlago ali
pomoč pri specifičnem problemu – v
obliki email sporočila. V uvodnem delu

podmodula si lahko poiščemo področje, ki nas trenutno najbolj zanima, ali
vpišemo ključno besedo.
Za razvoj tega izobraževalnega
orodja je 332 strokovnjakov potrebovalo relativno malo časa, projekt je bil
odobren na konferenci v New Delhiju
oktobra 2010, pri pripravi je sodelovalo
36 držav. V prečiščevanju ogromne količine podatkov je sodelovalo 28 skupin
strokovnjakov, ki so se posvetile vsebini
posamičnih pomodulov, celotno gradivo je dokončno oblikoval znanstveni in
pedagoški odbor IScoS. ElearnSCI.org
je bil predstavljen in predan v uporabo
v času mednarodne konference IScoS,
septembra 2012. Snovalci obljubljajo,
da bo orodje stalno posodobljeno z
nadaljnjim tehnološkim razvojem in
napredkom medicinske znanosti. Vsebina orodja elearnSCI.org je prosto
dostopna slehernemu uporabniku, ki
opravi brezplačno registracijo na naslovu http://www.elearnsci.org/. Omogočeno je pridobivanje in shranjevanje
vseh predstavljenih vsebin eleanSCI.
org na internetu, uporabniki so seveda
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zavezani k citiranju teh vsebin, če jih
predstavljajo kje drugod.
V viziji združenja IScoS so zapisane
plemenite misli o promociji prostega
in preprostega pristopa k relevantnim
izobraževalnim vsebinam s področja
kvalitetne oskrbe poškodb in obolenj
hrbtenjače, namenjene zdravstvenim
strokovnjakom, uporabnikom, družinskim članom, skrbnikom, snovalcem
in odgovornim za izvajanje zdravstvene dejavnosti oziroma celotni družbi.
Iz vizije logično izhaja poslanstvo vseh
odgovornih, ki je usmerjeno v stalno
izboljševanje kvalitete ljudi po poškodbi hrbtenjače. Upam si trditi, da
bo vsak uporabnik navdušen, saj ponuja možnost pridobivanja koristnih,
veljavnih informacij in priporočil. ElearnSCI.org je idealno orodje za študij
študentom medicine, fizioterapije,
delovne terapije, psihologom, socialnim delavcem in ostalim strokovnim
sodelavcem.
ElearnSCI.org je torej na voljo za
uporabo, prosto dostopno po opravljeni registraciji. Izkoristimo ga!

Dane Kastelic | Izkušnje uporabnikov pri uporabi pripomočkov za gibanje

BITI INVALID JE DANES PRESTIŽ
Na URI – Soča je 30. maja 2013 potekalo strokovno srečanje, izobraževalni seminar z naslovom »Možnosti za gibanje pri osebah z okvaro hrbtenjače«, ki ga je vodil predstojnik
Oddelka za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače prim.mag. Rajmond Šavrin,
dr. med..

P

ri izvedbi strokovnega posveta
sem na povabilo organizatorja
prim. Rajmonda Šavrina kot
predstavnik Zveze paraplegikov Slovenije sodeloval na simpoziju, kjer sem
lahko podal razmišljanje o pomembno-

sti medicinskih pripomočkov za paraplegike kakor tudi druge gibalno ovirane z vidika uporabnikov. Vse prevečkrat
se dogaja, da o naših pripomočkih ter
tem, kaj je za nas dobro, odločajo drugi
deležniki. Tako se invalidi kot uporabni-

ki v praksi soočamo z medicinskim pripomočkom, na katerega pri pridobitvi
nismo imeli veliko vpliva.
Dvajsetminutno predavanje je bilo
sestavljeno iz treh sklopov, ki jih imamo
paraplegiki in tetraplegiki največkrat
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pred očmi po poškodbi ali obolenju. Kot
prvo se spopadamo s prilagajanjem na
drugačen način življenja, saj je potrebno
le-tega temeljito spremeniti. Zavedati se
pričnemo, da bomo preostanek življenja
preživeli na invalidskem vozičku. Tu so

Ekonomsko stanje večine
invalidov je zelo nizko.
še težave z inkontinenco, ki ji niti končno stanje niti čas ne prineseta izboljšanj.
Zelo obremenjujoče so tudi motnje pri
spolnih funkcijah, ki načnejo vsako samozavest, in to kljub napredkom medicine na tem področju. Veliko skrbi nam
povzroča, kako nas bo sprejela okolica
in najbližji, ter nenazadnje velik KAKO
nastaja pri zagotavljanju lastne eksistence, saj so naše gibalne zmožnosti zelo
spremenjene v primerjavi z življenjem
pred poškodbo. Teh pet načelnih vprašanj je na začetku najpogostejših in najaktualnejših za posameznika.
In že se srečamo z ustreznimi medicinskimi pripomočki, ki so bistvenega
pomena za uspešno rehabilitacijo kakor tudi za zavarovance oz. uporabnike.
Dejstvo je, da je uporabnik s kvalitetnim
in ustreznim medicinskim pripomoč
kom bolj zainteresiran za rehabilitacijo,
kar posledično pomeni hitrejše okrevanje, vrnitev v domače okolje in na
delovno mesto. Zaradi tega bi morala

Povprečna doba, preživeta
na invalidskem vozičku, je
pri zajeti populaciji 24,76
let.
naša zdravstvena zavarovalnica bolj
upoštevati strokovnjake in zavarovance pri predpisu zahtevanih medicinskih
pripomočkov. Srečujemo se s preveč
nizkimi cenzusi in različnimi admini40

strativnimi ovirami, ki grenijo življenje
zdravnikom in zavarovancem.
V vsakem pogledu bi morala zdravstvena zavarovalnica večji poudarek
nameniti preventivi. Tako bi se posledično zmanjšale bolezni in poškodbe
na sečilih, manj bi bilo dolgotrajnega
zdravljenja preležanin, manj poškodb
zaradi obrab in deformacij sklepov, ramenskega obroča, zapestij ... Ni vseeno,
ali desetkrat na dan preložiš voziček, ki
ima 20 ali pa le 5 kg, kakršni so trenutno na tržišču. Dejstvo je, da bi ustrezen medicinski pripomoček enormno
lahko zmanjšal finančno obremenitev
zdravstvene zavarovalnice, če izhajamo iz dejstva, da smo paraplegiki in
tetraplegiki za vse življenje odvisni od
njih. Starostna doba se tudi pri nas dviguje in je po zadnjih podatkih Zveze
paraplegikov Slovenije 58,91 let, v kar
je zajeto 1049 članov, poškodovanih
ali obolelih na hrbtenjači. Povprečna
doba, preživeta na invalidskem vozičku, je pri zajeti populaciji 24,76 let.
Navedena predhodna dejstva in
ugotovitve bistveno vplivajo na našo
kvaliteto življenja. Na tržišču imamo
ustrezne in kvalitetne medicinske pripomočke, ki pa niso vsi dostopni, saj jih cenovni standard ZZZS ne krije. Ker so zelo
dragi, so težko dostopni paraplegikom
in tetraplegikom. Iz tega lahko zaključim,
da je biti dandanes invalid stvar prestiža
(le kdo si ga želi?) glede na vse medicinske pripomočke, ki jih moramo v glavnini doplačevati zaradi izredno nizkega cenovnega standarda naše zavarovalnice.
Ekonomsko stanje večine invalidov
je zelo nizko. So na robu eksistence, kar
pa še ni vse, saj je potrebno doplačevati tudi pri nekaterih zdravilih; ustrezni
in zdravi prehrani, ki je nasploh zelo
pomembna za ohranjanje zdravja, se
lahko kar odpovemo. Ker če vse to seštejemo, so družinski in osebni proračuni dodatno obremenjeni le zato, ker
smo invalidi. Kako naj bomo potem v
dobri psihični in fizični kondiciji, manj

obremenjujoči za okolico, če pa večina
nima zagotovljenih niti osnovnih življenjskih pogojev, kar je predpogoj, da
smo aktivni državljani, zadovoljni zavarovanci in dobri davkoplačevalci.
Zato pričakujemo od strokovnjakov in zdravstvene zavarovalnice v
procesu vseživljenjske rehabilitacije,
da upoštevajo želje in potrebe uporabnikov pri predpisovanju medicinskih pripomočkov. Pri tem je za uresničitev potrebno, da ZZZS nemudoma
dvigne cenovne standarde in poenostavi postopke za pridobitev ustreznih
medicinskih pripomočkov, ki jih povzročajo razne zavrnitvene kontrole. Za
paraplegike in tetraplegike bi bilo smiselno uvesti vsaj letne naročilnice za
medicinske pripomočke. Neobhodno
je potrebno intenzivno sodelovanje

Od strokovnjakov in zdravstvene zavarovalnice pričakujemo, da v procesu
vseživljenjske rehabilitacije
upoštevajo želje in potrebe
uporabnikov pri predpisovanju medicinskih pripomočkov..
med stroko, zavarovalnico ter uporabniki. In če bomo vsi deležniki ustrezno
sodelovali, lahko pričakujemo, da ko
bomo potrebovali ustrezen pripomoček, bomo le-tega lahko prejeli v tednu
dni oz. bo popravilo lahko opravljeno
v enem dnevu. V bližnji prihodnosti se
lahko dogodi, da bo medicinska tehnologija toliko napredovala, da bodo
poškodbe in obolenja na hrbtenjači
sanirani ter bomo z operacijske mize
odkorakali kot od zobozdravnika. Saj
je pionir znanstvene fantastike Jules
Verne najavil in razvil to tezo v eni izmed svojih knjig že daljnega leta 1870.
Kdo ve? Mogoče pa se bodo invalidski
vozički vrteli v prazno!
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Zbrala Mirjam Kanalec | Koristne informacije

DOBRO JE VEDETI
Zakonodaja omogoča določenim vrstam invalidnosti kar nekaj ugodnosti.
MLADI INVALIDI
Pravici staršev po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih:
• dodatek za nego otroka: 90 dni
po rojstvu otroka – pravica se
prizna od rojstva otroka – oziroma
kadarkoli do otrokovega 18. oziroma
26. leta starosti (202,17 €)
Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev
za otroka, ki potrebuje posebno nego in
varstvo. Do dodatka je upravičen, dokler
trajajo razlogi oziroma do otrokovega
18. leta starosti.
• delno plačilo za izgubljeni dohodek: 30 dni pred prenehanjem
delovnega razmerja oziroma najkasneje 60 dni po prenehanju delovnega razmerja, vendar najdlje do 18.
leta starosti otroka s težko motnjo v
duševnem razvoju ali težko gibalno
oviranega otroka
Delno plačilo za izgubljeni
dohodek je osebni prejemek, ki ga
prejme eden od staršev, kadar prekine
delovno razmerje ali začne delati krajši
delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju
ali težko gibalno oviranega otroka. Pravico lahko uveljavlja tudi eden od
staršev, ki neguje in varuje dva ali več
otrok, ki potrebujejo posebno nego in
varstvo.

hude invalidnosti ne morejo oskrbovati
in negovati sami, njihovi svojci pa take
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Pri pomoči na domu gre za različne
oblike organizirane praktične pomoči
in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti
potrebo po institucionalnem varstvu, v
drugi družini ali drugi organizirani
obliki. Storitev se prilagodi potrebam
posameznega upravičenca in obsega
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov.
V skladu s 43. členom Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
3/07 – uradno prečiščeno besedilo;
ZSV) je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč na
domu. Občina tako izbere izvajalca
storitve na svojem ozemlju, občina da
soglasje k ceni storitve, z višino svoje
subvencije pa lahko občina tudi vpliva na višino cene storitve, ki jo plača
uporabnik. ZSV tudi določa, da se pomoč na domu financira iz proračuna
občine, in sicer najmanj v višini 50 %
stroškov.

POMOČ NA DOMU
Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge pogoje za življenje v svojem
bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali

Podjetje Doktor 24 d.o.o. se
ukvarja s teleoskrbo na domu. V
sodelovanju s Telekomom Slovenije so pripravili storitve SOS
doma, SOS mobilni in SOS zdravnik.
SOS Doma je storitev s stacionar-

no postajo in ostalimi pripomočki,
ki vam preko pritiska na rdeči gumb
omogoča stik s klicnim centrom.
SOS Mobilni je storitev z zelo podobno funkcionalnostjo kot SOS
doma, vendar je namenjena za širši
krog gibanja. Pomeni, da dobite mobilni telefon, ki ima SOS gumb (gumb
rdeče barve), ki ga lahko uporabite
z vašo obstoječo kartico mobilnega operaterja. Poglavitna prednost
je, da imate aparat neprestano ob
sebi, tudi ko se oddaljite od doma.
Aparat ima vgrajen tudi senzor padca, kar pomeni, da v primeru vašega
padca sam sproži klic v klicni center.
SOS ZDRAVNIK je storitev, ki vam
omogoča, da imate 24ur na dan vse
dni v letu možnost poklicati zdravnika
splošne medicine in ga povprašati za
nasvet v zvezi z vašim trenutnim zdravstvenim stanjem.
POPUSTI INTERNET
Telekom – SiOL: Novi naročniki z
veljavnim potrdilom o statusu invalida
lahko pri mesečni naročnini uveljavljate popust v višini 2 EUR (z DDV). Popust
se nanaša na mesečno naročnino. Za
uveljavitev popusta za invalide morate
predložiti člansko izkaznico invalidskega društva in fotokopijo sklepa o invalidnosti. Več na spletni strani: http://
www.siol.net/Akcije/Ugodnosti_za_
nove_narocnike/Popust_za_invalide.
aspx
Amis: 10 % popust na vse storitve
T-2: ni popusta
Telemach: ni popusta
Tuš: ni popusta
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Dane Kastelic | Čezmejno povezovanje

bolj pojavljala ideja, da se sorodne organizacije na tem območju na začetku
neformalno povežemo za boljšo skupno prihodnost prebivalcev s para- ali
tetraplegijo. S tem bi zagotovili boljši
pretok informacij na področju socialne
Prvo mednarodno srečanje nacionalnih organizacij pa- in zdravstvene zakonodaje v posameraplegikov in tetraplegikov jugovzhodne Evrope. Zakaj znih državah uveljavljanja primerov
sploh povezani v prihodnosti?
dobrih praks in nenazadnje izmenjave
na športnem in kulturnem področju.
Ravno ustrezna koordinacija dela in
veza paraplegikov Slovenije je sti skandinavskih držav, ki so družno dogodkov organizacij iz zainteresiraže v preteklosti igrala vodilno skupaj zastopale interese na različnih nih držav je bila povod za podpis mevlogo na področju čezmejnega področjih, med sabo pa tudi odlično moranduma o sodelovanju, ki smo ga
sodelovanja sorodnih organizacij in je sodelovale. In počasi je zorela ideja o uskladili z organizacijami podpisnicapobudnica povezovanja med paraple- tesnejšem povezovanju organizacij, ki mi. Sporazum o sodelovanju je odprt
giki. V letu 2003 smo tako prvič osno- vključujejo paraplegike in tetraplegike tudi za ostale države v regiji in soseščivali povezavo na športnem področju, na področju jugovzhodne Evrope. Ve- ni. Memorandum bomo 30. septemko smo ustanovili mednarodno ligo v liko informacij smo dobili od kolegov bra podpisali v Pacugu pod pokrovikošarki na vozičkih, kjer je sodelovalo športnikov in počasi so se tkale vezi teljstvom Zunanjega ministrstva RS
osem ekip pod imenom Alpe Adria, kar tudi z vodstvi zvez paraplegikov. Vse- in ministra Karla V. Erjavca, saj tudi
je bilo tudi podlaga za razmišljanje o skozi smo sodelovali s kolegi s Hrvaške, naša država podpira tovrstno povezopovezovanju na področju organizacij, saj nam je to omogočala naša bližina, vanje regije. V okviru štiridnevnega akki zastopajo paraplegike in tetraplegi- kakor tudi s paraplegiki iz Bosne, nato tivnega programa se bodo udeleženci
ke v posameznih državah. Vseskozi je smo navezali stike s predstavniki Srbije srečali tudi z državnim sekretarjem
bila vizija naše organizacije, da imamo in Makedonije. Z Makedonci smo pri- Dejanom Levaničem in direktorico
v tem sekulariziranem svetu edino per- šli v stik preko našega veleposlaništva direktorata za invalide Dragico Bac
spektivo, če smo med sabo povezani in in na koncu še s kolegi iz Črne Gore, z Ministrstva za delo družino, socialne
si posledično s skupnimi nastopi in raz- Albanije in Kosova. Iskali smo stike zadeve in enake možnosti, predsedniličnimi akcijami izborimo svoje mesto v tudi z Bolgarijo in Grčijo, vendar smo kom NSIOS Borisom Šuštaršičem,
posamezni državi. Da se ne izgubimo bili seznanjeni, da niso organizirani po ljubljanskim županom Zoranom Janv nekem sivem povprečju invalidskega podobnem principu kot omenjene kovičem, direktorjem FIHO Štefavarstva, kjer najtežje vrste invalidov ve- države. V zadnjih dveh letih smo imeli nom Kušarjem in županom Občine
dno potegnejo najkrajši konec v kolaču nekaj izmenjav s Srbijo in Makedonijo, Piran Petrom Bossmanom; zadnja
kjer smo izmenjali izkušnje in dobre navedena bosta poleg Ministrstva za
socialne politike.
Naša Zveza je imela aktivno vlo- prakse, ter v sklopu tega se je vedno zunanje zadeve tudi delno sofinancirala to mednarodno srečanje, ki
go pri ustanavljanju Evropbo potekalo od 27. septembra
ske zveze paraplegikov v
do 2. oktobra v Domu paraletu 2006, ko smo na prvem
=YH]DSDUDSOHJLNRY6ORYHQLMH
plegikov. Vsem udeležencem
kongresu omenjeno asociacijo tudi formalno ustanobomo predstavniki Zveze
6DYH]SDUDSOHJLÏDUDLNYDGULSOHJLÏDUD
+UYDWVNDXGUXJD
Srbije - SPIKS
SDUDSOHJLÏDUDLWHWUDSOHJLÏDUD
paraplegikov predstavili naše
vili s kratico ESCIF. In od leta
delo, projekte in uspehe, ki jih
2008 imamo v petčlanskem
POVEZANI V
dosegajo člani v domačem in
upravnem odboru svojega
PRIHODNOSTI!
6DYH]XGUXĻHQMD
8QLMDSDUDSOHJLÏDUDL
SDUDSOHJLÏDUD&UQH*RUH
REROMHOLKRGGMHÏMHSDUDOL]H
Bosne i Hercegovine
svetovnem merilu. Udeleženpredstavnika. V začetku, ko
ci bomo na okrogli mizi iskali
sem se osebno udeleževal
odgovore o naši bodočnosti
različnih kongresov ESCIF-a,
Shoqates se Paraplegjikeve
1DFLRQDOQLRWVRMX]QDOLFDVR
GKHSDUDOL]HVVHIPLMYH
telesen invaliditet na Makedonija te Kosoves – HandiKOS
Mobilnost Makedonija
in zakaj biti sploh povezani v
me je vedno pritegnilo dejShogata e Invalideve Para & Tetraplegijke
te Shiperise-Albanija
stvo o neformalni povezanoprihodnosti?!

OD IDEJE DO DEJANJA

Z
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Mirjam Kanalec | Memorandum o sodelovanju paraplegikov jugovzhodne Evrope

»GRE ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE
NAŠEGA ŽIVLJENJA«
Zveza paraplegikov Slovenije je od 27. septembra do 2. oktobra v Domu paraplegikov
Pacug gostila mednarodno srečanje nacionalnih organizacij paraplegikov in tetraplegikov iz držav jugovzhodne Evrope.

I

deja o medsebojnem sodelovanju
oseb s poškodbo hrbtenjače v državah Balkana je nenehno naraščala, saj čeprav živimo v različnih državah,
nas družijo enaki problemi. Poleg tega
se cel svet povezuje – zakaj se ne bi še
paraplegiki?! In tako je Zveza paraplegikov Slovenije kot pobudnica srečanja
k sodelovanju in podpisu memoranduma o sodelovanju povabila predstavnike nacionalnih organizacij s Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne
gore, Makedonije, Albanije in Kosova, ki
so se povabilu z navdušenjem odzvali.
Namero Zveze je pisno podprla tudi
predsednica evropske zveze paraplegikov ESCIF Jane Horsewell, srečanje

pa je potekalo pod pokroviteljstvom
Ministrstva za zunanje zadeve in ministra Karla Erjavca.
Dom v Pacugu v celoti prilagojen
Gostje so bivali v Pacugu, ker je naš
dom prirejen za samostojno bivanje
para- in tetraplegikov, saj so bili predstavniki povabljenih držav večinoma
na invalidskih vozičkih. Naši gostje
so bili nad njim navdušeni: »Najbolj si
bom zapomnil Dom paraplegikov, ki mi
je zelo všeč. Dostopen je v celoti, hkrati
pa ga vodite sami,« je povedal Afrim
Maliqi s Kosova. Tudi celotno srečanje
je večinoma potekalo v našem središču zdravja in počitnic, kjer so v natr-

Podpis memoranduma je potekal pod pokroviteljstvom Ministrstva za zunanje zadeve v
Domu paraplegikov v Pacugu. (foto: Tone Planinšek)

panem urniku udeleženci našli komaj
kaj časa za neformalna druženja. »Vi
Slovenci ste ludi,« je komentirala urnik
Elvira Bešlija iz BiH. Direktor Doma
Damjan Hovnik je s svojo ekipo poskrbel za vsako najmanjšo podrobnost
in po mnenju udeležencev več kot
zadovoljivo opravil vlogo gostitelja.
Sobota je bila delovna
Po dobrodošlici predsednika Zveze Daneta Kastelica in direktorja
Doma paraplegikov Pacug Damjana
Hovnika je projekt Evropskega socialnega sklada (ESS) »Invalid za invalida«
(IZI) predstavila vodja Barbara Slaček,
ki je pojasnila, kaj je Evropski socialni
sklad, kaj predstavlja in kakšne možnosti črpanja evropskih sredstev preko
resornih ministrstev imajo v Sloveniji
organizacije na voljo. Ob tej priložnosti
so si udeleženci ogledali tudi delavnico za popravilo medicinsko-tehničnih
pripomočkov, ki pa še ni povsem opremljena in bo delovala v sklopu projekta. O Zakonu o izenačevanju možnosti
invalidov (ZIMI), predvsem pa njegovem podzakonskem aktu, Pravilniku
o tehničnih pripomočkih in predelavi
avtomobila je spregovorila Mirjam
Kanalec: »Na pravilnik, ki bi omogočil
delno sofinanciranje prilagoditve avtomobila, slovenski paraplegiki čakamo že
skoraj dve leti.« Sledila je predstavitev
mehanizma za ročno upravljanje avtomobila, ki so ga razvili v podjetju Pes43
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Udeleženci mednarodnega srečanja na obisku pri piranskem županu (foto: Tone Planinšek)

jak d.o.o., direktor pa je na koncu en
mehanizem podaril Zvezi.
V popoldanskem času je goste z
delovanjem Nacionalnega sveta invalidskih organizacij v Slovenji seznanil
predsednik Boris Šušteršič, ki je našim južnim sosedom sporočil, da morajo biti vztrajni in zahtevni.
Pregnala jih je nevihta
Nedelja je bila namenjena ogledu
slovenske obale. Po sprejemu pri piranskem županu Petru Bossmanu
so naši gostje komaj uspeli zbežati v
zavetje vozil, saj je Tartinijev trg zajela neverjetna tromba. Zato so lepote
Izole in Portoroža lahko občudovali
le iz kombijev: ironično, vendar je neurje pojenjalo takoj, ko so se vrnili v
dom.
V popoldanskih urah je prvi potapljač inštruktor paraplegik Damjan
Peklar svoja znanja in skrivnosti globin predstavil navzočim.
Memorandum podprl zunanji minister
Erjavec
V ponedeljek je v Pacugu vse vrvelo od dogajanja, med drugim je bil tudi
Upravni odbor Zveze. Že v zgodnjih
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urah je v okviru okrogle mize »Povezava Zvez paraplegikov na področju
jugovzhodne Evrope in vključevanje
v Evropsko Zvezo paraplegikov ESCIF«
član Upravnega odbora ESCIF Jani
Trdina predstavil celostno delovanje
Evropske zveze paraplegikov (ESCIF):
od ureditve, sestave, namena, ciljev do
skupnih projektov in interesov. Vključitev Zveze v ESCIF in njene prednosti
je opisala Mirjam Kanalec. V nada-

ljevanju so podpisniki memoranduma
spregovorili o svojih organizacijah, položaju paraplegikov v njihovih državah
in zakonodaji. »Srečen sem, da živim v
Sloveniji,« je povedano komentiral Lutfi Abdullahu, ki se je rodil na Kosovu,
pomagal pa pri prevodu albanskim in
kosovskim udeležencem.
Med pripravami na popoldanski
slavnostni podpis memoranduma so
nas obiskali še predstavniki Rotary
cluba iz San Joseja iz Kalifornije, ki
so z zanimanjem prisluhnili našim težavam glede zaključitve gradnje Doma
paraplegikov.
Osrednji dogodek tega srečanja se
je začel z nagovorom predsednika Zveze paraplegikov Daneta Kastelica, ki
se je ministru Karlu Erjavcu zahvalil za
podporo pri organizaciji 1. mednarodnega srečanja in pripomnil: »Dejstvo
je, da živimo in delamo na tem prostoru,
ampak se medsebojno nismo poznali.
In tu smo zaznali priložnost, da lahko
nekaj storimo v dobro vseh prebivalcev,
ki imamo enako invalidnost. Zato je po
predhodnem posvetovanju s predstavniki organizirano današnje srečanje. Zveza
paraplegikov Slovenije je bila leta 2006 že
soustanoviteljica Evropske zveze paraple-

Podpisniki Memoranduma o sodelovanju so se zavezali k prizadevanju za medsebojno izmenjavo izkušenj in dobrih praks. (foto: Tone Planinšek)

[

VSREDIŠČU

]

45

[

VSREDIŠČU

]

gikov ESCIF in z današnjim dnem postaja
tudi formalna pobudnica združevanja ter
koordiniranja Zvez para- in tetraplegikov
na območju JV Evrope oz. zahodnega Balkana. Današnji podpis memoranduma o
sodelovanju je lahko zgodovinski mejnik
in vzor, kako paraplegiki presežemo razmišljanja posameznih politikov iz območja, od koder prihajamo, in se zavedamo,
da je sobivanje naša nadaljnja skupna
pot v prihodnost. Ravno zaradi slednjega
smo strnili vrste, saj gre za izboljšanje naše
kvalitete življenja.« Kastelic je poudaril,
da je podpis iztočnica, ki pomeni platformo za prihodnja podobna srečanja,
k sodelovanju pa bomo povabili tudi
druge države v regiji, kot so Grčija, Bolgarija, Romunija in Madžarska. Minister
Karel Erjavec je pripomnil, da podpira
različne oblike regionalnega sodelovanja in da lahko tovrstno povezovanje
pomeni priložnost za črpanje evropskih sredstev za potrebe invalidov. Piranski župan Peter Bossman je ocenil,
da so se razmere za invalide v občini
zadnja leta bistveno izboljšale, čeprav
se še pojavljajo napake.
Sledil je podpis Memoranduma o
mednarodnem sodelovanju, s katerim

Sprejemu na Štihovi sta se pridružili tudi direktorica Direktorata za invalide Dragica Bac in
sekretarka Tanja Dular iz MDDSZ. (foto: Tone Planinšek)

so se podpisnice zavezale k prizadevanju za medsebojno izmenjavo podatkov, izkušenj in dobrih praks, razvijanju
medsebojnega sodelovanja na področju zdravstvenega in socialnega varstva, vzpostavitvi mreže izmenjav na
kulturnem in športnem področju ter
omogočanju vzajemne uporabe kapacitet v lasti ali upravljanju podpisnic za

Tiskovna konferenca po podpisu memoranduma
(foto: Tone Planinšek)
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namene počitnikovanja, izobraževanja
in rehabilitacije.
Ljubljana v znamenju sprejemov
Zadnji dan delovnega srečanja se
je dogajanje preselilo v Ljubljano, ki je
bilo v znamenju sprejemov. Najprej jih
je sprejel direktor Fundacije invalidskih
in humanitarnih organizacij Štefan
Kušar ter jim s projekcijo podatkov
in shem predstavil vlogo ter pomen
Fundacije v slovenskem prostoru. Za
vse je bila najbolj zanimiva prestavitev sistema financiranja, ki za večino
organizacij predstavlja redni in glavni
vir dohodkov. »Tudi mi si želimo takega
načina financiranja,« je dejal Mihailo
Pajević iz Srbije. Pred sprejemom pri
gostiteljici Zvezi paraplegikov Slovenije so se za kratek čas ustavili na Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine, kjer so spoznali delovanje enega
od devetih društev Zveze, ki jim ga je
predstavil predsednik Gregor Gračner.
Na sedežu Zveze so Dane Kastelic ter njegovi sodelavci goste seznanili s poslanstvom in dejavnostjo
organizacije slovenskih paraplegikov

[
in tetraplegikov vse od ustanovitve
pa do danes, ko s ponosom lahko
trdimo, da smo Zvezo pripeljali do
ene najbolj prepoznavnih invalidskih
organizacij v Sloveniji. »Kot da živimo
v drugi galaksiji,« je bila presenečena
in hkrati žalostna Nataša Borović iz
Črne gore.
Sprejemu na Štihovi sta se pridružili tudi direktorica Direktorata za invalide Dragica Bac in sekretarka Tanja
Dular iz MDDSZ, ki sta predstavili
ureditev invalidskega zakonodajnega
področja v Sloveniji. Med drugim so
se dotaknili aktualnih razmer v Sloveniji. Beseda je stekla o vinjetah in
davku na nepremičnine. Sogovornici
sta poudarili, da na tem področju ne
sme priti do krivic tistim, ki zaradi invalidskega vozička potrebujejo večji prostor za gibanje. Po obstoječem predlogu bi namreč država to obdavčila.
Na to diskriminacijo je Zveza pristojno
ministrstvo že opozorila in pridobila
podporo ministrice dr. Anje Kopač
Mrak. Podobno podporo lahko pričakujemo tudi pri vinjetah, saj smo bili
ob izmenjavi informacij seznanjeni,
da so invalidi v nekaterih sosednjih
državah plačila cestnin za avtoceste
oproščeni.
Bistvena je izmenjava izkušenj
Bistvo tega združevanja je izmenjava izkušenj, primerov dobrih
praks v posameznih državah in razvid trenutnih razmer. Slovenija ima
precej prednosti pred drugimi, zakaj torej le-teh ne bi podelili z drugimi. Pričakujemo več sodelovanja
na športnem področju, kjer Zveza
že nekaj časa vodi ligo košarkarjev, v
kateri nekatere od povabljenih držav
že sodelujejo, in kulturnem področju, saj imajo naši slikarji pomemben vpliv v mednarodnem merilu.
In kaj so zaključili udeleženci tega srečanja? Da je ta podpis začetek dobrega in dolgoletnega sodelovanja.

Izjave nekaterih udeležencev
memoranduma

KARL ERJAVEC, Minister za zunanje zadeve
»Kot minister za zunanje zadeve
podpiram regionalno sodelovanje na
različnih področjih: od političnega do
povezovanja civilne družbe. Mislim, da
je današnji dan zgodovinski dan, saj
sem prepričan, da se bo svet vedno bolj
povezoval. V okviru tega imamo tako
imenovano jadransko-jonsko makroregijo, ki je namenjena črpanju različnih
vrst evropskih sredstev. Ta so med drugim namenjena tudi za infrastrukturo,
pomembno v tistem delu o dostopnosti za invalide. Zato menim, da je tako
povezovanje izjemno pomembno.«

PETER BOSSMAN, župan občine
Piran
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»Občudujem vas, občudujem vse
invalide. Ne potrebujete usmiljenja,
potrebujete samo, da omogočimo
pogoje, v katerih boste lahko po svojih
močeh prispevali k državi. Na področju
dostopnosti okolja so se zadnja leta
stvari močno izboljšale. Zavedamo se,
da so med nami osebe, ki imajo težave pri gibanju. Pri načrtovanju javnega
okolja upoštevamo zahteve glede dostopnosti. Nismo vedno uspešni, včasih
naredimo tudi kakšne napake. Ravno
sedaj pripravljamo ureditev pešpoti
med Piranom in Fieso, ki bo popolnoma dostopna tudi za osebe na invalidskih vozičkih. Morate biti glasni, da vas
bomo slišali.«

DANE KASTELIC, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije
»Podpis memoranduma o sodelovanju je zgodovinski mejnik in vzor,
kako lahko paraplegiki presežemo
razmišljanja posameznih politikov z
območja, od kjer prihajamo. Zavedamo se, da je sobivanje naša nadaljnja
skupna pot v prihodnost. Ponosen
sem, da je naši Zvezi prvi od invalidskih organizacij uspelo za skupno mizo
pripeljati predsednike osmih držav.
Nekateri med njimi se med sabo sploh
niso poznali, čeprav vsi delajo za izboljšanje kvalitete življenja svojih članov.
Prepričan sem, da je memorandum
platforma za izmenjavo dobrih praks
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na zakonodajnem področju kakor tudi
povezovanje med paraplegiki in tetraplegiki tega območja na različnih interesnih in športnih področjih.«

načinu financiranja in organizaciji programskih aktivnosti držav v regiji. Nekatere države podpisnice, predvsem
Slovenija, imajo precej boljšo organizacijo in preko Fundacije razpolagajo
s precejšnjimi finančnimi sredstvi, ki
omogočajo več storitev in programov
za člane. Želimo izmenjati izkušnje o
delu in najti način, kako bi izboljšali položaj naše organizacije in črpali
evropska sredstva. Prišli bomo do
novih spoznanj, pri čemer bodo pridobljene informacije koristne za delo
SPIKS-a v bodoče.«

MANDA KNEŽEVIĆ, predsednica
Hrvatske udruge paraplegičara i
tetraplegičara
»Zelo sem zadovoljna, da je prišlo do tega srečanja, saj tako izvemo,
kako osebe z invalidnostjo živijo v državah, ki so v bližini. Najpomembnejša
je izmenjava izkušenj in podpora drug
drugemu, posebej tistim, ki nimajo niti
osnovnih tehničnih pripomočkov.«

MIHAILO PAJEVIĆ, predsednik Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, SPIKS
»SPIKS je krovna organizacija, ki
združuje 26 društev v Srbiji, in je bila
ustanovljena leta 1991. S podpisom
memoranduma o sodelovanju pričakujemo izmenjavo informacij o delu,
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ELVIRA BEŠLIJA, generalni sekretar Unije paraplegičara i oboljelih
od dječje paralize Bosne i Hercegovine
»Vesela sem, da sem danes tu in
smo podpisali skupen dogovor o sodelovanju. Para- in tetraplegiki imamo
povsod enake težave, ki pa jih rešujemo različno, odvisno od tega, iz katere
države smo. S podpisom memoranduma pričakujem, da bomo imeli možnost izmenjave izkušenj ter primerov
dobre prakse. Vse je odvisno od nas,
koliko bomo pripravljeni sodelovati.
Vsak pogovor, srečanje in druženje nas
krepi, širi poznanstva in prijateljstva, ki
so zelo pomembna. V Bosni in Hercegovini nam bo sodelovanje pomagalo, da bomo našo organizacijo boljše
predstavili, saj smo s tem dosegli višji
nivo vključenosti.«

NATAŠA BOROVIČ, predsednica
Saveza udruženja paraplegičara
Crne Gore
»Ko je Dane ob obisku Črne gore
predstavil idejo o podpisu memoranduma držav iz jugovzhodne Evrope,
mi je postala takoj zanimiva. V enotnosti in povezanosti vidim več možnosti za izboljšanje položaja oseb z
invalidnostjo, hkrati smo tudi močnejši in bolj prepoznavni, ne samo v
svojih državah, temveč v celotni regiji. Izmenjava izkušenj in dobrih praks
med državami je vedno dobrodošla,
saj predstavlja izhodiščno točko pri dialogu s predstavniki oblasti. Kontakti,
ki smo jih ob tej priliki vzpostavili, so
pomembni pri bodočih aktivnostih ali
skupnih projektih. Upam, da bodo srečanja postala tradicionalna.«

BRANIMIR JOVANOVSKI, predsednik Nacionalniot sojuz na lica so
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telesen invaliditet na Makedonija
– Mobilnost Makedonija
»Naša zveza ima preko 7.200 invalidov z različnimi diagnozami invalidnosti, med katerimi je tudi preko 500
para- in tetraplegikov. Vesel sem, da
smo pred dvema letoma začeli to sodelovanje prav tu v Pacugu. Mislim, da je
podpisovanje memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področju
uresničevanja pravic za para- in tetraplegike v državah jugovzhodne Evrope en motiv več, da skupaj delujemo,
izmenjujemo izkušnje ter izborimo ali
izboljšamo pravice za naše člane. Nivo
uslug in standardov je v vsaki državi
drugačen. Nekatere države prednjačijo v enih stvareh, druge v drugih. Moj
splošni vtis pa je, da imamo vsi kar precej dela v svojih državah, da izboljšamo
pravice osebam z invalidnostjo. Imamo
še veliko prostora za delo in menim,
da bomo s skupnim delovanjem lahko
močneje pristopili k borbi z državnimi
institucijami.«

DELODRUŠTEV
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področju zdravstva, zato bomo to
konferenco izkoristili za izboljšanje
stanja na tem področju. Slovenski paraplegiki imajo neverjetno prednost,
ker imajo svoj rehabilitacijski center. Informacije, ki sem jih dobila ne
tem srečanju, bom prenesla članom
upravnega odbora, potem bomo od
albanske države zahtevali tisto, kar
funkcionira in živi v sosednjih državah.
Najpomembnejše je, da smo organizacije iz različnih držav s podpisom
memoranduma združene, kar pomeni, da smo močnejše.«

AFRIM MALIQI, direktor Shoqates
de Paraplegjike dhe paralizes se
fёmijёve te Kosoves - HandiKOS
»Za nas je to resnično velik dogodek, posebej zato, ker želimo izmenjati
izkušnje in izvedeti, kako živijo para- in
tetraplegiki v drugih državah. Zagotovo veste, da je pri nas situacija zelo
težka. Ta memorandum bomo izkori-

stili kot orodje za lobiranje in vztrajali
bomo pri naših inštitucijah, da se stvari
popravijo. Da se že sprejeti zakoni upoštevajo in da sprejmemo tudi nove. Po
naravi sem optimist in verjamem, da si
bomo tudi v bodoče izmenjevali izkušnje ter sodelovali. Naš cilj je vstopiti v
EU, vendar s stanjem, v kakršnem smo,
je to zelo težko. Želimo si, da bi prišli na
Kosovo, kjer bi mi organizirali sestanke s predstavniki naše oblasti, saj bi to
imelo večjo težo pri doseganju pravic
za osebe s poškodbo hrbtenjače, še
posebej zato, ker nam je bila Slovenija
vedno vzor.
Najbolj si bom zapomnil Dom paraplegikov, ki mi je zelo všeč. Dostopen
je v celoti, hkrati pa ga vodite sami. Ne
bom pozabil niti obiska v vaši mestni
hiši.«

MYBERE PRIZRENI, predsednica
Shogata e Invalideve Para& Tetraplegijke te Shiperise-Albanija
»Zahvaljujem se organizatorju, ki je
pripravil to druženje in omogočil, da
se lahko srečamo organizacije para- in
tetraplegikov iz različnih držav jugovzhodne Evrope. Ironija je, da smo v
Albaniji najbolj diskriminirani prav na
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Franci Škrbina | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA
Poletni meseci so na društvo prinesli zatišje in nabiranje novih moči za pestro jesen.
10. SEJA UPRAVNEGA ODBORA
V juniju letošnjega leta smo pri
Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja imeli že deseto redno
sejo upravnega odbora. Zbrali smo se
člani upravnega odbora in sicer: Jože
Okoren, Vinko Ahlin, Mirko Sintič, Jože
Nemanič, Bernarda Zorko, Franci Škrbina in Zdenka Sintič, Dušan Rupar je
bil upravičeno odsoten. Poleg nas so
bili prisotni tudi Primož Jeralič – predsednik NO, Jože Simončič – namestnik
predsednika NO, Anica Radej – članica
NO, Srečko Žlebnik – interni knjigovodja in Martina Glavič – zapisnikarica.
Predsednik je v uvodnem govoru
vse lepo pozdravil in predlagal dnevni
red, ki smo ga prisotni dobili na vabilu
ter ga soglasno sprejeli. Na hitro smo
pregledali zapisnik 9. seje upravnega
odbora in ugotovili, da so sklepi realizirani. Izplačane so bile socialne pomoči
razen Tomažu Bregarju, ki avtomobila
še ni kupil. Zaposleno imamo novo asistentko, s katero smo zelo zadovoljni in
dobro poskrbi za naše člane, pomaga pa
tudi društvu. Izvajal se je program Moj
korak, kjer je bilo prijavljenih 8 naših članov in še 7 drugih invalidov. Predavanja
so bila deloma na društvu in deloma na
sedežu RIC-a, ki je ravno tako izvajalec.
Martina Glavič je povedala, da
smo se udeležili dogodka ob predaji
vozičkov v Qulandiji. Bili smo v stiku z
direktorico Qulandije zaradi zamenjave
WC školjke na stranišču za invalide, saj
je bila obstoječa neprimerna. Stranišča
so zdaj urejena in primerna za invalide
na vozičkih, s čimer so člani zelo zadovoljni.
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Društvo smo predstavili ob Dnevu
zemlje in Bazarju nevladnih organizacij v Novem mestu. Organizirali smo
tudi več predavanj, delavnic in sestankov …
S strani športa je Mirko Sintič
poročal, da smo program izpeljali po
planu. Organizirali smo nekaj ligaških
tekmovanj (ribičija, šah, atletika). Več
govora o košarki bo na naslednji seji, saj

več članov v zelo težkem položaju in
potrebujejo pomoč. Jože Nemanič
je povedal, da velikokrat sliši očitke članov, da morajo za vse prilagati račune.
Ko so v težki situaciji, računov nimajo,
zato predlaga, da damo takrat pomoč
brez dokazil v obliki računov. Sami smo
pogosto na terenu in vidimo, kakšna je
dejansko situacija pri članih, kar je zadostno dokazilo.

Prisotni člani na 10. seji upravnega odbora (foto: Franci Škrbina)

za zdaj stvari še niso dorečene. Mirko je
imel tudi sestanek s predsednico Ribiške
družine Metlika glede ureditve dostopnih stranišč ob tekmovalni trasi ribnika
Prilozje. Sam ribnik je dobro urejen in
dostopen, tako da bodo tam verjetno
še večkrat potekala tekmovanja.
Na društvo je prišlo nekaj vlog za
socialno pomoč – kompenziranje invalidnosti. Ob tem se pojavlja vprašanje, na podlagi kakšnih razlogov oz.
dokazil izplačamo socialno pomoč za
nujne življenjske potrebe, saj je vedno

Vsi člani upravnega odbora smo se
s predlogi strinjali in sejo zaključili.
POTOVANJE PO INDIJI
Na društvo je prišla naša znanka, ki
je že sodelovala pri različnih dejavnostih, Tatjana Lapuh, da nam je predstavila popotovanje po Indiji v sliki in
besedi.
Seznanila nas je, da je Indija po številu prebivalstva (1,2 milijarde) druga
največja država na svetu, po površini
pa sedma (3,3 milijona kvadratnih kilo-
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metrov). Večina prebivalstva (80,5 %) je gotovo odrešeni, če tam umrejo. Nato
hinduistov, 13,4 % je muslimanov, 2,3 % sta odšla v Mumbai, ki je poznan tudi
kristjanov, 1,9 % sikhov, preostalih pa je kot Bombay, in je največje mesto Indije
s približno 25 milijoni prebivalcev, kar
1,9 %.
Leta 2011 se je odločila, da v lastni ga uvršča med najbolj poseljena mesta
režiji odide v Indijo za 5 tednov in spo- na svetu. Leži ob zahodni obali Indije in
zna kulturo, zanimivosti, običaje, obi- je poznan kot mesto priložnosti in zašče večje kraje in vse njene bisere. Pred bave. Obiskala sta tudi mesto Goa, tuodhodom ni bilo potrebno prav veli- ristični kraj ob Indijskem oceanu. Ustako organizacije, saj so veleposlaništva vila sta se v Hampi, mestu templjev,
vedno bolj odprta in pripravljena po- nasadov banan in riževih polj. Sledilo
magati turistom pri vizumih in tako so je mesto Udaipur, ki je znano po jezepotovanja postala bolj dostopna vsa- ru in palačah okoli jezera. Med zvezde
komur. Na popotovanje ni odšla sama, ga je izstrelil film Octopussy oz. James
ampak je preko popotniškega oglasa Bond. Najlepša je palača na otoku sredi
spoznala simpatičnega Primorca, ki jo jezera, kjer naj bi Octopussy tudi prebivala. Nekdanja palača je danes luksu-
je spremljal po Indiji.
Indijo sta prepotovala z vlakom, av- zen hotel, ki stane preko 300 evrov na
tobusom in rikšami. Ogledala sta si ve- noč … Ustavila sta se v Jaipur-ju, preliko mest in pokrajin. Med njimi glavno stolnici province Rajastan. Ta kraj je simesto Delhi, kjer presenetita britanski novi del in tradicionalni stari
del kot kontrast indijskega vsakdana ter spomenik preteklosti. V
Agri (Tadž Mahal) sta občudovala
najslavnejši mavzolej na svetu, ki
ga je v 17. stoletju zgradil mogulski cesar šah Džahan v spomin na
svojo ženo Mumtaz Mahal, ki je
umrla pri porodu. Gradnja tega
bisera mogulske arhitekture je trajala 22 let, gradilo pa ga je 20 tisoč
Tatjana pri Tadž Mahalu (foto: Tatjana Lapuh)
mož. Pot ju je peljala mimo templja (kamasutre) na Khajurahu, ki
so ga zgradili v času dinastije Chandella. gurno paša za oči nežnejšega spola, saj
Približno 20 templjev je ostalo in so raz- so njegove ulice polne prodajaln nakita,
vrščeni v tri različne skupine, ki spadajo tekstila in kozmetike. Pot ju je odnesla
v dva različna hinduizma in džainizem. mimo Jodhpurja, mesta z veličastno
Tempelj Kandariya je okrašen z obilico utrdbo ali Mehrangarh Fort, ki se dviga
skulptur, ki spadajo med največje moj- 122 m nad mestom in je zanimiva po
strovine indijske umetnosti. Ogledala zunanji in notranji arhitekturi, po srebrsta si najbolj sveti kraj Varanasi na obali ni, zlati opremi ter dragih kamnih, po
svete reke Ganges. Izročilo pravi, da ga vozilih, ležiščih in poslikavah kakor tudi
je zgradil sam bog Šiva, ki je poleg Vi- po kamnitih mrežastih oknih. Ogledala
šnuja in Brahme glavno hinduistično sta si sveto mesto Pushkar, kjer posebožanstvo. Ta kraj imajo tako hinduisti bej častijo sladko jezersko vodo, ki se
in budisti kot jainisti za kraj odrešitve in ohranja v pustem puščavskem svetu,
odpuščanja vseh grehov, ki so jih nabra- kar je za Hindujce velik čudež. V jezeru
li skozi življenje, in kjer bodo skoraj za- živi precej rib velikank, preletavajo pa
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ga raznovrstne ptice. Ob njem je več
sto metrov dolgo stopnišče, prekinjeno
z manjšimi stavbami, na njih in ob njih v
vodi pa se menjavajo Hindujci, ki častijo
boga Šivo in sveto vodo, med njimi se
svobodno sprehajajo »svete« krave.
Tatjana je povedala, da so bila prenočišča največkrat skromna, temu primerna tudi postrežba in hrana. Se je pa
zgodilo, da sta naročila pivo in ker ga
niso imeli, je možakar tekel v sosednjo
gostilno ponj. Obrazložila nam je, da se
voda pije strogo samo ustekleničena in
hrane se ne je na ulici. Bolj kot je turističen in seveda velik kraj, večja je možnost za boljši standard in udobje turistov. Razložila je še, da je glede izbire
prenočišča pomagal popotniški vodnik
Lonely Planet. Svetovala je, da se moraš
v Indiji sam prepričati, kakšna je soba,
ter jo šele potem plačati, sicer te
utegne pričakati kakšno neprijetno presenečenje (npr. kopalnica
brez tuša, saj so ga dobesedno
utrgali stran).
Na popotovanju sta doživela
tudi nekaj nevšečnosti. Tako so ju
kar vrgli z vlaka, ker na karti ni bil
napisan pravi datum potovanja,
kar je bila sicer njihova napaka.
Drugič pa so ju odslovili z avtobusa, saj le-ta ni potoval v njuno
smer, kot so na začetku obljubljali in kimali, tako so ju pustili kar
na avtocesti.
Tatjana je povedala, da so domačini kar prijazni, vendar z namenom, da
bi od turistov potegnili čim več koristi
in denarja. Hrana je okusna, čeprav za
njen okus preveč začinjena. Piva imajo
angleška, močna in precej draga. Na
takšnem potovanju je kar običajno, da
zboliš ali dobiš prebavne motnje. Po
zastrupitvi sta do konca potovanja pila
vodo z limono in soljo, da sta zaužila
vsaj malo elektrolitov. Predvidevam, da
ji bo izkušnja ostala v večnem spominu, in ne dvomim, da takšno potovanje
zahteva nemalo iznajdljivosti …
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Anka Vesel | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE
Kot se menjajo letni časi, tako se menjamo tudi dopisniki. Sedaj so bili lepi in vroči dnevi,
zato bi morali dopisniki poseči v vroče politične sfere, pa se ne bomo šli »visoke politike«,
bomo raje ostali pri domačih, nam razumljivih temah. Dopustniških dni je konec, vročina popušča in ko bomo oblekli dolge rokave, jih bo treba kar močno zavihati.

Š

ušlja se, da bomo Gorenjci v septembru videli morje. Lepo bi bilo, a
skrbi me, kako dolgo bodo tisti gledali v valove, ki še sedaj namakajo kosti po
tej slani razkošnosti. Vemo, da september
že krepko trka na vrata in bodo morali naši
organizatorji izleta pohiteti, da ne bomo
ostali praznih rok in neizpolnjenih želja.
V zimskem času pa bi bilo prav lepo,
ko bi za vse člane pripravili izlet v bele
strmine. Vsaj za tiste, ki nikoli v življenju
niso (na)sankali, bi bilo tovrstno zimsko
uživanje prav posebno doživetje. Sanjati je lahko.

ustvarjali v Tržiču. Likovno društvo Tržič
in naše društvo sta organizirala slikarski
EX TEMPORE na temo Podobe Tržiča.
Nastale slike so do konca septembra na
razstavi v paviljonu NOB v Tržiču.

di, živali in naravi vročina ter suša tega
poletja nista naredili veliko dobrega in
nemalo je tistih, ki so si želeli dežja ter
hladnega zraka. Še nedavno smo se
pritoževali nad dežjem in mrazom, pre-

ŠPORTNI UTRINKI
Na žalost (ali na srečo) so bili naši
športniki na dopustu. Verjamem, da so
premagovali velike športne napore in
pridno nabirali kondicijo, da bodo na
prihajajočih treningih in tekmah lahko
pokazali kar največ moči.
LJUBICA JANČAR PREDSTAVILA SVOJO
BIOGRAFIJO
Naša pesnica in pisateljica si je v juniju ogledala nadvse prijetno shajališče Krščanskega bratstva bolnikov in invalidov
Slovenije na Zaplani, kjer je predstavila
svojo biografijo. Kot mi je zaupala, je preživela prečudovit dan v naravi, prilagojeni invalidom, v krogu prijateljev ter ljubiteljev lepe pisane besede in poezije.

V pisarniške prostore se je sicer usedel prah, a sta ga naša asistenta, voznika, spremljevalca, skratka fanta, da se
reče, počistila, in prepričana sem, da
bomo s skupnimi močmi lahko premagali bodoče prepreke, ki nas čakajo, ter
dosegali cilje, ki smo si jih zadali.

LIKOVNIKI USTVARJALI V TRŽIČU
Junija, natančneje na državni praznik naše ljube Slovenije, smo likovniki

RAZMIŠLJANJA MED KOLESARSKIMI
IZLETI
Poletje. Sonce in vročina. Večini lju-
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EX TEMPORE Tržič (foto: Lučka Kocjančič)

tekli tedni pa so nas pogostili z visokimi
temperaturami. Kot da so se želje večine prebivalstva združile v eno, ta pa je
bila velikodušno izpolnjena. No, meni
vročina koristi, čeprav priznam, da mi
je bilo pri 39 stopinjah na kolesu vroče,
zato sem čez vročinsko obdobje trenirala zgodnje vstajanje. Se spomnite, kako
diši gozd? Čudovito. Se spomnite govorice gozda? Tišine? Petja ptic? Šumenja
listov? Hladu? V teh vročih dneh sem

[
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Preden grem na pot (foto: arhiv DPG)

spoznavala makedamske in gozdne
poti spodnje Gorenjske. Čeprav živim tik
ob gozdu, je bil zame prej nedosegljiv,
zdaj pa … pogumno zapeljem vanj, se
nadiham svežega zraka in si naberem
dodatno energijo. Včasih pomislim, kaj
vse se mi lahko zgodi v gozdu in kdo me
bo iskal nekje sredi ničesar … pa vendar
me vleče naprej. Negativne misli so hitro pozabljene, ko opazim drevo, ki raste
drugače od drugih, nekam izkrivljeno, a
vendar mogočno, ko zaslišim šum nekje
v grmovju le pol metra od mene ali ko
srečam srno na gozdni jasi. Misli odidejo svojo pot. Razmišljam o nalogah, ki
sem si jih zadala, o funkcijah, ki sem jih
sprejela. Zakaj že? Spreletava me dvom.
Umirjenega in umaknjenega življenja je
konec. No, malo popestritve, priznam,
sem potrebovala. A majhen dvom še
vedno vrta nekje v moji glavi.
Misli hitijo naprej, tako kot za menoj
ostajajo prevoženi kilometri. Se vam je

kdaj zgodilo, da ste, recimo v trgovini,
nevidni, da se ljudje dobesedno spotaknejo ob vas. No, meni se to dogaja. Ampak se temu ne čudim. Bolj sem
se začudila tujcu, ki me je pri blagajni
spustil naprej in mi razložil, da je to v
njegovi državi navada. Ne vem, kdo je
bil bolj presenečen: on, ki je opazil, da
čakam v vrsti, ali jaz, ker mi je prijazno
odstopil prednost. Naša realnost. Pa
vendar, kako naj bodo »navadni« ljudje
bolj pozorni, če si država pred nami še
vedno najraje zatisne oči.
Junija sem se kot predstavnica društva udeležila Regijskega posveta za
pripravo regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva
2013-2020. Se pravi, področja, ki se dotika najbolj ranljivih skupin prebivalstva.
Naj poudarim, da smo bili kot nevladna
organizacija na posvet povabljeni, pa
vendar nam niso zagotovili neoviranega dostopa do predavalnice. Žalostno,

ampak resnično. Moja napaka, kaj se pa
nisem prej pozanimala, koliko stopnic
me loči od kraja dogodka?! Na srečo se
najdejo ljudje, ki priskočijo na pomoč.
Vendar pa mi razen gospoda, ki mi je
poleg prijazne varnostnice Mestne občine Kranj pomagal pri prihodu, tudi ob
odhodu nihče (tu mislim predvsem na
organizatorje posveta) ni ponudil pomoči. Hvala še enkrat, dobri mož. Tako
si glede tega mislim svoje. Ljudje, ki se
profesionalno ukvarjajo z najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva! In ravno ti
ljudje bodo odločali o razdelitvi pridobljenih sredstev iz Evropske Unije!
Vroče sonce, ko zapeljem iz hladnega zavetja gozda, pritegne tudi moje
misli. Še nekaj kilometrov po vročem
asfaltu ozkih vaških cest in bom spet
doma. V izogib bližnjemu srečanju s
kakšnim drugim prevoznim sredstvom
svojo pozornost spet preusmerim k
varnosti v cestnem prometu.
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Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, PRŠUT IN REFOŠK
Predstavniki motorističnega kluba iz Hruševja so presenetili z donacijo za nove prostore. V Piranu so ustvarjali
invalidni in neinvalidni slikarji.
MOTORISTI SO NAS PRESENETILI Z
DONACIJO
29. avgusta so nas v novih prostorih v Kopru obiskali predstavniki
motorističnega kluba iz Hruševja pri
Postojni SPRINGER RIDERS, in sicer
predsednik Borut Škerjanc, tajnik
kluba Iztok Petkovšek ter pripravnik Vilijem Strašek, z namenom, da
Društvu paraplegikov Istre in Krasa
podarijo izkupiček dobrodelne akcije.
Po kratki predstavitvi kluba (predstavil predsednik Borut Škerjanc) in
predstavitvi DPIK je predsednik Željko
Geci poudaril, da so društveni prostori
v fazi adaptacije oz. ureditve sanitarij,
ki so za nas zelo pomembne za normalno delovanje. Zato bodo sredstva
porabljena za to investicijo, ki bi jo radi
čimprej zaključili.
Predsednik Geci se je vsem zahvalil
za zbrana sredstva, ki so jih motoristi
zbirali na enem od svojih motorističnih srečanj, še posebej pa pobudniku
akcije tajniku kluba Iztoku Petkovšku.
Dogovorili smo se, da bomo sodelovali na akcijah in druženju tudi v bodoče.
SOOČENJE S KULTURO INVALIDOV
14. junija smo v vročem dnevu
ustvarjali ob obali pred našimi prostori, na Fornačah 37 v Piranu, invalidni in
neinvalidni slikarji skupaj. Slikarji invalidi iz različnih društev ter slikarji Likovnega kluba Solinar so na promocijski
likovni delavnici mimoidoče nagovar54

jali z likovnim ustvarjanjem v projektu
»Soočenje s kulturo invalidov«. Likovno
delavnico je organiziralo Društvo paraplegikov Istre in Krasa v sodelovanju z
Občino Piran, JSKD Slovenije, Likovnim
klubom Solinar in Zavodom Ars Viva.
Na delavnici, ki je delovala kot odprto dvorišče, smo preizkusili, kako se
oblikuje glino, risali s kredo ter na raz-

Udeleženci so odkrivali likovne oblike v gibanju, eksperimentirali v glini ter
skozi improvizacijo na različne načine izražali lastne kreacije. Koncept »odprtega
dvorišča« je bil ponuditi prostor za nastop vsem, ki so likovno ustvarjalni v katerikoli tehniki in obliki. Življenju na ulici
bomo skušali vdihniti živost tudi v bodoče, se z mimoidočimi spoprijateljiti in
se ob tem neizmerno zabavati. Ustvarjali
smo pod mentorskim vodstvom Rassa
Causeviga in Davida Almajerja.
Ob tem smo sklenili tihi dogovor
pobratenja Društvo paraplegikov Istre
in Krasa ter Likovni klub Solinar, ki delujeta v isti ulici, lahko rečemo celo na
istem dvorišču. Zato smo se v njihovi
galeriji na skupinski razstavi predstavili:
Dragica Bolanča Bončina, Ludviga Cerkvenik, Mario Benčič, Dragica Čadež,

Spring Ridersi presenetili z izkupičkom dobrodelne akcije (foto: arhiv DPIK)

lične načine likovno ustvarjali. Cilj našega društva in soorganizatorjev je bil
razširjati umetnost ter skozi principe
ustvarjalnosti, ki so lastni umetniškim
praksam, v ljudeh razpirati željo po kreativnosti ter jim ta proces tudi omogočati. Različni umetniki so na delavnici
pokazali svoja interdisciplinarna umetniška znanja in mehanizme slikanja z
usti.

Jasna Bušič, Bruno Bonin, Klavdij Leban,
Marija Beganovič, Benjamin Žnidaršič,
Tatjana Grubešič, Ana Šter, Boris Šter,
Željko Vertelj, Branko Rupnik, Vojko Gašperut in drugi. Razstava je bila odprta
do 8. julija v galeriji Impresije. Posebej
smo bili veseli župana Občine Piran
Petra Bossmana, ki nas je presenetil
z obiskom in nam vlil voljo za organizacijo novih projektov.

[
Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Še pred odhodom na počitnice smo se zbrali na letnem srečanju, pripravili smo dan brez vozička, Branko
in Marja sta tudi letos organizirala likovno delavnico,
naša tetra sekcija je obiskala Gorenjsko, Heno in Rudi
pa sta tekmovala na svetovnem prvenstvu.

P

a se najprej ozrimo v junij. V začetku meseca nas je član Jovo
Jauz povabil na dan srbske kulture, ki se je odvijal v kulturnem domu
v Velenju. Vabilu smo se z veseljem
odzvali, uživali ob predstavi številnih
srbskih kulturnih skupin iz Slovenije,
Srbije in drugod ter okušali jedi tradicionalne srbske kuhinje. Razstavljene so
bile tudi pravoslavne ikone priznanega
makedonskega umetnika Alimpije Košarkoskega, ki že 40 let živi in ustvarja
v Sloveniji.
Junija smo se na povabilo Društva
gibalno oviranih invalidov Slovenije iz
Slovenskih Konjic udeležili predavanja
»Osnovne zakonitosti nasilja v družini
in delo z žrtvami«. Predavanje je potekalo v sklopu projekta »Občina po meri
invalidov«. Dogodek smo izkoristili tudi
za spoznavno druženje z društvom
VIZIJA. V večernih urah smo se vrnili v

Dan srbske folklore (foto: arhiv DPJZŠ)

Dom kulture na otvoritev likovne razstave našega člana Branka Martina
Rupnika.
Meseca junija je tudi čas za tradicionalno poletno srečanje članov. Drugič
zapored smo se dobili pri ribniku Lisjak
v Taboru. Skupaj s spremljevalci se nas
je zbralo okoli 90. Ribiči so že dopoldne
tekmovali v Mozirskem gaju. Za kulinarične dobrote so poskrbeli naši gostitelji,
da pa je bilo bolj poskočno, nam je zaigral muzikant Fonzi s svojo skupino. Na
sporedu je bilo tudi tekmovanje v metanju obročev in najboljši so na koncu prejeli zaslužene medalje. Kdor pa si je želel
ogledati okolico, se je lahko popeljal s
kočijo konjeniškega društva Mustang
z Gomilskega. Za zaključek je sledilo še
skupinsko fotografiranje in prijetno popoldne je vse prehitro minilo.
Julija smo ob bazenu v Slovenskih
Konjicah ob podpori ZPS skupaj s Pla-
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valnim klubom iz Slovenskih Konjic organizirali že 10. tradicionalni dan brez
vozička. Poleg potapljanja so bile tudi
tokrat predstavljene številne dejavnosti, ki so omogočene osebam, vezanim na invalidski voziček. Tako smo
preizkusili »freewheel«, nekakšno peto
kolo, ki olajša premikanje po neravnih
površinah, po vodi smo se prevažali
s skuterjem in veslali s kajakom. Izvedli smo prvo tekmovanju v streljanju
s podvodnimi puškami na tarče pod
vodno gladino. Svoje izdelke sta predstavili dve firmi, ki prodajata invalidske
pripomočke. Tako je bilo mogoče v
živo preizkusiti številne vozičke in skuterje pa še marsikaj drugega ter dobiti
informacije iz prve roke, koliko kakšen
pripomoček stane ter kako se ga da
dobiti. Prireditev je bila tudi letos mednarodno obarvana, saj so se je udeležili
paraplegiki in tetraplegiki iz Srbije, Hrvaške in Slovenije.
V sklopu tradicionalne turistične
prireditve »flosarski bal«, ki že mnogo
let poteka na Ljubnem ob Savinji, je
del omenjene prireditve postala tudi likovna delavnica, ki jo na svoji domačiji,
prav tako v Ljubnem, organizirata Branko in Marja Rupnik. Deset slikarjev je
ustvarjalo pod mentorstvom Mladena
Stropnika in Jožeta Potokarja. Slike,
ki ob tem nastanejo, si je moč ogledati
v likovni galeriji na domačiji Rupnikovih. Tudi letos je bilo ob otvoritvi zelo

Na predavanju v Slovenskih Konjicah (foto: arhiv DPJZŠ)
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živahno, saj jo je popestril bogat kulturni program z gosti. Da pa ti niso bili
žejni in lačni, so poskrbele domačinke iz
Ljubnega, ki so pripravile številne sladke
dobrote ob dobri kapljici.
Naši najtežje gibalno ovirani člani
so kljub svoji invalidnosti zelo aktivni v

nija v Sarajevu udeležili desetih iger
paraplegikov in obolelih za otroško
paralizo. Tokrat so ekipo ZPS v celoti
sestavljali tekmovalci našega društva.
V atletiki sta svoje mojstrstvo pokazala
Janez Hudej s tremi zlatimi (met diska, krogle, kopja – najboljši atlet tekmo-

Na letnem srečanju članov (foto: arhiv DPJZŠ)

društvenih dejavnostih. Vsako leto tradicionalno odidejo nekam na izlet. Včasih tudi v tujino, tokrat pa so se odločili
za Gorenjsko. Obiskali so Pokljuko, kjer
so si ogledali biatlonski center Rudno
polje. Ker je večina prog okoli centra
asfaltiranih, so jih preizkusili in uživali v
svežini, ki se čuti na 1350 metrih nadmorske višine tudi v vročih poletnih
mesecih. Po gorski ovinkasti cesti so se
spustili proti Bohinju. Žal so ugotovili, da
dostop do jezera z vozičkom ni mogoč,
tako so njegovo lepoto lahko opazovali
le od daleč. Kljub temu je bilo tudi tam
kaj videti. Nato so se odpeljali proti Bledu, kjer zaradi velike gneče niso naredili
daljšega premora, pa tudi želodčki so
krulili, tako da je bil postanek v Radovljici, kjer so se z domačimi dobrotami
dodobra nasitili, že težko pričakovan.
Pozno popoldne so se polni prijetnih
vtisov srečno vrnili domov.
Pestro poletje imajo za sabo tudi
športniki. Poleti so aktivni predvsem
ribiči in atleti. Šahisti in atleti so se ju56

vanja) in Henrik Plank z zlato v metu
diska ter srebrno v metu kopja. Šahisti
so kljub borbenosti morali priznati premoč tekmovalcem iz drugih držav bivše Jugoslavije.
Atleti so ves junij odlično tekmovali
na ekipnih tekmah. Na zadnji tekmi v
Mariboru so spet potrdili svojo premoč
in tudi to sezono osvojili skupno 1.

Tetra sekcija na Pokljuki (foto: arhiv DPJZŠ)

mesto. Od 19. do 28. julija je v Lyonu v
Franciji potekalo svetovno prvenstvo v
atletiki. Naše društvo naj bi predstavljala Jože Flere in Henrik Plank. Žal je
moral Jože zaradi bolezni ostati doma,
zato pa se je z zelo dobrimi rezultati izkazal Heno, ki je v metu kopja (15,33 m)
osvojil 4. mesto in v metu krogle (7,27 m)
7. mesto. 20. junija se je s tekmo v Brdinjah na Koroškem zaključilo ekipno
tekmovanje za sezono 2013.
Ribiči so se pomerili na petih ekipnih
tekmah. Skupno zmago so si priborili
tekmovalci iz Murske Sobote, 2. mesto
so osvojili ribiči našega društva, 3. pa Mariborčani. Sicer je v celotni sezoni največ
rib (26,198 g) ulovil naš Rudi Centrih.
Državnega prvenstva, ki je potekalo v
Prilepih, so se od naših udeležili Rudi
Centrih, Mirko Temnik in Tone Urbanc. Med 22 tekmovalci je Rudi osvojil
2. mesto, Tone je bil 12., Mirko pa 15. Rudi
Centrih je bil tudi član oziroma kapetan
ribiške ekipe, ki se je udeležila svetovnega prvenstva v ribolovu, potekajočega
v Čapljini v Bosni in Hercegovini. V posamični konkurenci je osvojil odlično 6.
mesto, še bolj pa so se naši izkazali v ekipni konkurenci, kjer so osvojili 2. mesto.
Seveda se je zgodilo še marsikaj
drugega, a bodi to za tokrat dovolj. O
jesenskih dejavnostih pa več v decembrski številki.
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Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Anders ist normal – Drugačnost je normalna (delovni naslov AIN–DJN) je čezmejni turistični projekt za ljudi s posebnimi potrebami.

P

rojekt je bil odobren leta 2011
v okviru drugega roka javnega
razpisa za izbor projektov v organizaciji Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko kot
organa upravljanja za Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija za programsko obdobje
2007–2013 (OP SI-AT 2007–2013) in traja
do konec oktobra 2013.
Skupna vrednost projekta je približno 889.000 €, od tega naj bi se pridobilo iz EU- sofinanciranja približno
524.000 € oz. cca. 59 %, ostalih 41 % oz.
približno 366.000 € pa iz državnega sofinanciranja in lastnega prispevka.
Projektno območje zajema občine
Spodnje Koroške oz. Laboške doline v
Avstriji (Wolfsberg,Reichenfels, Bad St.
Leonard, Preiteneeg, Frantschash-St.
Getraud, St. Ändre, St. Paul, St. Georgen
in Lavamünd) ter del slovenske Koroške, občine v Mislinjski ter Dravski dolini (Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje
ob Dravi, Muta, Vuzenica, Dravograd,
Slovenj Gradec in Mislinja).
Vodilni partner projekta je društvo
»Atraktives St. Ändre«, partner z avstrijske Koroške je še gostišče Kainz; s
slovenske Koroške pa so projektni partnerji: Društvo paraplegikov Koroške,
Mestna občina Slovenj Gradec in Javni
zavod SPOTUR, Slovenj Gradec.
»Atraktivni Šentandraž« je kot vodilni partner prevzel organizacijsko in
celostno operativno odgovornost ter
vodenje projekta. Društvo paraplegikov Koroške je odgovorno za regionalno povezovanje na slovenskem

območju delovanja. Skupaj pa opravita
popis stanja (arhitekturne dostopnosti,
primernosti – turističnih objektov in
turističnih ponudb), pripravita rešitve,
izdelata npr. prilagojene in nove ponudbe, izvedeta mreženje in marketinško osnovo ...
Med investicijami so največje naslednje tri. Gostišče Kainz se bo po opravljenih potrebnih gradbenih predelovalnih delih izkazalo kot prvi ponudnik
nočitvenih zmogljivosti „brez ovir“ v
regiji. Javni zavod SPOTUR je zadolžen
za razvoj turistične karte „brez ovir“
Slovenj Gradca. Mestna občina Slovenj
Gradec se še nadalje razvija v občino
„brez ovir“, ki je prijazna invalidom:
adaptira oziroma gradi javne sanitarije in javne poti ter izvaja dostopnost
„brez ovir“ do javnih ustanov.
Cilji tega dvoletnega projekta so
izvesti popis obstoječega stanja nočitvenih, gostinskih objektov in objekt za
preživljanje prostega časa ter turističnih
ponudnikov in zanimivosti prvenstveno
glede na dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami, stopnjo uporabnosti
glede na vrsto hendikepiranosti, nadalje
zavesti pomanjkljivosti, navesti možne
primerne ukrepe za odpravo, popisati
turistično ponudbo in preveriti njeno
primernost za ciljne skupine, jo predelati oz. na osnovi podatkov izdelati novo
ter jo preveriti … Predstavitev tega na
spletni strani »brez ovir« www.andersist-normal.eu in v drugih tržnih gradivih (brošure, zloženke, flyer, map). Sem
sodi tudi Turistična karta Mestne občine
Slovenj Gradec, ki prikazuje predvsem

stopnjo dostopnosti za določene skupine ljudi s posebnimi potrebami. Popis
je (sicer) zaključen, pri čemer še nismo
uspeli obiskati in popisati vseh objektov, destinacij. Nekaj izdelanih ponudb
čaka na potrditev s strani ponudnikov in
preverjanje s strani koristnikov – različnih skupin ljudi s posebnimi potrebami.
Pomemben cilj je tudi izobraževanje
osebja ponudnikov, tako da je le-to
pripravljeno na gosta iz ciljne skupine.
Avstrijski partner je že izvedel nekaj tečajev, v Sloveniji smo pred izvedbo.
Z vsemi temi aktivnostmi smo želeli
doseči, da ponudniki nočitvenih zmogljivosti, lastniki gostinskih objektov
in objekt za preživljanje prostega časa
spoznajo ljudi s posebnimi potrebami
kot gosta in se primerno pripravijo na
nj. V času projekta je bilo zelo očitno, da
tudi domači ljudje, celo tisti s posebno
potrebo, ne poznajo dosti možnosti
za obisk, ogled ali nastanitev, saj je na
splošno veljalo mišljenje, da niso samostojno dostopni. Z izgradnjo hostla v
Slovenj Gradcu in Radljah so se poleg
hotela Korošica pridobile dostopne prenočitvene zmogljivosti za invalide na
invalidskih vozičkih; za slepe in slabovidne je dostojno urejeno tudi v počitniških apartmajih na Ribnici na Pohorju;
za gluhe in naglušne se je kot primeren
ponudnik izkazalo Posestvo Herk nad
Muto. V avstrijskem delu bi omenili Hotel Gasthof Stoff in Hotel Hecher, ki sta
primerna za vse ciljne skupine, ter Hotel
Moselebauer, ki se je in bo potrudil za
slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne goste. Pri gostilnah so po splošni
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dostopnosti v ospredju Gostilna Murko,
Gostilna Kovač, restavracija Aerodrom,
gostilna Preša in Bajta. Večina gostiln
je pripravljenih tudi na naročila ljudi, ki
imajo posebne zahteve npr. zaradi obolenj, kot so celiakija, kronične črevesne
bolezni, ali npr. zaradi veganstva. Kot
kulturne ustanove izstopajo Pokrajinski
muzej Slovenj Gradec, Galerija likovnih
umetnosti, Knjižnica K. Meška in Kulturni dom Slovenj Gradec; zasebna Galerija
Perger; muzej na prostem Josipdol. Za
preživljanje prostega časa so tu Aerodrom Slovenj Gradec, podjetje Aviofun
z različno prilagojeno ponudbo panoramskih poletov in skokov s padalom,
Alpinistični klub Slovenj Gradec s ponudbo prilagojenih prikazov in tečajev
na plezalnih stenah v hali in zunaj, kme
tija Polajner s prilagojenimi delavnicami in pohodi, Koroška ribiška družina
s prirejenimi prostori za ribolov na reki
in ribniku ter strokovnim spremstvom,
splavarji na Dravi … Na avstrijskem Koroškem je možna tudi izposoja elektro
skuterjev, vožnja avtomobila za slepe in
slabovidne, zeliščni vrt – voden ogled
in delavnice, vodeno jahanje, primerni
ribniki, panoramski poleti, lončarstvo,
splavarjenje … Od prejšnje jeseni sodelujemo z Srednjo šolo Slovenj Gradec,
program Gastronomija in turizem. Tako
ima skupina dijakinj izvenšolsko aktivnost, to je krožek z naslovom »Turizem
za ljudi s posebnimi potrebami«. Na
sejmu ReCare v Celovcu, kjer smo bili
eni od razstavljavcev, so izvedle med
društvi, organizacijami in obiskovalci
anketo z vprašalnikom, katere rezultati
so nam dali odgovore na vprašanja o
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raznih standardnih izbirah za izlet ali
dopust ter željah hendikepiranih oseb.
V planu je bila izgradnja skupne
oblike organizacije, ki bi nadaljevala začeto, a nas je recesija in trda realnost primorala iskati drugačno rešitev. Tako se
sedaj dogovarjamo, da vse doseženo iz
tega projekta prevzame npr. dovzeten
in primeren ponudnik turističnih uslug
– turistična agencija, ki mu bosta v pomoč občini St. Ändre in Slovenj Gradec,
ki vseskozi podpirata projekt. Ravno v
teh občinah bi radi odprli samostojno
svetovalno pisarno oz. turistični biro.
Preko teh bi se zagotavljalo izvajanje in
načrtovanje novih primernih ponudb
ter nudil servis turističnih uslug za ljudi s posebnimi potrebami. Tu pride do
izraza sodelovanje z nacionalnimi in
mednarodnimi organizacijami za ljudi s
posebnimi potrebami. Zato se je z nekaj nagovorjenimi izvedlo testne izlete, večdnevne izlete in dopuste. Preko
teh se je potrdilo spoznanje, da samo

s povezovanjem in sodelovanjem teh
regij ne bo možno izvajati aktivnosti
s pomenom turizem. Veliko obiskanih
podjetij, samostojnih podjetnikov in
ustanov je izkazalo interes nadgradnje
potrebnih ukrepov, ki omogočajo dostopni turizem – ob finančni pomoči. V
zadnjih letih je vse bolj jasno, da je tudi
to ciljna skupina za turizem in potrebna
adekvatne obravnave in ponudbe.
Za izvedbo projekta s strani Društva paraplegikov Koroške je zadolžen
Stojan ROZMAN, gsm: 031 536 573;
na projektu pa je kot tajnik zaposlen
Zdravko V. GRILC, gsm: 041 330 218.
Kontakt:
Društvo paraplegikov Koroške
Ronkova 6, p.p. 70
2380 Slovenj Gradec
Tel : (00386) 05 901 55 73
Spletna stran: www.anders-ist-normal.eu
e-mail: ain.djn@gmail.com
Skype: ain.djn
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI
Junij je bil kar pester, saj smo na društvu sprejeli dva nova člana, ženska sekcija je
bila na kulturnem dogodku na Zaplani, v Hrastniku pa smo organizirali tradicionalno
spomladansko srečanje, kjer so člani po dolgem letu lahko spet prelistali novo številko
IZZIVA. Pred poletnimi počitnicami smo s projektom »Različnost je zakon« obiskali dve
osnovni šoli. Po julijskem zatišju je konec avgusta potekal tradicionalni mednarodni
tabor prostovoljcev, na Štajerskem pa smo kuhali golaž.
Gostitelji so nam pripravili res lepo
STEKLARSKI KRUMPANTOČ IN
okrog nas. Steklarna je bila ustanovljeKNAPOVSKI FUNŠTRC
na že leta 1860, zgodovina steklarske dobrodošlico. Ob koračnicah SteklarLetošnje tradicionalno srečanje umetnosti pa je polna sprememb. ske godbe na pihala so nas navdušesmo ob prehodu pomladi v poletje Tako kot se je v stoletjih spreminjala vale simpatične mažoretke, še enkrat
pripravili v Hrastniku. Po deževnih predstava o steklu, se je spreminjalo nas je nagovoril župan, ki je na kratko
pomladanskih mesecih smo 15. junija samo steklo in njegova oblika. V ste- predstavil občino, njene dejavnosti in
le ujeli lep poletni dan, da smo lah- klarni imajo Namizni program, Emba- znamenitosti, ter pripomnil, da smo
jim polepšali občinski praznik.
ko izvedli skrbno pripravljen
Dodal je še, da se občina, v
program. Tokratno srečanje
kateri živi šest naših članov,
je bilo pestro, zanimivo in zaponaša z listino »Občina po
bavno, vse organizacijske niti
meri invalidov«. Pozdrapa so bile v rokah »naše devila sta nas tudi predsednik
klice za vse« Mojce Burger.
Društva invalidov Hrastnik
Poleg prevozov s kombiji smo
Rajko Žagar in predsednik
organizirali tudi prevoz z vlaKS Steklarna Adi Zaletel.
kom, železničarji v Ljubljani in
Srečanje se je po okusnem
v Hrastniku pa so poskrbeli za
golažu nadaljevalo s pestrim
udoben prevoz potnikov na
programom. Nekaj naših člainvalidskih vozičkih.
nov se je z raftom spustilo
Naše srečanje se je začelo
po manjših brzicah Save, za
pred Steklarno Hrastnik, kjer
V Hrastnik so se nekateri odpeljali z vlakom. (foto: arhiv DPLJ)
vkrcanje v raft in varno vožnjo
nam je dobrodošlico zaželel
pa so poskrbeli: Franc Barič,
župan Miran Jerič in izrazil
zadovoljstvo, da smo srečanje pri- lažni program in program Razsvetljav- Matej Keiser in Mirko Avbelj. Hkrati
pravili v njihovi občini. Medtem so nega stekla, v katerem izdelujejo tudi z raftingom so potekale družabne igre,
nam sproti pekli njihov znameniti izdelke po naročilu. Na leto izdelajo 70 na katerih so tekmovale ekipe socialnih
»steklarski krumpantoč in knapovski milijonov steklenic, trenutna uspešni- poverjenikov. Pomerile so se v lokofunštrc«.
ca pa je njihova steklenica za sloven- strelstvu, pikadu in metanju podkev.
Na drugem koncu so naši člani
Nato smo si pod vodstvom An- sko vodko, ki jo izvažajo na ameriško
Žiga, Slavko in Milan že pripravljali
dreja Funkla in Nejca Kralja ogle- tržišče.
dali steklarno ter njihovo prodajalno,
Središče našega srečanja je bilo pri dobrote na žaru, ki so na tako velikem
kjer smo prelepe izdelke lahko tudi Veslaškem klubu Hrastnik. Ravno pikniku nepogrešljive. Postregle so jih
kupili. To je bil res zanimiv ogled, saj pravšnji prostor ob naši najdaljši reki naše osebne asistentke. Seveda smo
smo spoznali, kako nastajajo izdelki, ki Savi, ki je v vročem popoldnevu dajala poskrbeli tudi za dobro glasbo. Ja, v
Hrastniku je bilo res lepo.
jih je v vsakdanjem življenju vse polno nekoliko svežine.
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Najprej nam je dobrodošlico zaželel župan Miran Jerič.
(foto: Barbara)

SPREJEM NOVIH ČLANOV
Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine je največje med vsemi pokrajinskimi društvi Zveze paraplegikov
Slovenije. V naše vrste je namreč vključena skoraj ena tretjina članov Zveze.
Zato imamo tudi največji »prirastek« na
letni ravni, za katerega poskrbimo, da
je pravočasno seznanjen s kompleksno
dejavnostjo in poslanstvom društva.
10. junija smo sprejeli le dva nova člana – Živo Hribar iz Ljubljane in Žana
Kranjca z Blok. Predstavniki društva
Mirjam, Mojca, Klavdija, Rok, Robert, Slavko in Jože smo jima
v sproščenem pogovoru in s
pisnim gradivom predstavili
vse akcije, ki jih izvajamo. Od
socialnih programov, športa,
kulture, prevozov, obnovitvene rehabilitacije do interesnih
dejavnosti. Ob tej priložnosti
sta izpolnila anketo. Ker sta to
mlada člana, smo ju povabili,
da se nam pri vodenju organizacije tudi aktivno pridružita.

Živa in Žan prvič na društvu
(foto: arhiv DPLJ)

predstavili 10. junija. No, tokrat so naši
predstavitvi bolj po naključju prisluhnili tudi učenci prvega razreda. In prav
ti so bili najbolj prisrčni, ker so nam
postavljali najbolj zanimiva vprašanja.
Na primer: »Kaj se zgodi z mamico, ki
ima v trebuščku dojenčka, če si zlomi
hrbtenico?« Seveda smo tem mladim
nadebudnežem po svojih zmožnostih
obrazložili tudi taka nenavadna, a povsem življenjska vprašanja.
Učencem obeh sedmih razredov
smo predstavili naš standardni program, ki ga že nekaj let predstavljamo

Učence smo seznanili z arhitekturnimi ovirami.
(foto: arhiv DPLJ)

PONOVNO NA OŠ ZGORNJI
KAŠELJ
Sedmim razredom na OŠ Zgornji
Kašelj smo se s projektom »Različnost
je zakon« pred letom dni že predstavili.
Z istim programom smo se prav tako
učencem sedmih razredov ponovno
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po izobraževalnih ustanovah. V štirih
delavnicah so spoznali: delo in življenje
paraplegikov in tetraplegikov, poslanstvo društva, šport in športne dosežke
naših športnikov, srečanje z arhitekturni-

mi ovirami ter slikanje z usti. Na delavnicah so učenci praktično poizkusili, kako
se z vozička zadene koš, kako se igra
namizni tenis, kako z vozičkom premagujemo arhitekturne ovire, kako se slika
z usti in kakšni so vzroki, ki so nas pripeljali na invalidski voziček, z vsemi hudimi
posledicami. Dobro so nam prisluhnili in
postavljali zanimiva vprašanja.
PRED POČITNICAMI NA OSNOVNI ŠOLI
ŠMARTNO V TUHINJU
Pred brezskrbnimi počitnicami smo
21. junija obiskali OŠ Šmartno v Tuhinjski dolini in učencem sedmih
in osmih razredov v treh delavnicah predstavili projekt
»Različnost je zakon«.
Na prvi delavnici – o poslanstvu društva ter življenju
in delu paraplegikov ter tetraplegikov – smo ob projekciji
slik poudarili vzroke, ki so nas
v poletnem času pripeljali na
invalidski voziček. Torej skoke
v vodo, prometne nesreče
(motoristi, kolesarji, pešci) in
razne padce z dreves. Seznanili smo jih tudi s posledicami, ki jih pusti poškodba hrbtenjače, še
posebej tista najhujša v vratnem predelu. Na drugi delavnici so se učenci
in njihovi učitelji seznanili z arhitekturnimi ovirami, s katerimi se žal še vedno

[
vsakodnevno srečujemo, na tretji pa
s športom in športnimi dosežki naših
športnikov. Na obeh delavnicah so
učenci praktično poizkusili, kako premagujemo ovire ali kako težko je npr. z
invalidskega vozička zadeti koš.
Učencem in učiteljem smo zaželeli varno in prijetno počitnikovanje,
nato pa se od prijetnih gostiteljev
poslovili.
IZZIV PONOVNO ZAŽIVEL
Glasilo Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine IZZIV izhaja dvakrat
letno oz. po potrebi. No, decembrske
številke 2012 nismo izdali, poletno junijsko številko pa so bralci ponovno
dobili. In zakaj ni bilo decembrske številke? Dva razloga sta. Prvi – ostali smo
brez urednice, ki je sprejela večji »izziv«
in postala urednica osrednjega glasila
PARAPLEGIK, drugi pa varčevanje, ki
nam ga je prinesla splošna kriza in je
odnesla tudi tradicionalno jesensko
srečanje. Zdaj je IZZIV ponovno zaživel,
ureja pa ga vsestranski športnik in paraolimpijec Gal Jakič.
KULTURNI DOGODEK NA ZAPLANI
Društvo Norma7 iz Brij je tudi v letošnjem letu pripravilo tradicionalno
srečanje kulturnih ustvarjalcev na Zaplani. V Domu krščanskega bratstva
bolnikov in invalidov so 29. junija pripravili razstavo ročnih del iz slame, gobelinov, izdelkov iz keramike in stekla,
ročno izdelanih vizitk ter razstavo dveh
slikark. Ena od njih je članica našega
društva Tina Pavlovič. Tokrat se je v
domu prvič predstavila pesnica DP Gorenjske Ljubica Jančar, njene pesmi
pa so prebirale članice aktiva žena našega društva: Ana Feržan, Marjana
Lavrin in Alenka Tratnjek.
POSTAVITVE DVIGALA MU »DOBRI«
SOSEDJE NISO DOVOLILI
Pri društvu smo preko našega računa pomagali v humanitarni akciji zbira-

nja sredstev, ki je potekala od lanskega
novembra za člana Janeza Romšaka
in je bila namenjena za postavitev etažnega dvigala.
Janez je donatorje iskal sam in
vse je potekalo dokaj dobro. Ob načrtu, ki mu ga je pripravil arhitekt pri
Zvezi paraplegikov Slovenije Matjaž
Planinc, se je nabralo tudi del denarja, da bi si s postavitvijo dvigala
zagotovil samostojnejše življenje. To
je osnovni cilj vsakega paraplegika ali
tetraplegika. Toda »dobri« spodnji
sosedje mu postavitve niso do-

Namesto dvigala stopniščni vzpenjalec
(foto: arhiv JR)

volili, čeprav jih dvigalo ne bi niti
malo motilo. Kaj hočemo, človeška
zloba ne pozna meja in ne nesreče
sočloveka.
Projekt z dvigalom je propadel, zato
se je Janez moral odločiti za drugo,
malo težjo rešitev. Nabavil je stopniščni
vzpenjalec, kjer pa že potrebuje pomoč druge osebe, da ga vzpenja ali
spušča po stopnicah. S preostankom
denarja si je kupil udobnejši in lažji invalidski voziček, nekaj pa ga namenil za
poplačilo obrokov lizinga.
Ob tej priložnosti bi se Janez Romšak rad zahvalil prav vsem, ki so mu
kakorkoli pomagali pri tej humanitarni
akciji.
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GAL JAKIČ PO DIAGONALI
PREKOLESARIL SLOVENIJO
Naš vsestranski športnik – smučar,
veslač, kolesar ter paraolimpijec Gal
Jakič je 22. in 23. junija v nekaj več kot
24 urah s kolesom na ročni pogon po
diagonali prekolesaril Slovenijo. Štartal
je z gradu Goričko, z njim pa tudi Peter
Ostroveršnik, ki mu je posodil kolo
ter ga spremljal do Maribora.
Ob treh zjutraj se mu je v Celju pridružil David Razboršek in mu delal
zavetrje do Trojan. Ustavil se je v Ljubljani, kjer ga je med drugim pozdravil
ljubljanski župan Zoran Janković, in v
družbi ročnega kolesarja Primoža Jeraliča pot nadaljeval do Pirana.
Projekt prečenja Slovenije z ročnim
kolesom (skupaj kar 360 kilometrov) je
pripravil v partnerstvu z Društvom onkoloških bolnikov Slovenije, kolesaril pa
je v spremstvu nekdanjih onkoloških
bolnikov, športnikov in drugih znanih
osebnosti. Pot ga je vodila prek Maribora, Celja, Vranskega, Trojan, Ljubljane,
Vrhnike, Postojne, Črnega Kala, Kopra
do Pirana. Karavano je nekajkrat namočil tudi dež.
Karavana je na cilj prikolesarila nekaj
pred 18.30. uro. Gal je bil sicer utrujen,
a vesel, ker mu je uspel tak podvig. Pričakal ga je piranski župan Peter Bossman s koncertom Slavka Ivančiča
in Vlada Kreslina.
Rok Bratovž
PRVIČ TABOR TUDI V PREKMURJU
Pod streho že 10. tabor paraplegikov in tetraplegikov z udeležbo tujih
prostovoljcev
Tabor je letos potekal od 26. avgusta do 2. septembra, in to na dveh
lokacijah, severnem in južnem koncu
Slovenije. Prostovoljci so bili Martin iz
Nemčije, Csaba z Madžarske, Dorotha
s Poljske, Katie iz Avstralije in Sabina
iz Slovenije. Prostovoljci so se super
vklopili med nas in so več kot odlično
opravili svoje delo.
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V Tropskem vrtu (foto: arhiv DPLJ)

Tokrat smo prvič obiskali Prekmurje, kjer nas je gostilo tamkajšnje lokalno društvo paraplegikov, ki je poskrbelo za pestro dogajanje v prvih treh
dneh tabora. Ogledali smo si tropski
vrt, brod na Muri, Terme 3000, kjer
poteka tudi rehabilitacija za naše člane, družina člana iz Prekmurja nam je
pripravila odličen bograč, na društvu,
kjer smo tudi spali, pa so nas stregli od
spredaj in zadaj. V sredo smo se iz Prekmurja preselili v Belo krajino v Semič,
na poti smo se ustavili še v prestolnici,
kjer smo imeli sprejem pri podžupanji Tjaši Ficko, nato pa voden ogled
Ljubljane, ki smo ga zaključili na gradu.
Zvečer smo se nastanili v Semiču, že
takoj naslednji dan pa odšli pozdravit
naše soborce iz novomeškega društva
paraplegikov, ki so nas lepo pogostili.
S polnimi trebuhi smo odšli še v bližnje nakupovalno središče, kjer so naši
gostje malo pobrskali po policah, nato
pa se odpravili nazaj v Semič. Ker je
to delovni tabor, smo imeli za vikend
čistilno akcijo, očistili smo okna, vrata,
generalno kopalnice, oprali zavese in
obrisali prah, na koncu tudi temeljito
pomili tla. Dela je bilo veliko, a so se ga
prostovoljci in nekateri naši člani lotili z
veliko vnemo ter delo opravili več kot
odlično. Nedeljo zvečer smo zaključili
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s poslovilnim piknikom, v ponedeljek
je sledilo še pakiranje, vožnja domov in
seveda težko poslavljanje.
Edino kritiko bi podal na mlade
člane vseh devetih društev, saj se jih
je na 105 poslanih vabil odzvalo le
nekaj, ostale smo pridobili s klici po
telefonu, večina pa je bila »povratnikov«, ki pridejo z veseljem vsako leto,
ker se zavedajo edinstvenosti takega
projekta v Sloveniji. Tabor je v celoti
uspel, pridobili smo nova poznanstva,
iz katerih se bodo morda razvila prijateljstva, obnovili smo pogovorno znanje angleškega jezika, prostovoljcem
pokazali, kako živimo ljudje s poškodbo hrbtenjače, in kvalitetno preživeli 8
dni v prelepih koncih naše male Slovenije.
Zahvalili bi se radi Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije ter
društvu Dolenjske, Bele krajine in
Posavja ter njunima predsednikoma
za prijeten sprejem. Prostovoljce vsako leto pridobimo preko razpisa na
Zavodu Voluntariat, tabor sofinancira Zveza paraplegikov Slovenije,
brez naših zvestih donatorjev pa ga ne
bi mogli speljati, to so BTC Logistika
d.d., Unija d.d., Trinet d.o.o., CMC
Ekocon d.o.o., Borok d.o.o. in Inea
RBT d.o.o.

Jože Globokar
V ČASU TRGATVE SE V OSEKU KUHA GOLAŽ
V PARACENTRU Osek se vedno kaj
zanimivega dogaja, letošnjega 8. septembra pa so pripravili vsakoletno tradicionalno golažiado. Trudijo se torej,
da bi tudi med paraplegiki ohranili oz.
obudili stare ljudske običaje. Golažiada
ima dolgo tradicijo, saj so mariborski paraplegiki prvo tekmovanje v kuhanju te
priljubljene gostilniške jedi pripravili še v
prejšnjem stoletju. In ko se v Slovenskih
goricah začne trgatev, omamno zadiši
tudi v Oseku. Tokrat se je v PARACENTRU za najboljši golaž potegovalo osem
ekip iz petih pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije, med njimi dve iz
našega društva. Bilo je sicer nekaj težav
in nesporazumov glede gorilcev, vendar
so naši iznajdljivi kuharji tudi to rešili.
V kotličkih je veselo brbotalo, po
Oseku so se širile omamne vonjave,
vmes pa je vse kuharice, kuharje in goste zabaval ansambel Zeleni asparagus.
Zeleni zato, ker fantje igrajo predvsem
zimzelene melodije. Po nekajurnem
kuhanju so gorilce ugasnili, golaž je bil
kuhan in sledilo je strokovno ocenjevanje kuharskih umetnin. Komisija je imela težko preizkušnjo, da bi ocenila »naj
golaž leta 2013«. Po temeljitem poskušanju in draženju brbončic se je odločila, da je najboljši golaž skuhala ekipa
DP Celje, drugo mesto je osvojila ekipa
DP Maribor I, tretje DP Maribor II, četrto
naša prva ekipa, peto DPSŠ (Romana in
sodelavci), šesto DP Novo mesto, sedmo DP Murska Sobota, osmo pa naša
druga ekipa.

Ekipa DPLJ (foto: arhiv DPLJ)
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S PANONSKIH RAVNIC
Druženja, srečanja, izleti, ribarjenje ... to je zaznamovalo
poletne mesece.
KO SE SREČAMO ...
Res je, da so tovrstna društvena srečanja že tradicionalna, nekdo bi rekel,
dokaj »zguncana«, a kot je videti, se
člani in svojci takšnih srečanj zelo radi
udeležujejo, se jih razveselijo ter jih
dodatno popestrijo. In vsako leto v vse
večjem številu. To kaže, kako potrebni
smo drug drugemu.
Poletna pripeka nikogar ni odvrnila od želje, da se srečamo, saj to je priložnost, da vidiš tudi tiste, ki jih zaradi
različnih vzrokov skozi leto na društvo ni
bilo. Je priložnost, da se z njimi poveseliš,
morda potarnaš, najdeš kakšno novo koristno informacijo, se preizkusiš v kakšni
športni panogi ... ali pač samo srečaš.
Naša okolica je idealna za druženje v
poletnih mesecih, zato kadar le imamo
priložnost, poskrbimo za srečanje, ki je
aktivno in rekreativno. Tokrat sta za športno razpoloženje poskrbela Franc B. in
Jože G., ki sta organizirala tekmovanje v
vrtnem kegljanju in lokostrelstvu. Mnogi so lok in puščico v rokah
držali prvič, zato je bilo med
tekmovanjem obilo smeha
in zabave. Ob zvokih prijetne
glasbe, ki jo je skrbno izbiral
Franc J., so se članice in člani
pomerili v obeh panogah.
Rezultati
društvenega
tekmovanja v vrtnem kegljanju in lokostrelstvu:
Vrtno kegljanje – ženske:
1. Neža Kuhar
2. Zdenka Car
3. Jožica Zadravec

Lokostrelstvo – ženske:
1. Zdenka Car
2. Marija Cigler
3. Marta Janežič
Vrtno kegljanje – moški:
1. Franc Borovnjak
2. Matija Merklin
3. Ladislav Kepe
Lokostrelstvo – moški:
1. Jože Franc
2. Silvo Križanič
3. Franc Borovnjak
Vsem zmagovalkam in zmagovalcem smo razdelili praktične nagrade.
Srečanje je bilo še dodatno obeleženo, saj je najstarejša članica (po letih
in stažu na vozičku) Jolanka Hari praznovala 86 let. Ob njeni častitljivi starosti smo ji izrekli čestitke, ker je do danes
svoja leta znala nositi skromno in z nasmehom. Vsem nam je lahko vzgled.
Z nami je bila že tretje leto zapored
skupina Gorički Lajkoši, ki ohranja
staro ljudsko glasbo naših krajev. Pred

Jolanka Hari praznovala častitljivih 86 let (foto: Anita Trebše)
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leti smo jih že predstavili, a naj ponovimo za vse, ki jih še ne poznate. Gorički
Lajkoši so domači ljudski godci in pevci – torej ansambel, ki je bil ustanovljen
leta 2003. Stanislav Črnko je glasbeni
vodja skupine. Na ta način želijo ohranjati ljudsko glasbo ter pesmi s področja Goričkega in celotnega Prekmurja.
Glasbila, na katera igrajo, so: harmonika,
ribaš, fudaš, kosa, grablje in boben. Sami
smo zaradi odsotnosti dveh članov prisluhnili le harmoniki, fudašu, ribašu in
bobnu, iz katerih Stanko, Adriana, Darinka in Branko izvabljajo prelepo, poskočno glasbo. Veseli in ponosni smo, da so
postali naši tradicionalni gostje.
Namen dogodka smo dosegli: srečati se in ohraniti vezi!
NAŠI RIBIČI NEPREMAGLJIVI
Skozi vso leto 2013 so se ribiči potegovali za zmage v sklopu petih krogov v organizaciji Zveze paraplegikov
Slovenije. Našim je bila to leto sreča
naklonjena.
Tekmovanja športnega ribolova s
plovcem so se letos odvijala na ribnikih
v različnih krajih Slovenije. Organizirala
so ga društva dolenjske, ljubljanske, koroške, kraške, celjske in koroške regije. Ob
močni konkurenci smo ekipno dosegli
zavidljivo prvo mesto, drugo mesto je
zasedlo DP Celje in tretje DP Maribor.
Tudi posamično je v sezoni 2013 Slavko
Dunaj imel dober ulov, saj si
je s težo 13,171 g priboril tretje
mesto, za katero smo bili nagrajeni s pokalom.
SLAVKO DUNAJ – DRŽAVNI
PRVAK V RIBOLOVU
Zveza za šport vseh invalidov Slovenije je organizirala
državno prvenstvo v lovu rib
s plovcem. Ribiči so 22. junija
tekmovali v Brežicah na ribniku Prilipe. ZPS je zastopalo
21 tekmovalcev, ki so bili razvrščeni v tri sektorje A, B in C.
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Paraplegiki so imeli v vsakem sektorju
sedem tekmovalcev. Dosegli so sledeče rezultate:
1. mesto Slavko Dunaj MS (4700 g)
2. mesto Rudi Centrih CE (2910 g)
3. mesto Boštjan Javornik SG (2610 g)
Tekmovanje se je odvijalo pri neverjetnih 35⁰C, kar je bilo naporno še
posebno za tetraplegike, zato je zmaga
državnega prvaka Slavka Dunaja toliko
slajša.

rimi je 80 % Slovencev. Po letu 1956, ko
je bil vsemadžarski protiruski upor, se
je večina Porabskih Slovencev preselila
v notranjost Madžarske, medtem ko so
mladi iskali priložnosti predvsem na tujem. Danes se v te prazne domačije preseljujejo tujci, jih kupijo, obnovijo in se s
svojo pokojnino preživljajo v neokrnjeni
naravi, daleč od hrupa in nevarnosti.
V notranjosti cerkve smo si ogledali
prelepe freske in videli, kako je videti
napis v domačem dialektu ter z madžarskim pravopisom kot npr. Posztojaliscse (sama sem potrebovala še en
prevod). Vsi Porabski Slovenci so katoli-

PORABJE – DEŽELICA, POKRITA Z
ILOVNATO IN PRODNATO ZEMLJO
Letos smo se odločili, da si ogledamo Porabje, pokrajino na
skrajnem SZ Madžarske, ki
meji s Slovenijo na Goričkem.
Želeli smo izvedeti, kako v
današnjem času živijo Porabski Slovenci in koliko jih je še
ostalo.
V čudovitem petkovem
jutru se je 16 izletnikov zbralo
pred sedežem društva in se z
dvema kombiniranima voziloma odpravilo proti državni
tromeji – Slovenija, MadžarŠe jutranja kavica pred odhodom (foto: Anita Trebše)
ska, Avstrija. Po vožnji skozi
Goričko smo na Madžarsko
vstopili pri vasi Martinje, kjer vodi cesta čani, zato so bili veseli, da je v cerkvi sv.
Janeza Krstnika dolga leta služboval in
v osrčje Porabja.
Za tiste, ki še ne vedo: Slovensko Po- maševal Janoš Kühar, ki je bil zaslužen
rabje je skupek sedmih naselij v Železni za maševanje v slovenskem jeziku in
županiji, kjer živi slovenska manjšina (po obnovo cerkve 1965. Več kot pol stoleneuradnih podatkih med 5000 in 6000 tja je Janoš Kühar ohranjal nacionalne
pripadnikov) Porabskih Slovencev. Ime in verske korenine za narodovo prežije dobilo po reki Rabi. Na skrajnem za- vetje, a je po njegovi smrti žal šlo vse v
hodu vseh sedmih naselij leži Gornji pozabo. Danes se v slovenščini mašuje
Senik, kjer smo postali. Pričakal nas le enkrat na mesec.
V spomin Janošu Küharju so nekje Martin Ropoš, predsednik Državne slovenske samouprave, ki je bil štiri danje župnišče preuredili v današnjo
mandate tudi župan občine. V središču Küharjevo spominsko hišo, ki je
te največje slovenske vasi, obdane z bila naš naslednji postanek. Leta 2010
gozdom in poraslimi hribi, stoji cerkev je bila otvoritev hiše, v kateri je živel od
sv. Janeza Krstnika, kamor nas je po- leta 1936 do 1987 in je bila nekoč staro
vabil Martin Ropoš, da nam pove nekaj župnišče. Küharjeva spominska hiša je
zanimivosti. Izvedeli smo, da trenutno v bila obnovljena in razstavljena s pomoSeniku živi 1.300 prebivalcev, med kate- čjo čezmejnega projekta Sosed k sose64

du, ki ga je financirala EU. Lahko smo
se sprehodili med rekonstruirani urad,
spalnico in obedovalnico Janoša Küharja. Pohištvena dediščina in predmeti ter relikvije so nam sporočali svetle in
mračne zgodbe tistega časa.
Pot nas je vodila dalje v Monošter,
ki je kulturno in gospodarsko središče
Porabja. Sprejela nas je publicistka in
novinarka, ki sodeluje z mediji za slovenske manjšine v Porabju. Izvedeli
smo, da je mesto leta 1183 ustanovil
madžarski kralj Béla III. in vanj povabil
cistercijane. Ti so zgradili samostan ter
ga poimenovali po bavarskem svetniku sv. Gotardu, po katerem se
mesto v madžarščini in nemščini imenuje še danes. Ker
smo imeli za ogled muzeja Avgusta Pavla še precej časa, smo
ga izkoristili za ogled cerkve
Marijinega vnebovzetja, ki
je tretja največja madžarska
baročna cerkev. Spet cerkev,
boste rekli. Ja, tudi jaz sem si
mislila enako, a sem jo seveda
šla pogledat. Mislila sem si, se
bom vsaj prijetno ohladila za
njenimi debelimi zidovi, a sem
se uštela. Vse nas je presenetila njena mogočnost, čudovite freske
in bogato okrašeni baročni oltarji. Cerkveni stolp je visok 60,5 m, kupola pa je
poslikana s freskami monoštrske bitke,
med katero je velik del turške vojske
utonil v reki Rabi. Poslikava je trajala kar
40 let. Cerkev in samostan krasi javni
park.
Nedaleč stran je pokrita tržnica, ki
me je spominjala na čase, ko smo hodili
v Trst na Ponterosso, v Avstrijo k debeli
Berti, nekateri pa v Lenti na Madžarsko.
A tokrat sem bila presenečena. Niso
me ogovarjali madžarsko, ampak nemško, pa tudi »handlat« nisem mogla.
Prodajalka ni odstopila od zastavljene
cene, mene pa na sejmih prav to privlači. »Handlanje« doda čar vsemu, kar
na takšnih tržnicah nabavim. Zato sem
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kupila le ene hlače, hitro odšla s skomi- mi, prireditvami in razstavami, da slonami po Ponterossi, Berti itd. ter si (ji) venski jezik ne bi zatonil v pozabo.
Kulturna dediščina je eden od sterekla "nie wieder".
Odpravili smo se v muzej Avgu- brov v prizadevanjih za obstoj narodnih
sta Pavla, kjer imajo 1200 razstavljenih manjšin. Nosilci, varuhi in ohranjevalci
eksponatov. Avgust Pavel je bil polihi- dediščine so v manjšinskem okolju postor, pesnik, pisatelj, etnolog, muzeo- samezniki, društva in institucije. Muzeji,
log, učitelj, literarni zgodovinar in prvi spominske hiše, društva ipd. so koristni
prevajalec slovenskega slovstva v ma- in prepotrebni za ohranjevanje etnične
džarščino. Muzej Avgusta Pavla je samopodobe, zato je nujno, da dobijo
edini slovenski muzej na Madžarskem. finančno in strokovno podporo.
Prišel je čas odhoda, zato smo se zapiSkozi ogled smo spoznavali kulturno
in zgodovinsko dediščino pokrajin na sali v spominsko knjigo, zahvalili in vsem
obeh straneh meje. Muzej ima tudi Porabskim Slovencem zaželeli medsedvigalo za gibalno ovirane, ki v času bojno spoštovanje v naših različnostih
našega ogleda ni delovalo, a
sta nam priskočila na pomoč
naša voznika.
Ogledali smo si muzejsko
predmetno zbirko Življenje
Slovencev v Porabju, saj je
bila fototeka in rokopisna zbirka dodatno plačljiva. V predmetni zbirki prevladuje predvsem poljedelsko orodje in
kuhinjska oprema. Videli smo
tudi šeme, kostume in rekvizite. Z razstavo smo podoživeli
način življenja tukaj živečih
Porabcev v 19. in 20. stoletju.
Pred cerkvijo Marijinega vnebovzetja (foto: DPPP)
Po končanem ogledu smo
bili že pošteno lačni in tudi časovno nismo odstopali od zastavljenih ter tesno sodelovanje, saj vsaka človeška
okvirjev, zato smo se namenili v klimati- skupnost to potrebuje.
zirano slovensko kulturno in informativno središče (t.i. Slovenski dom), v hotel PRISOTNI NA SLOVESNOSTI V RADENCIH
22. junija je občina Radenci obeLipa, kjer so nas že pričakovali. Hrana je
leževala svoj praznik – 19 let obstoja
bila odlično pripravljena.
Ko smo se prijetno osvežili in ohladi- občine. Na dan dogodka se je odvijali, so nam ponudili še dokumentarni film la tudi slovesnost ob otvoritvi obnove
v besedi in sliki o Porabskih Sloven- parka Radenci. Bili smo prisotni in na
cih nekoč in danes ter zanimiv »skeč« stojnici predstavili društvo, njegove akv porabskem narečju. Vasi v Porabju tivnosti in programe.
Na ta dan je bilo v občini Radenci
so vedno manjše; mladi se preseljujejo
zaradi služb v tujino in večja mesta, na- zelo živahno, saj so se dogodka uderečje se izgublja (govoriti ga znajo le še ležile številne organizacije, društva in
starejše generacije, mlajše ga postopno zavodi. Občina Lendava kot »prestolopuščajo). Kulturna društva si še vedno nica bograča«, Vrtec Radenci s slikaprizadevajo z raznovrstnimi dejavnost- njem in izdelovanjem raznih okraskov
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in izdelkov, Knjižnica Gornja Radgona,
društvo gluhih in naglušnih Pomurja,
društvo slepih in slabovidnih Murska
Sobota, Glasbena šola Gornja Radgona. Čarodej Mac je predstavil hojo
na hoduljah in s pihanjem balonov
ustvarjal trike.
Ob spremljavi violine, iz katere je čudovite zvoke privabljala Tjaša Šimonka,
sta se predstavila plesalca Anja in Filip
Kovačič. Tudi naša stojnica je bila barvita, saj so jo krasili prelepi izdelki naših
članic. Jožica Zadravec je za lokalni
časopis dala intervju na temo ročnih
spretnosti in aktiva žena. Delavnice in
aktivnosti so potekale na različnih lokacijah v zdraviliškem
parku Radenci. Občina Radenci
ima do našega društva posluh,
zato se vsako leto znova odzovemo na njihovo vabilo.
NA DOLENJSKO!
Dolenjska je prelepa gričevnata pokrajina ob reki Krki
in tako zelo drugačna od naših
prekmurskih ravnin, da jo naši
člani in članice vsako leto radi
obiščejo. V Semiču preživljajo
dneve, obarvane s športnim
ribolovom, izleti, druženjem in
vsem, kar sodi zraven.
Letos se je za Semič odločilo šest
članov, ki se je na Dolenjsko odpravilo
od 11. do 17. avgusta. V skupini so bili
pretežno ljubitelji ribolova, ki so ribarili na reki Lahinji in v ribniku Adlešiči. V
času bivanja jim je bila ribiška sreča naklonjena, saj so bili z ulovom zadovoljni.
Obiskal jih je tudi reprezentant in
dolgoletni ribiški kolega Franc Štefanič iz Črnomlja, s katerim so si člani, ki
so letos zasedli drugo mesto na svetovnem prvenstvu, radi izmenjali izkušnje s tega področja. V popoldanskem
času so kramljali in na žaru pripravljali
izvrstne jedi.
Med njihovim bivanjem je bila v
domu Semič tudi otvoritev čebelnja65
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Velike ribe ... (foto: DPPP)

ka, katerega trak je z županom Semiča
prerezal naš član, dolgoletni ljubitelj
in poznavalec čebel, tudi sam izvrsten
čebelar, Slavko Dunaj. Z odprtjem
čebelnjaka bo okolica okrog doma bolj
živa in pisana, pogled nanjo pa lepši in
prijaznejši.
Članom je bivanje v Semiču ponovno ostalo v lepem spominu, kamor se
bodo še vračali.
MLADIM ZADIŠALO PO PREKMURJU ...
Tabor mladih, ki se tradicionalno
izvaja že 10. leto v organizaciji DP ljubljanske pokrajine, je letos teden druženja pričel v naši prekmurski pokrajini.
Dva dneva bivanja sta bila zelo kratka,
a tudi razgibana.
Mlade tabornike s tujimi prostovoljci
iz Nemčije, Madžarske, Poljske, Avstralije
in Slovenije, ki so se nastanili na društvu,
je gostoljubno sprejel predsednik Stanko Novak. Taboru so se pridružili tudi
ostali člani, ki so »mladi po srcu«, in skupaj smo preživeli prijetne trenutke.
Tone, naš asistent, je bil tokrat v
vlogi prevoznika in vodiča. Peljal je na
ogled Tropskega vrta v Dobrovnik, kjer
je največja gojilnica orhidej v Sloveniji,
Term 3000, v katerih od letos poteka
tudi obnovitvena rehabilitacija, in na
tradicionalen Brod na Muri, ki odseva
avtohtonost te čarobne pokrajine več66

... in malo manjše (foto: DPPP)

nih ravnin. Prostovoljci iz tujine so izvedeli za raznolikost narečij v naši deželi
in spoznali, da je prekmursko narečje
precej drugačno, saj se je stara prekmurska književnost razvijala ločeno
od ostale književnosti. Taborniki so izpopolnjevali tuje jezike skozi pogovor,
druženje in vedoželjnost.
Ob koncu smo bili vsi povabljeni v
Gaberje k družini Kepe, kjer je Lacijeva
mama skuhala izvrsten bograč. Srečanje mladih v Pomurju je torej potekalo
v duhu spoznavanja naše pokrajine in
njene tradicije. Dva dneva sta bila veliko premalo, da bi lahko spoznali celotno pokrajino, a kljub vsemu dovolj, da
je zadišalo po Prekmurju ...

vreme in prelepa okolica v Gradišču sta
motivirala tekmovalce in gledalce, kar
se je odrazilo tudi na ulovu.
Ribiči so tekmovali posamično in
dosegli naslednje rezultate:
1. Mirko Temnik
(CE) 6,200 gr
2. Rudi Centrih
(CE) 5,400 gr
3. Željko Geci
(KP) 4,955 gr
4. Franc Simonič
(MB) 4,950 gr
5. Franc Borovnjak
(MS) 4,250 gr
6. Bogdan Petek
(MB) 4,200 gr
7. Silvo Križanič
(MS) 2,950 gr
8. Miran Jernejšek
(MB) 2,700 gr
9. Slavko Dunaj
(MS) 2,250 gr
10. Valentin Grilc
(SG) 2,050 gr
Z občino Tišina zelo dobro sodelujemo, saj nam vedno solidarno pomaga
pri donacijah, prireditvah in podobno,
zato želimo še naprej ostati v dobrem
partnerstvu.

DRUGI PERŠAKOV MEMORIAL V
ŠPORTNEM RIBOLOVU
Že drugo leto zapored
smo bili organizatorji tekmovanja v spomin dolgoletnemu predsedniku Zveze
paraplegikov Slovenije in
članu DP PP Ivanu Peršaku.
V kraju Gradišče, občini
Tišina, se je 6. septembra
odvijal 2. Peršakov memorial v športnem ribolovu.
Tekmovanja se je udeležilo
16 tekmovalcev iz šestih poPrvi trije ribiči Peršakovega memoriala (foto: arhiv DPPP)
krajinskih društev. Čudovito
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Valter Zavadlav, Aleksander Grum | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Letošnje poletje nas je po nekoliko neobetavnem začetku osrečilo s kar nekaj vročinskimi valovi. Pri več kot tridesetih stopinjah (v senci, če je slučajno kdo pozabil) si je vsak
pomagal, kot je pač vedel in znal – nekateri s sladoledom ali hladnim pivom, drugi z
namakanjem v najbolj priročni vodi. Severnoprimorski paraplegiki smo tako izkoriščali možnost subvencioniranega plavanja v novogoriškem letnem bazenu, nekajkrat pa
smo se družno odpravili na kopalni dan v Pacug. Že pred pričetkom sezone smo poskrbeli tudi za društveno prikolico v avtokampu Straško na otoku Pagu in vsi tisti, ki so se
na letovanje odpravili tja, so uživali v senci pod čisto novim baldahinom.
Valter Zavadlav
OLIMPIJADA FURLANIJE - JULIJSKE
KRAJINE
Zveza paraplegikov in tetraplegikov
Furlanije - Julijske krajine iz Italije nas je
povabila na svojo vsakoletno športnorekreacijsko prireditev FVG OLIMPICS
2013. 9. junija se je tako zbrala petčlanska odprava in se odpeljala v Spilimberg, majhno severno italijansko mestece, kjer so se odvijale že dvanajste
deželne športne igre ter tekmovanja za
para in tetraplegike. Naše društvo smo
zastopali Ivo Mahne, Matej Gruden,
Tomaž Praček, Janko Černigoj in
Valter Zavadlav.
Športne igre so namenjene tako rekreativcem kot tistim nekoliko bolj tekmovalnega duha, udeležba pa je tradicionalno zelo številčna. Udeleženci FVG
Olimpics se pomerijo v različnih panogah
– handbike vožnja za para in tetraplegike na progi na stadionu, 100 m para in
50 m tetra, plavanje v pokritem bazenu,
namizni tenis, lokostrelstvo in kegljanje v
dvojicah na pokritem kegljišču.
Dopoldanskim uvodnim tekmam je
sledilo obilno kosilo, pri katerem smo si s
kozarcem vina povrnili tudi moč in športni pogum. Popoldne so bili na vrsti še
finalni boji, v katerih je naša mala odprava osvojila kar dve medalji – Tomaž je bil
prvi v namiznem tenisu, Matej pa drugi

Ivo Mahne se je predsedniku Zveze
paraplegikov in tetraplegikov Furlanije Julijske krajine Gianpieru Liciniu zahvalil za
povabilo. (foto: www.paraplegicifvg.it)

v vožnji na petdeset metrov. Čestitamo!
Podelitev priznanj so pospremili nagovori predstavnikov različnih sodelujočih ustanov. V imenu našega društva je
zbrane nagovoril Ivo, se zahvalil za povabilo ter si s svojim znanjem italijanščine prislužil glasen aplavz vseh zbranih.
Aleksander Grum
PRAZNIK LIPE NA LOKVAH
V sklopu projekta Planina, ki je namenjen oblikovanju splošno dostopne
turistične ponudbe na Trnovski in Banjški planoti, je 15. in 16. junija na Lokvah
potekal “Praznik lipe”. Dvodnevna prireditev je postregla s kopico zanimivih
dogodkov in predstavitev, povezanih s
tukajšnjo turistično ponudbo ter prizadevanji, da bi te kraje naredili bolj zanimive in dostopne tudi invalidom.

Na Lokvah je bila tako odprta nova
pridobitev: centralna informacijska točka,
ki s pomočjo sodobnih tehnologij omogoča dostop do informacij tudi slepim in
slabovidnim ter gluhim obiskovalcem.
Prvi dan prireditve so se na Lokvah
predstavila invalidska društva, ki imajo
sedež v Novi Gorici. Tudi naše društvo
je postavilo stojnico, na kateri smo promovirali svoje dejavnosti. Da bi vse skupaj še nekoliko popestrili, smo na parkirnem prostoru postavili improviziran
poligon ter obiskovalce izzvali, naj ga
prevozijo z invalidskim vozičkom. Sledilo je kar nekaj zabavnih in tudi tekmovalno obarvanih “preizkusnih voženj”
– nenazadnje je bila za najhitrejšega
obljubljena nagrada – kosilo za dve
osebi v restavraciji na Lokvah. Splošna
in predvsem poučna ugotovitev vseh
udeležencev je bila, da gibanje z vozičkom še zdaleč ni tako enostavno ali
lahko, kot bi si kdo mislil.

Na cilju (foto: Aleksander Grum)
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Franci Žiberna | Društvo paraplegikov severne Štajerske

S TOTEGA EKA
Sodelovali smo v okviru Lenta, odkrivali skrite vabljive kotičke ormoškega okoliša in
osvajali znanje o skrivnostih fotografiranja.
NAŠE DEJAVNOSTI SMO PREDSTAVILI V
MESTNEM PARKU
Vsa leta doslej je bilo vodilo ekipe
Art-kampa (v sklopu Lenta) ponuditi v
Mestnem parku Maribor presežen vsebinski poletni utrip, ki hkrati nagovarja različne generacije tako namenskih
kot naključnih obiskovalcev. Z razvejano ter brezplačno ponudbo zabave, športa, ustvarjanja, znanosti in
kulture obiskovalcu ponuja možnost
aktivnega vključevanja v delavnice
in dogodke ter s tem v pridobivanje
znanj različnih področij ustvarjalnega
delovanja.
Da so možnosti neomejene, je bilo
prikazano predvsem od tistih, ki teh
možnosti nimajo velikokrat ali jim je
redko ponujena. Tako organizatorji posvečajo osrednji del festivala ART KAMP
organizacijam in društvom, ki nudijo
pomoč in zaščito ljudem s posebnimi
potrebami. Enostavno pomagajo in
sodelujejo z njimi, da le-ti ne ostanejo
prikriti širši javnosti.
Vabilu smo se z veseljem odzvali. Z
našim sooblikovanjem ter predstavitvijo raznih zanimivih projektov, športnih
dejavnosti, prodaje likovnih izdelkov,
delitve promocijskega materiala, predstavitve knjižnih del, pesmi in glasbenih
točk smo v ta pisani mozaik dodali nekaj
svojih kamenčkov. Po vsakem zaključku
smo poskušali vzpostaviti dialog z gosti
in obiskovalci, posebej najmlajšimi.
V vseh detajlih se gotovo nismo
uspeli predstaviti, kot smo si želeli.
Toda na tovrstnih predstavitvah redko
sodelujemo, zato smo s svojim progra68

Robi Krček je s prijatelji zapel in zaigral v Mestnem parku. (foto: arhiv DPSŠ)

mom povsem zadovoljili kriterije organizatorja.
IZLET V VINORODNE KRAJE – PRLEKIJO
Velikokrat po prospektih in drugih
propagandnih medijih poslušamo o
lepotah nekih oddaljenih krajev sveta.
Ob teh informacijah se zalotimo v mislih, da imamo tudi v Sloveniji za telo in
dušo mnogo skritih vabljivih kotičkov,
ki jih še nismo videli, in jih moramo na
novo odkrivati.
Pri tem so najbolj zapostavljeni biseri,
ki so v bližini našega domovanja. Skupna
odločitev UO je bila, da tokrat pri društvu
pripravimo izlet v ormoško vinsko klet in
obrat oljarne v Središču ob Dravi.
Nič posebnega, bo lahko komentar posameznika, ki je že kdaj obiskal
kakšno vinsko klet v Sloveniji. Ni izključeno, da je to bila ravno ormoška. Toda

ob strokovnem vodenju in pozornem
poslušanju lahko hitro spoznaš, da se
tudi tehnologija zorenja vina, pridelava
in predelava grozdja ter podrobnosti
pri stiskanju z leti spreminjajo. Tržišče
zahteva kvalitetno vino s stabilno pridelavo, da si vinarji ohranijo svoj tržni
delež, sicer bi jih odpihnilo. Ljutomerski-ormoški vinorodni okoliš z značilnimi terasastimi vinogradi, ki dajejo
poseben pečat pokrajini, je dal in še
vedno daje našemu in tujemu tržišču
vrhunsko cenjeno vino.
V Oljarni Središče ob Dravi se lahko
pohvalijo s stoletno tradicijo predelave
100-odstotnega naravnega bučnega
olja, ki ga po kvaliteti uvrščajo v najvišji
kakovostni razred. Sodi med slovenske
zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo, katerih znak
je lastovka. Vse je presenetila velika
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Gasilska na koncu izleta (foto: arhiv DPSŠ)

uporabnost bučnice. Pražena ter prelita s čokolado in kokosom, čokolado
in oranžo, vaniljo in cimetom je prava
poslastica in smo jo ob degustiranju v
celoti pospravili z mize. Meni osebno je
najbolj ugajala bučna rulada, njam.
Po ogledu oljarne, že malo utrujeni
in mokri od dežja, smo se odpravili na
kmečki turizem, kjer sta nas pričakala
domača godca s frajtonerco in klarinetom. Dvignila se nam je energija, da smo
vztrajali z izletom ter bili nagrajeni s prelepimi pogledi na okoliške griče, prekritimi z vinogradi in njivami ter zelenjem, ki
ga dolgotrajna suša tukaj ni uničila.
Po dobrem domačem obedu, brez
goveje »župe« seveda ni šlo, smo odhiteli še na sosednji grič k Milanu Hlebcu,
ki se na kmetiji ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, lahko bi rekli kar umetnostjo.
Vsako leto gosti umetnike: rezbarje, slikarje, kiparje iz Slovenije in drugih držav.
Okoli hiše in v njej ima tako razstavljenih
veliko kipov, skulptur in slik, ki sta si jih s
posebnim navdušenjem ogledala naša
rezbarja Rado in Jaka. Mogoče bodo

našli kakšno varianto za sodelovanje na
naslednji likovni koloniji. Kdo ve?
Izlet smo zaključili s skupinsko sliko
in pesmijo, ki nam je odlično »letela iz
grla«. Po dobrem vinu in domačem prigrizku, seveda.
FOTO-FILM DELAVNICA
Pri društvu smo se odločili pripraviti
tečaj ali delavnice, ki nas bodo dodatno poučili in informirali o skrivnostih
fotografiranja ali snemanja z našimi
domačimi kompaktnimi fotoaparati,
različnimi filmskimi kamerami in številnimi DSLR-ji.
Pa mogoče ne samo to. Od predavateljev je bilo pred pričetkom poudarjeno, da se bomo v osnovi naučili uporabljati program Adobe premier pro
CS5.5. Ta je za izdelavo filmov iz slik in
posnetkov med zahtevnejšimi, vendar
se ga da z malo volje naučiti ter ga koristno uporabiti z vsemi številnimi učinki
vred. Ne smemo pozabiti, da se nam je
v večini primerov naložila velika količina
posnetkov, ki jih največkrat samo ogle-

dujemo po arhivu na disku. Ne predstavimo pa jih prijateljem v primerni obliki;
vprašanje je že, koliko so s tem gradivom seznanjeni družinski člani.
Danes so tudi vedno večje potrebe
po vključevanju fotografij in filmskih
posnetkov v razne predstavitvene projekte, predavanja in urejanje spletnih
strani. Pa tudi svojcem in prijateljem
smo že kdaj obljubili, da bomo »zmontirali« kratek film. A velikokrat je ostalo
le pri obljubah.
Da bi to spremenili, smo se odločili
organizirati delavnico, ki naj bi pomagala
rešiti tovrstno zagato; vsaj pri nekaterih
vprašanjih. Na prošnjo sta se iz Film in video kluba Maribor odzvala Franc Kopič
in Peter Kamenjev. In tudi naš predsednik je hitro uresničil načrtovan nakup
dovolj zmogljivega računalnika. Projektor
in projekcijsko platno pa sta že čakala v
društvenih depojih. Udeleženci delavnic
smo z neposrednim delom hitro osvajali
delo s programom in nejasnosti sproti
reševali s potrpežljivim in nadvse ustrežljivim predavateljem F. Kopičem (član
69
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Paracentru v tem ocenjevalci, med katerimi je bil tudi
delu Slovenskih predsednik ZPS Dane Kastelic, in ti
goric se spet ode- so bili enotni: najboljši golaž se kuha
va v pisane barve, na Štajerskem. Prvo mesto za kuharje
obogatena je s iz Celja, drugo in tretje mesto za ekipi
kmetijskimi pri- domačega društva. Kot nagrado za
delki, za katere se trud sta predsednik ZPS Dane Kastelic
je bilo potrebno in predsednik DPSŠ Alfred Lasetsky ekitruditi od zgodnje pam podelila ročno izdelane kuhalnice
pomladi. Dodobra in žličke, ki jih je izdelal Jakob Kaučič,
smo se že navadili, naš odlični rezbar. Pripravljene dobrote
da v tem času pri- so šle dobro v slast, saj je s sveže pečeJanez in Boris v reševanju problema (foto: arhiv DPSŠ)
pravimo tradicio- nim kruhom iz krušne peči to najboljša
kombinacija.
nalno golažiado.
Poleg kuhanja se je v Paracentru
Naredila se je lepa sončna nedelja,
Evropske filmske zveze Evro filmar, kjer je
v 25-ih letih med drugimi nagradami in nadvse primerna za druženje in tudi dogajalo še marsikaj. Sklican je bil izrepriznanji prejel na festivalu Evro filmarjev nekaj resnih stvari. Vabilu se je odzvalo dni zbor članov, na katerem smo začeli
zlato medaljo. Seveda to ni njegova prva lepo število kuharskih ekip, skupaj jih je pogovore, da preimenujemo Društvo
niti zadnja nagrada. V svojem 35-letnem bilo osem, od tega tri iz domačega dru- paraplegikov severne Štajerske v Drudelovanju je dobil 581 domačih in tujih štva. Tokratna pravila so bila nekoliko štvo paraplegikov Podravja. Končno
drugačna, tako da so lahko v konkuren- odločitev bomo sprejeli na rednem
nagrad ter priznanj. Čestitamo!).
Teorijo in praktično delo smo nada- ci tekmovali le z golaži in ne več vsemi zboru naslednje leto.
ljevali še tri dni v Oseku v Paracentru, jedmi na žlico, kot
kjer smo imeli udeleženci možnost jim pravimo. Torej
prenočevanja in v miru delati svoje prava golažiada.
Tek mov alne
prve korake v montaži filma.
Na koncu moram obvestiti vse ekipe so postaostale člane, ki se prvič niso prijavili za vile kotličke. Po
sodelovanje, da bodo to lahko storili v dolini je zadišalo
jesenskem času, ko bomo nadoknadi- po čebuli, ki je
li izostalo praktično delo s fotografijo. poleg mesa glavPredviden predavatelj je bil zaradi služ- na sestavina za
benih obveznosti zadržan.
golaž. Pridne roke
Ob zaključku delavnice in pospra- kuharjev so mevljanju računalnikov je prišlo do ne- šale sestavine v
ljube nezgode, ko nam je predavatelj kotličkih, dodajale
dobesedno zgrmel skozi preslabo začimbe, skratka
V pričakovanju degustacije golažev (foto: Janez Raišp)
zavarovano kletno etažo in se pri tem poskusile sestavihudo poškodoval. Iskreno mu želimo ti čim boljšo jed,
V zadnjih mesecih smo popolnoma
hitro okrevanje ter da se kmalu ponov- ki bi prepričala brbončice strokovne
no snidemo pri ustvarjalnem druženju. komisije in ostalih udeležencev. Ob obnovili krušno peč in ob tej priložnoveselih zvokih ansambla Večno zeleni sti smo v njej spekli zlato zapečenega
asparagus je bilo vzdušje odlično, delo odojka. Imeli smo tudi možnost streJanez Raišp
NAJBOLJŠI GOLAŽ SE KUHA NA
pa lažje. Ogenj gorilnikov je počasi ljanja z lokom; kot smo ugotovili, gre
ŠTAJERSKEM!
ugašal, kar je bil znak, da so kuharji in nekaterim zelo dobro. Se že veselimo
Tradicionalna golažiada in še kaj v kuharice zadovoljni s svojimi speciali- golažiade naslednje leto.
DPSŠ se iskreno zahvaljuje vsem,
Paracentru Osek
tetami. Izven tekmovalne konkurence
Spet se je poslovila poletna vročina je predsednik Alfred skuhal najbolj- ki so sodelovali in pomagali pri priin na vrata nam trka jesen. Narava ob ši pasulj. Svojo nalogo so sedaj imeli pravi in organizaciji dogodka!
70

[

ŠPORT

]

Janez Raišp, Jože Globokar | 44. Hrovatinov memorial in državno prvenstvo

SPOMINSKO TEKMOVANJE Z
MEDNARODNO UDELEŽBO
14. septembra je na atletskem stadionu Poljane v Mariboru potekalo največje tekmovanje v atletiki v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije in Zveze za šport invalidov.

Z

veza paraplegikov Slovenije in
Zveza za šport invalidov Slovenije sta izvedbo 44. memoriala prof. Bojana Hrovatina zaupali
Društvu paraplegikov severne Štajerske. Kot je povedal Gregor Gračner,
športni referent pri ZPS, v Mariboru
tudi zato, da bi vzpodbudili člane Društva paraplegikov severne Štajerske
k večji aktivnosti v teh disciplinah. To
naše največje atletsko tekmovanje, ki je
v posamični konkurenci paraplegikov
in tetraplegikov štelo tudi za državno prvenstvo, so Štajerci pripravili 14.
septembra 2013 na atletskem stadionu Poljane v Mariboru.
Po Zdravljici in pozdravni dobrodošlici so atletinje in atleti v svojih skupinah tekmovali v troboju metov (disk,
krogla, kopje/kij), troboju voženj (100,
200, 400 m), memorialni vožnji na 100
m s standardnimi vozički in hitrostni
vožnji na 800 m (odprta kategorija) v
spomin na velikega prijatelja paraplegikov novinarja Henrika Übeleisa.
V četveroboju (disk, krogla, kopje/kij,
vožnja 100 m) pa so se pomerili tudi
atleti iz Srbije, BiH, Hrvaške in Slovenije.
Atleti, ki so v svojih skupinah imeli manj
kot tri tekmovalce, so nastopili v združenih skupinah. Rezultate so vrednotili
na podlagi tabel mednarodnega paraolimpijskega komiteja.
Tekmovalke in tekmovalci so se
v skupinah F51-F52-F53-F54-F55F56 ter skupini VETERANI najprej pomerili v metu kopja ali kija (težje gibalno

ovirani), metu diska in suvanju krogle.
Pri teh disciplinah (predvsem vrhunski tekmovalci) uporabljajo posebne
stole z oporno palico ali pa le nekoliko dvignjene podije. S tem dosežejo
boljše rezultate. Težje gibalno ovirani
tetraplegiki zaradi slabšega ravnotežja
orodja mečejo s svojih standardnih vozičkov. Tekmovanje je po utečeni praksi

Zmagovalec v metih med veterani
(foto: Janez Raišp)

in z vestnimi sodniki na petih tekmovališčih potekalo hitro, saj se tekmovalci
niso premeščali. Menjavali so le tekmovalna orodja.
Sledili so troboji v hitrostnih vožnjah v skupinah T51-T52-T53. Najprej
na 100, zatem na 200 in še na 400 m.
Že vsa leta Bojanu v spomin posvetimo
tudi vožnjo na 100 m s standardnimi
oz. sobnimi vozički, s katerimi smo tekmovali še v času njegovega življenja in

na njegovih prvih spominskih tekmovanjih. Ob zaključku tekmovanja se že
vrsto let spomnimo tudi na pokojnega
novinarja in velikega prijatelja športnikov paraplegikov Henrika Übeleisa.
V spomin smo mu posvetili hitrostno
vožnjo na 800 m v odprti kategoriji.
Pred razglasitvijo rezultatov je
spominsko tekmovanje prof. Bojana
Hrovatina gostom in športnikom orisal predsednik Zveze paraplegikov
Slovenije Dane Kastelic, z nagovori
in čestitkami pa sta se mu pridružila
še Vasja Cimerman – predstavnik soorganizatorja ZŠIS, in Alfred Lasetzky – predsednik Društva paraplegikov
severne Štajerske. Z vodjo športa pri
ZPS Gregorjem Gračnerjem so skupaj podelil medalje in pokale.
Hrovatinov memorial predstavlja
nekakšen zaključek atletskega tekmovanja Zveze paraplegikov Slovenije.
Zato na tem tekmovanju razglasimo
rezultate in podelimo pokale za ekipne uvrstitve v ligaškem tekmovanju.
Ekipa DP jugozahodne Štajerske je tudi
letos ostala nepremagljiva. S 16.103,10
točkami je premočno osvojila zmagovalni in prehodni pokal, druga je bila
ekipa DP Koroške (12.571,59), tretja DP
ljubljanske pokrajine (8.906,64), četrta
DP Prekmurja in Prlekije (6.702,27) peta
DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja
(4.986,13), šesta DP severne Štajerske
(1.552,63), sedma pa združena ekipa DP
severne Primorske ter DP Istre in Krasa
(1.012,84).
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Medalje odšle v tri države (foto: Janez Raišp)

Vojaki Slovenske vojske so za primer slabega vremena brezplačno postavili šotor, pod katerim so nam postregli z okusnim
bogračem. In ker ga je kar precej ostalo, so ga organizatorji odpeljali brezdomcem na Ruško cesto 71 v Mariboru.
»Z množično in mednarodno udeležbo smo na dostojen
način obeležili spomin na naše pokojne prijatelje, ki so nesebično pomagali pri začetkih in uveljavitvi športa paraplegikov in tetraplegikov v Sloveniji in svetu. Kljub temu da je bilo
tekmovanje odlično organizirano, smo pogrešali gledalce in
navijače; v bodoče bi bilo morda smiselno razmišljati, da pripeljemo na stadion učence osnovnih šol ter jim pokažemo, da je
tudi invalidski šport zanimiv in je za dobre rezultate potrebno
vložiti veliko truda,« je povedal predsednik Kastelic.
Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri
izvedbi tekmovanja.
Meddržavno tekmovanje v četveroboju (krogla, disk,
kopje/kij, 100m)
1 Slovenija
5.529,73
2 Srbija
3.919,09
3 Hrvaška
3.248,07
4 Federacije Bosne in Hercegovine
1.901,35

Zmaga Hudeja po fotofinišu (foto: Janez Raišp)
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REZULTATI TEKMOVANJA (pripravil: Janez Hudej)
Poz. Št. Dž. Klub Ime in priimek Klass. Rezultat
Troboj meti ženske F51 in F53
1
19 SLO MS Marta Janežič
F53
1,120.71
2
61 SLO NM Anica Radej
F53
185.81
3
44 SLO
LJ Katarina Miličevič
F53
000.46
Troboj meti ženske F54, F55 in F56
1
73 SRB SRB Kristina Arančić
F54
1,398.81
2
62 SLO NM Zofka Povodnik
F54
888.72
3
80 CRO HRV Renata Celjak
F54
503.00
Troboj meti F51
1
30 SLO SG Branko Erjavec
F51
779.15
2
49 SLO GO Klavdij Leban
F51
208.48
3
74 SRB SRB Nikola Nikolaš
F51
11.96
Troboj meti moški F52 in F53
1
3
SLO
CE Henrik Plank
F52
1,535.22
2
76 SRB SRB Slaviša Slavić
F52
612.84
3
79 CRO HRV Velimir Šandor
F52
608.99
Troboj meti moški F54
1
4 SLO
CE Janez Hudej
F54
1,812.81
2
34 SLO SG Mitja Breg
F54
1,080.84
3
82 SLO
LJ Sašo Rink
F54
827.82
Troboj meti moški F55 in F56
1
40 SLO
LJ Uroš Jurečič
F55
1,647.57
2
28 SLO SG Damjan Rek
F55
1,286.04
3
46 SLO
LJ Gregor Gračner
F55
1,137.99
Troboj meti moški VETERANI
1
21 SLO MB Miran Jernejšek
F57
557.44
2
39 SLO
LJ Zlatko Bernašek
F57
468.68
3
64 SLO
KR Metod Zakotnik
F57
325.00
Troboj vožnje moški F52, F53 in F54
1
4 SLO
CE Janez Hudej
T53
2,074.92
2
34 SLO SG Mitja Breg
T53
1,970.25
3
37 SLO
LJ Štefan Glavan
T53
1,669.44
Poz. Št. Drž. Klub Ime in priimek Klass. Rezultat Točke
100m-memorialna ženske T52 in T53
37.00
468
1
73 SRB SRB Kristina Arančić T53
2
23 SLO MB Nataša Godec
T53
37.02
468
3
80 CRO HRV Renata Celjak
T53
38.05
455
100m-memorialna moški T51 in T52
1
11 SLO CE Aleš Povše
T52
31.03
565
2
76 SRB SRB Slaviša Slavić
T52
34.00
516
3
3 SLO CE Henrik Plank
T52
48.60
361
100m-memorialna moški T53
1
37 SLO
LJ Štefan Glavan
T53
27.08
559
2
78 SLO MB Franc Pinter
T53
35.05
432
3
13 SLO MS Dušan Slana
T53
40.06
378
100m-memorialna moški T54
1
77 SLO NM Primož Jeralič
T54
28.09
508
2
63 SLO KR Janez Učakar
T54
29.01
492
3
28 SLO SG Damjan Rek
T54
32.05
446
800m-v spomin Henrika Ubeleisa
1
4 SLO CE Janez Hudej
T53
2:54.20
577
2
34 SLO SG Mitja Breg
T53
2:54.40
576
3
11 SLO CE Aleš Povše
T53
4:42.70
435
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Alenka Plemelj | Eurobasket 2013

ULIČNA KOŠARKA VOZIČKARJEV
Mestna občina Ljubljana in Športna zveza Slovenije sta na zunanjem igrišču pred dvorano v Stožicah v sredo popoldne gostili ulično košarko na invalidskih vozičkih Eurobasket 2013.

O

blaki nad nebom. Ne ne,
ne bo se zlilo … ne sme se,
drugače bodo čisto mokri …
Glasba pred dvorano odmeva daleč
naokrog, mnogo krepkih srbskih, nekaj
španskih sombrerov …
»Naši« že igrajo. Štiri ekipe … Dobre volje so, oblečeni v pravkar prejete
drese, ki jih je podarila FIBA EUROPE (črno-bele, dvostranske, da »lohk menjavajo«). Vauu … jim lepo pristajajo!
V ulični košarki sodelujejo ekipe
s Štajerske, Celjani in Mariborčani,
ter seveda Ljubljančani in Gorenjci.
Igra se po sistemu 3 na 3, vsaka tekma
traja 10 min. V rednem krogu se ekipe
pomerijo: vsaka z vsako, potem še v
preigravanju. Fantom se res ljubi; kakor
da komaj čakajo, kdaj se po poletnem
oddihu pričnejo kola in turnirji. Borba
v napadu, poskusi ustavljanja, zaletavanje, pa nekaj padcev, atraktivno. Ob
glasnih komentarjih napovedovalca in
ne prav velikemu številu gledalcev se
odvije polfinalna tekma med ekipama
iz Celja in Maribora. Mariborčani so
močnejši in priigrajo tretje mesto. Finalna tekma se odvije med ekipama
Ljubljane in Gorenjske. »Kaj vstopnice,
tisti, ki izgubi, da za rundo,« je bilo geslo pred pričetkom (no ja, ne vem, a so
se naši s Francozi tudi menili za rundo?).
Gorenjci povedejo v prvih minutah in
vse zgleda že odločeno, ko Grega pribije dve trojki. Po desetih minutah igre
je rezultat neodločen, sledi podaljšek,
kjer zmaga ekipa, ki prva zadane koš.
Uf … fantje že med pavzo postavijo

odločitev, da igrajo na »ful«, vname se
neizprosen boj in športna sreča po neuspeli žogi, ki zgreši koš, se nasmehne
Gorenjcem. Zadenejo. Laskavo! Sledi
podelitev vstopnic za ogled četrtfinalne tekme med Španci in Srbi, igralci
prejmejo še žoge Molten. Organizatorji
so radodarni in podelijo deset vstopnic
za ogled tekme: po posebnem ključu

za ogled tekme je odličen, navijaškega
vzdušja v dvorani ni. Uživamo v dogodku. Med odmori so »ritke« navijačic
v srbskih in španskih oblačilih prava
poslastica za utrujene košarkaše na
vozičkih, v pavzi pa fantje z akrobatskimi skoki ogrejejo tudi mene. Po zmagi
Špancev sledi še pivo med zbirajočimi
slovenskim navijači.

Ulična košarka v Stožicah (foto: Drago Perko)

pridem med izbrance. Nepričakovano
in lepo darilo. Prostovoljci evrobasketa,
res prijazni, nas pospremijo v garažo in
naprej do vhoda v dvorano. »Kar mal
je VIP«, vsepovsod imamo prednost,
drugi se nam umikajo, sem ter tja pade
kakšen komentar, glej jih … Tekma že
poteka, Španci nadigrajo Srbe. Prostor

Košarka na vozičkih se je na evrobasketu predstavila sicer predvsem tistim,
ki jo že poznajo, saj mimoidoči so bili
res mimoidoči, vsak v svoji zgodbi. A
vseeno je bila »drugačnost« ki je bila v
celem dogodku normalna, od marsikoga, ki je bil »slučajno« tam, spremljana z
naklonjenostjo.
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Boris Klep | Dobrodelna akcija

ZABIJANJE KOŠEV ZA DOBER NAMEN
V športnem parku Loka v Novem mestu je 7. septembra potekala dobrodelna akcija članov Rotaract, kjer so zbrali 2000 evrov za nakup športnega vozička Danilu Kameniku.

K

ošarka je zakon. Vsaj trenutno. Turnir tu, tekmovanje
tam in kot smetana na torto
še evropsko prvenstvo v Sloveniji. Čas
je, da košarko dihamo, sanjamo ter živimo. In čas, da nekaj tudi naredimo,
kljub temu da slovenska reprezentanca (ponovno) ni v najboljši zasedbi.
A to je že druga zgodba. Kakorkoli,
dogaja se. Ne samo na prizoriščih
evropskega prvenstva, pač pa tudi
po športnih parkih in dvoranah širom
Slovenije. Na koš meče staro in mlado. Tisti na dveh nogah in tudi tisti na
invalidskih vozičkih. Za zabavo, rekreacijo, na tekmovanjih in dobrodelnih
turnirjih.
Enega takšnih dobrodelnih turnirjev so 7. septembra v športnem parku
Loka v Novem mestu pripravili tudi
fantje in dekleta – člani dobrodelnega kluba Rotaract iz Novega mesta.
Poimenovali so ga ”Zabijanje košev za

dober namen”. To
je bil dobrodelni
košarkarski turnir
trojk, kjer so zbrana sredstva namenili za nakup
košarkarskega
vozička za našega
člana Danila Kamenika, ki je bil
letos proglašen za
najbolj perspektivnega mladega
igralca košarke na
vozičkih v Sloveniji.
Ogromno pozitivne energije,
Izkupiček dobrodelne akcije Danilu Kameniku za nakup športnega
mladostnega elavozička (foto: Peter Gavez)
na, neobremenjenosti, entuziazma in dejstva, da so fantje in dekleta je botrovalo znesku, ki se je nabral za
projekt izpeljali z vsem svojim srcem, nakup športnega vozička. 2000 evrov.
Delo so opravili z odliko in videlo se
je, da so v le-to vložili vso svojo mlado
dušo.
Ob tej priložnosti se košarkarji Društva paraplegikov severne Štajerske iz
srca zahvaljujemo vsem članicam in
članom dobrodelnega kluba Rotaract
iz Novega mesta, ki s svojimi idejami in
trudom ne dokazujejo samo izjemne
humanitarnosti, pač pa potrjujejo, da
se s pravo mero pozitivne trme, odprtosti in zaupanja vase da premakniti
meje razmišljanja, doseči skoraj nemogoče cilje in še enkrat več potrditi
vsem nam znan izrek, da na mladih
Člani Rotaracta in košarkarji DP severne Štajerske (foto: Peter Gavez)
svet stoji.
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Jože Globokar | Priprave na sezono v NLB Wheel ligi

V NOVO SEZONO S ŠESTIMI EKIPAMI
Organizator NLB WHEEL lige 2012-2013 Zveza paraplegikov Slovenije se že pripravlja na
novo sezono. Zato je vodja lige Gregor Gračner 21. junija v prostorih Zveze pripravil delovni posvet predstavnikov vseh ekip, ki naj bi v prihodnji sezoni v ligi sodelovale.

V

odje ekip in druge udeležence sestanka je v imenu organizatorja nagovoril predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije Dane
Kastelic ter pripomnil, da naj bi liga
kljub kriznim časom potekala na ustreznem in kvalitetnem nivoju.
Zatem so tehnični delegat Milan
Lukan, vodja sodnikov Žarko Tomšič
in vodja lige Gregor Gračner poročali o poteku lige in vseh pripombah, ki
so jih zabeležili v času tekmovanja. Pripombe in predloge so podali tudi vod-

je ekip. Negativne, ki jih je bilo le nekaj, bodo v naslednji sezoni odpravili.
Zatem so sprejeli finančno poročilo in
višino kotizacije za sezono 2013-2014.
V nadaljevanju posveta so udeleženci predlagali pobude za sprejem
Pravilnika lige, sprejeli pa so tudi okvirni urnik tekmovanja in določili organizatorja v posamičnem krogu. Pri usklajevanju urnika so imeli največ težav.
Zaradi finančne krize, ki pesti vse
ekipe, je trenutno prijavljenih le pet
ekip - KKI Sana, KK Zagreb, KKI Vrbas,

Slovenija, Kärnten; cilj pa je, da bi tudi
v tej sezoni tekmovalo šest ekip. Dogovorili so se, da bodo polfinalne tekme
odigrali v Zagrebu, finalne pa v Ljubljani.
Tudi v sezoni 2013-2014 bo ligo finančno podprla Nova ljubljanska banka, medijsko pa Kosarka.si – kjer je košarka doma. Tekmovanje bo potekalo
po pravilih IWBF za ekipe s 14.5 igralnimi točkami in po turnirskem Bergerjevem sistemu.

Povzel Jože Globokar | Ročni kolesarji tudi na Poli maratonu na Ptuju

ZMAGA PRIMOŽA JERALIČA
Naši ročni kolesarji tekmujejo na vseh kolesarskih maratonih po Sloveniji. V letošnji sezoni so že kolesarili na maratonu po dolini Krke, maratonu Treh src, se udeležili maratona
Franja, 15. junija pa nastopili še na Poli maratonu na Ptuju.

R

očni kolesarji pokrajinskih
društev Zveze paraplegikov
– Matej Lednik, Žiga Breznik, Primož Jeralič, Jože Zajc,
Edo Ješe, Gal Jakič in David Razboršek – so se z drugimi pet tisočimi kolesarji pomerili na 52 kilometrov
dolgi spremenjeni trasi, Aleš Rakovec pa se je lotil 21 km dolge preizkušnje. Med našimi kolesarji je slavil
Jeralič, ki je nekoliko spremenjeno
traso prevozil v dveh urah in desetih

Pred startom na Poli maratonu na Ptuju
(foto: arhiv ZŠIS)

minutah, drugi je bil Zajc, tretji pa
Ješe.
Organizacija je bila vrhunska, izkazali
so se tudi naši ročni kolesarji. Na 20-odstotnem vzponu so nekateri kolesarji rinili svoja kolesa, paraplegiki pa so vzpon
premagali z ročnim pogonom in s tem
navdušili vse zbrane ob progi.
Po kolesarskem tekmovanju so se
zbrali pod velikim šotorskim platnom,
kjer so ob podelitvi nagrad uživali tudi
v perutninskih dobrotah.
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Povzel Jože Globokar | Športni ribolov

PREKMURSKI RIBIČI NAJBOLJŠI
Zaključek ligaškega tekmovanja in državno prvenstvo
RIBIČI S PETIM KROGOM ZAKLJUČILI
SEZONO 2013
Ribiči paraplegiki in tetraplegiki so
s petim krogom ligaškega tekmovanja
v športnem ribolovu s plovcem zaključili letošnjo ribolovno sezono.
Prvi krog so ob ribniku Raztez pri
Brestanici pripravili ribiči DP Dolenjske,
Bele krajine in Posavja, drugega ob bajerju Šmartno pod Šmarno goro ribiči
DP ljubljanske pokrajine, tretjega ob
Vogrščku pri Novi Gorici ribiči DP Istre
in Krasa, četrtega v Radečah ribiči DP
jugozahodne Štajerske, petega pa ob
ribniku Brdinje ribiči DP Koroške.
V letošnji sezoni so bili ribiči na
invalidskih vozičkih z ulovom najbolj
zadovoljni v prvem krogu – ob ribniku
Raztez, najmanj pa v drugem – ob bajerju Šmartno, ko so na suho potegnili
najmanjšo količino rib. V tretjem krogu
(ob jezeru Vogršček) jih je spremljal
naliv s točo, v četrtem krogu pa jim je
boljši ulov odneslo odprtje zapornic
pri elektrarni. Ribiško sezono so s petim
krogom zaključili ob ribniku Brdinje, ki

Ribiči paraplegiki in tetraplegiki ob zaključku ribolovne sezone (foto: arhiv ZPS)

se v prelepi naravi razprostira med Ravnami in Kotljami.
V ekipni konkurenci je prvo mesto
osvojila ekipa DP Murska Sobota, drugo ekipa DP Celje, tretje ekipa DP Maribor, četrto ekipa Novo mesto, peto ekipa DP Slovenj Gradec, šesto ekipa DP
Koper, sedmo pa ekipa DP Ljubljana.
V ribiški sezoni 2013
je največ rib ujel naš
najboljši ribič Rudi
Centrih – CE (26.198),
drugo mesto je
osvojil Boštjan Javernik – SG (19.294),
tretje pa Slavko
Dunaj – MS (13.171).
Pokale je ob čestitkah podelil vodja
športa Zveze Gregor Gračner, ribiči
Ribiči paraplegiki na državnem prvenstvu (foto: arhiv ZŠIS)
pa za naslednjo se-
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zono predlagajo izbiro tistih voda, ki so
bogatejše z ribjim življem.
SLAVKO DUNAJ – DRŽAVNI PRVAK V
RIBOLOVU
Zveza za šport invalidov Slovenije
je 22. junija ob ribniku Prilipe pri Brežicah organizirala državno prvenstvo v
športnem ribolovu s plovcem. Zvezo
paraplegikov Slovenije je zastopalo 21
ribičev, ki so tekmovali v treh sektorjih.
Naslov državnega prvaka je osvojil ribič
tetraplegik Slavko Dunaj iz Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije, drugo
mesto je osvojil Rudi Centrih iz Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, tretje pa Boštjan Javernik iz Društva paraplegikov Koroške. Tekmovanje
je potekalo pri visokih 35 stopinjah, kar
je bilo še posebej za ribiče tetraplegike
izredno naporno. Zato je zmaga Slavka
Dunaja še toliko vrednejša.
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Jože Globokar | Svetovna prvenstva

DOSEŽKI NAŠIH ŠPORTNIKOV
Slovenski športniki invalidi so se udeležili treh svetovnih prvenstev: v atletiki v Lyonu, v
plavanju za športnike invalide v Montrealu in v športnem ribolovu v Čapljini.
DVE ČETRTI MESTI V ATLETIKI
V francoskem mestu Lyon, kjer je
od 19. do 28. julija potekalo svetovno
atletsko prvenstvo za športnike invalide, so nastopili tudi atleti naše Zveze.
Tatjana Majcen Ljubič iz Društva
paraplegikov severne Štajerske je v
združeni skupini F54/55/56 v metu diska osvojila četrto mesto, v suvanju krogle sedmo, z najboljšim metom kopja v
letošnji sezoni (12.42) pa osmo.
Henrik Plank iz Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske je v združeni skupini F52/53 prav tako z najboljšim
metom kopja v sezoni za malenkost
zgrešil stopničke in osvojil četrto mesto. V suvanju krogle je dosegel sedmo
mesto.
Naš kandidat za medaljo Jože Flere zaradi bolezni ni nastopil. Prvič je na

večjem uradnem IPC
tekmovanju nastopil
tudi slepi slovenski
maratonec Sandi
Novak in s časom
2:56.26 osvojil sedmo mesto. Atlete
sta vodila trenerja
Romana Kuhar in
Roman Kejžar.

ALEŠ SEČNIK –
DEVETO MESTO IN
Slovenska reprezentanca na svetovnem prvenstvu v plavanju
DISKVALIFIKACIJA
(foto: arhiv ZŠIS)
V
kanadskem
mestu Montreal je
od 12. do 18. avgusta potekalo svetov- Društva paraplegikov ljubljanske pono prvenstvo v plavanju za športnike krajine) je najprej nastopil na 100 m
invalide.
prsno. Uvrstitev v finale mu ni uspela
Naš plavalec Aleš Sečnik (član in je osvojil 9. mesto. V svoji paradni disciplini – 50 m delfin je nastopil zadnji
dan tekmovanja. Zaradi specifičnosti
svoje invalidnosti je ves čas plaval blizu
proge in se je dotaknil na način, ki ni
dovoljen. Sodniki so dosodili vlečenje
za progo. »Ni bilo »fair«, ker sem zadel
ob progo, si pa ob tem nisem pomagal
z njo. V pravilih jasno piše, da je dotik
dovoljen, bistveno je, da si ne pomagaš,« je bil Sečnik razočaran nad rigorozno odločitvijo sodnikov.
V šampionskem stilu se je v domovino vrnil plavalec Darko Đurić, ki je tako na 50 m delfin kot na
100 m prosto osvojil naslov svetovnega prvaka. Za nameček je na 200 m
prosto osvojil še srebrno medaljo.
Tretji plavalec, ki je branil barve SloveHenrik Plank na SP v Lyonu osvojil četrto mesto (foto: arhiv ZŠIS)
nije, Alen Kobilica, je imel v finalnem
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nastopu 50 m prosto veliko smolo.
Po odličnem startu in plavanju mu je
nadaljevanje preprečil Ukrajinec, ki je
zaplaval v njegovo progo. Po slovenski
pritožbi so plavanje ponovili, vendar je
bil Kobilica zaradi prehitrega štarta diskvalificiran. Na 100 m prsno je osvojil
sedmo mesto.
Pod vodstvom Jane Čander
so plavalce spremljali trenerji: Boro
Štrumbelj, Aleš Kuhar in Gregor
Nahtigal.
NAŠI RIBIČI SVETOVNI
PODPRVAKI
Na svetovnem prvenstvu v športnem ribolovu s plovcem, ki je 10. in
11. avgusta potekalo v Čapljini (BiH), je
slovenska reprezentanca v ekipni konkurenci osvojila izvrstno drugo mesto.
To je za slovenske ribiče invalide tretji
največji uspeh. Zlatu iz leta 2004 doma
v Radečah in 2009 na Portugalskem so
tokrat dodali še srebro. Zlato medaljo
je osvojila Češka, bronasto pa Italija.
Barve Slovenije so branili: Rudi
Centrih (kapetan), Boštjan Javernik,

Franc Štefanič, Branko Zelič in Željko Mavrič. Ribiško odpravo je vodil
Jure Hoshkraut, trener reprezentance je bil Petar Dimitrovski, sodeloval
pa je še Benjamin Jurman.
Svetovno prvenstvo so s predstavitvijo, mimohodom in igranjem himen
vseh udeleženk odprli na glavnem
trgu Čapljine, nato je sledilo dvodnevno tekmovanje. Ribiči so tekmovali v
štirih sektorjih (A,B,C,D), v vsakem je
tekmoval po en član ekipe. Tekmovanje so točkovali vsak dan posebej in v
seštevku obeh dobili končne rezultate.
Vsi tekmovalci so točkovani po stopnji
invalidnosti, v ekipi pa je potrebno
zbrati 11 točk.
Kljub nenaklonjenemu žrebu so
naši ribiči prvi dan tekmovanja zbrali
13 negativnih točk in za vodilnimi Čehi
zaostali za dve točki. Drugi dan tekmovanja so ob zamenjavi tekmovalca naši
ponovno osvojili 13 točk in obdržali
drugo mesto.
Prihodnje svetovno prvenstvo bo v
Rimu, v naši reprezentanci pa želijo dodati vsaj še dva spremljevalca.

Naši ribiči drugi na svetovnem prvenstvu v športnem ribolovu v Čapljini
(foto: arhiv ZŠIS)
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Jože Globokar | Športne
igre v Kraljevu

ZLATA
MEDALJA
GLAVANU
V Kraljevu v Srbiji so od
5. do 7. septembra potekale 21. mednarodne športne
igre paraplegikov in tetraplegikov.

N

a igrah so sodelovale ekipe
iz Srbije, Makedonije, Bosne
in Hercegovine in Slovenije. Športniki so tekmovali v atletiki,
pikadu, šahu ter streljanju z zračno
puško.
Slovenska ekipa (Štefan Glavan
– DP ljubljanske pokrajine, Igor Jeranko in Radoslav Matič – oba DP
jugozahodne Štajerske) je tekmovala
v metu diska, suvanju krogle, metu
kija in vožnji s standardnimi vozički na
100 metrov. V tej disciplini je naš atlet
Štefan Glavan osvojil zlato medaljo.
Vsa tekmovanja so v dobri organizaciji nemoteno potekala v lepem sončnem vremenu.

Športne igre v Kraljevu
(foto: http://www.rts.rs; dostopno 20.9.2013)
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Gregor Gračner

KOLEDAR TEKMOVANJA ZA SEZONO
2013/14
DATUM

PANOGA

KRAJ

ORGANIZATOR

PRIREDITEV

5. 11. 2013

kegljanje

Radenci

DP Murska Sobota

Magdičev memorial in
1. kolo lige / 120 lučajev

17. 1. 2014

kegljanje

Škofja Loka

DP Kranj

Meddruštveni turnir in
2. kolo lige / 120 lučajev

28. 2. 2014

kegljanje

Ravne na Koroškem

14. 3. 2014

kegljanje

Celje

DP Celje

Zdovčev memorial in
4. kolo lige / 120 lučajev

4. 4. 2014

kegljanje

Nova Gorica

DP Nova Gorica

Meddruštveni turnir in
5. kolo lige / 120 lučajev

DP Slovenj Gradec

DP Ljubljana

Grnjakov memorial in
3. kolo lige / 120 lučajev

Turnir za pokal občine
Domžale in 6. kolo lige /
120 lučajev

19. 4. 2014

kegljanje

Domžale

maj 2014

kegljanje

Celje

ZŠIS-POK

Državno prvenstvo /
120 lučajev

16. 4. 2014

dan športa

Pacug

ZPS

paraplegiki
in šport

13. 11. 2013

streljanje

Ankaran

DP Koper

1. kolo lige

27. 11. 2013

streljanje

Kranj

DP Kranj

2. kolo lige

5. 2. 2014

streljanje

Nova Gorica

DP Gorica

3. kolo lige

25. 3. 2014

streljanje

Murska Sobota

DP Murska Sobota

4. kolo lige in DP v ekipnem
tekmovanju

april 2014

streljanje

Sporočeno Kasneje

ZŠIS-POK

Državno prvenstvo

24. 4. 2014

šp. ribolov

Brestanica

DP Novo mesto

1. kolo lige

8. 5. 2014

šp. ribolov

Gradišče

DP Murska Sobota

Memorial Ivana Peršaka in
2. kolo lige

22. 5. 2014

šp. ribolov

Brdinje

DP Slovenj Gradec

3. kolo lige

5. 6. 2014

šp. ribolov

Radeče

DP Celje

4. kolo lige

junij 2014

šp. ribolov

Slovenija

ZŠIS-POK

Državno prvenstvo

26. 10. 2013

košarka

Maribor

DP Maribor

1. kolo lige

23. 11. 2013

košarka

Strahinj

DP Kranj

2. kolo lige

11. 1. 2014

košarka

Hrastnik

DP Ljubljana

Novoletni turnir in 3. kolo lige

22. 2. 2014

košarka

Slovenske Konjice

DP Celje

4. kolo lige
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DATUM

PANOGA

KRAJ

ORGANIZATOR

PRIREDITEV

5. 4. 2014

košarka

Strahinj

DP Kranj

4. mednarodni turnir

29. 3. 2014

košarka

Slovenija

ZŠIS-POK

PLAY OFF

20. 4. 2014

košarka

Slovenj Gradec

ZPS

POKAL ZVEZE

10. 11. 2013

košarka

Sanski Most

KIK »Sana«

1. kolo regionalne
lige A-skupina

9. 2. 2014

košarka

Banja Luka

KKI Vrbas

2. kolo regionalne
lige A-skupina

3. 11. 2013

košarka

Celovec

RSV Karnten

1. kolo regionalne
Lige B-skupina

2. 2. 2014

košarka

Gradisca

Castelvecchio

2. kolo regionalne
lige B-skupina

23. 3. 2014

košarka

Zagreb

KKI Zagreb

Polfinale regionalne lige

12. 4. 2014

košarka

Ljubljana

ZSIS-POK

FINALE regionalne lige

9. - 11. 5. 2014

košarka

Ljubljana

DP Ljubljana

Pogačnikov memorial

20. - 22. 6. 2014

košarka

Maribor

DP Maribor

Parabasket

18. 10. 2013

šah

Koper

DP Koper

1. kolo lige

november 2013

šah

Slovenija

ZŠIS-POK

DP hitropotezni - ekipno

6. 12. 2013

šah

Ponikve

DP Ljubljana

Novoletni mednarodni turnir
in 2. kolo lige

21. 2. 2014

šah

Maribor

DP Maribor

3. kolo lige

marec 2014

šah

Slovenija

ŽSIS-POK

DP hitropotezni posam.

8. 5. 2014

šah

Novo Mesto

DP Novo mesto

19. memorial Jožeta Radeja
(4. kolo lige)

23. 5. 2014

atletika

Koper

DP Koper in DP Gorica

1. kolo lige

6. 6. 2014

atletika

Novo Mesto

DP Novo mesto

2. kolo lige

20. 6. 2014

atletika

Slovenj Gradec

DP Koroške

3. kolo lige

4. 7. 2014

atletika

Maribor

DP Maribor

4. kolo lige

13. 9. 2014

atletika

Novo Mesto

ZPS

45. memorial
prof. Bojana Hrovatina

28. 4. 2014

kolesarstvo

Krka

KK Adria Mobil

Maraton po dolini Krke

17. 5. 2014

kolesarstvo

Radenci

ŠD Radenci

33. maraton Treh src

9. 6. 2014

kolesarstvo

Ljubljana

KD Življenje (KK Rog

Maraton Franja BTC City

22. - 24. 8. 2014

kolesarstvo

Moravci

Udobno po svetu

Handbike vikend

25. 10. 2014

kolesarstvo

Ljubljana

MOL

18. ljubljanski maraton

28. - 30. 1. 2014

smučanje

Rogla

ZPS

6. smučarski kamp

februar 2014

smučanje

Slovenija

ZŠIS-POK

Državno prvenstvo

maj 2014

tenis

Laško

Thermana d.d.

turnir mešanih dvojic

junij 2014

tenis

Šenčur

ZŠIS-POK

Državno prvenstvo

februar 2014

biljard

Sporočeno kasneje

ZPS

Meddruštveni turnir

junij 2014

namizni tenis

Slovenija

ZŠIS-POK

Državno prvenstvo
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Različni avtorji | Delavnice, razstave, kolonije, kongres

IZ SLIKARSKIH LOGOV
Poletje je pravi letni čas za nastajanje raznih umetnin. Likovniki Zveze paraplegikov
so ustvarjali na raznih delavnicah in sodelovali pri številnih razstavah. Slovenski člani
VDMFK-ja so se udeležili kongresa na Dunaju.
Boris Šter, Anka Vesel
EX-TEMPORE V TRŽIČU
Zagnano Društvo likovnikov Tržič
je s pomočjo Društva paraplegikov Gorenjske 25. junija po dolgih letih zopet
organiziralo EX-TEMPORE v Tržiču.

Ustvarjanje v Tržiču (foto: arhiv ARS VIVA)

Letošnje leto likovniki za spremembo nismo ustvarjali na Šterovi domačiji,
ampak sta Boris Šter in predsednica
Likovnega društva Tržič Francka Globočnik organizirala EX-TEMPORE na
temo Podobe Tržiča v Paviljonu NOB v
Tržiču. Na dan državnega praznika so tržiške ulice samevale in lep dan je obetal
obilo slikarskih užitkov ter smeha in dobrega razpoloženja. V prijetnem vzdušju so nastajale podobe Tržiča izpod
slikarskih materialov likovnikov Likovne
sekcije Zveze paraplegikov Slovenije,
Likovnega društva Tržič ter Zavoda ARS
VIVA. Iz ZPS smo ustvarjali: člani Likovne
sekcije: Boris Šter, Benjamin Žnidaršič,
Radovan Gros, Branko Rupnik, Miran

Jernejšek, Franc Ekart, Dragica Čadež in
Anka Vesel pod umetniškim vodenjem
mentorja Rassa Causeviga. Dopoldne
se je kot že tolikokrat prej vse prehitro
prevesilo v popoldne. Odlične gostiteljice so nam postregle z obaro in ajdovimi žganci.
Otvoritev
razstave narejenih del
je bila 9. septembra
ob 19. uri v Paviljonu NOB. S kulturnim
dogodkom smo na
razstavi podelili priznanja, ki jih je podelil župan Občine
Tržič Borut Sajovic.
Glavno nagrado sta
dobila Vinko Bogataj in Ivan Stojan
Rutar. Vse do konca
septembra so si umetnije več kot 30-ih
umetnikov lahko ogledovali v Paviljonu
NOB v Tržiču.
Metod Zakotnik
LIKOVNA KOLONIJA PINETA 2013
Poletno sezono v domu paraplegikov v Pineti so odprli člani likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije.
Ne ravno čisto dobesedno. Prvi so
počitnikovali Štajerci, ki se z vremenom
ravno niso mogli pohvaliti. Zbrana skupina članov likovne sekcije je občutila prvi
letošnji vročinski val, ki je najavljal začetek poletne sezone in prihod turistov po
obilnih junijskih padavinah. Kot naročeno je poletje za nas prišlo v pravem času.

Naša mentorica Ljudmila nas je vsako
jutro z nežnim petjem in brenkanjem
po strunah kitare zdramila in s postelj
zvabila na prvo kavico in zajtrk. Energija po ustvarjanju je iz nas kar izžarevala.
Vsak od udeležencev kolonije si je za
ustvarjanje lahko izbral želen prostor
za slikanje, risanje, rezbarjenje ali črtne
poteze za izdelavo grafik. Pod dišečimi
krošnjami borovcev so nastajale prave
upodobitve obalnih krajin, tihožitij, portretov in lesenih skulptur. Mimoidoči so
radovedno in z zanimanjem opazovali
naše ustvarjanje. Posebno jim je bila
všeč spretnost tistih, ki slikajo z usti. Obiskali so nas tudi učenci iz osnovne šole
Škofja Loka – Mesto. Ogledali so si izdelke, ki smo jih razstavili v priročni galeriji
ob steni našega počitniškega doma.
Seznanili smo jih o delovanju likovne
sekcije in celotne Zveze paraplegikov.
Slikanje ali risanje z usti so preizkusili tudi
sami in bili nad tem zelo navdušeni.
Da smo bili tako ustvarjalni, sta poskrbeli spremljevalki, ki sta nam pripravljali odlične jedi. Hitro so minili prijetni
dnevi in že je napočil čas, da pustimo

Rezbarjenje v Pineti (foto: Damjan Rogelj)
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prostor naslednji izmeni. Ostali pa so
čudoviti izdelki in lep spomin na prijetno druženje.
Benjamin Žnidaršič
EX-TEMPORE V PIRANU
Obalne galerije Piran so letos priredile že 48. mednarodni slikarski EXTEMPORE, obenem pa je potekal tudi
14. EX-TEMPORE keramike.
To je najstarejši EX-TEMPORE v Evropi z neprekinjenim delovanjem, ki vsako leto privabi umetnike iz več kot desetih držav. Sodelovala sta tudi slikarja
DP Istre in Krasa Vojko Gašperut, ki se
je uvrstil celo na razstavo, in Benjamin
Žnidaršič.
Slikarski EX-TEMPORE in EX-TEMPORE keramike sta pod skupnim imenom EX-TEMPORE PIRAN 2013 potekala od 31. avgusta do 7. septembra,
ko je na Tartinijevem trgu sledila slavnostna podelitev nagrad in odprtje
razstav v Mestni galeriji Piran. Tu so bila
umetniška dela obiskovalcem na ogled
vse do 29. septembra.
Mednarodna strokovna žirija, ki so
jo sestavljali Giuliana Carbi iz Italije, Dejan Mehmedovič in Andrej
Medved iz Slovenije, je izmed vseh
del izbrala dela za razstavo ter podelila
osrednjo nagrado Grandprix, ki jo je
tokrat dobil Janko Kastelic iz Sežane.
Podelili so tudi velike odkupne nagrade, nagrado za mladega avtorja in častna priznanja PIRAN 108.
TRADICIONALNA DELAVNICA V
LJUBNEM OB SAVINJI
Slikarji Likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije so 25. julija tudi letos
pripravili tradicionalno likovno delavnico v Ljubnem ob Savinji.
Hkrati so s slikarskim druženjem in
ustvarjanjem popestrili tradicionalni
flosarski praznik, ki je od nekdaj zaznamoval kraje v zgornjesavinjski dolini.
Pod mentorskim vodstvom Mladena
Stropnika in Jožeta Potokarja so
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Na Tartinijevem trgu je potekala podelitev nagrad. (foto: arhiv Ars Viva)

slikarji svoja dela ustvarjali po svojih
željah, po končani delavnici pa so slike
razstavili v galeriji Branka Rupnika. V
kulturnem programu so nastopili domači pesniki, glasbeniki, vse sodelujoče
pa je pozdravil tudi župan Ljubnega ob
Savinji Franjo Naraločnik. Slikar Emil
Škrbec mu je ob tej priložnosti poklonil

sliko z veduto Ljubnega. Gostitelja Marja in Branko sta v dar prejela lesorez
rezbarja in slikarja Franca Ekarta.
Naši slikarji: Boris Šter, Metod Zakotnik, Željko Vertelj, Benjamin Žnidaršič, Vojko Gašperut, Tina Pavlovič,
Franc Ekart, Miran Jernejšek, Jaka
Kavčič, Rado Gros, Anka Vesel in dru-

Vse sodelujoče je pozdravil tudi župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik.
(foto: arhiv Ars Viva)

[
gi okoliški slikarji so prijetno druženje
zaključili s kozarčkom rujnega in ob
sladicah, ki so jih pripravile gostoljubne
vaščanke. Prireditev je podprla Občina
Ljubno in Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske.
VSESLOVENSKI TABOR ARBORETUM
3. slovenski tabor Zveze likovnih
društev Slovenije smo tokrat organizirali 30. junija v gotovo najlepše urejenem parku v Sloveniji.
Arboretum Volčji Potok je 85 ha
velik javni park v bližini Ljubljane, ime-

POLETNA ŠOLA KREATIVNOSTI V
SLOVENSKIH KONJICAH
V Mladinskem centru Dravinjske
doline v Slovenskih Konjicah julija izvajajo štirinajstdnevni program Poletne
šole kreativnosti.
Vključenih
je
35 mladih, od tega 7 lokalnih in 4 evropski prostovoljci, ki jih v okviru programa
Mladi v akciji gostijo v mladinskem centru. Tudi tokrat ni manjkalo kreativnosti
in zabave, poskrbljeno pa je bilo tudi za
zvrhano mero medkulturnosti v sklopu
projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. 22.
julija so mladi spoznavali drugačnost
Benjamina Žnidaršiča, slikarja z usti.
Umetnik jim je skozi
pogovor predstavil
svojo invalidnost in
posebnost drugih
invalidnosti. Potem
so vsi otroci slikali z
usti.

Damjan Rogelj in Benjamin Žnidaršič na srečanju slovenskih
slikarjev v Arboretumu Volčji potok (foto: arhiv Ars Viva)

novan tudi Souvanov park. Je načrtno
urejen nasad lesnatih rastlin (dreves
in grmovnic, ki služijo v raziskovalnoprosvetne namene). Leonida Goropevšek Kočar je prevzela zahtevno
organizacijo in s pomočjo upravnega
odbora, uprave Arboretuma ter direktorja Aleša Ocepka izpeljala lepo in
učinkovito likovno delavnico.
Prelepo nedeljo smo izkoristili za
druženje, ustvarjanje, spodbujanje drug
drugega in ne nazadnje tudi ogled prelepega naravnega ateljeja, ki je s svojimi
neštetimi motivi dajal navdih slikarjem.
Spet se bomo tam srečali v galeriji, ko
bomo sodelujoči odprli razstavo. Srečanja so se udeležili slikarji iz 11 likovnih
društev, iz Likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije sta se udeležila Damjan Rogelj in Benjamin Žnidaršič.
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Jože Globokar
SLIKARSKA DELAVNICA
SREDI GOZDA
Taborniki z Vrhnike, Kranja in Železnikov so 18. julija povabili našega
vsestranskega umetnika Benjamina
Žnidaršiča v neznani kraj ob reki Idrijci.
Namen tega srečanja je bila predstavitev paraplegije in tetraplegije, njegove
slikarske poti, slikanja z usti in delovanja v mednarodni organizaciji VDMFK.
Na njegovi poti se je nekje med
Idrijo in Tolminom na nasprotnem bregu Idrijce med drevjem prikazal obris
tabora, ki je dal slutiti, da gre za tabornike. Na bregu reke se je takoj pokazala
težava – kako čez reko? A taborniki so
Benjamina brez oklevanja posadili v
kanu in ga prepeljali v tabor, ki so ga
postavili ob vodi sredi prelepe jase. Človek kar ne more verjeti, da v takšnem
redu na jasi živi skupaj 200 tabornikov
iz treh različnih rodov.
Takoj so prešli na delo in se s pomočjo taborovodje Mete Trček razdelili v tri skupine. V prvi so bili mlajši, v
drugi malo starejši, v tretji pa najstarejši
taborniki. Benjamin Žnidaršič je vsem
skupinam predstavil, kako živi kot invalid in kako ustvarjalno je lahko življenje
tudi na invalidskem vozičku. Odgovarjal je na vprašanja in jim pokazal način
slikanja z usti, ki so ga kasneje lahko
preizkusili sami. Na koncu so izdelali
skupni izdelek – barvno polivanko na
platno in pripravili razstavo.

KONGRES SLIKARJEV
Z USTI
Od 1. julija do 6. julija se je na Dunaju odvijal kongres slikarjev z usti in
nogami, ki je bil namenjen predvsem
sprejetju novega statuta in izvolitvi
novega predsednika VDMFK (Vereinigung der Mund-und Fussmalenden
Künstler).
Iz Slovenije so se kongresa
udeležili Benjamin Žnidaršič,
Silvo Mehle in Vojko Gašperut. Na kongresu je bil izvoljen
nov predsednik Serge Moudet iz Francije, ki je za pokojnim
velikim slovenskim prijateljem
Erosom Bonaminijem četrti
predsednik združenja. V palači
Hofburg je bila 4. julija odprta
tudi mednarodna slikarska razSredi tabora v gozdu ob Idrijci so spoznavali invalstava vseh sodelujočih umetnidnost in barve. (foto: arhiv Ars Viva)
kov.
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Jože Globokar | Druženje na Zaplani in v Ajdovščini

IZ LITERARNIH LOGOV
Članice in člani društev paraplegikov so aktivni tudi na literarnem področju.
ustvarjajo v goriški regiji, drugi dan pa
teljem slike, besede in glasbe.
POEZIJA NA ZAPLANI
Na deseti ulični likovni delavni- tisti, ki živijo izven nje. Pesmi Ljubice
V Domu Krščanskega bratstva bolnikov in invalidov na Zaplani je 29. ju- ci so slikarji na temo »Kaj je sreča« Jančar iz DP Gorenjske, Darinke Slanija potekalo enodnevno družabno in ustvarjali pri grajskem obzidju ob reki novec in Brede Malus iz DP ljubljanustvarjalno druženje likovnih, literar- Hubelj in v starem mestnem jedru Aj- ske pokrajine, Benjamina Žnidaršiča
dovščine. Med njimi so bili tudi slikarji iz DP Istre in Krasa ter številnih drugih
nih in drugih kulturnih ustvarjalcev.
Na povabilo Društva animatorjev likovne sekcije Zveze paraplegikov avtorjev so med drugimi prebirale tudi
članice DP ljuNorma 7 iz Brij so
bljanske pokrajine
se srečanja udele(Marjana Lavrin,
žili: člana likovne
Alenka Tratnjek,
sekcije Zveze paAna Feržan, Majda
raplegikov SloveRavnikar) ter Menije Tina Pavlotod Zakotnik,
vič (njena likovna
član DP Gorenjske
dela so bila razstain vodja kulturnih
vljena) in Metod
dejavnosti pri ZveZakotnik, skupizi paraplegikov
na ONA & ONE iz
Slovenije. S kitaro
Društva paraplejih je spremljala
gikov ljubljanske
odlična kitaristka
pokrajine, ki je
in slikarka Ljuprebirala poezijo,
dmila Turk. Poin Ljubica Jandelili so priznanja
čar s predstaviza pesmi iz cikla
tvijo
življenjske
Beseda je most,
zgodbe. Besedna
kulturni praznik
govorica literarne
Ljubica Jančar, Darinka Slanovec in članice skupine ONA & ONE na Zaplani (foto: arhiv DPLJ)
pa je popestrila
ustvarjalke iz Druin obogatila naša
štva paraplegikov
Gorenjske je nosila »vesela ... ponosna ... Slovenije – Metod Zakotnik, Anka Ve- znana pevka Jožica Kališnik.
Sestavni del kulturnega dogajanja
hvaležna!« Pogovor z avtorico je vodila sel, Klavdij Leban, Irena Furlan in Benjamin Žnidaršič, ki je s slikanjem z usti v Ajdovščini je bil tudi ulični radio POpesnica Darinka Slanovec.
pri mimoidočih vzbujal še posebno ETIKUM, na katerem je prav tako ob
spremljavi kitaristke svoje pesmi predpozornost.
ULIČNA KOLONIJA Z LITERARNIM
Na sedmem dvodnevnem literar- stavila pesnica Darinka Slanovec.
MARATONOM V AJDOVŠČINI
Ko je pred dvorano potekal ulični
Društvo animatorjev NORMA7 iz nem maratonu RDEČA JABOLKA pa
Brij je 2. in 3. septembra v Ajdovščini pri- so v popoldanskem času v dvorani radio, so organizatorji za udeležence
pravilo tradicionalno kulturno srečanje Prve slovenske vlade prvi dan marato- kulturnega srečanja pripravili ogled
in ga namenilo likovnim, literarnim in na svojo literarno besedo prebirali lite- znamenitosti Ajdovščine. Vodila ga je
glasbenim ustvarjalcem ter vsem ljubi- rarni ustvarjalci in recitatorji, ki živijo in Nadja Kodrič.
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Benjamin Žnidaršič | Slikarsko-kiparska delavnica Obrh 2013

S SLIKARSTVOM OMREŽILI
MARSIKATERO MLADO SRCE
Tokratna četrta mednarodna slikarsko-kiparska delavnica je bila do sedaj največja in
organizacijsko najbolj zahtevna, saj se je v času med 17. ter 27. julijem zbralo preko štirideset slikarjev in kiparjev, ki so z delom omrežili marsikatero mlado srce. Nekaterim bo
to druženje ostalo za vedno v spominu.

Ž

e otvoritev in ustvarjanje pred
tem je najavljalo nekaj posebnega. Izšla je brošura kipov, ki
so bili narejeni na Velikem Obrhu, pa
tudi vse kipe smo opremili z označevalnimi tablicami. S kulturnim programom 19. julija, ki ga je zaznamoval
glasbeni nastop Nejča Slaparja in
Dina Goja, smo odprli razstavo prinesenih del avtorjev, ki je bila nekaj
posebnega v tem, da si je lahko vsak
sam poiskal prostor v galeriji za svojo
sliko ali kip. Razstavo je z nagovorom
pospremila umetnostna zgodovinarka
Polona Škodič, lep utrinek pa dodala
Andreja Buh, urednica glasila Obrh.
Razstavo je uradno odprl Benjamin
Žnidaršič.
Druženje in izmenjavo izkušenj so
z likovnimi ustvarjalci delili otroci, ki
so željni znanja ustvarjali v vseh možnih tehnikah likovnega ustvarjanja.
Prizorišče je nudilo tudi prenočišča,
saj so nekateri prespali v sobah, drugi
na senu, tretji v šotorih in tako pozno
v noč kramljali ob ognju ter drug drugemu podpihovali ustvarjalni navdih.
Dneve smo popestrili z različnimi
dogodki, med drugim nas je po Loški dolini z lojtrnikom vozil Janez
Kandare. Zaradi prijetne družbe se
je druženje raztegnilo v cel teden. Prvič so udeleženci imeli na voljo tudi
urejene sanitarije s tuši, ki smo jih invalidi še najbolj pogrešali. Upamo, da

Izik Adir iz Izraela in Mario Barbujani iz Italije sta sodelovala na delavnici. (foto: arhiv Ars Viva)

bomo lahko v bodoče tudi marsikateremu popotniku olajšali podobne
težave.
Delavnice so se udeležili: Mario
Barbujani, Izik Adir, Silvo Mehle, Željko
Vertelj, Branko Rupnik, Igor Somrak,
Jasna Tepina, Karmen, Dragica Čadež,
Gregor Čadež, Rajko Modic, Dušan Strle, Marko, Janez Ovsec, Damjan Rogelj,
Klavdij Leban, Lučka, Rasso Causevig,
Emil Škrbec, Jože Potokar, David Alma-

jer, Eva Berce, Dragica Benčič, Drago
Vukovič, Anita, Katja, Eva, Dražen Poje,
Brane Kumer, Vinko Bogataj, Neja Šenkinc, Tim Žnidaršič, Stojan Rutar, Sonja
Pouhe, Benjamin Žnidaršič; in spremljevalci: Neža Potokar, Greta Škrbec,
Marjeta Vrbnik, Gabi, Slavica Šenkinc,
Leon Trubačev, Aleš Žnidaršič, Maja
Žnidaršič, Valentina, Luis Fernando, Velja, Neža Žnidaršič, Tomaž Penko, Aljaž
Kočevar.
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Osebni asistent | Dragocene izkušnje

KORAK ZA KORAKOM
Vedno sem se spraševal: Kaj je javno delo? Kako poteka? Kaj to sploh pomeni? Komu s
takšnim delom pomagamo? In še veliko podobnih vprašanj sem imel, preden sem se
zaposlil preko javnih del.

S

em osebni asistent in z veseljem
opravljam svoje delo, ampak moj
začetek ni bil lahek. Mogoče bi
kdo rekel: »Vsak začetek je težak.« Res
je. Se strinjam, ampak moj zagotovo.
Prihajam iz drugačnega poklica, zato
mi je delo z invalidnimi osebami predstavljalo velik problem. Porajala so se
mi vprašanja: Kako se obnašati? Kako
nekomu pomagati? Kako nekoga premakniti? Kako kako …
Veliko tega je bilo v moji glavi, ampak vedno sem si rekel: »Korak za korakom.« Prihod na Zvezo paraplegikov in
prvi vtis je bil pozitiven. Moje bodoče
delo so mi zelo profesionalno predstavili in zaradi tega sem s ponosom začel
govoriti, da delam kot osebni asistent.
Dodelili so mi osebo, s katero sem imel
najprej spoznavni dan. Oseba ima težko obliko invalidnosti, zato sem vedel,
da se bom moral še veliko učiti. Sedaj
pa gre zares, sem si rekel. Pravijo, da je
prvi vtis zelo pomemben, in mislim, da
to kar drži. Moj žal ni bil bleščeč, ampak
nekako sem se prepričeval, da sem šele
na začetku in da se mi zdijo zaradi vsega novega trenutno stvari hujše, kot so
sicer. Minili so prvi dnevi, tedni …
Začel sem se učiti, vsrkavati vse informacije, čeprav jih je bilo veliko in mi
je včasih predstavljalo problem vse to si
zapomniti. Ampak – korak za korakom.
Po nekaj mesecih sem prišel do spoznanja, da s to osebo oz. uporabnikom
ne bom mogel več delati. Zakaj? Ne zaradi mene, ampak zaradi njega samega. V tem sodelovanju ni bilo nikakršnih
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odnosov, nobenega razumevanja, zelo
malo ali pa skoraj nič človeškega ni bilo.
Mogoče sem prestrog, ampak včasih
sem dobil občutek, da sem »suženj«.
Zelo je drugačen, a ne zaradi svojega
stanja, pač pa zaradi tega, ker je takšen,
kakršen je. Žalostno, sem si mislil, da se
taki ljudje, ki potrebujejo pomoč, ne
zamislijo nad svojimi dejanji. Kar nekajkrat sem se v času najinega sodelovanja
obrnil na Zvezo paraplegikov. Vedno so
me poslušali in skušali smo stvari urediti, ampak tokrat ne več.
Moja odločitev je padla. Grem,
sem si dejal. Po drugi strani pa me je
bilo strah, da ne izgubim svojega dela,
ker konec koncev sem ga kljub vsemu
vzljubil. Upal sem na čudež. Profesionalnost na Zvezi paraplegikov je omogočila, da mi dodelijo drugega uporabnika.
Tega sem bil resnično vesel, saj mi je to
ogromno pomenilo. Moja vztrajnost in
želja po takšnem delu mi je dala energijo, da sem lahko šel naprej, hkrati pa
je bila to zelo velika izkušnja, iz katere
sem se veliko naučil. Nova uporabnica
je čisto nekaj drugega. Veliko tistega, kar
sem delal prej, delam tudi tukaj, ampak
vsega se lotimo na bolj človeški način.
Osredotočil sem se na vse pozitivno, vse

Delo osebnega asistenta je
zelo pomembno, ne samo
za uporabnike, pač pa tudi
za nas, asistente, ampak ne
za vsako ceno.

dobro. Začel sem se smejati, se šaliti. In
moram priznati, da so kmalu prišle prve
pohvale glede mojega dela, kar mi je
veliko pomenilo. To je na nek način potrdilo, da so z menoj zadovoljni, kot sem
tudi sam z njimi. Čeprav problemi pridejo, ne glede na to, kje in s kom delaš, je
najbolj pomembno, kako jih rešujemo.
Omenjena izkušnja me je pripeljala tudi
do tega, da sem različnost mišljenja,
kakšen nesporazum, ukaz ali kaj podobnega sprejemal kot: »Če želite, da se
nekaj tako naredi, zloži, postavi, bom to
z lahkoto naredil, ker mi je konec koncev
vseeno, kdo ima prav.« Ne postavljam si
več vprašanj, kaj je prav in kaj ne, ali bi
bilo boljše tako ali mogoče drugače …
Včasih se zgodi, da moram kakšno
stvar pretehtati, ali je v danem trenutku prav, da tako naredim ali ne. Ampak
vseeno. Zdaj laže živim in delam. Zelo
sem vesel in hkrati ponosen nase. Z
vsakim dnem sem rasel tako na osebnem kot delovnem področju. Govoril
sem si: »Le tako naprej.« Če bi se moral
ponovno odločiti za taisto pot, verjemite mi, da bi to z veseljem storil.
Delo osebnega asistenta je zelo
pomembno, ne samo za uporabnike,
pač pa tudi za nas, asistente, ampak ne
za vsako ceno. Konec koncev smo vsi
samo ljudje ne glede na naše stanje,
zato se je včasih potrebno zamisliti nad
svojimi dejanji. Take so moje izkušnje in
z veseljem sem jih delil z vami.
»Če želiš, da se stvari spremenijo, se
moraš spremeniti sam.«
Srečno!
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Zlatko Gregorič | Južna Afrika

V OBJEMU MALAWIJSKIH NASMEHOV
Še ne dolgo nazaj sem Malawi poznal samo iz geografskih učbenikov in raznih oddaj
na televiziji. Priznam, da sem si samo v skritih sanjah kdaj pa kdaj upal pomisliti, da
bi katero od držav južne Afrike tudi obiskal. Vedno znova pa me življenje uči, kako pomembno je, da si ga dovolimo uživati, saj nam le-to vedno znova prinaša nove prisrčne
izzive.

V

marcu sem kot običajno prebiral časnik Nedelo in intervju
z Jano Dular o društvu ELA v
Malawiju. Zelo se je dotaknil mojega
srca. Vedno znova sem razmišljal o napisanem, še več informacij pa sem našel
na njihovi spletni strani http://www.dru-

v centru drugačno, kot smo ga vajeni
doma. Morda je bliže starejši populaciji, ki se še spomni, kakšno je umivanje
v čebrih, kuhanje na ognju in življenje
skoraj brez elektrike. Kljub temu pa so
dnevi kar prehitro minevali, saj so nas
otroci vsak dan znova zabavali s svojimi
dogodivščinami, razigranostjo, večnimi
nasmehi na obrazih
in neizmerno radostjo, ko so že uro in
pol pred začetkom
delavnic čakali pred
vrati učilnice.
Običajni dan v
centru se je začel
že zgodaj zjutraj z
zajtrkom, ki smo si
Otroci so se razveselili avta v centru. (foto: Zlatko Gregorič)
ga prostovoljci pripravili sami. Sledili
stvoela.org/. Kmalu sem vzpostavil stik z sta dve uri dopoldanskih delavnic za
ustanoviteljico društva Jano Dular in po otroke, kjer se otroci srečujejo z različpogovoru z njo sem bil odločen, da že- nimi aktivnostmi za razvijanje motorilim kot prostovoljec obiskati center.
ke, učenjem matematike in angleščine
Pot do centra je trajala kar štiri dni, ter socialnih spretnosti. V Malawiju je
saj je tam običajno, da pelje avtobus iz prav angleščina drugi uradni jezik (pomesta v mesto enkrat na dan. Poiskal leg chichewe), zato je komunikacija z
sem si prenočišče in naslednji dan na- ljudmi na vasi in v mestu precej enodaljeval pot, zato je bilo veselje ob pri- stavna. Delavnice je obiskovalo tudi po
hodu v center še toliko večje. Tam je bilo več kot sto otrok dnevno in kljub temu
že pet slovenskih prostovoljcev ter dva da so bile namenjene osnovnošolcem,
domačina, ki sta pomagala pri organi- so ti pogosto s seboj pripeljali tudi tri,
zaciji dela ter prevajanju. Pomemben štiri ali pet let stare bratce in sestrice.
del ekipe je bila tudi naša kuharica Me- Za njih so bili zabavni zlasti popoldneggi iz bližnje vasi. Res je, da je življenje vi, ko smo jim pripravili različne igre na

poligonih, družabne igre z žogami (uh,
kakšno veselje prinese že samo teniška
žoga, kaj šele ostale), ples in rajanje.
Vsako popoldne je bilo poslati otroke domov prava umetnost. Koliko radosti jim prinaša center, je nemogoče
opisati, ampak vse te prisrčne nasmehe
bom zagotovo še dolgo nosil v svojem
srcu. Med delavnicama nam je naša
Meggi postregla s kosilom, običajno
rižem, nsimo (bela polenta, skuhana v
vodi iz koruzne moke, ki se jo tradicionalno je z rokami), krompirjem (sladkim), kdaj pa tudi s kakšnim piščancem
ali špageti. Večeri v centru so namenje-

Naša kuharica Meggi je iz skromnih sestavin in z veliko ljubeznijo pripravljala slastna
kosila. (foto: Zlatko Gregorič)
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Kako malo je potrebno, da polepšamo otroštvo. (foto: ZG)

ni druženju, izmenjavi izkušenj, načrto- Zaradi zelo številčnih razredov pa je
vanju dela, pa tudi pranju perila in skrbi delo vse prej kot enostavno in ne preza center (uredili smo vrt in posejali slo- seneča dejstvo, da le malo otrok uspe
venska semena, ob pomoči domačinov uspešno zaključiti osnovno šolo. ELA
smo izdelali garažo za avto iz bambusa center želi pomagati otrokom, da bi
lažje prišli do znanj in bi s tem prišli do
in trsja, naredili smo si celo ležalnike).
Večeri so bili vedno polni smeha in izobrazbe, ki bi jim odprla vrata v prizabave. Med vikendi smo si vzeli čas za hodnost. Janina želja je tudi, da bi v vasi
obisk plantaže čaja in seveda njihove začela z opismenjevanjem žensk.
Education (izobraževanje), Literacy
maše, ki sicer trajajo tri ure, a zelo hitro
minejo. Priložnost smo imeli obiskati (opismenjevanje), Art (razvijanje kreadružino našega prevajalca Patrika, kjer tivnosti s pomočjo umetnosti) so glavsmo se srečali z njihovim domačim ži- na področja društva ELA pod vodstvom
vljenjem in z mamo poklepetali o nji- Jane Dular, ki že od avgusta 2011 živi in
hovem delu. Mama je učiteljica v vaški deluje v Malawiju, kjer vodi humanitarosnovni šoli. V razredu ima 178 otrok, ni projekt pomoči otrokom z učnimi
za kar dobi 50 € mesečno (čas počitnic težavami in s posebnimi potrebami. Za
se ne plačuje). Učitelji so zelo cenjeni, otroke je zgradila izobraževalni center
zato je običajno,
da jih poleg šole
čaka hišica za bivanje, in tudi njihova plača je razmeroma visoka,
saj so plače sicer
visoke okrog 20 €
mesečno. Ob tem
ne preseneča, da
si veliko otrok želi
tega poklica in si
na ta način zagotoviti razmeroma
Skupaj smo močnejši! (foto: Zlatko Gregorič)
dober prihodek.
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sredi vasice Mazembe v neposredni
bližini Malawijskega jezera. Poleg tega
s pomočjo prostovoljnih prispevkov
že več kot eno leto omogoča jutranji
obrok 342 otrokom podeželske šole, da
lahko pouk teče nemoteno. Društvo je
financirano izključno s prostovoljnimi
prispevki in en evro pomeni, da ima en
otrok cel mesec malico.
Več o društvu Ela si lahko preberete tudi na njihovi spletni strani, kjer so
zlasti zanimivi blogi o življenju in delu v
samem centru.
Kljub dejstvu da živimo v razvitejšem svetu, me je afriška izkušnja naučila marsikaj o življenju, zakar se lahko
zahvalim Jani in njeni ekipi, ki me je
navdušila za obisk Malawija in sprejela
v center, pa tudi
prisrčnim otrokom
in prijaznim domačinom tako na
vasi kot v mestu.
Malawi me je
očaral. Neverjetna
je prijaznost ljudi,
ki so mi na vsakem
koraku z veseljem
priskočili na pomoč, in zagotovo
se bom še vrnil v
objem malawijskih
nasmehov.
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Alenka Oblakovič | O tem in onem

POZOR, PRIŠLI SO LOKOSTRELCI
»Ko proti nam zapihajo močni vetrovi življenja, nas naši bližnji hrabrijo in nam dajejo
podporo. Tako nam pomagajo ohraniti vero in upanje. V takih skupnostih si ljudje zaupajo svoje želje, sanje in cilje: skupaj so močnejši.« (Lewis Timberlake, Marietta Reed)

D

anes, ko to pišem, na zadnji
dan pomladi, mineva natanko osem let, odkar živim v
domu oziroma Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki. Navidez
malce žalostno obletnico praznujem
brez bolečine in zagrenjenosti, češ …
tako mlada, pa že v domu. Priznam,
ni vedno vse opojno dišeče in sladko
dehteče v naši veliki hiši, a tudi ni samo
trpljenja, trpkosti, minevanja. Mlad človek ima ravno tako mnogo možnosti
za osebno rast, za kakovostno čustveno in duhovno zorenje.
Veliko pozitivnih, svetlo sijočih, plemenitih, sočutnih, radostnih energij
dobim v pristnih, iskrenih, globokih
odnosih z mojim dragim Ivekom ter
mojo ljubeznivo sestro Meri, s prijatelji, z bližnjimi sorodniki in otroki. Obilo
lepih, sončnih, svetlih občutkov doživljam na sprehodih po naravi na bližnji
hrib, kjer ostrim svoj pogled od zgoraj,
pa ne samo na svoje rodno mesto, pač
pa vse tja do kamniških hribov, Šmarne gore in dlje. Svoj pogled od zgoraj
usmerjam tudi na vsakdanje življenje,
pri reševanju različnih težav in soočanju z izzivi. Moj prostor življenja oblikujejo horizontala in vertikala, tisto vmes
in še čez.
Pri virih zame pomembnih notranjih življenjskih moči bi dodala še klepet s »ful fejst« prijatelji ter veselo, prijetno, predvsem pa sproščeno druženje
na piknikih. In to ne le na običajnem
nedeljskem pikniku, ampak na tradicionalnih pomladno-poletnih piknikih v

Voklem, ki jih za vse člane (tud' za bolj
»ta komot in levoroke«), spremljevalce
ter naše bližnje vsako leto organizira
DP Gorenjske.
Kot vedno sem tudi letos proti
koncu maja že težko pričakovala pošto z vabilom na piknik. Saj veste, tako
zanimivo, lahkotno druženje, kot je
društveni piknik, je za nas, ki se malo
manj gibljemo v množičnih razmerjih
med ljudmi, več kot dobrodošlo. Prijavila sem se in potem čez par dni čakala
na … Koga ali kaj? Na našega asistenta
vendar. Tokrat se je pome pripeljal Zlatko. Na poti v Voklo sva »pobrala« še tri
nasmejane članice ter enega šarmantno sivega gospoda. Naša četica se je
kmalu veselo pripeljala na »piknik plac«
na obronku gozda.

Iz gozda nas niso napadli
in tudi Robin Hooda ter njegovih sobojevnikov ni bilo
na spregled. Čeprav bi jih
v naši ljubi državi večkrat
nujno potrebovali.
Letos je bilo to prijetno, zabavno in
živahno dogajanje na zadnjo pomladno nedeljo v tem letu. Vreme nam je
bilo več kot naklonjeno. Še dobro, da
ni bil piknik teden dni prej, saj potem
bi Jovitin Boris lahko svoj pasulj zalival
kar z dežjem, pa še kotla mu ne bi bilo
treba pomivati. Mi bi bili zaliti od glave
do pet ter od zunaj navznoter, tako bi

še na pijači »pršparal«. Naši namočeni
vozički bi na razmočenih tleh kot prašiči rili po blatu. Na srečo so se naši
»ta vrhnji« usmilili naših prošenj za primerno vreme. Malo sem molila tudi za
predsednikovo dobro voljo in počutje.
Saj veste, da ne sme manjkati pri taki
zabavi v naravi. Pa za Jegličevega Borisa. Kdo bi nam sicer skuhal tako slasten pasulj, kot nam ga on? Samo ne
vem, kakšen fižol je dal noter, ker sem
potem dva dni zaman čakala, kdaj bom
napihnjena kot žaba in bo moja zadnja
plat veselo ropotala. Ga bom drugič
vprašala. Resnično moram pohvaliti
kuhinjo in njeno ekipo, ki je zelo dobro,
potrpežljivo in ustrežljivo delovala, še
posebno ljubeznivo do naših lačnih
pogledov ter sočutno in učinkovito do
naših nenasitnih želodcev. Hitri, neutrudni »kelnarji«, zlasti »moj« Borut, so
zelo strastno ter oblastno gasili našo
neugasljivo žejo. Še preden sem rekla,
da sem žejna, sem že imela pijačo v
kozarcu. Jedi, pečene na žaru, so bile
več kot »mljask mljask« okusne, zato je
malo manjkalo, da bi še žar v »pohanje«
spremenili.
V naslovu sem zapisala nekaj o lokostrelcih. Točno tako! Niso nas iz gozda napadli in tudi Robin Hooda ter njegovih sobojevnikov ni bilo na spregled.
Čeprav bi jih v naši ljubi državi večkrat
nujno potrebovali. Na prizorišču piknika sem naenkrat zagledala enega meni
nepoznanega »vozičkarja«, ki je veselo
meril z lokom in puščico v tarčo. To je
bil Jože Gonza iz Lendave. Mislila sem,
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da nam je predčasno zmanjkalo mesa
za na žar in da človek trenira, da bo potem ustrelil najmanj medveda. Imel je
kar tri različne loke. Morda je po vzoru
naših oblastnikov z največjim nameraval streljati kozle, najbrž sosedove, saj
svojih nismo imeli s seboj. Ampak naši
vrli, vzneseni, pogumni strelci so mu to
preprečili, prijeli v roke vsak svoj lok in
brž sledili njegovim navodilom. Izkazalo se je, da je Jože inštruktor – vaditelj
lokostrelstva za para- in tetraplegike, ki
pridno promovira ta šport med člani
ZPS. Loki so bili močno napeti in puščice so veselo letele sem ter tja, mar-

sikatero smo potem težko našli. Nekateri »piknikarji« so že takoj tako odlično
streljali, da bi človek rade volje verjel,
da so profesionalci. V glavnem, odslej
pazite, ko greste skozi gozd, da vam
ne bo šla zablodela puščica skozi eno
uho noter in drugo ven, ker vam lahko
z njo tudi pamet pobegne, ki je noben
policaj, niti sam spoštovani predsednik
uloviti ne utegne.
Za konec pa tale moja misel: Na
taki prireditvi, kot je naš tradicionalni
»plegični« piknik, so meje med »vozičkarji«, »berglehodci« in navidez zdravimi povsem izbrisane. Teh različno

Blanka Markovič, univ. dipl. biol. | Ptice letijo na jug

PRIŠLA JE JESEN
Vsako jesen se skupaj z nižjimi temperaturami na jug odpravijo ptice selivke, določene vrste pa ostanejo, delajo
nam družbo, mi pa uživamo v pogledu nanje.

P

oletje se je počasi prevesilo v
jesen, s tem pa tudi naše navade; če smo poleti vročino
dneva preživeli v zaprtih prostorih
in ven pokukali v poznih popoldnevih, večerih in jutrih, bomo počasi
prišli na drugačen ritem. Krajši dan
in zmernejše ter kasneje celo mrzle
temperature nas bodo prisilile, da
bomo veliko časa preživeli notri na
toplem ob kavi ali čaju. Pa saj nismo
edini. Mnoge ptice se počasi odpravljajo na dolgo pot proti Afriki, Aziji
ali drugam v tople kraje. Lastovice
se poslavljajo, prav tako štorklje, nekatere race in gosi ter druge selivke,
ki se vsako leto podajo na dolgo, naporno in včasih nevarno pot ter se
vsako pomlad vrnejo. Mnoge živali
pa ostajajo. Pozimi v okolici človeških
bivališč najpogosteje opazimo ptice.
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V mestih bomo najpogosteje videli
vrabce, sinice in še nekatere druge
prebivalce neba, na deželi, v bližini
parkov pa se situacija nekoliko spremeni. Poveča se vrstna pestrost. Tako
so pogosti obiskovalci poleg vrabcev: več vrst sinic (velika, močvirska,
menišček, plavček), taščice, liščki, br-

Mnoge ptice se počasi odpravljajo na dolgo pot v tople kraje.
glezi, šoje, dolgorepke priletijo kar v
manjših jatah. Pojavi se veliki detel in
če imamo srečo vidimo lepo oranžno
obarvanega dleska ter rdeče obarvanega kalina. Toda zakaj se te sicer plašne živali v zimskem času tako rade

močnih, jasnih mej v običajnem življenju ne občutimo vsi enako. Odvisno, v
kako osveščenem (čustveno in socialno-moralno razvitem) okolju živimo.
Odvisno tudi od našega odnosa do
svojega in tujega življenja. V takem
preprosto spontanem prijateljskem
vzdušju in veselem razpoloženju, kot
je običajno na naših srečanjih, se vsi
zlijemo v eno. Kot da smo vsi v »žlahti«.
Pa ne v strgani plahti! Ampak v trdni,
močni, pogumni in vztrajni navezi: Vsi
za enega in eden za vse! Ne verjamete? Pridite med nas in doživeli boste
najboljše!

potikajo v bližini človeških bivališč?
Odgovor je preprost, iščejo kaj za
pod zob, pardon, za pod kljun.
Ljudje imamo navado, da jim pozimi postavljamo krmilnice, kamor
natresemo razna semena in razne
pogače. Te pogače lahko tudi sami
naredimo, če imamo dostop do loja.
Loj stopimo, vanj vmešamo semena,
ohladimo. To poljubno oblikujemo in
damo na primerno mesto. Ker pa je
ta postopek nekoliko zapleten, lahko
kupimo semena, ki stanejo od 1 do 4
evrov, in jih natresemo v krmilnico. Ker
pa vsi nimamo možnosti postaviti krmilnice, lahko semena potresemo kar
po okenski polici. Ptice, sploh različne
vrste sinic, imajo najraje sončnična
semena. Paziti moramo le, da potresemo semena na tisto okensko polico, ki
je nedostopna mačjim prijateljem, ki
rade prežijo na lahek plen. Na ta način
si lahko zagotovimo družbo v turobnih in kratkih zimskih dneh. Ptički nas
bodo s svojo barvitostjo in vragolijami razveseljevali, za nagrado pa bodo
prejeli nekaj za v kljun. Pa saj jih pozimi ne hranimo le zato, ker so lačni,
temveč da poživijo zimski dan, radi jih
opazujemo. Saj se v tem letnem času
pogosto zdi, da življenja ni, sploh po
obilici življenja poleti.

[

V SPOMIN
Majda MEDVED
članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 27. 6. 1961
Herman LANG
član DP Prekmurja in Prlekije,
rojen 31. 3. 1961
Ivanka KOSTEVC
članica DP severne Štajerske,
rojena 18. 5. 1943
Mihael KOSTEVC
član DP severne Štajerske,
rojen 15. 9. 1937
Dušan LAMBERŠEK
član DP ljubljanske pokrajine,
rojen 19. 6. 1943
Jakob ŠEF
član DP Prekmurja in Prlekije,
rojen 23. 7. 1941
Marjan FABEC
član DP Istre in Krasa,
rojen 8. 9. 1954
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Jože Globokar
IVANKI IN MIHAELU V SPOMIN
Obnemeli smo ob tragediji in se
spraševali zakaj? Odgovora ne bomo
nikoli poznali in razumeli. Še posebej
zato, ker smo ju poznali kot vesel in vedno nasmejan par.
17. junija pred štiriinštiridesetimi leti
smo se z njima veselili in ju pospremili
na novo življenjsko pot. Letošnjega 22.
julija smo ju ponovno pospremili, vendar tokrat na žalostno zadnjo pot.
V začetku šestdesetih let ju je usoda posadila na invalidski voziček. Spoznala sta se v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov, se poročila in na
Ptuju ustvarila prijeten dom. Dom, ki
je bil vedno odprt za številne prijatelje.
Prav tako sta bila tudi Miha in Ivanka
dobrodošla gosta v naših domovih.
Zato se lepih trenutkov, ki smo jih ob
taroku preživeli skupaj, sploh ne da
prešteti.
Kljub invalidnosti sta živela polno in
bogato življenje. Že po naravi sta bila
vesela in družabna človeka. Miha je kot
veseljak na različnih družabnih srečanjih s prijatelji igral na kitaro ali pa kar
tako mimogrede utrgal list in zaigral

poskočno melodijo. Vsi skupaj smo
veliko prepevali in se veselili. Vsakokrat
sta bila na obnovitveni rehabilitaciji in
se udeleževala vseh prireditev, ki jih je
pripravilo njuno matično društvo ali pa
Zveza paraplegikov Slovenije. V društvu ju bodo zelo pogrešali, še posebej
spodbudne besede, ki so bile namenjene predvsem mladim paraplegikom.
V sedemdesetih letih sta bila uspešna športnika, ki sta tekmovala tudi v
tujini – Italiji, Nemčiji, Avstriji, Franciji
in na Češkem. Nastopala sta v atletskih
disciplinah, na začetku sta bila člana
košarkarskih reprezentanc. Bila sta tudi
člana slovenske reprezentance, ki je
davnega leta 1969 izredno uspešno
tekmovala na športnih igrah v Rimu.
Zadnja leta sta aktivno nastopala v
kegljaški ligi Zveze paraplegikov Slovenije in tekmovala za matično društvo
paraplegikov severne Štajerske. Miha
je bil tudi dober ribič in tekmovalec v
športnem ribolovu.
Živela sta složno in mirno življenje v
našem najstarejšem slovenskem mestu
z lepimi sosedskimi odnosi. Dokler niso
prišle izredno hude zdravstvene težave
in botrovale dogodku, ki nas je tako
prizadel.

Albert ŠKOF
član DP severne Štajerske,
rojen 14. 10. 1953
Nuška ŠKERLJ
članica DP ljubljanske pokrajine,
rojena 25. 1. 1956
Konstantin CENER
član DP Prekmurja in Prlekije,
rojen 2. 4. 1960

Miha in Ivanka sta bila vesel in družaben zakonski par.
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ZAHVALE

OGLASI

Gospodu Petru z Gorenjske se lepo
zahvaljujem za invalidski električni voziček, ki mi ga je omogočil.
Jožica Konič

Ročno kolo z elektromotorno podporo, dodatno prirejeno za samostojno
uporabo osebe z zmanjšano mišično

močjo rok in brez aktivnega oprijema s
prsti rok, prodam za 3000 EUR. Za resno
povpraševanje sem na voljo med 10. in
18. uro preko mobi št.: 031 235 319. Kolo
je znamke Stricker http://www.strickerhandbikes.de/, model SMART.

Prodam minimalno rabljen električni
skuter v brezhibnem stanju.
Znamka in model: INVACARE AURIGA 10
Letnik: 2011; Max. hitrost: 10 km /h
Dolžina: 134 cm; širina: 61 cm; teža: 102 kg

Max.teža uporabnika: 150 kg
Baterija: 2X 40 AH;
Domet: 32 km
Cena: po dogovoru
Kontakt: Irena 041 926 683

Zahvaljujem se Zvezi paraplegikov Slovenije za dodeljeno pomoč ob nakupu
avtomobila.
Jani Potočnik
Z vašo pomočjo, ki ste mi jo odobrili, sem
prišel do težko pričakovanega novega
invalidskega vozička, zato se najlepše
zahvaljujem in vam želim vse lepo, predvsem veliko zdravja. Še enkrat hvala.
Boris Hebar
Iskreno se vam zahvaljujem za nakazano
denarno pomoč ob nakupu novega računalnika. Upam, da boste še naprej tako
uspešni v podobnih primerih pomoči.
Še enkrat iskrena hvala in lep pozdrav.
Alen Weiss
Zvezi paraplegikov Slovenije se najlepše zahvaljujem za denarno pomoč pri
nakupu invalidskega vozička.
Janez Globevnik
13. maja letos sem diplomiral na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru,
tema diplomskega dela je bila Ovire paraplegika v domačem in javnem okolju.
Rad bi se zahvalil Društvu paraplegikov
severne Štajerske, predsedniku Alfredu
Lasetzkyemu ter vsem njihovim članom, ki so sodelovali pri anketiranju, in
hvala za vso pomoč in gradivo, ki so mi
ga nudili. Rad bi se še posebej zahvalil
svojemu bratu Branislavu Hojniku (ki je
tudi član DPSŠ), saj je bil prav on navdih
za temo mojega diplomskega dela in
pomoč pri navezovanju stikov z Društvom paraplegikov severne Štajerske
ter njihovimi člani.
Janez Štern
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Kuloarno Oko

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

S

aj ni res, pa je! Vlada bo menda
z davkom na nepremičnine obdavčila tudi našo invalidnost. Ker
zaradi gibalne oviranosti potrebujemo
večjo površino za gibanje, imamo večje prostore, naša stanovanja so dražja,
zato bo tudi davek posledično večji.
Bojim se, da bo naslednji davek obdavčil celo našo senco.
Menda je glavni športnik na Zvezi med počitnicami doživel katarzo
nad svojim življenjskim slogom. Sprašujem se, ali je do tega prišlo zaradi
vročinskega šoka ali je vzrok kaj drugega?!
V povabilu našega koroškega društva na zelo odmeven Festival drugačnosti ni bilo zaslediti, da bo prireditev
namenjena tudi invalidom, ker je bilo
v besedilu več namenjeno hendikepiranim. Res, da je koroška regija obmejna, vendar zaenkrat Avstrijci še nimajo
uradnega jezika v angleščini. Da bi tej
stvari na Zvezi prišli do dna, so baje na
ogled poslali samega presivega »oberšefa«. Po kuloarjih blizu vodstva je šel v
izvidnico in videl kar veliko invalidov. A
tiste tri, ki ponavadi posedajo in prosjačijo – »hand and cap« pri lipi – pa so
mestne oblasti v času festivala napotile na drugo lokacijo. Mimogrede so
»oberšefa« namočili, da je za domače
društvo zaigral košarko na vozičkih proti ekipi župana. Bojda je dal celo nekaj
košev, bojda, ker te informacije nisem
preveril, so mi jo pa »lansirali« preko lokalnih kanalov.
Minil je tudi Hrovatinov memorial.
Žal so odgovorni ugotavljali, da so dru-

štva prijavila tekmovalce po vsej verjetnosti »copy-paste« iz leta 2012, pri tem
pa pozabili obvestiti »kopipejstovce«,
da so prijavljeni na športno prireditev.
Odgovorni zdaj razmišljajo, da bi se
društvom za vsakega neudeleženca
ustrezno zmanjšala dotacija. Uf, pa smo
spet pri denarju …
Na omenjenem tekmovanju sta
dva športna referenta iz najbolj skrajnih društev naše države baje vseskozi
iskala svoje člane (po pričevanju očividcev) izven tekmovališča. V veliki
skrbi po uspešnem nastopu svojih varovancev, ki so ju žal zaman iskali po
igrišču, sta se odpovedala celo zaključku prireditve in predčasno odšla po
svojih poteh. Zlobneži se sprašujejo,
ali bosta za svoje zastopanje matičnega društva pri predsedniku nagrajena
z dnevnico?!
Naš »ober« šef je ob sprejemu
podpredsednika Vlade in zunanjega
ministra RS, ki sta obiskala Pacug, sredi
belega dne baje pozdravil kar z dober
večer. Zlobneži natolcujejo, da je bila
kriva trema ali pa oblačno vreme. Zaradi tega lapsusa ga bo obvezno potrebno poslati na dodatno izobraževanje
na ARSO.
Po informativnih kanalih mi je prišlo na uho, da je hrvaški paraplegik
ob priliki bivanja v delovno-bivalnih
prostorih društva v Murski Soboti s
slovenskim avtom podrl lipo, ki je rasla na dvorišču. Predsednik društva je
na Zvezi izpostavil, kdo bo kril stroške.
Po ustaljeni navadi severovzhodnega
konca naj bi bila to Zveza, saj jo ima-

jo že po »defoltu« za neke vrste molzno kravo – pač navada iz polpretekle
zgodovine. Od globokega grla Zveze
sem v uho ujel, da je vihar pretiran in
da so Pomurci škodo predstavili tako
potencirano, kot bi šlo za lipo sprave.
Ta mednarodni incident je menda šef
Zveze komentiral v duhu trgatve. Da bi
bilo potrebno izmeriti količino alkohola v zraku, preden bi gostitelj ponudil
pijačo. Menda ja ni s tem komentarjem
namigoval na prohibicijo pri omenjenem društvu, se sprašujejo dežurni
dušebrižniki?!
Ljubljansko društvo je na golažiado v Osek poslalo dve ekipi. Ko se je
v kombi vkrcal zadnji tekmovalec, sta
favorizirana kuharja prve ekipe ugotovila, da nimata ne kotlička ne gorilca
ne plinske jeklenke. Imela sta le vrečko
čebule in nekaj začimb. Nekaj časa sta
se izgovarjala drug na drugega, nekaj
časa preklinjala, nato pa skupno ugotovila, da gresta »brez k… na ohcet«.
Iz vestic na spletni strani vidim, da je
bil v Oseku tudi urednik spletnih strani ZPS in DP-LJ, saj je lepo in doživeto
opisal »kulinariško« srečanje. Sicer je
pa tudi Cankar svoje črtice najlepše
pisal, kadar je popil preveč »kave«.
Ker pa sem že pri spletnih novicah, se
moram obregniti še ob novico o varstvu pri delu na spletni strani Zveze.
O pomembnem dogodku bi se lahko
razpisali čez celo stran, vendar je urednik objavil en sam samcat stavek.
Ha, novice z enim stavkom pa res še
nisem videl!
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Albin Rožman

Rešitev kviza iz 133. številke:
KNJIGA, KI NI VREDNA, DA JO
DVAKRAT PREBEREŠ, NI VREDNA, DA JO TUDI ENKRAT.

KVIZ ZA RAZVEDRILO
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ri vsaki številki so navedeni 3
odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pred
njim, nadomestite številko v liku. Vse
črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.

6. Kdo je izdelal Prešernov spomenik na Prešernovem trgu v
Ljubljani?
I - Ivan Zajec
H - Lojze Dolinar
S - Blaž Šubic

12. Kateri dan je bil predvčerajšnjim, če bo pojutrišnjem petek?
N - ponedeljek
C - torek
H - sreda

1. S katerim delom jezika okušamo sladko?
A - s konico
B - s sredino
U - z levim in desnim robom

7. Iz katere narodne pesmi je verz
»čez ograjo vrtno gleda«?
M - Pozimi pa rožice ne cveto
L - Sinoči je pela
V - Rože je na vrtu plela

13. Kdo ni soavtor pesniške zbirke
»Pesmi štirih«?
P - Tone Pavček
E - Ivan Minatti
V - Janez Menart

2. Nemški skladatelj Richard Wagner se je rodil pred:
C - 150 leti
R - 200 leti
E - 225 leti

8. O katerem športu se pogovarjamo, če govorimo o parkurju?
N - o sabljanju
F - o umetnostnem drsanju
L - o konjeništvu

14. Kaj je ošpetelj?
M - oblačilo
N - zdravilna rastlina
J - ličinka žuželke

3. Katera gora je najnižja?
I - Škrlatica
Č - Jalovec
Z - Mangart

9. Kateri prekop povezuje Atlantski in Tihi ocean?
Š - Sueški
G - Panamski
J - Gibraltarski

4. Kakšne barve je krava mavra?
G - rjave
V - bele
T - črne
5. Glasbenik Mojmir Sepe igra:
M - pozavno
Z - saksofon
K - trobento
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10. Katera rastlina ni strupena?
U - tisa
I - oleander
O - glog
11. Kaj pomeni pet olimpijskih
krogov?
B - pet zastav
S - pet celin
Ž - pet atletskih športov

15. Kaj je poletaš?
D - ptica
H - riba
G - žuželka
16. Kateri je glavni instrument v
srbski Guči?
K - harmonika
T - boben
Z - trobenta

Če imaš preveč prijateljev,
jih skritiziraj,
če pa nimaš nobenega več,
si jih pa že.

ZNAMKA
NEMŠKIH
CIGARET

NEMŠKI HRVAŠKA.
FELDFILMSKA
MARŠAL – IGRALKA –
ERWIN
KODAR

DEL
VARA

VAS PRI
ENA OD ANTIČNO
KLAKSVIKU 21. ČRKA DVEH OBLIK MESTO
NA FERSKIH
SLO.
KEMIJSKEGA.
OB
OTOKIH
ABECEDE ELEMENTA NERETVI

PRISL., KI
IZRAŽA
SOGLASJE
ITA. MESTO
GLAVNO
MESTO
ŠTAJERSKE
GR. BOGIN.
LJUBEZNI
GOETHEJEVA
MAMA

METER
SODNIK V
GR. PODZE.
SMUČARKA
ELFI
SESTAVIL:

BORIS
KLEP

PREPROSTO OSEBA IZ
TIRNIČNO
OPERE
VOZILO
AIDA

AM. FILM.
IGRALECPERLMAN A
SEVER

PRVI DEL DODATEK
EDVARD ZLOŽENKE,KI
PIVU
KOCBEK SE NANAŠA KRAJ PRI
NA VELIKI
LESCAH

ŽIVAL Z
LOVKAMI
TEKMA
NA LEDU

CESTA Z
VRSTO
DREVES OB
STRANI

MEDMET
TONA
16. ČRKA
SLO. ABEC.
KITAJSKA
DINASTIJA

OROŽJE ZA
IZSTRELITEV
RAKET
OKRAJŠ.
IME
EDVARD

SREDOZ.
GRM ALI
DREVO

LADKO
KOROŠEC
AVTO OZN.
BELGIJE

ŽIVILO
PLANOTA
V ANGOLI
AVTO OZN.
KAMBODŽE

MESTO V
SRBIJI
NRAVOSLOVEC

NAZIV

NAJVIŠJA
IGRALNA
KARTA

PRIPADNIK
HIPIJEV

TOMAŽ
OKOREN

OBARA
(LJUDSKO)

LATINSKI
PREDLOG

KRATICA
ZA RECEPT
OSLOV
GLAS
22. ČRKA
SLO. ABEC.

IME PEVKE
UKRADEN

KALIJ
SLO. PRVAK
V VOŽNJI
KAMIONA

MESTO V
ARGENTINI
SAMOGLASNIK
VRELA
VODA
2. ČRKA
SLO ABEC.

ZNAMKA
PNEVMATIK
SIMBOL ZA
KEMIJSKI
ELEMENT
KISIK

KURIVO
ZA ŽAR

UKRAJINSKI
NOGOMET.
KLUB IZ
DONECKA

NAPITNINA,
POVRŠINA,
DAR
PROSTOR,
OBMOČJE BALTSKA
DRŽAVA
TULEC, ETUI
AVSTRAL.
PEVKA FURLER

TANČICA,
PAJČOLAN

AVTO OZN.
AVSTRIJE
ARG. PEVKA
IN IGRALKA

NEMŠKI BOTANIK –
AUGUST (1814–1879)
AMPER

TRČENJE
OLIVER
TWIST
OZN. ZA
SREBRO

TRIGLAV.
JEZERO

ZIDARSKA
ŽLICA

BOG
MORJA V
NORDIJSKI
MITOLOGIJI

Pravilno
geslo križanke
Paraplegika
št. 132
se glasi: največjega mesta
ANIRANIR
- dansko
Aerne,
naselje,
ki leži
okoli glavnega
3 km mesta
severno
odinKlaksvika,
glavnega
mestaizotoka
Bordoy
in drugega
- dansko Aerne,
je naselje,je
ki leži
okoli 3 km severno
od Klaksvika,
otoka Bordoy
DOM PARAPLEGIKOV PACUG, OBNOVITVENA REHABILITACIJA
drugega
največjega
mesta
Ferskih
otokov.
Ustanovljeno
je
bilo
leta
1840.
•
BALE
Marko,
poklicni
voFerskih otokov. Ustanovljeno je bilo leta 1840. * BALE - Marko, poklicni voznik, član ZŠAM Trebnje, je leta 2011 na 29. državnem
Nagrajenci križanke Paraplegika št. 133:
znik, član ZŠAM Trebnje, je leta 2011 na 29. državnem delovnem tekmovanju poklicnih voznikov Zveze
delovnem
tekmovanju
poklicnih
Zvezeposamično.
ZŠAM •Slovenije
državni
prvak vMajaronova
kategoriji 2,kamion
s priklopnikom
posamično.
ZŠAM Slovenije
postal državni prvak
v kategorijivoznikov
kamion s priklopnikom
COKI - Patricia postal
Mojca
PODRŽAJ,
1000 LJUBLJANA;
Jan ROVŠEK,
Kre- *
Ramírez TerSilvana
Hart, rojenaRamírez
v Cordobi, 6. februarja
1980, najbolj
znana v
kotCordobi,
Coki Ramírez, je6.pevka,
COKISilvana
- Patricia
Ter Hart,
rojena
februarja
1980,
najbolj
znana
kot KRALJ,
Coki Ramírez,
je 13,
pevka,
igralka
snice
1, 1281
KRESNICE;
Božo
Vrtna ulica
2319 model,
POLJČANE
model, igralka in TV voditeljica iz Argentine. • DREZINA - manjše železniško vozilo na ročni ali motorni
in TVpogon,
voditeljica
iz
Argentine.
*
DREZINA
manjše
železniško
vozilo
na
ročni
ali
motorni
pogon,
ki
vozi
po
tirnicah.
Najpogosteje
se
ki vozi po tirnicah. Najpogosteje se uporablja za pregledovanje in vzdrževanje železniških prog.
Pravilno
geslo Heinrich
križanke pošljite
pošti
ali e-pošti
najkasneje
do
• GRISEBACH
- August Heinrich Rudolf,inje bil
nemški botanik in železniških
predavatelj na fakultetah.
za
uporablja
za pregledovanje
vzdrževanje
prog.Šteje* seGRISEBACH
- August
Rudolf,po
je bil
nemški
botanik
in predavatelj
30. oktobra 2013 na naslov Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14,
ustanovitelja geobotanike, kot samostojne znanstvene vede. • RADAMES - oseba iz opere Aida, egipna fakultetah.
Šteje se za ustanovitelja geobotanike, kot samostojne p.p.
znanstvene
vede. * RADAMES - oseba iz opere Aida, egipčanski
čanski vojskovodja. Aida je velika opera v štirih dejanjih italijanskega skladatelja Giuseppa Verdija.
5714, 1001 Ljubljana ali na e-naslov info@zveza-paraplegikov.si.
vojskovodja. Aida je velika opera v štirih dejanjih italijanskega skladatelja Giuseppa Verdija.

VOZIČKI NA ROČNI POGON
ŠPORTNI VOZIČKI
HRBTNI NASLONI
SERVIS INVALIDSKIH VOZIČKOV
Invalidski vozicki

Zlomili smo si hrbtenico, ne pa duha.

Kontaktna oseba »Invalid za Invalida«:
barbara@zveza-paraplegikov.com
SERVIS:
ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com
Tel: 01/230 25 22 GSM: 051 61 88 03

