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Poklièite na 051 220 726, 
da vam pošljemo vaš brezplaèni 

izvod priroènika in 
novi katalog Otto Bock.

Postali smo zastopnik za priznanega 
nemškega proizvajalca invalidskih 
vozièkov Otto Bock.

gibanje, nego, higieno, terapijo
Izšel je novi brezplaèni Priroènik 
za izdajo in izposojo medicinsko 

tehniènih pripomoèkov!
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Uvodnik te praznične številke bom 
začel s sporočilom, da je Zveza 
paraplegikov Slovenije z verifika-
cijo programa Osebne asistence 
dosegla prvi velik dosežek na stro-
kovnem področju. S tem doku-
mentom, ki ga je podelila Socialna 
zbornica Slovenije, Zveza izpolnju-
je vse pogoje za vključitev v mrežo 
javnih socialnovarstvenih progra-
mov. Ob tem velikem dogodku 
ne morem mimo vodje programa 
Špele Šušteršič, ki je opravila glav-
nino dela. Za njeno angažiranost 
se ji v imenu Zveze, še bolj pa v 
imenu članov, ki uporabljajo pro-
gram, lepo zahvaljujem. 

Ob mednarodnem dnevu invali-
dov 3. decembra je letos tudi za-
radi trenutnih političnih razmer 
pozornost invalidom in njihovim 
organizacijam namenil le predse-
dnik države dr. Danilo Tϋrk s so-
progo. Že dan za tem so bile izre-
dne državnozborske volitve. Prvič 
v zgodovini naše organizacije so 
na njih suvereno nastopili tudi TRI-
JE naši člani. Kot kandidati za po-
slanca v Državni zbor RS so svoje 
stranke, še bolj pa svoje osebnosti 
predstavljali Sašo RINK, Edi PO-

BEGA in Jožef FRANC. Za njihovo 
pogumno odločitev kolegom kot 
predsednik Zveze paraplegikov 
in njihove matične organizacije 
iskreno čestitam. Ne smem pa ob 
tej priložnosti prezreti dveh naših 
sodelavcev, mag. Cveta Uršiča in 
dr. Luja Šproharja, ki sodelujeta 
v Strokovnem svetu in sta se tudi 
podala po naklonjenost volivcev. 
Vsem želim na političnem parketu 
veliko uspeha in plodnega dela, 
predvsem na področju invalidske-
ga varstva, ki naj bo pozitivno na-
ravnano do invalidov, še posebno 
do paraplegikov in tetraplegikov. 

Prepričan sem, da se slabša politika 
na področju spoštovanja Zakona 
o invalidskih organizacijah, kot je 
bila v preteklih treh letih, ne more 
ponoviti. Ne smemo pozabiti, da 
je razpuščeni slovenski parlament 
v zadnjem trenutku zaradi peščice 
dušebrižnih poslank in poslancev 
sprejel spremembo Zakona o la-
stninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije. Zaradi tega nepremišlje-
nega in izključujočega dejanja do 
invalidov in glavnine invalidskih 
organizacij v Sloveniji so nas pri-
silili, da svoje pravice ohranimo 

tudi z referendumom. Ker je bila 
z njihovim dejanjem tudi grobo 
kršena Konvencija OZN o pravicah 
invalidov, je za zaščito naših pravic 
posledično stekla široka akcija zbi-
ranja podpisov v podporo zakono-
dajnemu referendumu. 

Aktivnosti je s sodelovanjem Zvez 
in društev usklajeno vodil NSIOS 
pod sloganom PROTI diskrimina-
ciji invalidov in rušenju invalidskih 
organizacij. Vsem, ki ste prispevali 

novoletni pozdravček 
vsem!

»Kaku« ste kaj? Ste kaj novole-
tno razpoloženi? In se kaj slad-
kate s prazničnimi dobrotami? 
Prav je tako. Saj je božično-no-
voletno obdobje čas, ki kar vabi 
k prepovedanim dobrotam.

Kot po navadi se je od zadnji-
krat, ko smo se brali, zgodilo 
ogromno dogodkov. O nekate-
rih izmed njih si lahko preberete 
na naslednjih straneh, spet dru-
gi bodo ostali le v naših spomi-
nih. 

Najodmevnejši dogodek je bilo 
zagotovo sprejetje Zakona o 
lastninskem preoblikovanju 

Loterije Slovenije. Posledica ne-
premišljeno sprejetega zakona je 
bil izzvan referendum za pravice 
invalidov, »PROTI diskriminaciji in-
validov in rušenju invalidskih orga-
nizacij«. Za podporo je stekla veli-
ka akcija zbiranja podpisov, ki se je 
končala te dni. Kaj se bo dogajalo 
naprej, nam še ni znano. 

S 1. januarjem začenjajo veljati 
tudi velike spremembe za 
prejemnike socialnovarstvenih 
prejemkov. Katere so te novosti, 
si lahko preberete pod rubriko 
Strokovno. Tudi drugih novic 
je polno – iz življenja invalidov, 
športa, informacij, ki utegnejo priti 
prav, ter še in še. 

Kaže, da se z novim letom res zač-

ne novo obdobje, obdobje no-
vih priložnosti, ki so vsekakor 
dobrodošle, in novih dogodiv- 
ščin, ki so več kot zaželene, ter ne 
nazadnje novega upanja!

Imejmo se fajn!

Vaša urednica Tina Pavlovič

Predsednik Dane Kastelic 
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Na sprejemu je predsednik ob čestitkah povedal, da 
je Generalna skupščina OZN že pred tridesetimi leti 
določila 3. december za dan praznovanja invalidov. 
S tem je vse članice pozvala, da skrb za invalide po-
stavijo v ospredje. Naša država je med prvimi pri-
stopila k ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov, 
sprejeli pa smo tudi Zakon o izenačevanju možnosti 
invalidov. Predsednik je poudaril, da moramo storiti 
vse, da invalidi ne bodo izpostavljeni bolj kot drugi 
in da bo poskrbljeno za najranljivejše skupine (inva-
lidni otroci in ljudje, ki živijo na robu revščine). Tudi 
zdajšnje gospodarske razmere od vseh nas vseh 
zahtevajo, da skrbno razpolagamo z vsemi razpolo-
žljivimi viri.

Po besedah predsednika pa je nadvse cenjen in 
pomemben vir na področju invalidskega varstva 

Na Brdu pri Kranju je 2. decembra 2011 ob mednarodnem dnevu invalidov predsednik RS Slovenije 
Danilo Türk s soprogo sprejel predstavnike invalidskih organizacij. 

prostovoljno delo, ki ga večina izmed nas opravlja 
z veseljem. To je pomembna vrednota, s katero do-
polnjujemo javne in državne institucije, in tudi lep 
prispevek k mednarodnemu letu prostovoljstva, ki 
se končuje.

Ob koncu nam je predsednik zaželel še uspešno in 
zdravo novo leto z medsebojno strpnostjo in spo-
štljivostjo. Ob našem prazniku pa dodajamo, da in-
validi predstavljamo največjo manjšino na svetu in 
v vsaki državi, saj je vsak deseti prebivalec modrega 
planeta invaliden. Zavedamo se, da je naša družba 
na prehodu in da sredstva, ki so namenjena za ure-
sničevanje socialnih transferjev, postajajo skromnej-
ša. Iz tega izhaja naša pripravljenost, da kar je le mo-
goče gospodarno in racionalno ravnamo z vsem, kar 
nam družba daje in omogoča. 

Jože Globokar
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svojo podporo, se iskreno zahva-
ljujem.

Po razburkanem političnem in »in-
validskem« jesenskem obdobju 
se nam bodo vremena vendarle 
zjasnila. Kakšna bo naša priho-
dnost, bo delno odvisno tudi od 
nas, toda vsak začetek je upanje 
in upanje vzbuja optimizem. Smo 
neposredno pred božičem, ki v 

slovenskem prostoru ponazarja 
simbol družine, povezovanja, skrbi 
za šibkejše … Drage bralke in bral-
ci te kolumne, v svojem imenu in 
v imenu Zveze paraplegikov Slo-
venije vam želim, da bi prihajajo-
če božične praznike res doživeli v 
duhu medsebojne povezanosti in 
veselem pričakovanju, ki nam lah-
ko prinese nekaj novega in boljše-
ga. Tako bomo prehod v leto 2012, 

ki je pred nami, doživeli samozave-
stneje, to pa je prvi pogoj za dobro 
počutje. Še obilico zdravja vam že-
lim in leto bo popolno!

SREČNO, predvsem pa zdravo 
2012 vam želim!

Dane Kastelic

Ob 3. decembru – mednarodnem dnevu invalidov

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU RS dr. DANILU 
TÜRKU

Predstavniki Zveze na sprejemu s predsednikom države in 
njegovo soprogo

Skupinski posnetek na sprejemu
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V dvorani Koloseja so nam 25. 
novembra v aktualni razpravi o 
invalidskih zadevah prisluhnili: 
Romana Tomc – SDS, Sašo Rink 
– Pozitivna Slovenija, Barbara Jer-
man – SNS, Luj Šprohar – DeSUS, 
Dragica Bac – LDS, Cveto Uršič – 
NSi, Sašo Stojanovič – Zares, Ivan 
Svetlik – SD in Petra Rezar – Giba-
nje TRS. 

S področja invalidskega varstva, ki 
jih bo treba urediti v času ekonom-
sko-finančne krize, je voditelj soo-
čanja, glavni tajnik NSIOS-a, Štefan 
Kušar, v treh sklopih poudaril na-
slednje aktualne teme:
•	Ohranjevanje celovitega sistema 

invalidskega varstva v odnosu 
do najavljenih reformnih spre-
memb glede saniranja stanja v 
naši državi zaradi finančno-go-
spodarske krize. 

•	Slovenski invalidi vztrajamo, da 
državne institucije, ki so name-
njene invalidom, vodijo ustrezno 
strokovno in etično usposobljeni 
poznavalci invalidskega varstva 
po pravnih temeljih in zavezah 
Konvencije o pravicah invalidov. 

•	Preoblikovanje eksperimen-
talnih oblik osebne asistence 
in dolgotrajne oskrbe v redno 
sistemsko reguliranje tega po-
dročja, ne glede na stanje eko-
nomsko-socialne krize, ki se je 
zavedamo in ne sme biti izgovor 
za odrekanje skrbi za izenačeva-
nje možnosti invalidov. 

•	Vzpostavitev neodvisnega me-
hanizma po 2. odstavku 33. čle-
na Konvencije o pravicah invali-
dov za nadzor, implementacijo 
in promocijo Konvencije; npr. v 

instituciji Urada za invalide RS, ki 
je urejen s posebnim zakonom.

•	Dograjevanje in implementacija 
sistemskih rešitev na področju 
izobraževanja, usposabljanja, 
zaposlovanja ter bivanja pod po-
sebnimi pogoji invalidov. 

•	Konkretna implementacija do-
kumenta Nadgradnja zdravstve-
nega sistema do leta 2020.

•	Modernizacija pokojninsko-in-
validskega sistema; varna starost 
za vse generacije, tudi za invalide 
(ZPIZ-2).

•	Obvezno vključevanje repre-
zentativnih predstavnikov slo-
venskih invalidov v priprave in 
implementacijo predpisov ter 
ukrepov tekoče invalidske držav-
ne politike v skladu z določili 3. 
odstavka 4. člena Konvencije o 
pravicah invalidov in 4. člena Za-
kona o invalidskih organizacijah.

•	Ureditev razmer v javni funda-
ciji FIHO, tako da ne bo možno 
stalno ogrožanje legalnih in le-
gitimnih interesov invalidov po 
stabilnem financiranju njihovih 

posebnih socialnih programov, 
ki jih izvajajo njihove invalidske 
organizacije.

Gostje so na ponujene teme dali 
različna mnenja, vsa pa so vsebo-
vala pozitivna in nam naklonjena 
stališča. Nasploh smo na tem dvo-
urnem soočenju slišali veliko spod-
budnih in obetavnih stališč. Pred-
sednik NSIOS-a Boris Šuštaršič, ki 
je imel uvodno in sklepno besedo, 
je pripomnil, da je bilo tokratno 
stališče do področja invalidskega 
varstva zelo pozitivno. Toda pred-
volilne obljube so eno, njihova rea-
lizacija pa drugo. Na soočenju smo 
velikokrat slišali parolo »Ničesar o 
invalidih brez invalidov«, toda če 
se samo spomnimo poslancev, ki 
so ob predčasnem odhodu brez 
nas in po hitrem postopku sprejeli 
Zakon o lastninskem preoblikova-
nju Loterije Slovenije, vemo, koliko 
so take obljube vredne. No, pa se 
pustimo presenetiti.

 Jože Globokar
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Od predstavnikov političnih strank smo slišali veliko spodbudnih besed.

Predstavniki invalidskih organizacij (združenih v NSIOS) smo predstavnike parlamentarnih in drugih 
strank med drugim opozorili tudi na uresničevanje 29. člena Konvencije o pravicah invalidov, ki nam 
zagotavlja polno vključenost in sodelovanje v političnem in javnem življenju.

PRISLUHNILI SO NAM PREDSTAVNIKI 
POLITIČNIH STRANK

Slišali smo veliko spodbudnih in obetavnih stališč
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humanitarnimi in invalidskimi organizacijami. Zato 
je bilo treba v svetu FIHO spremeniti razmerje glasov. 
Kljub temu do njih nismo sovražno razpoloženi, saj 
smo z njimi vedno korektno sodelovali. Njihove 
organizacije nimajo članov, mi pa za svoje člane 
izvajamo nekatere storitve, ki jih javne službe niso 
zmožne.

Razočarani pa smo nad pomanjkanjem humani-
tarnega in etičnega odnosa DZ in predsednika Lju-
ba Germiča do invalidov, saj ni upošteval predloga 
NSIOS, da bi z zbiranjem podpisov začeli 3. januar-
ja 2012, ko bi bil čas zaradi decembrskih volitev in 
prednovoletnega vzdušja nekoliko ugodnejši. Mi na-
mreč nismo povprečni ljudje in ne moremo na enak 
način tekmovati z neinvalidnimi občani. Poleg tega 
ne moremo kar preprosto postaviti stojnic in na mra-
zu zbirati podpisov.

Jože Globokar

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije 
je 18. novembra ob začetku 35-dnevnega roka za 
zbiranje podpisov (veljati je začel 17. novembra) 
sklical tiskovno konferenco. Vodil jo je glavni tajnik 
NSIOS Štefan Kušar.

Predsednik Boris Šuštaršič je v imenu NSIOS izrazil 
obžalovanje, da je nastal tak položaj, še posebno 
ker je slovenska državna invalidska politika dobro 
postavljena, dobro razvita in tudi zgledna v primerjavi 
z drugimi državami EU. In še posebno zato, ker se je 
ta politika razvijala in nadgrajevala več kot 45 let. 
Zdaj pa država te vrednote z nekim diskriminatornim 
zakonom radikalno ruši. Ključni namen Zakona o 
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije pa je 
odvzem del javnega denarja invalidom. 

Šuštaršič je še posebej poudaril, da je naša država 
ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov in se 
zavezala, kako bo ravnala na področju invalidskega 
varstva. Tu je Slovenija konvencijo očitno kršila, saj 
je bil zakon pripravljen na skrivaj. Tudi predsednik 
Zveze društev vojnih invalidov Slovenije Ivan Pivk 
meni, da gre v ozadju za prerazporeditev denarja med 

Invalidske organizacije, združene v NSIOS, so bile primorane začeti zbirati 40.000 podpornih podpisov 
volivk in volivcev RS v podporo zakonodajnemu referendumu z naslovom Proti diskriminaciji 
invalidov in rušenju invalidskih organizacij.
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Tiskovna konferenca o akciji 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov.

40.000 PODPISOV V PODPORO 
Tiskovna konferenca o zbiranju podpisov

Marca je Zveza paraplegikov 
Slovenije objavila razpis za 
novo člansko izkaznico. 

Izbrano kartico smo že poslali 
vsem članom na dom. Če ste 
opazili kakršno koli napako, 
vas prosimo, da izkaznico vr-
nete na Zvezo, da napako po-
pravimo. Tudi če kartice niste 
prejeli, prosimo, sporočite to 
na Zvezo. 

Hvala.
ZPS
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Predsednik je udeležencem v uvo-
du pojasnil, kakšno naj bo poslov-
no vodenje društev in Zveze, saj 
država ob tem zahteva vse bolj 
profesionalen odnos. Nato je Per-
metova v nadaljevanju predstavila 
pomen in naloge Nadzornega od-
bora, ki je z vidika nadzornega or-
gana pri upravljanju društva zelo 
pomemben. 

Naloga NO je predvsem notranji 
nadzor nad finančnim in materi-
alnim poslovanjem organizacije, 
predvsem pa mora pred spreje-
tjem pregledati letno poročilo, 
poslovne knjige in podati oceno 
o uresničevanju namena in ciljev 
društva v poslovnem letu. Da NO 
lahko pregleda in poda ustrezno 
poročilo, mora dobiti na vpogled 
vse dokumente, ki se nanašajo na 
finančno poslovanje društva, tudi 

ustrezna finančna poročila po SM 
in financerjih, ob koncu poslov-
nega leta pa letni popis sredstev, 
izkaz poslovnega izida in bilanco 
stanja.

Nadzorni odbor naj bi v društvih 
poslovanje pregledal trikrat 
na leto in o rezultatih napisal 
ustrezne zapisnike. Še posebno 

je pomemben zapisnik ob koncu 
poslovnega leta, zato je Permetova 
pripravila vzorec, ki kaže, kako 
naj bi bil zapisnik sestavljen 
in kako naj bi bili formulirani 
sklepi. Zapisnik kaže delo NO in 
pregled celostnega poslovanja 
organizacije. Lahko bi rekli, da 
je sicer dobro opravljen nadzor 
brez ustreznega in podpisanega 
zapisnika preprosto ničen.  NO je 
tisti, ki mora podati oceno, ali so 
poslovne knjige vodene ažurno in 
pravilno, knjigovodske listine pa 
urejene in pravilno hranjene. 

Zaradi pomembnosti vloge, ki jo 
imajo NO pri upravljanju društev 
in Zveze, je bil izobraževalni po-
svet izjemno pomemben.

Jože Globokar

predstavil potek in nadaljevanje gradnje ter pomen 
našega še vedno nedograjenega objekta na morju.
Naslednji dan je gostom krovno organizacijo in po-

Delegaciji je ob prihodu v Domu paraplegikov v Pa-
cugu sprejela predsednica Skupščine ZPS Mirjam 
Kanalec, nato pa še direktor doma Jani Trdina. Ta je 
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UTRDITEV SODELOVANJA PRI SKUPNIH 
PROJEKTIH

Delegaciji srbskih in makedonskih paraplegikov pri nas

Zveza paraplegikov Slovenije je bila od 20. do 24. septembra 2011 uradna gostiteljica predstavnikov 
sorodnih invalidskih organizacij iz Srbije in Makedonije. Namen njihovega obiska je bil spoznavanje 
utripa dela in življenja slovenskih paraplegikov in tetraplegikov, našega organiziranja in organizaci-
je, financiranja in zakonodaje ter seznanitev z rezultati preteklega dela in vizijo programov v krajšem 
prihodnjem obdobju. Hkrati je bila to tudi priložnost za utrditev sodelovanja pri skupnih projektih. 

Udeleženci sestanka so se podrobno 
seznanili z nalogami NO.

NADZORNI ODBOR IMA POMEMBNO 
VLOGO 

NO naj bi poslovanje v društvu pregledal trikrat na leto

Zveza paraplegikov Slovenije je 8. novembra na predlog Nadzornega odbora Zveze v svojih prostorih 
pripravila izobraževalno-delovni posvet za predsednike in namestnike Nadzornih odborov in blagaj-
nike pokrajinskih društev. Posvet sta vodila priznana računovodkinja s področja delovanja invalid-
skih organizacij Cvetka Perme in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic. Razpravljali 
so o pomenu in nalogah Nadzornega odbora v društvu, Zakonu o Društvih (ZoD) in vodenju blagaj-
niškega poslovanja. 
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krajinska društva na sedežu Zve-
ze v Ljubljani predstavil gostitelj, 
predsednik Zveze paraplegikov 
Slovenije Dane Kastelic. Predse-
dnik je med drugim omenil vseh 
deset programov in sodelovanje 
v vladnih organih. Svoje organi-
zacije ter ureditve in sodelovanje 
s telesi njihovih vlad so predstavili 
tudi Branimir Jovanovski, pred-
sednik Nacionalne zveze oseb 
s telesno invalidnostjo – Mobil-
nost Makedonija, Mihailo Pajević, 
predsednik Zveze paraplegikov in 
tetraplegikov Srbije, in Milan Gr-
bović, sekretar Združenja paraple-
gikov Kragujevac-Šumadija.

Sprejemu na Zvezi so se pridružili 
še mag. Cveto Uršič z Ministrstva 
za delo, družino in socialne zade-
ve RS, predsednik NSIOS Boris Šu-
štaršič in generalni tajnik Štefan 
Kušar. Mag. Uršič je omenil vlogo 
direktorata pri razvoju invalidskih 
organizacij, podrobneje pa pred-
stavil zakonodajo, ki ureja invalid-
sko varstvo v naši državi, Kušar je 
predstavil organiziranost NSIOS-a, 
ki združuje okrog 105.000 invali-
dov in vlogo invalidskih organiza-
cij, ki ga sestavljajo, Boris Šuštaršič 
pa omenil sporne spremembe Za-
kona o lastninskem preoblikova-
nju Loterije Slovenije, ki mu inva-
lidske organizacije nasprotujemo. 

V obsežni predstavitvi so gostje 
lahko dobro spoznali celostno or-
ganiziranost slovenskih invalidov 

ter povezanost z državnimi telesi. 
V sproščeni razpravi je bila pose-
bej zanimiva primerjava o skrbi in 
varstvu invalidov v posameznih 
državah. 

Naslednji dan so delegaciji sprejeli 
na Fundaciji za financiranje inva-
lidskih in humanitarnih organizacij 
Slovenije (FIHO). Seznanili so jih 
z delovanjem in vlogo, ki jo ima 
FIHO pri pomembnem in rednem 
viru financiranja omenjenih orga-
nizacij.

Gostje, ki na obisku v Sloveniji po-
tujejo s kombiniranimi vozili DP 
Gorenjske in DP Istre in Krasa, so 
se zatem odpeljali na sprejem v 
Univerzitetni rehabilitacijski inšti-
tut RS Soča. Našo osrednjo reha-
bilitacijsko ustanovo sta jim pred-
stavila generalni direktor mag. 
Robert Cugelj in vodja oddelka za 
paraplegijo prim. Rajmond Šavrin. 
Še posebej zanimiv je bil ogled 
»pametnega« stanovanja IRIS, s ka-
terim Inštitut predstavlja idealne 
bivalne prostore za gibalno ovira-
nega invalida. Kaj vse lahko v naše 
domove pripelje sodobna elektro-
nika, pa so za zdaj in za večino iz-
med nas lahko samo še sanje.

Nato sta si delegaciji ogledali našo 
prestolnico (nekateri so se z avto-
busom LPP zapeljali do središča 
mesta). Vse je navdušila prireditev, 
ki jo je ravno takrat v okviru Evrop-
skega tedna mobilnosti in Dneva 

brez avtomobila pod ge-
slom Potujmo drugače or-
ganizirala Mestna občina 
Ljubljana. V paradi CIVITAS 
so namreč sodelovali roč-
ni kolesarji DP ljubljanske 
pokrajine, na Kongresnem 
trgu pa so velik aplavz 
dobili plesalci svetovno 
uveljavljene plesne sku-
pine Zebra. Gostom smo 
razkazali našo prestolnico 
z mestnim jedrom in Me-
sarskim mostom, nato pa 
jih z vzpenjačo popelja-
li še na Ljubljanski grad, 

kjer jim je dobrodošlico zaželel naš 
član in svetnik MOL Sašo Rink.

Delegacija Srbije:
•	 Mihailo Pajević – predsednik 

Zveze paraplegikov    in tetra-
plegikov Srbije 

•	 Vedrana Petronić – sekretarka 
Zveze paraplegikov in tetraple-
gikov Srbije

•	 Milan Grbović – sekretar Zdru-
ženja paraplegikov      Kraguje-
vac-Šumadija

•	 Ivana Uljarević – asistentka

Delegacija Makedonije:
•	 Branimir Jovanovski – predse-

dnik Nacionalne 
•	 zveze oseb s telesno invalidno-

stjo – Mobilnost Ma  kedonija. 
•	 Dejan Gjorgjievski – predsednik 

Nacionalne zveze    oseb s te-
lesno invalidnostjo – Mobilnost 
Skopje

•	 Risto Fotevski – član Mobilnosti 
Skopje

•	 Igor Božinovski – član Mobilno-
sti Skopje

•	 Trajče Stojanovski – član Mobil-
nosti Skopje

Delegaciji sta bili v času obiska v 
Sloveniji nastanjeni v Domu para-
plegikov v Pacugu.
 

Jože Globokar
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Gostje so dobro spoznali celostno organizi-
ranost slovenskih invalidov ter povezanost z 
državnimi teles.

Trije predsedniki: Mihajlo Pajević, 
Dane Kastelic, Branimir Jovanovski 
in sekretar Milan Grbović (na sliki od 
leve)
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Po izdelavi vprašalnika smo se morali odločiti, kako bi 
bilo najbolje izvesti anketiranje članstva. Pred nekaj 
leti, ko smo nazadnje izvedli podobno anketiranje, 
smo članom in članicam poslati anketne vprašalnike 
po pošti na dom, v upanju, da bodo preprost 
vprašalnik korektno izpolnili in ga poslali nazaj.

Žal se takrat ni izteklo po naših pričakovanjih. Nazaj 
smo prejeli približno le tretjino vprašalnikov, vendar 
tudi ti niso bili vsi pravilno in popolno izpolnjeni, 
zato do želenih podatkov nismo prišli.

Zato smo se tokrat odločili za drugačno metodo: 
poverjeniki v vseh lokalnih društvih so osebno 
obiskovali člane in članice in skupaj z njimi 
izpolnjevali anketne vprašalnike.

Večinoma so člani in članice sodelovali pri tem, so 
bili pa tudi posamezniki, ki so odklonili sodelovanje 
iz različnih razlogov; nekateri so med drugim 
navedli tudi razlog, da se takšni vprašalniki izvajajo 
prepogosto, kar seveda ni res.

Ta metoda se je izkazala za uspešno, čeprav tudi 
ne za popolno, saj so nekateri vprašalniki kljub 
jasnim navodilom vsem poverjenikom izpolnjeni 
pomanjkljivo in nepopolno. 

Omenim lahko, da v približno polovici anketnih 
vprašalnikov ni bilo podatka o datumu nastanka 
poškodbe ali datumu včlanitve v Zvezo. Zato smo 
si morali pomagati z obstoječo bazo podatkov, ker 
sta bila ta dva podatka potrebna za izdelavo nove 
članske izkaznice, in zaradi teh nepopolnih podatkov 
so pri nekaterih članih nastale napake pri izdelavi 
članske izkaznice. 

Prejšnji vprašalnik smo pripravili pred približno 
petimi leti, ampak, kot sem že omenil, odziv ni bil 
primeren, zato smo se pri številnih članih morali 
opirati na podatke, ki smo jih prejeli z vprašalnikom, 
podobno izvedenim kot tokrat, a pred več kot 
desetimi leti.

V hitrem tempu življenja, ki smo mu priča zadnjih 
nekaj let, se tudi podatki o članih hitro spreminjajo, 

člani sami pa jih ne sporočajo ažurno na lokalna 
društva in Zvezo.

Vprašalniki so se po društvih izpolnjevali postopoma. 
Trenutno so izpolnjeni in vrnjeni anketni vprašalniki 
iz osmih društev. Čakamo še na Društvo severne 
Primorske (upam, da bo do izida Paraplegika tudi to 
urejeno).
Vsi anketni vprašalniki so že tudi vneseni. Pri vnašanju 
podatkov so pomagali tudi prostovoljci.

Program za novo bazo podatkov nam je izdelalo 
podjetje Dspot, d.o.o., iz Kranja. Program je postavljen 
na strežniku, do katerega je mogoče dostopati z 
uporabniškim imenom in geslom in ustreza vsem 
kriterijem o varstvu osebnih podatkov.

Ko bodo vneseni še vsi preostali manjkajoči podatki, 
bo baza podatkov pripravljena za delovanje.

Na lokalnih društvih so že določili člana, ki bo 
zadolžen za vodenje baze na društvu.
Vsi ti člani bodo prejeli svoje uporabniško ime in 
geslo, s katerim bodo v prihodnosti dostopali do 
strežnika, kjer je baza podatkov.

Podjetje Dspot je pripravilo program tako, da bodo 
lahko na lokalnih društvih videli podatke celotnega 
članstva, pravice za spremembo podatkov pa bodo 
imeli le za svoje društvo.

To bo najprej le predlog za spremembo, dokončne 
spremembe se bodo izvajale na Zvezi paraplegikov, 
da ne bi prihajalo do zlorab.

Organizirali bomo tudi enodnevno izobraževanje, 
kjer bo predstavnik podjetja Dspot članom, ki bodo 
skrbeli za bazo podatkov na društvih, predstavil 
delovanje programa.

Upamo, da bo nova baza podatkov izpolnila 
pričakovanja in omogočila kvalitetnejše delovanje 
Zveze paraplegikov in izvajanje posebnih socialnih 
programov.

Janko Zupan

Anketni vprašalnik

NOVA BAZA PODATKOV
Na Zvezi paraplegikov smo se že lani lotili prenove baze članstva. Najprej je bilo treba ugotoviti, ka-
teri podatki o članih in članicah so potrebni, da bomo lahko izvajali razne analize za izboljšanje de-
lovanja in izvajanja posebnih socialnih programov, ki so namenjeni članom in članicam in s katerimi 
poskušamo izboljšati kakovost življenja naših članov in članic.
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Širjenje sodelovanj tudi v BIH

V uvodnih besedah, ki jih ni bilo 
malo, so navzoče pozdravili:
•	predstavnik Ministrstva za delo 

in socialno politiko iz Sarajeva;
•	dr. Mustafa Avdagić, načelnik ob-

čine Sanski Most, ki je konferen-
co tudi odprl;

•	Dražen Kokotić – predstavnik 
združenja invalidov iz Bjelovarja;

•	predstavnik Republike Srpske in 
podpredsednica Zveze paraple-
gikov Slovenije Barbara Slaček;

•	v uvodni besedi je ne nazadnje 
navzoče pozdravil še gostitelj 
konference, predsednik koor-
dinacijskega odbora invalidnih 
združenj zvez USK, gospod Ju-
smir Alibabić.

KAMPANJA »DJELUJMO ZAJEDNO V.« 

Med 25. in 26. oktobrom je v Sanskem Mostu (BiH) potekala peta jubilejna konferenca o statusu in 
pravicah invalidnih oseb »Koordinacijski odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza – Unsko-
Sanskog kantona« z nazivom »Kampanja djelujmo zajedno V.«, v katerega so vključene občine Bihać, 
Velika Kladuša, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Kljuć, Cazin in Bužim. Konference se 
je udeležilo okoli 200 slušateljev. Prijazno povabilo na udeležbo je prišlo tudi na Zvezo paraplegikov 
Slovenije in v luči razširitve sodelovanj in morebitnih skupnih projektov v prihodnje se je konference 
udeležila Barbara Slaček. Vse teme so bile zelo zanimive tudi z vidika primerjave statusa slovenskih 
in bosanskih invalidov. 

Govor je bil o uvajanju registra 
»rizičnih« otrok v že obstoječ zdra-
vstveni sistem, ki ga je predstavila 
prim. dr. Edina Karabeg, specia-
listka pediatrije. Želeli bi ustva-
riti register, s katerim bi odkrivali 
novorojence, ki bi v prihodnosti 
lahko imeli probleme v razvoju, 
saj ima petnajst odstotkov otrok 
v BiH takšne in drugačne posebne 
potrebe, kar znaša od dva do tri 
odstotke celotnega prebivalstva 
BiH. Te posebne potrebe že v zgo-
dnjem otroštvu delijo na poškod-
be, nesposobnost in omejenost. 

Njihov trenutni zdravstveni sistem 
je najzapletenejši na Balkanu, saj 
je razdeljen na deset decentrali-
ziranih enot v vsakem kantonu, 
teh pa je devet. Zato je zelo težko 
vzpostaviti vezi in ustvariti enotno 
bazo, za kar je kriv slabo razvit in-
formacijski sistem v BiH. Želijo pa 
si ustvariti register po slovenskem 
in hrvaškem vzoru, ki sta v veljavi 
že zadnjih dvajset let. To bi bil re-
gister za zgodnje odkrivanje otrok 
z motnjami v razvoju, zgodnja 
rehabilitacija, pomoč otrokom s 

posebnimi potrebami in zgodnja 
evalvacija.

Vključevanje otrok s posebnimi 
potrebami v šolstvo in primer 
dobre prakse Brčkega okrožja je 
predstavil Fehim Halilović, de-
fektolog, strokovni svetovalec v 
pedagoškem zavodu oddelka za 
šolstvo.

Na obisku v društvu invalidov Sanski 
Most

Prim. dr. Edina Karabeg, specialistka 
pediatrije
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izvajanjem izobraževanj so med 
uporabniki izvedli anketo in veli-
ka večina jih je odgovorila, da ne 
bi želeli imeti svojca za osebnega 
asistenta. »Centar« se trenutno fi-
nancira izključno s sponzorskimi 
sredstvi in različnimi projekti. Jim 
je pa v Republiki Srbski, kjer je to 
združenje, uspelo izglasovati za-
kon o osebni asistenci, trenutno pa 
pišejo še pravilnik, ki bo natančno 
opredeljeval, kdo in koliko je upra-
vičen do osebne asistence.

Nato je beseda tekla še o ratifika-
ciji Mednarodne konvencije o sta-
tusu in pravicah invalidnih oseb, o 
položaju invalidnih žensk in o do-
stopnosti gostinskih objektov za 
osebe z različnimi invalidnostmi. 
Na koncu pa je bila predstavlje-
na še osebna izkušnja osebnega 
asistenta. Še posebno zanimiva je 
bila tema o izvajanju Zakona o po-
klicni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov, ki so ga povzeli po vzoru 
slovenskega zakona.

Nekaj dni po konferenci, ko so 
Sančani izvedeli, da sem še vedno 
v njihovem mestu, saj je repre-
zentanca Slovenije za NLB ligo v 
Sanskem Mostu igrala košarko na 
vozičkih, so me povabili, da si ogle-
dam prostore njihovega društva, v 
katerih so združeni društvo slepih 
in slabovidnih oseb, društvo obo-
lelih z otroško paralizo in društvo 
žena, katerih možje so bili žrtve 
vojne. 

Resnično skromno pisarno, ki meri 
slabih petnajst kvadratnih metrov 
in ima štiri računalnike, opremlje-
ne z glasovno programsko opre-
mo za slepe in slabovidne in ma-
sažno mizo, še vedno prevevata 
borben duh in gostoljubje, ki ga 
pri nas premoremo le redki. Hvala 
za to izkušnjo.

Pripravila:
Barbara Slaček
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Model inkluzivne šole so kot prvi 
začeli izvajati v Brčkem okrožju 
BiH, v Osnovni šoli Hamid Berbić, 
in sicer že leta 1999. V letu 2003 se 
je po tem modelu začelo splošno 
vključevanje otrok s posebnimi 
potrebami v šolstvo. Letos se tako 
že ukinjajo oddelki za specialno 
šolstvo in defektologi, ki so tam 
poučevali, bodo kot koordinatorji 
prestavljeni v redne osnovne šole, 
kjer jih bodo potrebovali. S tem je 
bila dosežena velika zmaga, saj so 
lahko otroci s posebnimi potreba-
mi ostali v domačem okolju. 

Z njimi v šoli delajo strokovnjaki 
različnih strok: pedagog, psiho-
log, defektolog in socialni delavec. 
Tako je na 7000 otrok v osnovnih 
šolah in 4000 v srednjih šolah v 
tem okrožju trenutno zagotovlje-
nih 12 defektologov. Njihova na-
loga je spremljanje otrok s poseb-
nimi potrebami od prvega razreda 
do konca devetega razreda OŠ. 
S tem se je model inkluzivne OŠ 
pokazal za primer dobre prakse, ki 
so ga lani tudi uspešno uzakonili 
in tako zagotovili vsem otrokom 
s posebnimi potrebami, da obi-
skujejo redne osnovne šole. Žal so 
sistemi še vedno nepopolni, učite-
lji in tudi vsi drugi specialisti niso 
izobraženi za delo s takimi otroki 
in ostalo je še mnogo drugih ovir, 
med drugim tudi arhitektonskih. 
Najbolj žalostno pa je, da so po-

sebne šole največji 
sovražnik inkluzije, 
saj so prepričani, 
da so edini, ki so 
sposobni za delo z 
otroki s posebnimi 
potrebami.

Za nas bolj zanimi-
va je bila tema o izo-
braževanju osebnih 
asistentov za delo 
z ljudmi s posebni-
mi potrebami, ki jo 
je predstavil pred-

sednik Združenja 
»Centar« oseb z in-
validnostmi, Dani-

jel Miletić, saj takih izobraževanj, 
razen občasnih srečanj asistentov 
v obliki intervizij, pri nas ne izva-
jamo. Na izobraževanjih se učijo 
o posebnostih posameznih inva-
lidnosti, o socialnem vidiku asisti-
ranja, predvsem pa je pomembno 
praktično izobraževanje. 

Po izobraževanjih morajo bodoči 
asistenti opravljati pisni, ustni in 
praktični izpit. Posebej je bilo po-
udarjeno, da osebni asistent ne 
more in ne sme biti družinski član 
uporabnika niti njegov partner. 
Na moje vprašanje, zakaj, sem 
dobila kratek praktičen odgovor, 
da z vidika socializacije uporabni-
ka to preprosto ni zaželeno. Pred 

Spodaj z desne: vodja konference Enes Alibegović, 
predsednik koordinacijskega odbora Jusmir Alibabić, 
Barbara Slaček

Fehim Halilović, defektolog
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Pri nas velja, da če ne gre drugače, 
nam vsaj s kakšnim zakonom in re-
presivnostjo uspe vzpostaviti ne-
kakšen red oz. sistem, ki odgovarja 
večini. Pri kolegih iz BiH pa je že 
državna ureditev prezapletena, da 
bi lahko kakšen že sprejet zakon, 
tudi če je dober, uspešno izvajali. 
Bosna in Hercegovina je razdeljena 
na Republiko Srbsko in Federacijo 
BiH, ta pa na devet kantonov. To so 
nekakšne pokrajine oz. »distrikti«, 
ki združujejo od osem do deset 
občin v regiji. 

R Srbska ima popolnoma svojo 
ureditev in svojo zakonodajo, ki jo 
zaradi svoje majhnosti znotraj BiH 
precej uspešno izvaja. Manj uspe-
šna pa je pri tem Federacija BiH, saj 
imajo svoj zakonodajni aparat na 
ravni države in še vsaj devet takih 
na ravni kantonov. V praksi to po-
meni, da če jim že uspe uveljaviti 
dober zakon, ga bo vsak kanton s 
svojimi podzakonskimi akti in pra-
vilniki postavil, kakor bo njim lju-
bo, in ga tako tudi izvajal. Seveda 
se vse izvaja brez nadzora, kar je 
dober recept za zmedo, in če go-
vorimo o urejanju invalidskega in 
socialnega varstva, je država še to-
liko bolj mačehovska, za nameček 
pa lahko krivdo uspešno prelaga 
na »one druge«.

Na peti mednarodni konferenci o 
statusu in pravicah invalidnih oseb 
v Unsko-Sanskem kantonu (BiH) je 
bilo predstavljeno izvajanje »Zako-
na o profesionalnoj rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba sa invalidite-
tom« v R Srbski, kjer so povzetek 
slovenskega istoimenskega zako-
na začeli izvajati pred šestimi leti. 

Izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov v Republiki Srbski (BiH)

ZAPOSLJIVOST INVALIDOV V R SRBSKI
Vemo, da je vojna v Bosni in Hercegovini pustila svoj davek in žal tudi veliko število invalidov. Dejstvo 
je tudi, da se skoraj dve desetletje po vojni stvari še vedno niso vrnile v kolesnice. Še najbolj moteče pa 
je dejstvo, da ni poskrbljeno niti za invalide, ki so žrtve vojn, kaj šele za vse preostale, civilne invalide. 

Naj omenim, da je pred dobrim 
letom dni zakon povzela tudi fe-
deracija, vendar ga za zdaj še zelo 
neuspešno izvaja. V R Srbski zakon 
predvideva zaposlovanje oseb s 
katero koli telesno okvaro in inva-
lidnostjo; med vsemi zaposlenimi 
invalidi, ki jih je trenutno 2161, je 
24 odstotkov paraplegikov. 

Trenutno je število delodajalcev, ki 
izkoriščajo ugodnosti »fonda« ob 
zaposlitvi invalida, že preraslo šte-
vilo 1000, od tega nekateri deloda-
jalci zaposlujejo tudi od dva do pet 
ali več invalidov. Ravno tako so de-
lodajalci oproščeni plačevanja pri-
spevkov za invalidsko zavarovanje 
in za vsakega zaposlenega invalida 
prejmejo 4000 KM (2000 evrov) 
nagrade. Zakon se od slovenske-
ga razlikuje v delu, ki predvideva 
prilagoditev delovnega mesta za 
invalide. 

Zakon, veljaven v R Srbski, predvi-
deva prilagoditev delovnega me-
sta le, če delodajalec zaposluje več 
kot enainpetdeset odstotkov inva-
lidov od vseh zaposlenih delavcev 
v podjetju. V njihovem zakonu pa 
je predvidena še olajšava, ki pravi, 
da je v strošek komunalnih stori-
tev v podjetju, ki zaposluje več kot 
enainpetdeset odstotkov invalidov 
izmed vseh zaposlenih, zaračuna-
na cena gospodinjskih storitev in 
ne cena, ki je predvidena za pod-
jetja, prav tako pa ima podjetje po-
pust na uvoz surovin oz. materiala, 
potrebnega za obratovanje.

Verjetno najočitnejša razlika med 
našim in njihovim zakonom pa je 
v delu, ki predvideva nadzor nad 

izvajanjem zakona. Čeprav imajo 
kolegi z zakonom predviden tudi 
nadzor, se v praksi pokažejo vse 
pomanjkljivosti njihovega siste-
ma. Statistične številke so namreč 
pokazale, da kar trideset odstot-
kov vseh delodajalcev v R Srbski 
ni seznanjenih z zakonom in da ne 
vedo, kakšne so njihove ugodnosti 
ob morebitni zaposlitvi invalida, 
kar posledično pomeni tudi, da 
najmanj teh trideset odstotkov 
delodajalcev ne plačuje v fond 
predvidene »kazni« za njihovo ne-
zaposlovanje. 

Naj naštejem še nekaj najpogo-
stejših poklicev, panog oz. delov-
nih mest, ki jih zasedajo invalidi: 
sadjarstvo in kmetijstvo, pranje 
avtomobilov, administratorji v od-
vetniških pisarnah, zaračunava-
nje parkirnine, svečarstvo ... Naj-
več zaposlenih invalidov je tistih 
z manjšim odstotkom telesne 
okvare. Tako je na primer od 2161 
zaposlenih invalidov tistih s štiri-
desetodstotno invalidnostjo 463, 
stoodstotnih invalidov pa je le 
115. Ob upoštevanju letnega po-
rasta števila zaposlenih invalidov 
se predvideva, da se bo njihovo 
število povečevalo za tristo novo-
zaposlenih invalidov vsako leto. 

Številke so za zdaj obetavne in 
sami pravijo, da bo zakon, če jim 
bo uspelo zagnati vse kolesje, 
predvideno za uspešen nadzor 
nad njegovim izvajanjem, lahko 
dolgoročno uporaben. 

Barbara Slaček
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PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE
Novim paraplegikom in tetraplegikom ponujamo sodelovanje

Ena od teh predstavitev je bila 29. septembra 2011, 
ko je poslanstvo Zveze in pokrajinskih društev okvir-
no predstavil predsednik Dane Kastelic, posebne 
socialne programe (Ohranjevanje zdravja, Obnovi-
tvena rehabilitacija, Socialna rehabilitacija, Prevoz 
paraplegikov, Prebivanje in prilagajanje okolja, Kom-
penziranje invalidnosti, Šport in rekreacija paraplegi-
kov, Osebna asistenca, Kultura, informativne in inte-
resne dejavnosti, Izobraževanje in druge dejavnosti) 
pa strokovna delavka Špela Šušteršič. Predstavitev 
je popestrila s projekcijo slik, ki so dodatno in nazor-
no ponazorile naše aktivnosti.

Za člane, ki se bodo po končani medicinski rehabili-
taciji verjetno včlanili v svoja pokrajinska društva, je 
bilo najzanimivejše ponujeno sodelovanje z našim 
arhitektom, ki jim bo svetoval pri odpravi arhitektur-
nih ovir. Ob vrnitvi v svoje domače okolje se z njimi 
spoprime skoraj vsak. Zanimive in koristne so bile 
tudi druge predstavitve programov, saj bo lahko v 
njih vsakdo našel nekaj, kar ga zanima.

Menimo, da so te predstavitve izjemno koristne in 
dobrodošle, ker bodo novim paraplegikom in tetra-
plegikom ob vključitvi v društva prihranjena marsi-
katera neznanka. Seveda pa tudi v URI SOČA želijo, 

da so ob odpustu njihovi pacienti čim bolj seznanje-
ni z vsemi težavami, s katerimi se bodo v nekoliko 
drugačnem življenju morali spopasti. 

Skratka, ob takih priložnostih želimo novim paraple-
gikom in tetraplegikom sporočiti, da se življenje na 
invalidskem vozičku ne konča in da je treba izkori-
stiti vse možnosti, ki jih novo življenje ponuja v dru-
gačni obliki. 

Jože Globokar

Predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije paraplegikom in tetraplegikom, ki so na medicinski reha-
bilitaciji na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča, enkrat na mesec predstavimo našo 
organizacijo in ugodnosti, ki jih ob včlanitvi v naša društva lahko izkoristijo. Predstavitve vodi univ. 
dipl. socialna delavka URI SOČA Vanja Skok. 

Paraplegikom in tetraplegikom smo predstavili našo 
organizacijo.

Strokovno-družabno srečanje na novo sprejetih članov 

VRAČAMO SE V ŽIVLJENJE 
Vračamo se v življenje, v življenje, iz katerega smo bili za kratek čas iztrgani. Vračamo se v življenje, v 
drugačno življenje, življenje z invalidnostjo. 

Živeti z invalidnostjo … Za nekatere nepredstavljivo, 
za druge spet nekaj, kar jim je pač prineslo življenje. 
Kakor za koga. Vsak se z novo situacijo spopade, ka-
kor sam najbolje ve in zna, tisti pa, ki ste pustili, da 
vam vsaj malo poskušamo olajšati te vaše začetke 
novega, drugačnega življenja, ste se odzvali vabilu 
na, lahko rečemo že tradicionalno srečanje na novo 
sprejetih članov v našo organizacijo. V naslovu sem 
zapisala strokovno-družabno srečanje. S strokovne-

ga vidika smo vam pripravili delavnice in predava-
nja strokovnjakov z različnih področij, da se boste 
kar najlažje spopadli z invalidnostjo, za večino, ki 
ste si vzeli čas in prišli v Pacug, pa je ta dan pomenil 
zgolj prijetno druženje z znanci, s katerimi ste med 
medicinsko rehabilitacijo gulili postelje na URI Soča.
Tokratno spoznavno srečanje torej ni temeljilo na 
spoznavanju strokovnih kadrov in članov Zveze 
paraplegikov, temveč možnosti, ki vam jih ponuja 
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Dom v Semiču in hiške v 
Termah Čatež so vam na 
voljo vse leto. Za pogoje 
najema in proste termine 
nas pokličite ali pišite na:

01 43 27 138 ali
051 61 88 03
info@zveza-paraplegi-
kov.si
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Zveza paraplegikov z izvajanjem posebnih socialnih 
programov. Hkrati pa ste obnovili svoje znanje, kako 
ohranjati svoje zdravje in fizično kondicijo po konča-
ni rehabilitaciji.

Srečanje, ki je potekalo 20. septembra v Pacugu, je 
pripravila in vodila naša strokovna delavka Špela 
Šušteršič, univ. dipl. soc. delavka. Vse zbrane je z že-
ljo, da bi se v Dom paraplegikov Pacug radi vračali, 
pozdravil predsednik Zveze paraplegikov Slovenije 
Dane Kastelic. Še posebno veseli pa smo bili, da si 
je vzel čas in nas in vas na tokratnem srečanju poz-
dravil in nagovoril prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. 
med., vodja oddelka za rehabilitacijo pacientov z 
okvaro hrbtenjače pri URI Soča. Po uvodnih pozdra-
vih so sledile delavnice s predstavitvami posebnih 
socialnih programov pri Zvezi paraplegikov. Špela 
Šušteršič je predstavila programe Osebna asistenca, 
Prevozi paraplegikov, Socialno delo in kompenzira-
nje invalidnosti …., Matjaž Planinc, u. d. i. a., je orisal 
vse potencialne ovire, s katerimi se srečujemo gibal-
no ovirani ljudje, in kako lahko te ovire v domačem 
in tudi javno grajenem okolju odstranimo oziroma 
prilagajamo ter kako Zveza paraplegikov pri tem po-
maga svojim članom. 

Janko Zupan je predstavil program Obnovitvene 
rehabilitacije in možnosti izkoriščanja vseh drugih 
počitniških kapacitet, ki jih Zveza paraplegikov po-
nuja svojim uporabnikom. Nato sta Dane Kastelic 
in Barbara Slaček predstavila še programe športa in 
rekreacije ter preostale interesne in kulturne dejav-
nosti. Ker smo bili v Domu paraplegikov, je zbrane 
seveda nagovoril tudi direktor doma Jani Trdina ter 
na kratko predstavil možnosti izvajanja programov 
v Pacugu. Po končanih delavnicah predstavitve Zve-
ze in njenih programov so bile na vrsti strokovnejše 

teme. Pavla Obreza, dipl. fiziot., inštruktorica, ki je 
iz vsakega izmed nas uspela iztisniti kakšno kapljo 
potu in nepričakovan gib, je govorila o ohranjevanju 
zdravja v domačem okolju. Posebno je poudarila po-
men izvajanja vaj ramenskega obroča, raztegovanja 
in razgibavanja paraliziranih mišic in pomembnost 
nepreobremenjevanja zadnjice. Vsak izmed nas, ne 
glede na stopnjo invalidnosti, je bil ob prihodu do-
mov opremljen z ustreznim medicinskotehničnim 
pripomočkom. Da bi znali z njim pravilno ravnati in 
da bi znali v prihodnje med pripomočki pravilno iz-
birati, je naše znanje s predavanjem obnovila Petra 
Grabner, univ. dipl. del. terapevtka. Na koncu pa je 
svojo življenjsko zgodbo o življenju z invalidnostjo 
predstavila še članica Barbara Slaček. Njena predsta-
vitev je obsegala skupek pogostih situacij, s kateri-
mi se lahko paraplegiki srečamo v realnem življenju. 
Opisala je postopek izobraževanja, zaposlovanja s 
postopkom poklicne in zaposlitvene rehabilitaci-
je, pa pridobitev ustreznega bivalnega prostora in 
ustvarjanje družine, postopek umetne oploditve, 
nosečnost in rojstvo otroka, opravljanje usposoblje-
nosti za vožnjo avtomobila in njegovo prilagoditev.

Program srečanja je predvideval tudi predstavi-
tev lažjega vključevanja v družbeno okolje, ki bi ga 
predstavila Vanja Skok, univ. dipl. soc. delavka, iz URI 
Soča, a se je zaradi zadržanosti opravičila. S tem je 
bilo uradnega dela tudi konec. Zbrani smo si lahko 
ogledali še predstavitev prilagoditve vozila na ročno 
upravljanje in se podali na ogled Doma. Žal je bilo 
kljub sončnemu vremenu za kopanje vseeno premr-
zlo in tega nismo izkoristili. Smo pa izkoristili preo-
stanek časa za prijetno druženje ob kosilu in kavici v 
prijetnem primorskem ozračju.

Pripravila: 
Barbara Slaček

IZKORISTITE POČITNIŠKE KAPACITETE ZVEZE PARAPLEGIKOV

Terme Čatež Dom Semič
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VARSTVENI DODATEK IN DRŽAVNA POKOJNINA

Spoštovane bralke in bralci,
prav je, da ste o novostih in o spremembah zako-
nodaje obveščeni tudi v glasilu Zveze paraplegikov 
Slovenije. 
Nova zakonodaja ima za posledico:
- spremembo nekaterih pravic,
- spremembo, kje se pravice urejajo,
- spremembo glede višine izplačila in tudi glede vra-
čanja pomoči.

Varstveni dodatek doslej – na kratko
Pravica do varstvenega dodatka je bila od 1. 2. 2008 
urejena s posebnim zakonom. Varstveni dodatek je 
do zdaj izplačeval Zavod za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) in to je bil mesečni 
denarni dodatek k pokojnini. Z varstvenim dodat-
kom se prejemnikom zagotavlja socialna varnost. 
Prejemajo ga tisti, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, 
tisti, ki imajo najnižje pokojnine. 
Varstveni dodatek ni visok znesek.

Državna pokojnina zdaj – na kratko 
Državno pokojnino so lahko uveljavljali tisti državlja-
ni Slovenije, ki so dopolnili 65 let starosti in do takrat 
niso imeli pravice do pokojnine po drugih predpisih. 
Državno pokojnino upravičencem mesečno izplaču-
je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (ZPIZ). 
V informacijo: državna pokojnina od 1. januarja letos 
znaša približno 184 evrov.

NOVI  ZAKONI  po 1. JANUARJU  2012
S 1. januarjem 2012 se bo začel uporabljati NOVI 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
in NOVI Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, 
ki za dosedanje prejemnike varstvenega dodatka in 
državne pokojnine prinaša nekaj novosti. Pravici do
- varstvenega dodatka in
- državne pokojnine se bosta namreč po 1. 1. 2012 
preoblikovali v nove pravice s področja socialnega 
varstva.

Prejemnikom varstvenega dodatka ali državne 
pokojnine zaradi začetka izvajanja nove zakono-
daje v tem trenutku ni treba storiti nič.
Razen: tisti zdajšnji prejemniki varstvenega dodat-
ka ali državne pokojnine, ki tega po 1. 1. 2012 ne bi 
želeli prejemati, morajo s tem seznaniti ZPIZ do 31. 
12. letos.
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Novosti na socialnozakonodajnem področju

NOVI ZAKONI PO 1. JANUARJU 2012 
Centri za socialno delo bodo po uradni dolžnosti  
ugotovili, ali dosedanji prejemniki varstvenega do-
datka oziroma državne pokojnine, uveljavljene pri 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
izpolnjujejo pogoje za preoblikovanje teh pravic v 
pravice, določene v novem zakonu, in o tem tudi iz-
dali ustrezno odločbo.

To pomeni, da bojo dosedanji prejemniki varstve-
nega dodatka ali državne pokojnine, če bodo izpol-
njevali z zakonom določene pogoje, po novem pre-
jemali denarno socialno pomoč in/ali varstveni 
dodatek po novem Zakonu o socialnovarstvenih 
prejemkih. 

S tem  NOVIM zakonom se denarna socialna pomoč 
in/ali varstveni dodatek zvišujeta. 
Ob tem je pomembno poudariti, da se bo skladno 
z novo zakonodajo pri odločanju o vseh pravicah 
poleg dohodka posameznika ali njegovih družinskih 
članov upoštevalo tudi premoženje. 
To pa pomeni, da bodo nekateri upravičenci lah-
ko po novem prejemali višji varstveni dodatek ali 
denarno socialno pomoč, lahko bosta ta prejemka 
nižja, lahko pa do teh pravic po novem ne bodo več 
upravičeni. 

Preoblikovanje pravice do varstvenega dodatka 
oziroma državne pokojnine v pravico do denarno 
socialne pomoči oziroma do varstvenega dodat-
ka po NOVI zakonodaji bo imelo za posledico 
omejitev dedovanja. Če bo torej upravičenec do 
denarne socialne pomoči oziroma do varstvenega 
dodatka po smrti zapustil premoženje, bodo mora-
li dediči premoženja, če ne bodo tudi sami socialno 
ogroženi, ta prejemek vrniti oziroma se bo zapuščina 
za ta znesek zmanjšala.

Gre za spremembe, ki se bodo dotaknile tistih, ki 
imajo že zdaj najnižje prejemke. Bodite pozorni, da 
se zaradi novosti v zakonu ne boste napačno odlo-
čili.
                                Vanja Skok

Po novem o varstvenem dodatku odločajo centri 
za socialno delo

S 1. januarjem 2012 oziroma z uveljavitvijo Zako-
na o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Za-
kona o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
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se prejemnikom varstvenega dodatka in državne 
pokojnine obetajo novosti.

Centri za socialno delo bodo znova presojali, ali ste 
upravičeni do:
- trajne socialne pomoči,
- varstvenega dodatka,
- državne pokojnine.

Če boste upravičeni do zgoraj navedenih transferjev, 
vam bo CSD v roku treh mesecev izdal novo odločbo, 
s katero  vam bo znova priznana pravica.

Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 
288, 81 evra. 

Če imate prihranke oziroma premoženje (hiša, 
stanovanje) v vrednosti več kot 13.862,88 evra, 
se denarna socialna pomoč samski osebi ali dru-
žini ne dodeli. Razen če ste v zadnjih 18 mesecih 

prejeli denarno socialno pomoč več kot dvanajstkrat 
in soglašate z vpisom prepovedi odtujitve in obreme-
nitve nepremičnine, katere lastnik ste. 

Če bo prejemnik denarne socialne pomoči oziroma 
varstvenega dodatka po smrti torej zapustil neko pre-
moženje, bodo morali dediči premoženje, če ne bodo 
tudi sami socialno ogroženi, ta prejemek po ZSVarPre 
vrniti oziroma se bo zapuščina za ta znesek zmanjšala. 

Nadomestilo za invalidnost in dodatek za tujo 
nego in pomoč ostajata pravici po Zakonu o družbe-
nem varstvo duševno in telesno prizadetih oseb in se 
ne preneseta v sistem socialnovarstvenih prejemkov. 

Špela Šušteršič
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Verifikacija programa Osebna asistenca

ZVEZA PARAPLEGIKOV PREJELA VERIFIKACIJO 

Verifikacijska listina izkazuje, da se program Osebna 
asistenca izvaja kot socialnovarstveni program, 
opredeljen v mreži javnih socialnovarstvenih 
programov iz resolucije. 

Strokovna verifikacija je v primerjavi s postopkom 
izdelave strokovnega mnenja zbornice bistveno 
zahtevnejši in kompleksni postopek, s katerim 
se potrdi sposobnost opravljanja določenega 
socialnovarstvenega programa za daljše časovno 
obdobje oziroma se mu omogoči vstop v javno 
mrežo socialnovarstvenih programov.

Špela Šušteršič

V imenu Zveze paraplegikov Slovenije sta 
predsednik Dane Kastelic in strokovna delavka 
Špela Šušteršič v četrtek, 24. 11. 2011, na XVII. 
Dnevih Socialne zbornice Slovenije prejela 
Verifikacijsko listino za program Osebna 
asistenca.
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Zakaj si med športi, s katerimi se lahko gibalno 
ovirani ljudje ukvarjamo, izbral ravno tenis? 
Ta športna zvrst mi je bila že od nekdaj pri srcu. Spo-
minjam se, da sem na televiziji spremljal v neposre-
dnih prenosih turnirje za Grand Slam, na katerih so 
igrali tako eminentni igralci rumene žogice, kot so 
bili Lendel, Borg, Becker, McEnroe, Agassi. Najbolj pa 
sem navijal za Američana Samprasa, ki ima, mimo-
grede, na isti dan rojstni dan kot jaz. Prav želel sem si, 
da bi se spopadel s to panogo.

Kdaj si začel igrati?
Ta moja želja se mi je izpolnila le nekaj let pozneje, ko 
je začela z Zvezo paraplegikov sodelovati Tjaša Pla-
ninšek, zdaj poročena Filipčič. Na fakulteti za šport 
je bila specialistka za tenis, kajti njen takratni fant in 
danes mož Aleš je še danes eden največjih strokov-
njakov v tej panogi v Sloveniji. No, Tjaša je nekega 
dne prinesla na Zvezo videokasete, na katerih vadi-
jo ameriški paraplegiki teniške prvine – od servisov 
do premikanja z vozičkom in podobno. In začelo se 
je! To je bilo pred približno dvajsetimi leti. Tjaša je 
najprej predstavila kaseto, potem pa so se začele že 
prve vaje na igrišču Partizana Tabor v Ljubljani, po-
zneje pa v telovadnici fakultete za šport.
 
Ideja o sodelovanju z Zdraviliščem Laško v igra-
nju tenisa je tvoja? Kako in kdaj pa se je vse sku-
paj začelo? Kateri paraplegiki ste začeli orati le-
dino?
Ideja ni povsem moja. Po prihodu na mesto direk-
torja Zdravilišča Laško se nam je v nekakšnem nefor-
malnem pogovoru porodila ideja, da bi organizirali 
teniške turnirje dvojic iz vrst uslužbencev zdravilišča 
in iz vrst članov Zveze paraplegikov Slovenije. Tisto 
obdobje smo štirje člani naše Zveze med obnovitve-
no rehabilitacijo vsak dan igrali tenis na igrišču, ki je 
bil v neposredni bližini zdravilišča, občasno pa so se 
nam pridružili še uslužbenci zdravilišča. No, priho-
dnje leto pa smo organizirali že prvi turnir. To je bilo, 
če me spomin ne vara, pred 15 leti. Na začetku nas je 
bilo okoli 20, tisti najbolj zagnani pa igrajo še danes 
(Bračič, Eržen, Tomažin, Trdina) ob asistenci mlajših 
(Rink, Cerar, Slaček). Ne morem pa si kaj, da ne bi iz-

ZAČETNIK IGRANJA TENISA PARAPLEGIKOV 
PRI NAS JE SKLENIL TENIŠKO KARIERO

Intervju z Janezom Češnovarjem

Član Zveze paraplegikov Slovenije, športni novinar pri Televiziji Slovenija, nekdanji odgovorni ure-
dnik revije Športnik (ZŠIS) in še in še bi lahko naštevali, pri Zvezi pa ga najbolje poznamo kot zače-
tnika in gonilno silo tenisa med paraplegiki. Letos je Janez v Laškem sklenil aktivno kariero igranja 
tenisa. Kako se je začelo in kaj nam polaga na srce, pa v spodnjih vrsticah.

koristil te priložnosti in naštel nekaterih: Kranjc, Du-
brovski, Planinc, Berčon iz DP ljubljanske pokrajine 
pa Franci Žiberna iz Maribora, v mislih pa imam še 
štiri igralce, dva iz ZUIM Kamnik ter dva iz Prekmurja, 
katerih imen pa se ne spomnim. Od teh je ostala le 
še peščica zanesenjakov. Škoda! Turnirji tečejo na-
prej s precej pomlajeno ekipo. Enkrat na leto turnir 
organizirajo v Zdravilišču Laško, enkrat na leto pa 
Zveza paraplegikov Slovenije in Društvo paraplegi-
kov ljubljanske pokrajine v Šenčurju pri Kranju.

Kakšna so pravila in ali obstajajo tudi kategori-
zacije? Se invalidski tenis igra tudi v tujini? Ste se 
slovenski paraplegiki udeleževali večjih turnir-
jev in tekmovanj zunaj meja?
Teniška pravila za igralce na vozičkih so skoraj pov-
sem enaka kot pravila za zdrave igralce, razlika je le v 
tem, da pri igralcih na vozičkih lahko pred udarcem 
žogica pade na njegovi strani dvakrat, pri zdravih 
pa le enkrat. Na nastopih na turnirjih v tujini so naši 

Janez  Češnovar
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igralci dosegali zelo lepe uspehe, Mojca Tomažin je 
bila na jakostni lestvici nekaj časa na odličnem 27. 
mestu, fantje pa so se kar nekajkrat izkazali na moč-
nih turnirjih. Poudariti pa je treba, da so nastopi v tu-
jini povezani z velikanskimi stroški (potovanja, opre-
ma, prenočišče), zaradi česar se mi s konkurenčnimi 
državami nikakor ne moremo kosati.

Tako so minevala leta … Ali je tenis na tvojem 
zdravju pustil svoj davek? V mislih imam »slavni« 
teniški komolec. 
Na mojem zdravju ni pustilo davka igranje tenisa, 
temveč poškodba pri padcu, zaradi česar imam str-
gano kito na desni rami. Igranje tenisa bom moral žal 
opustiti, no, kakšen set na naših turnirjih pa bom le 
odigral, četudi z manjšo bolečino. Res je, nekajkrat 
sem že imel tako imenovani teniški komolec, a sem 
si vselej opomogel. Pri tem ne pomaga nobena maža 
proti bolečinam, temveč le dve- ali trimesečno mi-
rovanje brez tenisa in stvar je ozdravljena. Vsaj take 
izkušnje imam jaz.

Bi potemtakem lahko rekel, da je to zdrava oblika 
rekreacije za paraplegike?
Vsekakor bi našim članom priporočal, da se začnejo 
ukvarjati s tenisom – zato ne bo nič narobe. Na srce 
pa bi jim položil, naj začnejo vaditi oziroma usvajati 
osnovne elemente pod strokovnim vodstvom, kaj-
ti tako, kot bo udarjal ali igral na začetku, bo tudi 
pozneje. Če bo torej na začetku igral narobe, bo to 
poček vseskozi. Zato pa nastanejo poškodbe, kot je 
teniški komolec.

Letos si se po več kot 15 letih dokončno poslovil 
od aktivnega igranja tenisa. Zakaj? Kakšni so ob-
čutki? Kaj boš najbolj pogrešal?
No, nisem se še v celoti poslovil. Kakšen »rahel« set 

na turnirjih bom še opravil, tako zares rekreacijsko, 
pa s fanti bom še odigral kakšno tekmo bolj za šalo 
kot zares. Poleg samega igranja pa bom verjetno naj-
bolj pogrešal druženje s fanti, ki smo začeli to akcijo, 
in z mlajšimi, s katerimi se kar dobro ujamem. 

Ja, občutki so takšni kot pri mnogih, ki morajo zaradi 
višje sile opustiti svojo priljubljeno dejavnost.

Kaj bi sporočil vsem mladim in novim uporabni-
kom invalidskega vozička? Imaš mogoče še spo-
ročilo za vse svoje soigralce?
Fantje, kar najprej, igrajte, igrajte, igrajte. Tisti, ki bo 
šele pri 67 letih prenehal aktivno igranje, pa dam za 
pivo ali dve.

Ne bo pa nič narobe, če rečem, da k igri vabimo 
tudi dekleta, kajne, Janez?

Pripravila: Barbara Slaček

Torta ob koncu aktivnega igranja tenisa

»Z Janezom sva se spoznala že kar takoj po mojem pri-
hodu v Zdravilišče v letu 1995. Seveda smo takoj tudi 
poskusili s tenisom. Da bi tekma postala zanimivejša in 
prinesla še več druženja, sva izumila igro mešanih dvojic, 
in takrat smo tudi začeli organizirati turnirje. Ti so postali 
tradicionalni in nekaj let smo celo prirejali VIP-turnirje. 

Zdaj pa je ostalo tradicionalno »tenisiranje« in druženje 
med člani Zveze paraplegikov in zaposlenimi v Therma-
ni. Vsa ta leta je bil Janez gonilna sila tako pri organizaciji 
kot na teniškem igrišču. Nepozabna bo ostala njegova 
igra na mreži, ko je zlahka dobival točke in dobesedno 
uničeval svoje nasprotnike. Njegova neizmerna želja po 
zmagi, zagrizenost in borbenost ter nato veselje te ne 
morejo pustiti ravnodušnega, zato sem mu tudi sam, v 
paru z njim, večkrat pomagal pri tem.«

Roman Matek, Direktor Thermane Laško 
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Prijatelja Janeza Češnovarja sem spoznal v osemde-
setih letih prejšnjega stoletja. Kot športni novinar je 
spremljal takratno Zlato selekcijo v Tržiču. 

Tudi moja ekipa, ekipa Kopriv, je igrala z njimi in je 
prispevala nekaj sredstev v fond ZPS. Takrat sem še 
veselo hodil in sem obe ekipi gostil v svoji domači 
gostilni. Pozneje smo bili začetniki v igranju tenisa 
na vozičkih. Začeli smo smelo in dosegali lepe uspe-
he, nato smo se srečevali na raznih turnirjih in sreča-
njih. Danes ti, Janez, želim veliko več: ostani mlad v 
duši in telesu.«     

         

Boris Šter
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Okolje knjižnice je dalo idealno kuliso za pogovor 
z dr. Lujem Šproharjem. Seveda sem ga povprašal 
o njegovi slepoti, boju za izobrazbo, kako je prišel 
in se znašel v pisateljevanju, o poti do npr. vodje 
Sveta Vlade RS za invalide, vodje sektorja za varstvo 
ogroženih skupin prebivalstva na Ministrstvu za 
zdravje, ni manjkalo vprašanj o trenutnem stanju 
»invalidske problematike« in politike na sploh. 
Moram reči, da je Luj izredno vešč teh intervjujev, ki 
pa jih zadnje čase ne daje več rad – z nami, »prijatelji 
paraplegiki«, pa še rad o čem svojem podebatira. Za 
zvočno kuliso je poskrbel naš slepi prijatelj glasbenik 
Drago Filač. Z izvedbo Lujevih pesmi je presenetil 
celo avtorja, ki je tudi kot dober glasbenik zraven 
zapel in pobobnal po kolenih. Odziv na ta pogovorni 
večer je bil med navzočimi in tistimi, ki so si posnetek 
že ogledali na TV SG, zelo dober. Dvourni pogovor je 
bil sneman in se predvaja po lokalnih TV-kanalih in s 
tem dosega širši spekter občinstva.

Petkovo dogajanje se je začelo na 1. in 2. osnovni 
šoli z učnimi urami »malo drugače«: likovni učitelj 
je bil na električnem vozičku in je učil učence 
slikati z usti; slepa učiteljica slovenščine je mlade 
nadobudneže brati in pisati z braillovo pisavo, te 
malčka pa je seveda treba naučiti tudi bontona oz. 
pravilnega pristopa in odnosa do hendikepirane 
osebe. Upokojenci in »prebivalci« doma starostnikov 
so skupaj z dijaki prostovoljci pod vodstvom Zavoda 
Ypsilon izvedli pilotsko delavnico po vseslovenskem 
projektu Simbioza, po katerem mladi učijo starejše. 
Na gimnaziji in srednji zdravstveni šoli je tetraplegik 
Borut Pervanja v projektu Še vedno vozim, vendar 
ne hodim predaval o varnosti v prometu. Športne 
dogodke festivala je letos obogatil odprti turnir v 
šahu, zabaval in predvsem izobraževal pa je ekipni 
orientacijski tek po središču Slovenj Gradca. Fantje 
iz Društva paraplegikov Koroške so se v prijateljski 
košarkarski tekmi pomerili z ekipo slovenjegraškega 
župana in župana Raven na Koroškem.

Da bi se približali občanom in z njimi vzpostavili stik, 

FESTIVAL DRUGAČNOSTI 2011
Sodelovanje invalidskih društev

Društvo paraplegikov Koroške je letos četrtič zapored uspešno organiziralo prireditev z naslovom Fe-
stival drugačnosti. V sredo, 21. septembra, smo na predstavitvi in pogovoru gostili našega prijatelja 
dr. Luja Šproharja, slepega pisatelja, predsednika Sveta Vlade RS za invalide. Osrednji dogodek se je 
zgodil v petek, 23. septembra 2011, v središču Slovenj Gradca. Na njem so sodelovala invalidska dru-
štva, delujoča v občini Slovenj Gradec, in zaradi različne vrste organiziranosti društev (medobčinska, 
regijska, zvezna …) ima dogodek tudi širši pomen pokritosti in vpliva. V sredo, 28. 9., pa smo letošnje 
dogajanje kronali s prijetnim odprtjem samostojne likovne razstave slikarja, ki riše z usti, Silva Me-
hleta.

pa tudi zato, ker festival poteka med praznikom 
Mestne občine Slovenj Gradec, smo letošnje 
dogajanje s stojnicami in odrom izvedli v središču 
mesta. Po »orng« uvodnem nastopu kantavtorja 
in »varuha koroškega narečja« Milana Kamnika, 
pozdravnih govorih župana Mestne občine Slovenj 
Gradec ter poslanca v državnem zboru g. Matjaža 
Zanoškarja, podžupana za socialne zadeve in vodjo 
Sveta za invalide v MO, se je dogajanje nadaljevalo s 
predstavitvenimi točkami (akcija za pse pomočnike 
društva Slo-Canis, zavod Premiki – potovalna 
agencija za invalide) in kulturnimi nastopi (petjem, 
igranjem inštrumentov, deklamiranjem proze in 
lutkovno igro) invalidskih društev na odru. 

Stojnice so bile dobro in domiselno urejene s 
poudarkom na delovanju in akcijah društev; veliko 
je bilo delovnih – npr. meritev ravni sladkorja in 
holesterola – ali prodajnih stojnic. Sledili so prikazi 
gibanja gibalno oviranih z invalidskim vozičkom 
in psom spremljevalcem ter slepih oseb s palico 
in prikaz nordijske hoje, razgibali pa smo se pod 
strokovnim vodstvom. Tudi ortopedijo in podjetje 
z medicinskimi pripomočki smo gostili. V Galeriji so 

Nastop slepega glasbenika Draga Filača na predstavitvi 
dr. Luja Šproharja 
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se vrteli dokumentarni filmi invalidov in o invalidih 
ter predstavitveni spoti društev. Razgibano in lepo 
dogajanje smo končali z razglasitvijo rezultatov in 
podelitvijo priložnostnih daril za najuspešnejše na 
šahovskem turnirju in v orientacijskem teku.

V soboto, 24. 9., je prenovljeni atletski stadion 
Športnega centra Vinka Cajnka gostil atlete na 42. 
Hrovatinovem memorialu, a o tem več v drugem 
članku.

Krona dogajanj Festivala drugačnosti pa je bilo 
odprtje samostojne razstave Silva Mehleta – riše 
z usti, v sredo, 28. 9., v galeriji dr. Strnada v Splošni 
bolnišnici Slovenj Gradec. V kratkem, a finem 
kulturnem programu so nastopile mlade glasbenice 
z že veliko priznanji - violinistka Vivijana Rogina v 
spremljavi Almire Rogina na klavirju ter harfistka 
Verona Rapuc ter že prekaljeni ženski pevski zbor 
KUD Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. V prijetnem 
druženju ob dobrotah »domače« kuhinje je potem 

Silvo z veseljem še osebno predstavljal svoje slike. 
Razstava bo na ogled do 19. 10. Črna kronika: z 
razstave so ukradli sliko 40 x 30 cm, Čajni servis. Črni 
humor ali dejstvo: to dodatno potrjuje kakovost 
del. Upam, da slednje končno ugotovijo tudi 
strokovnjaki, ki odločajo, ali lahko kdo razstavlja v 
»pravih« galerijah.

Tako to leto, drugo leto pa bo poudarek na dogajanju 
okrog EPK – Evropske prestolnice kulture, saj je 
Slovenj Gradec partnersko mesto Maribora. Pa ne 
samo z dostopnostjo do predstav in dogajanj, ampak 
tudi s kakovostnimi predstavami in dogodki v izvedbi 
invalidskih organizacij. V športu pa bi radi izvedli 
posebno obliko orientacijskega teka, primernega 
za vse, tudi za invalide, in sicer precizno orientacijo. 
Vsekakor se bomo potrudili pripraviti peti obletnici 
primeren sklop dogajanj.

Več fotografij z Festivala drugačnosti 2011 v galeriji 
na spletni strani www.dpkoroske.si.

Za Društvo paraplegikov Koroške
Stojan ROZMAN
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Utrinek z odprtja likovne razstave

Županu, podžupanu in predsednici Sveta invalidov 
razlagamo pravila orientacijskega teka 

Nastop članic plesne skupine Zebre
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Mrzlo jesensko jutro, a vsaj suho in oblačno vreme 
je bilo pravzaprav olajšanje za nas, ki smo se prišli 
aktivno predstavit na letošnjo predstavitev huma-
nitarnih in nevladnih organizacij ob praznovanju 
dneva oZn v središču slovenj Gradca. 

Čeprav je letos – tudi zaradi finančne situacije – od-
padla osrednja proslava (tako državna kot občinska), 
sta pestrost in kvaliteta preostalih dogajanj – kot je 
bila denimo ta predstavitev – dali praznovanju vre-
den pečat in odmev. Dogodki, kot so Tek miru, Unes-
cov kamp osnovnih šol, natečaj likovnih, literarnih in 
fotografskih del, Urška – festival mladinske kulture, 
pohodi …, so letos sestavljali festival, osrednji pa je 
bila petkova (21. 10.) predstavitev organizacij. Dru-
štvo paraplegikov Koroške se je predstavilo s stojni-
co in tudi tako potrdilo svojo zavezanost naporom 
mesta, da ustvarja kulturo miru.

O motu letošnjega festivala:
Našo pripravljenost, da zgradimo pravičnejši in to-
lerantnejši svet, smo v obliki apelov in deklaracij 
ničkolikokrat zapisali na papir. Načrti in orodja za 
akcijo so pri roki, tukaj in zdaj! Skrajni čas je, da 

jih vzamemo v roke in jim vdihnemo srce in dušo ter 
v ljubezni do bližnjega in vsega človeštva oblikujemo 
kulturo resnične enotnosti vseh. Vprašaj se, kaj lahko 
storiš danes, TUKAJ IN ZDAJ, kaj lahko prispevaš za 
boljšo prihodnost sebe in bližnjih, nas vseh! Vsak na-
smeh, vsaka gesta dobre volje šteje ...

Za Društvo paraplegikov Koroške
Stojan ROZMAN

Projekti so bili odobreni v okviru drugega roka jav-
nega razpisa za izbor projektov v organizaciji Službe 
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno po-
litiko kot organa upravljanja za Operativni program 
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija za pro-
gramsko obdobje 2007–2013.

Pod delovnim naslovom AIN–DJN se skriva čezmej-
ni turistični projekt za invalidne ljudi. Vodilni par-
tner projekta je društvo »Atraktives St. Ändre«, drugi 
partnerji so gostišče Kainz iz avstrijske Koroške, iz 
slovenske Koroške pa poleg Društva paraplegikov 
Koroške še Mestna občina Slovenj Gradec in Javni 
zavod SPOTUR Slovenj Gradec. Vrednost pridoblje-
nih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 
je 523.455,21 evra. Dodeljena javna sredstva v višini 
615.829,67 evra zajemajo sredstva ESRR, javna sred-
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»TUKAJ IN ZDAJ«

NOVO OBDOBJE ZA DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE

13. Mirovniški festival 

Čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija

V dvorcu Bukovje pri Dravogradu se je 28. septembra s slovesnim podpisom pogodb o sofinanciranju 
projektov v okviru OP SI-AT za DP Koroške začelo novo veliko obdobje.

Obisk »glasnika miru«

Direktorica Urada za teritorialno sodelovanje Hermina 
Golob, pobudnik projekta Harald Lange in odgovorni za 
projekt pri DPK Stojan Rozman
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drugič zapored organi-
zirali takšno ustvarjal-
no srečanje ob piškotih 
in čaju. 

Ker smo bili zatoplje-
ni v ovijanje obodov 
v zelenje ter lepljenje 
in zatikanje okraskov 
pa tudi v prijeten kle-
pet, smo kar pozabili 
na čas. Kar naenkrat so 
bili venčki narejeni in 
razvrščeni po mizi so se 
ponujali na ogled z vso 
svojo bogato simboliko. Okrogla 
oblika venčka ponazarja večnost, 
popolnost, saj nima ne začetka ne 
konca. Zelenje ponazarja upanje, 
življenje, venčki s štirimi svečami 
pa so simbol adventa, ki obsega 
čas štirih tednov pred božičem. 

Advent (adventus) v latinščini po-
meni prihod in za večino kristjanov 
je to čas pričakovanja božiča, pra-
znika Jezusovega rojstva in vsako 
nedeljo se prižge sveča na venčku: 
najprej ena, nato dve itn. Venček je 
razširjen tudi med neverujočimi, 
ponekod je brez svečk. V tem času 
so povsod božični aranžmaji vseh 

vrst, od preprostih do zahtevnej-
ših, vsi po vrsti pa označujejo ta 
posebni čas v decembru, ko nas 
preveva nevsakdanje vzdušje, pa 
naj to priznamo ali pa ne. Človek 
hočeš nočeš pomisli tudi na svoje 
življenje in morebiti naredi kakšne 
sklepe ali pa si česa zaželi. 

Novo leto ni več daleč; bo takšno, 
kot je bilo to, ali je lahko boljše? Za 
svoje počutje smo vendarle odgo-
vorni sami, če nič drugega, lahko 
vedno dodamo vsaj ščepec dobre 
volje, upanja in ljubezni.

Ivana Gornik

V četrtek, 1. 12. 2011, smo se v 
prostorih koroškega društva pro-
ti večeru lotili izdelave adventnih 
venčkov. Nabavili smo potreben 
material, tako da ni manjkalo ze-
lenja za venčke, kot sta pušpan in 
smrečje, na mizi so bili razprostrti 
obodi za venčke, različne svečke, 
okraski, svetleče pentlje, posušene 
rezine mandarin, storžki itd. Kaj je 
res že december? Tako je. 

Kogar koli danes srečaš, bo zelo 
verjetno izrekel nekaj podobnega: 
»Pa saj ne morem verjeti, da bo 
spet konec leta! Kako čas drvi!« Ne 
glede na drveči čas pa se nam vse-
eno uspe zbrati skupaj in prijetno 
preživeti kakšen popoldan ali ve-
čer. Tako tudi ta naš koroški večer 
ne zaostaja v odlikah veselega in 
sproščenega druženja. Letos smo 
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KOROŠCI DECEMBRSKO USTVARJALNI
Nastajanje adventnih venčkov ob piškotih in čaju

Člani DPK so se zbrali na svojem naslovu in izdelali adventne venčke, ki bodo krasili njihove domove 
ter jih spomnili, da bo božič vsak čas tu.

Na mizi so bili razprostrti obodi za venčke, različne 
svečke, okraski, svetleče pentlje, posušene rezine 
mandarin, storžki, smrečje itd.

Čudoviti adventni venčki s svojo 
bogato simboliko.

stva, ki jih projektni partnerji dobijo od organov sofi-
nanciranja, in lastna javna sredstva, ki jih zagotovijo 
projektni partnerji (ki imajo status javne institucije). 
Skupna vrednost projekta pa je 890.000 evrov.

Projekt »Anders ist normal« – Drugačnost je normal-
na ima za osnovo razvoj turizma za ljudi z invalidno-
stjo tako v avstrijskem kot v slovenskem delu Koro-
ške, saj ljudje s posebnimi potrebami potrebujejo 
tudi možnosti udeležbe v turističnem življenju. Za to
pa je treba zagotoviti temelje. K temu sodijo poleg 
primerne infrastrukture v javnem življenju tudi mo-
žnosti na gastronomski in prenočitveni ravni. 

Dogodka se je v imenu SVLR udeležila Hermina 
Golob, direktorica Urada za evropsko teritorialno 
sodelovanje, udeležili pa so se ga tudi programski 
partnerji in vodilni ter projektni partnerji z obeh 
strani meje. V imenu vodilnega partnerja je pogod-
bo podpisal predsednik društva Atraktives St. Ändre 
Anton Meyer, navzoča sta bila tudi pobudnik in pro-
gramski vodja projekta Anders ist normal – Drugač-
nost je normalna Harald Lange in odgovorni vodja 
za projekt pri Društvu paraplegikov Koroške Stojan 
Rozman.

Stojan Rozman
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Tudi prihod  tekmovalcev na  ta konec Slovenije 
marsikomu pomeni  že obremenitev, saj je že sam 
namen udeležbe biti pozoren in previden na relaciji 
spretnostne vožnje, še preden se pripelješ z drugega 
konca države. Kljub manjši udeležbi so bili naši člani 
uspešni in upajmo, da bo podobno tekmovanje 
naslednjič boljše zasedeno.

Predavatelj asis. Jožef Magdič, dr. med. spec. 
nevrologije, je strokovno, pa vendar dovolj jasno 
prikazal staranje in z  njim povezan spomin, ki je 
nekako spremljajoč pojav v razvoju človeka. Ker 
je bila tema zelo zanimiva, so se nam na njihovo 
željo pridružili tudi člani drugih društev (Društvo 
bolnikov s kronično bolečino, DU ter dijakinje srednje 
zdravstvene šole), s katerimi  tudi sodelujemo. V 
nadaljevanju in razmiku nekaj dni smo na skupnem 
medgeneracijskem srečanju članov in članic ter naših 
sodelavcev in prostovoljcev dali poudarek druženju 
in sodelovanju med generacijami. Tako se zbližajo 
interesi, izmenjajo takšne in drugačne izkušnje. Tudi 
tokrat se je izkazalo naše mednarodno sodelovanje, saj 

SPRETNOSTNE VOŽNJE 

TUDI NA MEDNARODNI DAN STAREJŠIH 
NISMO POZABILI 

Sklop prireditev in dogodkov v Prekmurju 

Že ustaljena in tradicionalna je športna aktivnost, katere soorganizator je DP Prekmurja in Prlekije 
skupaj z AMD Štefan Kovač iz Murske Sobote. Čeprav vsako leto potekajo razne aktivnosti, se ravno v 
tem času datumi prekrivajo, zato je prav na našem vsakoletnem reliju udeležba malce slabša. 

Ne smemo pozabiti na starejšo populacijo članstva – ne nazadnje imamo v naših programih zajeto 
tudi sekcijo starejših. Kot nadaljevalni sklop strokovnih predavanj je bila tokrat tema Spomin in sta-
ranje – kaj moramo vedeti o demenci. 

Prav tako smo bili aktivni ob tednu mobilnosti v 
sklopu prireditev Evropskega tedna mobilnosti v  MO 
MS pod sloganom Potujmo drugače. Ob pohodu 
skozi mesto smo hkrati opozarjali na razne ovire, s 
katerimi se srečujemo vsak dan, med drugim imamo 
onemogočen tudi vstop na železniški peron

se prijatelji iz sosednjega hrvaškega društva prav radi 
udeležujejo naših aktivnosti.  Zavedati se moramo, da 
je sodelovanje nujno, čeprav se razlikujemo po spolu, 
starosti ali drugačnosti. Ocenjujem, da sprejemanje 
drugačnosti in sprejemanje še vedno aktivnih starejših 
ljudi v okolje in družbo ni samo izraz spoštovanja do 
starejših, ampak tudi izraz spoštovanja nas samih, kar 
bi morali upoštevati vse leto, ne samo enkrat, ko si 
moramo vzeti čas za to priložnost.  

Glede na jesenski čas nista manjkala dišeč pečen ko-
stanj in mošt.

Marija MagdičNaš »socialni« je v klekljanju kar spreten.

Kakršen koli nasvet je dobrodošel.
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S hitrostjo te objame
čuden val topline,

ko čas, ki preživel si skupaj ga,
 nikoli ne mine.

To moj je čas, ki prebila sva ga skupaj.

Če bil bi danes z nami …
Prvi srečni dan bilo je rojstvo,
 verjetno vse se tako začne;

A srečno mladost ima le tisti, 
ki pod srečo je rojen.

Kako hitro mineva čas, ko srečen si.
Življenje pa sestavljajo tudi padci,

a velikokrat je to takrat, ko brez njih zadosti 
gorja se lahko zgodi.

Bil je čas,
ko nisem ti verjela, 

kaj šele poslušala nasvete tvoje bi,
bili za mene kot balon napihnjen z zrakom so bili.

V razprodani športni dvorani so napolnili ušesa 
poslušalcev s prijetnimi zvoki in zadovoljili tudi tiste 
z najzahtevnejšim okusom. Perpetuum Jazzile je 
vokalna skupina, ki jemlje svoje delo zares. Njihova 
glasba je podana s srcem in dušo, ki nagovarja 
poslušalce. Presenetila me je z močnimi ritmi, bogato 
harmonijo in energičnimi zvoki. 

Poleg velike množice obiskovalcev pa smo bili na 
prireditvi navzoči tudi invalidi iz bistriške občine. 
Odmevnega dogodka smo se udeležili Dragica 
Sušanj, Silvana Gombač in Valter Mahne. Zaradi 
močne želje in upanja, da se nam bo uspelo udeležiti 
prireditve, smo čudovitim melodičnim zvokom 
navsezadnje lahko zares v živo prisluhnili. Ker imam 
tudi sama izredno rada glasbo in glasbene dogodke, 
mi je bilo v veselje, da sem lahko obiskala prireditev. 
Tudi mi, čeprav smo ovirani na svoj način in zato 
iz družbe nekako odrinjeni, se radi udeležujemo 
tovrstnih prireditev, kar nas tudi krepi in nam 
omogoča ohranjati stike in vezi z glasbenim in 
kulturnim dogajanjem, ki poteka v domačem kraju. 

Bistriške drobtine v kulturnem življenju 

KONCERT PERPETUUM JAZZILE
Pred nedavnim, natančneje 18. novembra, je v Ilirski Bistrici gostovala skupina Perpetuum Jazzile.

Zahvaljujem se vsem, ki so nam pomagali, da smo se 
tudi mi lahko udeležili tako kakovostnega kulturnega 
dogodka. 

Bilo je nepozabno.
 Dragica Sušanj

Množični obisk koncerta vokalne skupine Perpetuum Jazzile

A šele zdaj, 
ko ta balon nekje na nebu tava med oblaki,

želim si, da ujela bi konico nitke, 
na katero privezan je bil.

Prepozno je, predaleč je od mene,
a vem, da dovolj blizu mene vedno bo, 

ko želela si bom to.

Takrat, ko v življenju bom rabila tvoj nasvet, 
vem, z mano boš, kot bil si vedno,

in z mano bodo vsi trenutki sreče, ko bil ob meni si.

Zdaj vem,
življenje marsikaj ti vzame,

le eno stvar nikoli – to je spomin na tebe, oče,
ta v mojem srcu bo ostal,

če najin balon kje med oblaki bo zaostal. 

Cvetka Pozderec    
DSO Rakičan 
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Kot da so predstavnice nežnejšega spola v našem dru-
štvu celo poletje počivale, so se zdaj zbudile in postale 
aktivne kot že dolgo ne. Vse kaže, da so si na žgočem 
soncu, ki nam ni dalo dihati vse poletje, polnile bate-
rije, saj so vedele, da jih v teh jesenskih dneh čaka kar 
nekaj dela. Že tradicionalno izdelovanje novoletnih 
čestitk za vse člane, sodelavce, prijatelje, podjetja, ob-
čine … in še bi lahko naštevala, ni mačji kašelj in terja 
svoj čas. Pridno ustvarjajo, kljub temu pa so si vzele 
čas in v goste povabile članice sorodnega ženskega 
aktiva, Medobčinskega društva delovnih invalidov iz 
Celja, Zvončnice, pod vodstvom predsednice društva 
Dragice Mirnik. 

Gospe so hitro našle skupni jezik, saj vse zelo rade 
ustvarjajo. Pokazale so si svoje izdelke in druga drugo 
poučile, kako jih izdelujejo. Obljubile so si, da se sre-
čajo v prostorih Društva delovnih invalidov, takoj ko 
mine veseli december in ko opravijo vso delo, ki so si 
ga naložile. Kot rečeno, pa jih topel oktober ni pustil 
ravnodušnih, saj so si utrgale dan, da si odpočijejo od 
dela, in se odpravile na izlet na obalo.

Medtem ko so gospe pridno delale, pa so se moški ve-
selili. No, naj jim bo. Po dolgi sezoni atletike in pred 
začetkom kegljaške sezone so se sprostili na kosta-
njevem pikniku, ki ga je organiziral Marjan na svojem 
domu na Trojnem pri Laškem. Marjan je poskrbel za 
vreme in kostanje, fantje pa so prinesli obilo dobre 
volje. Da prostovoljstvo nima meja, čeprav bi za ka-
kšnega prostovoljca več kdaj pa kdaj tudi dušo dali, 
dokazuje pripravljenost našega predsednika Janeza. 

Sam se je namreč odločil podpreti projekt Simbioz@, 
katerega namen je z medgeneracijsko pomočjo dvi-
gniti računalniško pismenost starejših. Janez kot stro-
kovnjak na področju računalništva pravi, da je na teh 
delavnicah, kjer je starejše poučeval o osnovah raču-
nalništva, preprosto užival.

O Hrovatinovem memorialu je bilo že veliko napisa-
nega pa tudi veliko slišanega. Zato mi ne zamerite, če 
z veliki črkami še enkrat napišem, da je naše društvo 
spet DRŽAVNI PRVAK ekipno! In ko že govorimo o 
zmagah, je tu še ena, čeprav iz čisto drugega lonca. 
Da, prav ste prebrali, lonca. Kot že pred mnogo leti 
smo spet kuhali v Oseku, kjer DPSŠ organizira tradici-
onalno golažijado. Vsako leto se tudi trudimo zmagati 
v kuhi golaža – in tokrat nam je celo uspelo. Saj ne da 
bi dvomili, vendar nas je ob vseh kuharskih mojstrih, 
ki so nas obkrožali, res malo skrbelo, a tokrat po nepo-
trebnem. Kuhar Zoran in ekipa, čestitke! Še ena zmaga 
je bila sladka, ko smo ribiče kljub enakemu številu točk 
ob koncu sezone premagali v teži nalovljenih rib. Na 
zmago pa ne morejo računati naši košarkarji, če bodo 
tekmovanja v ligi ZPS nadaljevali s takim tempom, kot 
so sezono začeli. 

Že res, da se je leto začelo zelo slabo, saj smo ostali 
brez javnega delavca in tako tudi brez pomoči pri pre-
vozih, smo pa zato bili toliko uspešnejši pri pridobi-
vanju prepotrebnih sredstev za zapolnitev te luknje. 
Tako smo lahko v zadnjem četrtletju za določen čas 
zaposlili voznika. Jože se je imel čas v delo uvajati že 
prej, ko je prek programa Družbenokoristnih del na 
našem društvu »oddelal svoj davek državi«. Program 
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Pridne članice

Zoki in njegova zmagovalna ekipa

KONEC LETA Z GRENKIM PRIOKUSOM
Dolga topla jesen na Celjskem

Medtem ko se je prestolnica novembra že kopala v megleni sivini, nas je na štajerski strani Trojan še 
vedno grelo toplo jesensko sonce. Tako smo si lahko privoščili aktivnosti, ki bi jih sicer zaradi zime, 
mraza ali morebitnega snega morali odložiti do pomladi.
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bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj se je pokazal 
kot dobra različica morebitnega prostovoljstva na eni 
strani in javnih del na drugi. 

In kaj smo na koncu leta počeli mi, člani? Pridno 
smo podpisovali in zbirali podpise v podporo refe-
rendumu, v upanju na čim večje število glasov proti 
spremembam Zakona o lastninskem preoblikovanju 
loterije Slovenije. Zdaj pa tiho čakamo na izid in se 
sprašujemo, ali bomo novo leto spet začeli z okrni-
tvijo naših posebnih socialnih programov, kot se je to 
zgodilo letos ob izgubi javnih del?! Če bo šlo po tej 

tirih naprej, se lahko odkrito bojimo vseh prihodnjih 
začetkov novega leta.

In ostaja grenak priokus. Žal smo se ob izteku leta zelo 
nepričakovano morali posloviti od dobrega prijatelja, 
člana Slavka Mikca, ki nam bo vsem ostal v spominu 
kot velik športni navdušenec, vedno pripravljen sode-
lovati in poizkusiti kaj novega. 

Slavko, počivaj v miru!

Barbara Slaček

stopanja, komunikacije, stand-up 
komedije in improvizacije: Marko 
Korenjak – trener komunikacije in 
NLP coach, odlični slovenski stand-
up komik Tin Vodopivec in Tomaž 
Koštomaj, organizator, motivator 
in idejnik. S svojim znanjem pa jih 
bodo dopolnili tudi psihologi, so-
cialni pedagogi, strokovnjaki s po-
dročja prometa …

Vpeti pa smo tudi v številna so-
delovanja z lokalno, regionalno 
in nacionalno skupnostjo, kjer so-
delujemo na različnih prireditvah 
in dogodkih. Poleg največjega in 
hkrati najodmevnejšega dogodka 
v letošnjem letu – organizacije 1. 
mednarodne strokovne konfe-
rence ProRoad Safety 2011, ozko 
usmerjene v področje varnosti v 

preostale v letu 2011, jih je bilo po 
vsej Sloveniji skupaj prek 50.

Da so inovativne interaktivne de-
lavnice za mlade zanimive, jih ne-
nehno strokovno nadgrajujemo, 
se stalno izobražujemo in izpo-
polnjujemo znanja predavateljev 
s tečaji komunikacije, motivacije in 
aktivnega dela z mladimi, paraple-
giki trenerji varne vožnje, strokov-
njaki s področja prometa, psiholo-
gije, mladinskega dela.

Med šolskimi počitnicami in na 
začetku letošnjega šolskega leta 

smo zato začeli s siste-
matičnimi mesečnimi 
internimi izobraže-
vanji predavateljev v 
Akademiji Še vedno 
vozim – vendar ne 
hodim (s tem pa na-
daljevali lanskoletna 
izobraževanja in iz-
popolnjevanja znanj 
predavateljev). Delav-
nice so doslej vodi-
li trije strokovnjaki s 
področja javnega na-

Osnovno poslanstvo gibanja še na-
prej ostaja inovativno, neformalno 
izobraževanje mladih o varnosti 
v cestnem prometu in posledicah 
prometnih nesreč. Skozi različ-
ne resnične, a slikovite osebne 
zgodbe invalidov, ki so zaradi 
prometne nesreče prikovani na in-
validski voziček ali kakor koli druga-
če poškodovani, je doslej pomen 
strpne vožnje in upoštevanja pro-
metnih predpisov spoznalo že sko-
raj 12.000 mladostnikov. Samo v 
letošnjem šolskem letu smo tako 
opravili že 18 inovativnih interak-
tivnih delavnic, če pa prištejemo še 

ODGOVORNO POSLANSTVO ČLANOV 
GIBANJA
Gibanje Še vedno vozim – vendar ne hodim postaja čedalje pomembnejši akter, ki inovativno pristopa 
k izboljšanju prometne varnosti na naših cestah. Priznanja za kakovostno delo prihajajo od povsod – 
tako iz Slovenije kot tudi iz tujine.
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cestnem prometu, o kateri je bilo 
več govora v eni prejšnjih številk 
Paraplegika, smo se lotili tudi dru-
gih dogodkov. Na enem kraju smo 
združili strokovnjake, ki aktivno 
soustvarjajo prometno varnost 
pri nas. Na razpravi z naslovom 
Ustvarjajmo vrednoto varne vo-
žnje skozi vseživljenjsko učenje, 
ki je potekala 2. septembra 2011 
v okviru Auto-Motor Showa Lju-
bljana, smo jim zastavili vprašanje: 
Ali je v današnji družbi mogoče 
ustvariti vrednoto varne vožnje 
in kako naj se tega lotimo?

Prof. dr. Marko Polič s filozofske 
fakultete, Mitjan Bizjak iz Javne 
agencije RS za varnost prome-
ta, mag. Robert Gril iz Izpitnega 
centra Celje, naš najuspešnejši reli 
voznik in pobudnik številnih pre-
ventivnih akcij Andrej Jereb ter 
naš član in predsednik Društva pa-
raplegikov JZ Štajerske Janez Hu-
dej so se strinjali: vrednoto varne 
vožnje je mogoče ustvariti le, če 
bomo uvedli sistematični sistem 
usposabljanj, ki bo čim prijaznejši 
do uporabnikov. Hkrati pa bomo 
postali in ostali odličen zgled vsem 
preostalim udeležencem v ce-
stnem prometu. Celoten posnetek 
razprave si lahko ogledate tudi na 
našem spletnem mestu:
http://vozim.si/sl/vsebina/68-Do-
godki.html. 

Vsa našteta prizade-
vanja so prispevala 
k temu, da so vodjo 
gibanja Davida Raz-
borška septembra 
izvolili v Odbor za 
preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu 
Republike Slovenije, 
ki je stalno posvetoval-
no telo Javne agencije 
RS za varnost prometa. 
S tem smo postali še 
pomembnejši partner in aktivni 
soustvarjalec slovenske politike 
varnosti v cestnem prometu.

Ne nazadnje pa smo se zaradi svo-
jega delovanja v prid mladim, nji-
hovim učiteljem in širši javnosti 
prijavili na razpis za Slovensko na-
grado za družbeno odgovornost 
Horus 2011. Naša nesebična pri-
zadevanja, da bi s pomočjo lastnih 
izkušenj spremenili srca mladih in 
povečali njihovo zavedanje o po-
menu upoštevanja cestnoprome-
tnih predpisov, so strokovno žirijo 
prepričala, saj nas je med zavodi 
uvrstila med finaliste. Na včeraj-
šnji podelitvi nagrad smo prejeli 
posebno priznanje za uvrstitev 
med finaliste v kategoriji zavodov 
in ponosno čestitali prejemniku 
nagrade Zavodu Naprej – zavod 
za varstvo, rehabilitacijo in kvali-
teto življenja po poškodbi glave, 

s katerimi smo se že dogovorili za 
možnosti sodelovanja.

Naša prizadevanja lahko na kratko 
strnemo v dve izjavi slušateljev: 
»Najbolj se mi je vtisnilo dejstvo, da 
nepremišljene odločitve lahko za 
vedno spremenijo življenja nam in 
ljudem okoli nas, kadar povzroči-
mo/jo prometne nesreče, ki se lahko 
končajo z invalidnostjo in pa tudi s 
smrtnim izidom.«

»Zelo ganljiva predstavitev, resnično 
se zamisliš nad kvaliteto življenja. 
Mislim, da izvajate odlično delo, s 
tem da ozaveščate mlade o prome-
tni varnosti.«

Zavedamo se našega odgovorne-
ga poslanstva in si prizadevamo, 
da bi vsak mladostnik med 15. in 
20. letom starosti vsaj enkrat slišal 
pričevanje sovrstnika, ki je žrtev 
prometne nesreče. Tako vplivamo 
na njih, spreminjamo njihova 
srca in spodbujamo, da bo varna 
vožnja postala vrednota.

Naše delovanje lahko spremljate 
na spletnem mestu www.vozim.si 
ali se prijavite na eVOZIM – elek-
tronske novičke gibanja »Še ve-
dno vozim – vendar ne hodim«, 
ki bodo mesečno zapolnile vaš ele-
ktronski nabiralnik z našimi najbolj 
aktualnimi novicami.

Anja Zagomilšek
VOZIM, zavod za inovativno izo-

braževanje o varni vožnji,
nosilec projekta "Še vedno vozim - 

vendar ne hodim"
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Pri preprečevanju preležanin so zelo pomembne 
skrbna nega in higiena ter čistoča vseh delov telesa, 
ki so neprenehoma izpostavljeni pritisku na podlago. 
Najbolj izpostavljeni deli so peta, prsti, trtica, boki, 
zatilje ... 

Osnovni razlog 
za nastanek te-
žav je neprekr-
vljenost delov 
telesa, ki ob 
stalnem pritisku 
najprej pordeči-
jo. Če takrat ne 
ukrepamo, bo 
kmalu zatem v 
globini začelo 
nastajati vnetje, 
ki bo počasi pro-
diralo proti po-
vršini, in nastala 
bo zelo boleča 
rana, ki se zelo 
težko in dolgo 
zdravi. Da bi se 
izognili trpljenju 

in dolgotrajnem ležanju, je treba skrbno nadzorovati 
vse kritične dele telesa, ki so najbolj ogroženi. Poskr-
beti moramo za ustrezne antidekubitusne blazine, ki 
preprečujejo nastanek ran ali preležanin ter kritične 
dele masirati in ustrezno negovati.

Nismo vsi ljudje enako dovzetni za nastanek teh 
težav, toda če se preležanine pojavijo, se moramo 
skrbno držati navodil in se potruditi, da se čim prej 
pozdravimo. Skrbeti moramo zase in za svoje zdrav-
je, saj je to naše največje bogastvo.

Franci Škrbina
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Zbrani v društvenih prostorih

Marta Gantar, viš. med. ses., ET

Strokovno predavanje 

PREDAVANJE O NEGI INVALIDOV IN 
PREPREČEVANJU PRELEŽANIN
24. oktobra 2011 smo v prostorih društva organizirali predavanje s področja preventivnih 
zdravstvenih programov na temo nege invalidov in preprečevanju preležanin (dekubitusov). Temo 
nam je predstavila Marta Gantar, višja medicinska sestra, ET.

Gastritis:
Bakterija heliobakter pilori je stalno 
prisotna v želodcu, če pa se stanje 
v želodcu spremeni in se pojavi 
gastritis, se število teh bakterij 

OHRANJANJE ZDRAVJA
Predavanje mag. Jože Kukmana

prebavili podedovane. Pogosto 
je bolečina v trebuhu posledica 
uživanja preobilne, premastne 
hrane pa tudi nepravilna in neredna 
prehranska navada.

Bolezni prebavil

Bolezni prebavil so velikokrat 
leglo drugih bolezni. Zmotno 
je tudi mišljenje, da so težave s 

Po programu del že nekaj let v času, ko se dopusti končujejo in je na pragu prihajajoča jesen ter z 
njo razne težave, organiziramo predavanje, ki je za nas najpomembnejše: kako si vsaj malo lahko 
pomagamo do boljšega počutja. Že nekaj let nam z bogatimi izkušnjami iz farmacije in zdravilnih 
zelišč svetuje in nas poučuje mag. Jože Kukman. Letos smo se posvetili težavam s prebavili, ki so pri 
nas bolj ali manj stalne.
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odvajanega blata, ki je v takem 
primeru črne barve. Takrat je nujno 
takoj poiskati zdravniško pomoč.

Enako je tudi, če v blatu opazimo 
svežo kri, kar je lahko znamenje, 
da so v črevesu polipi, ki jih je treba 
čim prej odstraniti; seveda to opravi 
zdravnik v bolnišnici. 

Hemoroidi:
Hemoroidi nastanejo zaradi tankih 
sten žil v črevesju in so lahko zelo 
moteča težava. Pri tem si lahko 
lajšamo bolečino z ognjičevim 
mazilom. Zelo zdravilno je tudi 
šentjanževo olje, kopeli iz preslice 
ali obkladek na predel hemoroidov. 
Hemoroidi so zelo nadležni in je 
nujno potrebno uravnavanje s 
prehrano.

Za pravilno prehrano je potrebno 
pravilno uravnoteženje živi l , 
razporejenih v več manjših obrokov, 
in veliko sadja ter zelenjave.

Bernarda Zorko

poveča, kar težave in bolečine v 
želodcu še povečuje. 

M alo  s i  lahko pomagamo z 
uživanjem nekaterih čajev, kot so 
čaj iz prave kamilice, poprove mete, 
janeža, kumine in še nekaterih 
drugih zelišč.

Veliko težav z bolečinami v trebuhu 
je posledica nepravilne in neredne 
prehrane. V preteklosti so bile 
življenjske navade ljudi drugačne 
in pravilnejše. Kljub temu da je 
bil večji del opravil ročnih in brez 
veliko strojnih pripomočkov, so 
ljudje imeli pet rednih obrokov 
hrane, čeprav je bila preprosta. 
Zato so imeli tudi tovrstnih težav 
veliko manj. Danes pa si marsikdo 
ne vzame časa za pravočasne in 
primerne obroke, zelo velikokrat 
pa ljudje tudi čezmerno pijejo 
alkohol, kadijo ali celo jemljejo 
mamila, zlasti mladi, kar vsekakor 
ne pripomore k zdravemu življenju.

Zaprtje:
O patološkem zaprtju govorimo, 
če oseba ne odvaja pet ali več dni. 
Danes je lahko razlog za zaprtje 
tudi uživanje večjega števila zdravil, 
ki tudi vplivajo na prebavo. Če 
tovrstne težave nastopijo, si najprej 
pomagamo z nekaterimi domačimi 
zdravili ali kompoti iz suhega sadja, 
kot so suhe slive, suhe fige ter čaji iz 
bazilike, poprove mete, čaj iz lubja 
krhlike, ki pa mora zoreti eno leto, 
da je učinkovit. Med čaji je zelo 
učinkovit tudi čaj sena, ki pa raste 
v vzhodnem Sredozemlju.
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Predavatelj Jože Kukman

Predavanje je potekalo v prostorih društva.

Driska:
O driski govorimo, kadar ta traja 
več kot en dan. Ni pa vsaka driska 
tudi patološka: če smo na primer 
zaužili pokvarjeno hrano, je driska 
obrambni mehanizem, da se telo 
obvaruje pred toksini, ki bi lahko 
povzročili še veliko večjih težav. Čaji, 
s katerimi si pomagamo, so ruski čaj, 
čaj iz hrastove skorje, živalsko ali 
medicinsko oglje, ki ga v zadnjem 
času zelo uspešno nadomešča 
raztopljena glina, primerni pa so 
tudi čaj iz trpotca, žajblja, riževa 
voda.

Za tovrstne težave je zelo pripo-
ročljivo uravnavanje prebave z 
uživanjem zmletih lanenih semen, 
otrobov, ki se v prebavilih napnejo 
in s količino povzročijo pravilno 
odvajanje.

Bruhanje:
Pri težavah z bru-
h a n j e m  s i  p o -
magamo s čaji iz 
melise ali pelina, 
vendar ne namo-
čenega v alkoholu. 

Rana na želodcu: 
Da imamo rano 
n a  ž e l o d c u , 
u g o t o v i m o  p o 
spremenjeni barvi 
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POSLANSTVO DP LJUBLJANSKE POKRAJINE

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine že nekaj 
let po izobraževalnih ustanovah opravlja svojevrstno 
poslanstvo. S programom ozaveščanja in preventive, ki 
smo ga poimenovali Različnost je zakon, učencem, di-
jakom, študentom in učiteljem v obliki delavnic (utrip 
društva, ročne spretnosti, slikanje z usti, šport, ples na 
vozičkih, vožnja po poligonu z arhitekturnimi ovirami) 
predstavljamo dejavnost društva ter življenje in delo 
paraplegikov in tetraplegikov. Toda glavni namen teh 
predstavitev je mladim predstaviti in jih opozoriti na 
vzroke, ki so nas privedli na invalidski voziček, in na 
njihove hude posledice. Med njimi še posebej opozar-
jamo na prometne nesreče, ki so najpogostejši vzrok 
naše hude invalidnosti. Povemo naj, da so v zadnjih 
letih prometne nesreče »krive« za dobro tretjino vseh 
naših poškodb in obolenj. Na delavnicah udeleženci 
tudi praktično sodelujejo.

Ob predstavitvi številnih aktivnosti društva udeleženci 
spoznajo, da se življenje po poškodbi hrbtenjače ne 
konča in da je treba izkoristiti vse, kar nam drugačno 
življenje ponuja.

V novem šolskem letu je ljubljanska predstavitvena 
ekipa obiskala OŠ Venclja Perka v Domžalah (dvakrat), 
OŠ Bežigrad, OŠ Bičevje, OŠ Poljane, Srednjo vzgoji-
teljsko šolo in Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani. V 
društvu smo prepričani, da je to za slušatelje nekakšna 
življenjska izkušnja, prav gotovo pa koristen in poučen 
napotek za varnejše življenje. Če pa bomo z opozorili 
koga obvarovali pred morebitno nesrečo, smo pa 
že dosegli velik namen. Več o teh akcijah lahko med 
novicami preberete na spletni strani društva, www.
drustvo-para-lj.si.

HUMANITARNA AKCIJA ZA NAKUP KOMBIJA

Pri društvu imamo za prevoze članov dva kombija, 
ki na leto prevozita več ko 90.000 km. Čas hitro teče, 
hitro pa se nabirajo tudi kilometri. Zato ima starejši 
mercedes že devet let, števec pa kaže več kot 440.000 
prevoženih kilometrov. Stroški vzdrževanja so čedalje 
večji, zato smo na začetku novembra začeli humani-
tarno akcijo zbiranja denarja za nov kombi. Predvide-
vamo, da nas bodo pri tem podprle občine, v katerih 
živijo naši člani in različni donatorji. 

S prošnjo za pomoč se obračamo tudi na vas. Hvaležni 
vam bomo, če boste s prispevkom pomagali našim 
članom pri vključevanju v njihovo kakovostnejše 
življenje. Prispevke lahko nakažete na TRR št. 03170 
1003169118 s sklicem 2012.

S ČLANI DRUŠTVA SE SREČAMO ŠTIRIKRAT NA 
LETO

Nekoliko bolj uradno je srečanje članov na Občnem 
zboru, veselo ob izteku leta, vmes pa zanimivo 
spomladansko in jesensko srečanje, ki ju vsakokrat 
pripravimo v drugi občini. Tokrat nas je na jesenskem 
srečanju 17. septembra v prostorih gasilnega doma v 
Dragomeru gostila Občina Log-Dragomer. 

Program, ki ga pripravimo ob takih priložnostih, je bil 
pester in zanimiv. Na tokratnem srečanju je najprej 
nekaj lepih slovenskih narodnih pesmi zapel družin-
ski kvartet Plevnik, zatem pa je vse navdušila komaj 
petnajstletna in že odlična violinistka Petra Herič. 
Navdušila pa je tudi odlična imitatorka v vlogi Helene 
Blagne, Zlate in popularne čistilke Fate. Res dober pro-

Slikar Silvo je pokazal slikanje z usti, Ana in Marija pa 
ročne spretnosti.

Kombi se je postaral in prevozil več kot 440.000 km

UTRINKI IZ DELA DP LJUBLJANSKE 
POKRAJINE
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obiskovalci so praktično poskusili, kakšne preglavice 
nam še vedno vsak dan povzročajo arhitekturne ovire. 
Kakšne napake s prestrmimi klančinami še vedno de-
lajo načrtovalci, se je praktično prepričal tudi evropski 
poslanec Lojze Peterle, ko se je po vseh treh z inva-
lidskim vozičkom zapeljal skozi »vhodna vrata«. Pred-
stavitev je spremljal tudi župan MOL Zoran Janković.

DAN BREZ AVTOMOBILA

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine že vsa leta 
sodeluje na Dnevu brez avtomobila, ki ga v Ljubljani v 
okviru Evropskega tedna mobilnosti pripravlja MOL. 
Letos smo se 22. septembra z našimi dejavnostmi 
skupaj s Civitas elan predstavili na njihovi stojnici. 

Nekateri mimoidoči so se z invalidskimi vozički lahko 
malo zapeljali po Prešernovem trgu in spoznali kratek 
utrinek našega življenja, drugi so občudovali slikanje 
z usti, ki ga je predstavljal naš slikar Željko Vertelj. 

»Potujmo drugače« je bil moto osrednje prireditve, 
poudarja pa drugačne načine mobilnosti in pogona 
vozil, zato da se zmanjša naša odvisnost od nafte. Le-
tos je tako kot že pred nekaj leti sodelovalo okrog 30 
slovenskih občin, ki so v središču svojih mest zaprle 
ulice za avtomobile in spodbujale hojo, kolesarjenje 
in uporabo javnega prevoza. 

V popoldanski paradi Civitas elan, ki je potekala od 
Krakovskega nasipa do Kongresnega trga, so ko-
lesarili naši ročni kolesarji, posebno navdušenje in 
velik aplavz pa je dobila plesna skupina Zebra, ki je 
že dosegla velike uspehe, tudi svetovni vrh. Parado 
sta si ogledali tudi delegaciji srbskih in makedonskih 
paraplegikov, ki so se tiste dni mudili na obisku v 
Sloveniji. Bili so navdušeni!

gram, ki smo ga vsi z navdušenjem spremljali. Obiskal 
in pozdravil nas je tudi župan Mladen Sumina, ki je 
predstavil občino in njene aktualne dogodke. Seveda 
pa ni treba posebej omenjati napitkov, dobre glasbe in 
specialitet na žaru, ki smo jih sami pripravili, postregle 
pa osebne asistentke. 

OB TEDNU ARHITEKTURE TUDI NAŠE DRUŠTVO

Združeni narodi so prvi ponedeljek v oktobru razglasili 
za Svetovni dan habitata. Letos je bil že petnajsti po 
vrsti in v okviru dogodkov je Zbornica za arhitekturo 
in prostor Slovenije organizirala teden arhitekture.
V letošnjem letu so kot del programa v Hiši arhitekture 
organizirali dogodek Odprte hiše Slovenije, s katerim 
so vsakomur omogočili ogled kakovostne arhitekture 
in predstavili prednosti kakovostnega prostora in 
trajnostne gradnje. 

Sredi dogajanja se je na Šuštarskem mostu v Ljubljani 
z nekakšnim »poligonom« predstavilo tudi naše dru-
štvo. Poligon so sestavljale tri klančine (zelo strma, 
strma in primerna) in vhod v preozek prostor. Številni 
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Evropski poslanec Lojze Peterle je praktično preskusil arhi-
tekturne ovire, s katerimi se vsak dan srečujemo.

Vse je navdušila komaj petnajstletna in že odlična violi-
nistka Petra Herič.

V paradi so sodelovali tudi naši »kolesarji«.
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V PRIJETNI DRUŽBI TUJIH PROSTOVOLJK

DP ljubljanske pokrajine je ob podpori Zveze para-
plegikov Slovenije, donatorjev in Zavoda Voluntarat 
30. avgusta uspešno končalo že 8. tradicionalni Tabor 
mladih paraplegikov, tetraplegikov in tujih prostovolj-
cev. Tabor je potekal od 23. do 30. avgusta v Domu 
paraplegikov v Semiču, nekaj prijetnih dni pa so ude-
leženci preživeli tudi v Domu paraplegikov v Pacugu. 
Mladi paraplegiki in tetraplegiki so v družbi štirih 
prostovoljk iz Madžarske, Albanije, Španije in Švedske 
preživeli osem zanimivih dni, se izpopolnjevali v an-
gleškem jeziku in opravili kar nekaj koristnega dela. V 

Domu paraplegikov v Semiču so prepleskali stene in 
tla okoli paviljona, prav tako sam paviljon in drvarnico, 
očistili pa so tudi hišo. Iz cvetličnih lončkov so izdelali 
tudi nekakšna »zavetišča« za izredno koristne strigalice 
(njihova najljubša hrana so listne uši) in jih razobesili 
po mladem sadovnjaku. V Domu paraplegikov v Pacu-
gu so očistili nekaj kletnih prostorov in oken. 

Na poti v Pacug so si ogledali slovensko prestolnico 
(za nekaj časa se jim je pridružil tudi župan Zoran Jan-
ković) in se z ladjico po Ljubljanici popeljali do Livade. 
Nato so si ogledali Piran in njegov akvarij, zatem nočni 
Portorož, ob vračanju pa obiskali Postojnsko jamo in se 
ustavili še v Novem mestu pri Društvu Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja, kjer so jih lepo sprejeli in pogostili. 
Osmi tabor je torej zaznamoval koristno, pestro in 
zabavno prostovoljno delo.

NAŠI KUHARJI NA GOLAŽIADI V OSEKU

Na tradicionalni GOLAŽIADI, ki jo v Paracentru Osek 
pri Sveti Trojici vsako leto pripravi DP severne Štajer-
ske, sta se v kuhanju golaža poskušali kar dve naši 

D
P 

lju
b

lja
ns

ke
 p

o
k

ra
jin

e

ekipi. V prvi sta kuharske veščine pokazala Jasmin 
Sabljakovič in Ibro Bradarič, v drugi pa Zlatko Bernašek 
in Jože Globokar.

Letošnja golažiada se je 10. septembra 2011 začela ob 
šilčku domačih »zdravil«, predsednik društva, Alfred 
Lasetzky, pa je pozdravil navzoče in vsem sedmim 
ekipam zaželel kar najuspešnejše kuhanje dobrega 
golaža. 

Po sekljanju čebule, brbotanju v kotličkih in prijetnih 
vonjavah so bile dobrote po dobrih dveh urah pri-
pravljene za ocenjevanje. Župan Svete Trojice Darko 
Fras in župan Hoče Slivnica Jože Merkuš sta imela kar 
težko delo, da sta izbrala najboljše ekipe. Po temelji-
tem pokušanju sta le določila, da je najboljši golaž 
skuhala ekipa DP jugozahodne Štajerske, druga je 
bila naša druga ekipa, tretja pa ekipa DP Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja. Preostale ekipe so vse osvojile 
četrto mesto.

Lepo in prijetno srečanje je s poskočnimi vižami na 
harmoniki popestrila Špela Pokeržnik.

USVOJILI SMO OSNOVE FOTOGRAFIRANJA

V Domu paraplegikov v Pacugu smo 1. in 2. oktobra 
pripravili dvodnevni fotografski tečaj. Vodil ga je velik 
poznavalec fotografiranja in fotografskih aparatov 
Stane Grof, udeležilo pa se ga je skoraj dvajset naših 
tečajnikov. Želeli so spoznati čar fotografiranja in iz-
vedeti kaj več od avtomatske nastavitve, ki jo imajo 
prav vsi novejši fotoaparati.

Moto tečaja je bil: FOTOGRAFIJO NAREDI ČLOVEK, NE 
FOTOAPARAT! Drugo pomembno pravilo za dobro 
fotografijo pa je, da svoj fotografski aparat in njegove 
zmožnosti kar najbolje spoznamo. Toda brez vaje in 
še enkrat vaje ter številnih možnosti nastavitev vsaj 

Cvetlične lončke z natlačenim senom so razobesili po 
mladem sadovnjaku. V njih se bodo naselile strigalice in 
vsak dan »pospravile« par tisoč ličink škodljivcev.

Glavni kuhar naše druge ekipe Zlatko Bernašek
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pripomočkov, s katerimi lahko samostojno fotografi-
rajo tudi težje gibalno ovirani tetraplegiki. Tečaj je bil 
res uspešen in v teh dveh dneh smo usvojili kar precej 
znanja. Na koncu tečaja smo se dogovorili, da bomo 
pri društvu ustanovili fotografsko sekcijo.

NA VIŠKEM ŽABJEM TEKU

Trije športniki društva – Zdenko Horgas, Tilen Kocjan-
čič in Štefan Glavan – so se na specialnih vozičkih 17. 
septembra pridružili učencem OŠ Vič na tradicional-
nem Žabjem teku. 

Naši »kolesarji« so učencem sledili po viških ulicah 
v vsaki drugi skupini, bodrili in pozdravljali pa so jih 
številni gledalci, med njimi tudi župan MOL Zoran 
Janković.

Jože Globokar

na začetku svojega fotografiranja ne bomo dobili 
kvalitetnih fotografij. In na tečaju smo usvojili to 
osnovno znanje. Res je, da imajo vsi digitalni fotoa-
parati avtomatsko nastavitev in ni treba drugega kot 
pritisniti na sprožilec, in fotografija je narejena. Toda 
za fotografiranje v nekoliko slabših razmerah je treba 
vedeti kaj več. Najpomembnejše je, da vemo, kaj je 
zaslonka, kako se nastavi čas in kako na fotografijo 
vplivajo vrednosti ISO. Seveda prav te nastavitve in 
njihove številne kombinacije odločilno vplivajo na 
kakovost in dobro fotografijo. 

Poleg tega je Stane tečajnikom na kratko predstavil 
zgodovino fotografiranja, fotoaparate (največ besed 
namenil digitalnim aparatom), zvrsti fotografiranja, 
programske nastavitve, spominske kartice, baterije 
itd. Nato smo se vsak s svojim aparatom »zapodili« v 
okolico doma in slikali in slikali.

Naslednji dan je naš predavatelj imel kar veliko dela, 
da je vse te številne fotografije spravil na računalnik 
in da smo jih skupaj pregledali. Ob ogledu slik smo se 
učili na napakah, ki jih najpogosteje delamo. Največ jih 
je bilo pri izbiri kadrov, zato je treba veliko pozornosti 
posvetiti tistemu, kar želimo ujeti v objektiv. Že maj-
hen korak vstran in posnetek dobi boljšo kompozicijo. 
Med tečajem smo spoznali tudi računalniško obdelavo 
slik v programu Picasa, ki nam ponuja že kar veliko 
različnih možnosti, da nekoliko slabšo fotografijo 
ustrezno popravimo in izboljšamo. Zelo koristne so 
tudi vse informacije o vsaki fotografiji posebej, ki jih 
Picasa pokaže.

Zlati rez, številne kompozicije, osvetlitve in značaje pri 
portretih, družinske fotografije, slike iz narave, slike 
živali, fotografije, posnete z bliskavico, in panoramske 
posnetke pa nam je s projekcijo fotografij in komentar-
jem nazorno prikazal naš član Dejan Mijovič. Dušan 
Ambrož, soorganizator tečaja, pa je predstavil nekaj 
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Stanko Grof nam je razložil različne nastavitve 
fotoaparatov

Mlade tekače so spremljali tudi naši »kolesarji«.
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Dogodek ni bil prvi te vrste, saj smo v Mlinih že stari 
znanci, vendar je bila druščina prvič tako pisana. 
Na taboru so namreč prvič sodelovali potapljači in 
inštruktorji iz Rusije, Slovenije, Hrvaške ter Bosne in 
Hercegovine (Beli miš). Večnarodnost se je pokazala za 
odlično, saj smo poleg različnih stilov potapljanja (brez 
uteži in podobno) lahko okusili vse – od slavonskega 
kulena, bunk, salam do savinjskega želodca, vse brez 
konzervansov in aditivov. Med pijačami je prednjačila 
»pauzička«, ki so jo ruski kolegi pritovorili iz Moskve 
v dveh družinskih kovčkih. Do popolnosti nas je 
tako ločil le še »štrudelj« gospe Križeve, ki ga zaradi 
objektivne »težave« tokrat ni bilo na meniju.
 
Med več kot stopetdesetimi potopi, ki jih je skupina 
opravila na eminentnih lokacijah, je bil za nekatere 
prvič tudi Taranto. Vsi udeleženci so nabrali nove, 
neprecenljive izkušnje, ruski kolegi pa so končali drugi 
del šolanja za delo s potapljači invalidi (DDI - Disabled 
Diver Instructor), ki ga je priznal tudi C.M.A.S. V času 
tabora smo ruskim kolegom, ki delujejo v fundaciji 
Dostupnaja sreda, podarili invalidski voziček, ki sta ga 
donirala Damjan in Ana.
 
Z akcijo v Dubrovniku se je tudi uradno končala 
letošnja potapljaška sezona. Prihodnja bo drugačna, 

saj boste morali člani kolesarske druščine sami 
poskrbeti zase. Tisti, ki so bili skoraj desetletje z vami, 
odhajajo svojo pot. V desetletju ste se naučili, da 
polna usta razumevanja potapljačev neinvalidov niso 
jamstvo za vaše potapljanje. Danes vas je toliko, da 
se vam ni treba bati prihodnosti. Je že mogoče, da se 
bo zadeva peljala malo počasneje ali pa se za kratek 
čas celo ustavila, vendar vas bo vsaj večina še naprej 
odhajala v morje, saj tam ni vozička in omejitev, ki so 
na suhem.  

Če iz Mlinov niste odšli s figo v žepu in če ste se 
imeli resnično dobro, potem vam zadeve ne bo 
težko ponoviti. Rusi so odnesli s seboj neprecenljivo 
izkušnjo, ki jo bodo razširili povsod, kamor bodo šli, 
in lahko ste prepričani, da bodo naslednjič prvi med 
prijavljenimi. 

Ob koncu bi se zahvalili ZPS, kolegom potapljačem 
in vsem sponzorjem (za nekatere vesta le Damjan in 
Fratar), ki so omogočili tabor.

Branko Ravnak
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Donacija vozička fundaciji Dostupnaja sreda

Iz Mlinov z rusko ljubeznijo ...

MEDNARODNI POTAPLJAŠKI TABOR 
MLINI 2011

Potapljaška pustolovščina

Med 18. in 24. 9. je skupina dvajsetih potapljačev in inštruktorjev, med katerimi jih je bilo kar sedem s 
poškodbo hrbtenjače, uspešno izvedla mednarodni potapljaški tabor v Mlinih pri Dubrovniku.
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Nekateri, pravzaprav dva, jaz in 
Duki, pa sva poleg že znanih izletov 
v Alpe odkrivala našo bivšo »jugo«. 
Vojna je žal naredila svoje, kljub 
temu pa ostajajo nekatere stvari, 
ki jih v našem zahodnem svetu ne 
poznamo več. Kamor koli prideš, si 
domačini kljub delu in ne vem še 
čemu vzamejo čas za vsakega tujca, 
popotnika, avanturista. Prijazne 
besede, klepet, včasih tudi kakšna 
kavica. To smo mi žal že davno po-
zabili in močno upam, da Evropa z 
svojim aparatom, potrošništvom 
itd. …še dolgo ne bo zasužnjila tega 
dela naše nekoč skupne države, po 

Motoristična scena, v katero spada-
mo tudi paraplegiki s svojimi štiriko-
lesniki v okviru ZPS, je popolnoma 
razpadla, družimo se samo še posa-
mezniki individualno, da o kakšnem 
druženju, podpori, odobravanju na 
društveni ravni sploh ne govorim. 
Žalostno. Vse kaže, kot da na nivoju 
društev, Zveze itd. obstaja samo ena 
ali dve interesni skupini, ki imata 
vso podporo društev ali Zveze.

Prav to nezanimanje društev itd. in 
diskriminacija invalidov, konkretno 
paraplegikov, se dogaja tudi v sami 
Zvezi, v društvih. Ja, tudi to je del 
naših problemov v okviru Zveze in 
društev, ki pa jih ti nočejo videti in 
o tem ne želijo govoriti. Kljub vsem 
tegobam pa smo se paraplegiki bolj 
avanturističnih misli letos odpravili 
na kar nekaj zanimivih potepanj. 
Nekateri na štirikolesnikih, nekateri 
pa s svojimi avtomobili. Ni važno, 
kako in s čim, važno je, da nam je 
bilo lepo pri odkrivanju novih krajev 
in spoznavanju novih ljudi. 

Mnogi ne poznate društva, ki poma-
ga motoristom, to je MzM (motoristi 
za motoriste), ki je bilo donator pri 
nakupu invalidskega vozička že 
številnim paraplegikom. To društvo 
vsako leto organizira daljše potova-
nje, ki se ga udeležujejo paraplegiki. 

Letos sem moral to popotovanje 
izpustiti, sta se ga pa udeležila dva 
paraplegika, ki sta s svojimi štiriko-
lesniki delala družbo skoraj stotim 
motoristom. Tokratni cilj je bilo 
mesto treh rek, Passau. Čudovita 
izkušnja, o kateri bosta morda kdaj 
spregovorila Dolfe in Klavdij.

Upam tudi, da bo drugim lastnikom 
štirikolesnikov, ki so se odpravili na 
izlete proti morju, uspelo opisati 
svoje avanture. Škoda bi bilo, da 
ne bi delili teh lepih trenutkov z 
bralci revije Paraplegik, ki že tako ali 
drugače tudi opažajo pomanjkanje 
naših potepuških prispevkov.
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V PRIČAKOVANJU NOVE SEZONE! 
Konec letošnje motoristične sezone

Pa smo spet pri koncu motoristične sezone, ko spomini, slike, lepi trenutki in vse, kar nas dela srečne, 
priplavajo na površje. Skoraj noben popotnik, avanturist, ne more mimo končnega obračuna. Na 
podlagi tega končnega obračuna se postavijo tudi neki okvirni novi načrti, cilji, avanture za nasle-
dnje leto v upanju, da bomo vsaj kolikor toliko zdravi in sposobni nadalnjih podvigov.

Društvo MzM je letos organiziralo potovanje v mesto treh rek Passau, tako da 
sta se skoraj stotim motoristom pridružila tudi dva naša motorista paraplegika.

Na vrhu Grossglocknerja

Poezija v Alpah

Ljubezen je fičo
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kateri imajo – ali imamo – mnogi 
nostalgične spomine.

Skupaj z mojo boljšo polovico sva, 
no, nekaj tudi sam, letos »naštepa-
la« 10.000 kilometrov. Lepih, težkih, 
deževnih, skratka, ostajajo v slikah, 
spominih in srcu.

Načrti za naslednjo sezono so. In 
kot vsako leto čedalje drznejši, 
po kilometrih daljši. Potegnilo in 
prevzelo nas je odkrivati nove, 
bolj skrite kraje, predvsem pa tista 
znana igra adrenalina. Do kod in 
koliko zmoremo, kljub vozičku in 

drugim tegobam, ki jih je v naše 
življenje prinesla invalidnost. Da 
pa zmoremo mnogo in da lahko to 
mejo premikamo znova in znova, 
pa že vemo.

V tem prispevku sem bil bolj kratek, 
zato upam, da bo uredništvo revije 
Paraplegik tokrat omogočilo malce 
več in večjih slik, ki bodo vsaj malce 
prikazale naše avanture.

Jaka

To naj bi bila majhna pozornost in zahvala vsem 
posameznikom, ki so namenili svoj prosti čas in veliko 
prostovoljnega dela v celoten projekt. Rezultati so že 
dobro vidni kot učni vrt dr. Derganca, v prihodnjih 
letih pa tudi kot sladek pridelek. Iz meglene Bele 
krajine in Ljubljane smo se pripeljali v toplo in sončno 
primorsko dopoldne. Prvi postanek je bil v Pacugu; 
tam smo gostom razkazali naš dom, jim predstavili 
programe, ki v domu že potekajo, in jih seznanili s 
celotno vizijo naših dejavnosti v domu. Goste smo 
zatem popeljali na ogled Sečoveljskih solin. Več kot 
uro in pol smo preživeli ob zelo dobrem vodenju 
skozi zgodovino in sedanjost pridelave znamenite in 
odlične Piranske soli. 

Pot nas je nato vodila v idilično in eno najstarejših 
vasic v slovenski Istri – v Krkavče. Že ob vstopu v vas 
nas je z oljčno vejico pričakal gospod Pavel in nas 
nato popeljal po celotni vasi. Najprej smo se ustavili 
pri znanem krkavškem kamnu, ki je domnevno nastal 
nekje v 1. stoletju pr. n. št. Kamen je menda keltskega 
izvora, vendar so tako v zvezi z njegovim nastankom 
kot z njegovim namenom nastale različne teorije. Ob 
predstavitvi teh teorij smo se vsi nasmejali našemu 
vodniku. Ogledali smo si cerkev nadangela Mihaela 
in uživali ob slikoviti pripovedi o življenju in delu 
tamkajšnjih župnikov in njihovih faranov. Po ogledu 
vseh znamenitosti smo se strinjali, da imamo Slovenci 
lahko veliko razlogov za naš ponos.

Skupni izlet smo sklenili na bližnji turistični kmetiji, 

kjer smo čas namenili tudi dogovorom za nadaljnje 
sodelovanje. Utrnile so se nove ideje, o katerih smo 
prepričani, da jih bomo skupaj lahko izpeljali. Upamo, 
da so se sadjarji, vinogradniki, predstavniki občine 
in vsi tisti posamezniki, ki so zaslužni, da smo tako 
obsežen in zahteven projekt pripeljali do konca, med 
nami v slovenski Istri dobro počutili. 

Projekt je dober primer sodelovanja lokalne skupnosti, 
različnih društev in našo Zvezo ter ga lahko uporabimo 
kot primer dobre prakse tudi drugod po Sloveniji.

Jani Trdina
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Ob koncu projekta smo vse prostovoljce povabili na skupen 
ogled našega Doma v Pacugu.

Brez besed

DOBRO SODELOVANJE
Sklenitev projekta Ohranitev sadjarske kulture

Ob koncu projekta Ohranitev sadjarske kulture, ki smo ga z občino Semič, Sadjarskim društvom, 
Društvom vinogradnikov, osnovno šolo Semič in drugimi lokalnimi prebivalci izvedli na našem vrtu 
ob domu v Semiču, smo 10. novembra povabili vse prostovoljce na skupen ogled našega Doma v 
Pacugu in ogled znamenitosti Istre. 
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POUČNO IN ZABAVNO
Obnovitvena rehabilitacija Laško 2011

Ko se spomlad prevesi v vroče poletje in narava pisano 
obarva jesen, je to čas obnovitvene rehabilitacije, s 
katero si človek nabere novo zalogo moči in prijetnih 
spominov. Obnovitvena rehabilitacija ni samo preži-
vljanje časa v zdravilišču, kjer fizioterapevti in drugo 
strokovno osebje poskrbi, da telo spet pride v formo, 
ampak je čas druženja s preostalimi člani in prijatelji, 
s katerimi preživiš nadvse prijeten čas druženja, neu-
mnosti, klepetov in kup novih pogruntavščin, spomini 
nanje pa ti grejejo srce še dolgo v zimo. 

Tako je marsikdo nestrpno čakal, da se je sredi maja 
v zdraviliščih Terme Čatež in Laško začela obnovi-
tvena rehabilitacija. Marsikateri od invalidov si je za 
svojo rehabilitacijo izbral tudi vsem dobro poznano 
zdravilišče Laško. Letos sem pestro ponudbo in utrip 
zdravilišča spoznala tudi sama kot spremljevalka 
invalidne osebe. 

Kot asistentki invalidne osebe se mi je izoblikovalo 
opažanje arhitektonskih ovir in z veseljem sem ugo-
tovila, da je hotel brez teh ovir, tako da s Tino nisva 
imeli neprijetnih težav. Med pohajkovanjem po zdra-
vilišču sem ugotovila, da je del sob v celoti prilagojen 
invalidnim osebam. Čeprav je medicinskega osebja 
primanjkovalo, kar v teh časih, ko vlada recesija, ni nič 
novega, je bilo nadvse prijazno in vedno pripravljeno 
priskočiti na pomoč. Prijaznost sester kljub njihovim 
številnim zadolžitvam in delu ni izginila. V takem pri-
jetnem kolektivu bi tudi jaz z veseljem delala.

Naj napišem nekaj značilnosti o samem mestu Laško. 
V Laškem je nam vsem poznana vodilna slovenska 
pivovarna Laško. Komur pa čas med rehabilitacijo 
dopušča, pa lahko odkriva mesto Laško in njegove 

Pogled na zdravilišče Laško z druge strani reke

bogate kulturno zgodovinske znamenitosti. Veliko 
stvari pa že veste; sama jih nisem vedela toliko, zato 
sem malo brskala po spletu in ugotovila, da na ogled 
čakajo najstarejše orgle v Sloveniji, znamenite freske 
iz 16. stoletja, grob Veronike Deseniške, mestni muzej, 
elektro muzej in muzej rudarstva, obisk Pivovarne La-
ško in tradicija varjenja piva. Tega mi sicer ni uspelo vi-
deti in doživeti, je pa ostala velika želja, da si bom vsaj 
eno ali dve znamenitosti pogledala ob naslednjem 
obisku mesta Laško. Tako pa sem se tokrat prepustila 
ritmu samega zdravilišča in na sprehodu skozi mesto 
se mi je odkrivalo staro in lepo, na kar so Laščani zelo 
ponosni. To jim vidiš v očeh in v pogovoru z njimi. 

Ko sva s Tino prispeli v Laško, sva srečali najine pri-
jatelje in znance. Tako so naju bili veseli Bor, Gašper, 
Marko, Jože in še marsikdo. Veselje ob ponovnem 
srečanje je bilo obojestransko. Jaz pa sem se spoznala 
z Ivano in Zdenko in z njima smo takoj sklenile prija-
teljstvo. Tako je bila naša vesela druščina zbrana in ob 
večerih smo bili kar stalno skupaj. V naš krog družbe 
smo z veseljem priključili še marsikoga drugega in 
vsak je popestril dogajanje. Vsi smo bili dobre volje, 
tako da so se ob večerih razlegale dobre šale in smeh 
je polnil prostor.

Prvi dan našega obiska smo si šli zvečer pogledat 
košarkarsko tekmo. Pozneje sem se na internetu 
pozanimala in ugotovila, da je Košarkarska šola Sev-
nica v sodelovanju s Košarkarskim klubom Zlatorog 
organizirala ogled tekme NLB lige med KK Zlatorog 
Laško in večkratnim evropskim prvakom BC Maccabi 
Electra iz Tel Aviva. Tekma je potekala v dvorani Tri 
Lilije v Laškem. Kot spremljevalka sem sedela tik ob 
igrišču poleg Tine in vseh drugih članov. Tako smo 
imeli najboljši vpogled v tekmo in na njeno dogajanje. 
Tak sedežni red pa ima tudi slabosti, kar smo ugotovili 
med samo tekmo, saj je košarkarska žoga nevarno 
poletela proti meni in sem jo morala z rokami odbiti, 
da ni zadela mene ali pa Tine. Jože pa jo je pogumno 
ujel, da ni zadela še koga drugega. 

Pozneje smo mu rekli, da bi moral žogo kar obdržati, 
ne pa da jo je vrnil. Ob prvem pogledu na gostujoče 
tekmece smo takoj ugotovili, da bo tekma zelo težka, 
saj so bili igralci visoki in močno grajeni, iz oči pa jim je 
sekal plamen borbenosti in tekmovalnosti. Med samo 
tekmo so naši tekmovalci kljub preveliki premoči 
dokazali, da se znajo boriti do zadnjega in da znajo 
častno prenesti poraz, saj je bil na koncu tekme izid 
72:101 za izraelske tekmovalce. Ker sem bila prvič na 
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ko smo stopili skozi vrata restavracije, smo opazili lepo 
pogrnjenem mize in z veseljem smo se usedli za njih. 
V prvem tednu smo šli dvakrat večerjat tja, ko pa sem 
se vrnila tretji teden, sem ugotovila, da so restavracijo 
zaprli in da so bili natakarji razporejeni na delovna 
mesta v zdravilišče ali Thermano Laško. Vse je bilo 
kar malo smešno, saj je bilo videti, kot da me ni bilo 
več mesecev, a sem bila vmes samo en teden doma.

Da bi se naužili svežega zraka in sonca, smo po kosilu 
naredili krožno pot do prvega mostu in čezenj na levo 
stran in po urejeni poti, ki vodi ob reki Savinji, polni rib. 
Jesen je pobarvala listje drevesom, po poti je ležal divji 
kostanj in Jaka nam ga je z velikim veseljem nabral in 
podaril. Oktobrsko sonce nas je še z zadnjimi močmi 
prijetno grelo. Pogled na reko in vse pisane barve je bil 
čaroben. Potka se je na nekem mestu malo dvignila, 
dvig je za vozičkarje pomenil manjši napor, a se jim 
je splačalo, saj se je pot kmalu spustila. Tam pa so se 
naši fantje Jaka, Jan, Marko in Dule pogumno spustili 
po hribu navzdol in uživali ob občutku vetra v laseh. 
Sprehod smo nadaljevali čez most in ga končali v 
supermarketu Tuš, se tam okrepčali, saj se je v sicer 
sončnem, a hladnem vremenu topla pijača nadvse 
prilegla. Sprehod me je napolnil z energijo in z vese-
ljem in domnevam, da tudi preostale. 

Ugotovila sem, da je ob petkih in sobotah poskrbljeno 
za živo glasbo. Tako smo tudi mi več kot uživali ob 
poslušanju skupine, ki je poskrbela, da so ljudje plesali 
in še dolgo bili dobre volje. V ritmu prijetne glasbe je 
bilo naše druženje še prijetnejše in zabavnejše. Uživala 
sem ob dobrih ritmih glasbe in kar malo zaplesala, 
čeprav sede na stolu.

Ker so bili na začetku oktobra lepi topli dnevi, smo po 
kosilu večkrat posedeli na sončni terasi in uživali ob 
pitju kavice ali drugih napitkov. Sonce nas je prijetno 
grelo in klepet je minil v zabavnem druženju z drugimi 
poznanimi gosti.
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Ob dobri družbi so večeri hitro minili

pravi tekmi, je bila izkušnja prijetna in poskušala sem 
se kar najbolje vživeti ter navijati za naše. 

Hitro sem spoznala, da se zdravilišče ponaša z dobro 
gostinsko postrežbo, kar je meni kot veliki ljubiteljici 
vsega dobrega in okusnega nadvse pomembno. 
Prijazno gostinsko osebje je bilo vedno pripravljeno 
ustreči gostom in je imelo zanje zmeraj pripravljeno 
toplo besedo in nasmeh. Tako nama je s Tino natakar 
zadnji večer prinesel pico kar v bife, saj ga je preveč 
skrbelo, da bova šli lačni spat, potem ko sva mu rekli, 
da ni nič takega za večerjo, kar bi nama dišalo. Pa ne 
zato, ker ne bi bilo dobro pripravljeno, ampak zato, ker 
smo se prejšnje dni že dodobra najedli dobrot in tudi 
kuhana večerja nama, nevajenima takšnih večerij, ni 
več dišala. Gostoljubno in domače ozračje je poseb-
no dobro vplivalo na to, da sva se med bivanjem v 
zdravilišču Laško počutili nadvse domače prijetno in 
da sva bili zadovoljni.

Restavracija z imenom Vrelec je bila namenjena nam, 
hotelskim gostom. Ima kar pravo ime, saj so bile na 
voljo raznovrstne jedi. Najbolj smo bili veseli domačih 
jedi in te so nam najbolje teknile, če pa smo si zaželeli 
česa novega, so nam bile na voljo tudi bolj posebne 
jedi. V veliki jedilnici so nam bili na voljo samopostre-
žni zajtrk, kosilo in večerja. Tako smo si svoje krožnike 
bogato naložili z dobrotami dobre kuhe. Včasih čisto 
preveč, saj je takoj po zaužitju vseh dobrih sladic po-
trkala bojazen, da bomo, ko pridemo domov, tehtali 
več kot pred prihodom. Središče našega dogajanja pa 
je bila kavarna, kjer so imeli pestro izbiro prigrizkov in 
resnično dobrih sladic, ki sem jih tudi kupila in odnesla 
mojemu partnerju domov. Kot velik ljubitelj vsega 
sladkega je bil sladic zelo vesel in seveda mi ni treba 
omenjati, da so kar hitro izginile. 

V kavarni smo si privoščili tudi kar nekaj osvežilnih in 
toplih napitkov, koktajlov, ki jih je bilo vredno posku-
siti. V kavarni je bil tudi prostor, namenjen zasebnosti 
in uporabnikom interneta. Vendar je bila naša družba 
velika in vesela, zato interneta nismo velikokrat upo-
rabili. Ženske pa nismo mogle iz svoje kože in smo si 
večere lepšale z lakiranjem nohtov. Ivana in Zdenka 
sta z zbirko različnih barv poskrbele za naše težke 
odločitve, katera barva je lepša. Vsemu temu je sledil 
še ženski klepet, ki mu moški del družbe včasih ni 
preveč dobro sledil in ga razumel.

Gostinska ponudba je obsegala tudi restavracijo Hum, 
kamor smo se podali drugi dan našega obiska na 
večerjo. V zdravilišču smo dvignili bone in se podali 
skozi lepo urejen park, skozi katerega vodi urejena 
asfaltna pot, tako da je urejena za invalide na vozičkih. 
Ponudba restavracije je za hotelske goste obsegala 
štiri menije, ki so bili vsi po vrsti slastni in dobri. Takoj 
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malce vabili, naj jih obiščem. Ob lepem razgledu sem 
si spočila tako noge kot tudi srce.

Tako sem bila priča, da prijetna družba znancev in 
prijateljev ter programi rehabilitacije poskrbijo, da 
se ljudje domov vračajo nasmejani, polni energije in 
s prijetnimi spomini. Zdaj razumem, zakaj se marsikdo 
veseli teh dni.

Veronika Mlinar

Po
to

p
is

Za vse privržence plavanja so nam bili na voljo zunanji 
in notranji termalni bazen ter masažni bazen, kjer je 
temperatura vode malo višja kot v velikem bazenu, 
vendar nisem opazila bistvene razlike. Ker je bilo prvi 
teden oktobra vreme za tisti čas še zelo toplo, sem 
izkoristila priložnost in se kopala zunaj ter pogosto 
pogled usmerjala na bližnje hribe in na cerkvico, ki 
je skromno stala, obkrožena z mogočnimi drevesi. 
Obljubila sem si, da jo bom kmalu obiskala, in to ob 
drugem obisku zdravilišča tudi naredila. 

Laško je kraj med prelepimi hribi, pod katerimi teče 
lepa reka Savinja, ki ga deli na levi in desni breg. Izve-
dela sem, da se na levi strani nad njim dviga Hum in 
da je staro mestno jedro stisnjeno pod njim. Na desni 
pa je okras mesta Šmihel. Lepota hribov je tudi mene 
premamila, tako da sem se nekega lepega sončnega 
dne podala v hrib in obiskala cerkvico, ki se vidi iz 
zdravilišča. Pot sem začela po tako imenovani poti treh 
cerkva, ki se začne za železniškim prehodom.

 Asfaltna pot se je strmo dvigala, tako da sem se do-
dobra spotila. Pod pobočjem sem pot nadaljevala čez 
travnik, tam pa je sredi travnika rastla stara jablana, na 
njej pa se je šopirila, kot da ima vso pravico biti na njej, 
bela omela. Ha, sem si rekla, vesela zaradi priložnosti, 
ki se mi je ponudila, in jo sprejela odprtih rok: omelo 
sem nabrala z namenom, da jo posušim in spravim za 
prihajajoče praznike. 

Zadovoljna z opravljeno nalogo sem svojo pot nada-
ljevala počez skozi gozd in po precejšnjem iskanju mi 
je le uspelo najti pot, ki me je pripeljala do domačij in 
do cerkvice. Vsa vesela, da mi je le uspelo prilesti na 
vrh hriba, sem se razgledala malo naokoli in ugotovi-
la, da je šele tam dodobra prišlo do izraza, da je bila 
narava pri dodelitvi ravnega prostora v Laškem zelo 
gorenjska. Bližnji hribi pa so me s svojim čarom kar 

Podrobna razprava o naši vedno bolj aktualni športni 
disciplini s handbikem.

Cerkvica na vrhu hriba, ki sem ga obiskala.
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Z Davidom in Anjo smo se odpravili 
v Düsseldorf v Nemčiji na sejem 
Rehacare. Za vse nas je bilo to 
prvič in v resnici niti nismo vedeli, 
kaj pričakovati. Vsekakor gre za 
velik sejem in toliko uporabnikov 
vozičkov nihče od nas še ni videl 
na enem kraju. 

Vsi trije smo pričakovali nekaj več 
športne opreme, jaz sem predvsem 
pogrešal ročna kolesa in priključke 
HandBike za invalidske vozičke. Na 
splošno je bil šport precej slabo 
pokrit, in če prej ne bi vedel za celo 
množico športnih aktivnosti, ki se 
jih udeležujejo invalidi, bi po ogledu 
tega sejma predvideval, da se inva-
lidi skorajda ne ukvarjajo s športom. 
Očitno specifična proizvodnja, na-
menjena peščici uporabnikov, kljub 
visokim cenam športnih rekvizitov 
vseeno ne omogoča pokrivanja 
visokih stroškov takšnih sejemskih 
prireditev in se proizvajalci bolj 
zanašajo na same uporabnike, ki s 
svojim navdušenjem širijo besedo.

Videti je, da se tudi turizem in-
validov in drugih s posebnimi 
potrebami razvija in je v Nemčiji 
že močno prisoten. Predvsem je 
težava pri skupinskih izletih, saj 

ni tako preprosto najti hotela z 
večjim številom za voziček prilago-
jenih sob. Po klepetu z lastnico 
družinskega hotela Braüwirt na 
Tirolskem smo ugotovili, da se stvari 
razvijajo tudi v Avstriji, a je vseeno 
še veliko prostora za razvoj in nove 
ideje, kot je recimo agencija Travel 4 
handicapped (www.offroad-travel.
org). Ta skupina mladih avantur-
istov vas kljub dejstvu, da ste na 
invalidskem vozičku, zapelje na 
najodročnejše kraje sveta.

Iz Azije prodira v Evropo vedno več 
električnih pripomočkov in kar velik 
del sejma so zapolnila takšna in 
drugačna vozila na električni pogon. 
Medtem pa se Evropa prilagaja in 
išče priložnosti predvsem v visoko 
tehnoloških izdelkih (robotiki), 
prilagodljivosti in individualizaciji 
izdelkov: prilagoditve osebnih 
avtomobilov, individualno izdelano 

Vozički na steni

Offroad-travel bivalnik

David si ogleduje po meri izdelan 
voziček iz titana 

Paolo na dvokolesnem vozilu 
blagovne vozilu Genny Mobility

Rehacare je največji evropski sejem, namenjen fizioterapevtom, rehabilitaciji, invalidom in drugim 
s posebnimi potrebami ali kroničnimi obolenji. Je priložnost, kjer se za izmenjavo mnenj in izkušenj 
srečajo ponudniki in uporabniki storitev ter izdelkov.
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OBISK SEJMA REHACARE

Največji evropski sejem, namenjen fizioterapevtom, 
rehabilitaciji, invalidom

ročno kolo, voziček, narejen po 
meri, iz titana. Tukaj oddaljeni azijski 
proizvajalci ne morejo konkurirati z 
nizko ceno množične proizvodnje.

Vsi smo bili pa najbolj navdušeni 
nad inovacijo Italijana Paola Badano 
pod blagovno znamko Genny Mo-
bility (www.gennymobility.com). 
Resnično dobra ideja, zasnovana 
na vsem poznanem dvokolesnem 
vozilu Segway, ki samo vzdržuje 
ravnotežje. Ta kombinacija resnično 
daje svobodo invalidni osebi, 
prikovani na invalidski voziček. 

Tehnologija vozila Genny omogoča 
hitre obrate okoli osi in prosto 
gibanje brez uporabe ročic za 
plin ali zavor, kot da bi bralo vaše 
misli. Dve vzporedni kolesi, številni 
senzorji in 5 girskopov omogočajo 
kontrolo gibanja zgolj z nagibom 
naprej, če se želite peljati, in nagi-
bom nazaj za upočasnitev ali za-

ustavitev. Preprosta krmilna palica 
omogoča rotacijo brez neposredne 
uporabe rok, tako so te končno 
proste. Trenutno na trgu ne obstaja 
noben drug voziček, ne ročni ne 
motoriziran, ki bi omogočal samo-
stojno vožnjo po pesku, snegu ali 
brezpotjih s takšno samostojnostjo 
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igrajo zelo pomembno vlogo v 
življenju tako posameznikov kot 
družin. In nič drugače ne velja za 
invalide, ki imajo tudi v tem primeru 
precejšnje dodatne stroške. Je pa 
izbira kar obsežna in zaradi zdrave 
konkurence bodo sčasoma tudi 
te prilagoditve dostopnejše. Če 
denar ni ovira, pa je v resnici vsak 
sposoben voziti osebni avto, ne 
glede na fizične omejitve.

In ker je največ v drobnih stvareh 
– če lahko vstanete iz vozička in pri 
hoji uporabljate bergle, zagotovo 
veste, da so te zmeraj v napoto. Z 
Arbincare (www.arbincare.nl) je 
vse drugače. Zložljiva bergla s spo-
minom dolžine lahko stoji pokonci 
ob vašem stolu, lahko jo potisnete 
pod sedišče ali obesite na mizo oz. 
delovno površino. Z njo si lahko 
pomagate pri vstajanju in usedanju, 
zaradi objema nad komolcem pa 
imate prosti obe roki, kadar je to 
potrebno ...

Peter Osterveršnik
(udobnoposvetu.si)

team.com). Novost v njihovi floti 
sta vozili na električni pogon, ki 
prinašata dodatno samostojnost 
na terenu. Z električnim modelom 
Watt’s se lahko povsem samosto-
jno odpravite na potepanje (XC) 
Cross Country brez hrupa motornih 
štirikolesnikov. Posebnost modela 
Hand’s je v tem, da se lahko kar sede 
na kolesu peljete s sedežnico. S tem 
odpravite težave glede prevoza in 
lahko brez skrbi ves dan uživate v 
spustih.

K a r  n e k a j  p r o s t o r a  j e  b i l o 
namenjenega prilagojenim vozilom, 
ki dejansko predstavljajo ključni 
segment v samostojnosti invalidov. 
Kdo si danes še zna predstavljati 
življenje brez avtomobila? Kljub 

vedno večji osveščenosti glede 
ekologije avtomobili še zmeraj 
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in lahkoto, kot jo ponuja ravno 
Genny. Edina omejitev Gennyjeve 
moči je vaša domišljija. Šport, prosti 
čas in delo ne bodo nikoli več enaki.

Tudi naslon vozila je nekaj posebne-
ga. Povsem je prilagodljiv vsakemu 
posamezniku, saj sestoji iz številnih 
individualno prilagodljivih segmen-
tov, da res zagotavlja optimalno 
podporo za pravilno držo, kar je 
še posebno pomembno, če si ves 
dan v sedečem položaju. Naslon 
Tarta (www.tartadesign.it) poskrbi 
za ustrezno podporo in zdravo 
hrbtenico ter vsekakor ni namenjen 
zgolj invalidnim osebam, ampak je 
lahko tudi v okras kot zdrav naslon 
v vsaki pisarni.
Zanimiva novost na sejmu so bila 

še vakuumska držala za kopalnice 
Mobeli (www.mobeli.de). Njihova 
dobra stran je prilagodljivost in 
prenosljivost z integriranim varnos-
tnim mehanizmom. Namestijo se 
brez vrtanja, vzamete pa jih lahko 
zraven tudi na potovanje in si s 
tem olajšate uporabo kopalnice 
tudi v neprilagojenih hotelskih 
sobah. Za nekaj več adrenalina 
so poskrbeli Francozi z downhill 
4-kolesniki Quadrix (www.quadrix-

Genny z naslonjalom Tarta

David na Quadrix 4-cikla

Zložljiva bergla

Vakuumska držala za kopalnice 
Mobeli 

Možnost popolne prilagoditve 
osebnega avtomobila
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Prvi svetovni pokal je potekal v mestu Fort Benning, 
blizu olimpijske Atlante v ameriški zvezni državi 
Georgia, kamor so strelci iz Ljubljane odpotovali prek 
Pariza. Letališče v Atlanti je po kriteriju prepeljanih 
potnikov največje na svetu, saj poskrbi za 89 milijonov 
potnikov na leto (243.000 na dan) oziroma ima 
950.119 poletov. Tudi skrb za potnike v invalidskih 
vozičkih je odlično urejena, tako da po zelo negativnih 
izkušnjah v Španiji tokrat ni bilo nobenih težav. V 
Atlanti nas je čakal najet kombi in po pristanku smo 
se po prostranih ameriških avtocestah odpeljali v 150 
km oddaljen Columbus, kjer smo prebivali. 

Tekmovanja, ki je potekalo v mestu Fort Benning, v 
eni največjih ameriških vojaških vadbenih baz, se je 
udeležilo 139 strelcev iz 27 držav. Naši tekmovalci so 

nastopili dobro. Že prvi dan je za slovensko himno 
poskrbel Franc Pinter - Ančo, ki je prepričljivo zmagal 
v disciplini zračna puška stoje (694,1 kroga). Ančo 
je s tem samo potrdil, da je tudi po 20 letih aktivne 
kariere še vedno v svetovnem vrhu. Tudi v disciplini 
zračna puška leže se je uvrstil v finale in osvojil 
šesto mesto. Z MK puško trojni položaj se je v zelo 
vetrovnem vremenu kot četrti uvrstil v finale in po 
zadnjem, desetem finalnem strelu delil tretje mesto, 
a v dodatnem strelu izgubil proti Nemcu Neumaierju. 
Zelo dobro je nastopil tudi Franček Gorazd Tiršek (med 
strelci bolj znan kot Nani), saj se je v obeh disciplinah 
uvrstil v finale in v njem po odličnih finalih zasedel 
četrto (zračna puška stoje) oziroma šesto mesto 
(zračna puška leže). Tretji naš tekmovalec, Damjan 
Pavlin, je za krog ali dva zaostal za svojimi najboljšimi 
rezultati, kar v izredni konkurenci v razredu SH2 
(strelci, ki streljajo s posebnim stojalom) takoj pomeni 
kar nekaj mest slabšo uvrstitev. V obeh disciplinah je 
zasedel 11. mesto. 

Še napornejše tekmovanje pa je strelce čakalo v 
sredini novembra v avstralskem Sydneyju. Na 35-urno 
potovanje v deželo »down under« smo se odpravili 
iz Ljubljane prek Frankfurta in Singapurja. Let iz 
Frankfurta do Sydneyja traja 21 ur, z manj kot uro 
dolgim postankom v Singapurju. Potovanje je tako 
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Pred Harbour Bridgeem v Sydneyju: z leve Tiršek, Kosmač, 
Pavlin, spodaj: Pinter, Sladičeva

ZA STRELCI NAPORNA JESEN 
Strelska sezona se je končala

Strelska reprezentanca invalidov v sestavi Franc Pinter - Ančo, Franček Gorazd Tiršek in Damjan 
Pavlin se je oktobra in novembra pod vodstvom trenerjev Polone Sladič in Aleša Kosmača udeležila 
dveh svetovnih pokalov v streljanju. Obe tekmovanji sta bili še zadnji letos, kjer je bilo mogoče osvojiti 
neposredne kvote za nastop na paraolimpijskih igrah v Londonu 2012. Po zaslugi Pinterja in Tirška je 
Slovenija dve kvoti že osvojila na majskem svetovnem pokalu v Španiji. 

2. mesto WC Sydney
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presenetljivo pa se je v finale uvrstil tudi z MK-puško 
60 leže (585) krogov in zasedel osmo mesto. 

Kljub zelo natrpanemu urniku smo si uspeli izboriti 
prosto popoldne, da smo se s podzemno železnico 
(seveda je prilagojena za invalidske vozičke) odpravili 
v Sydney, v zaliv, kjer kraljujeta Opera House in 
Harbour Bridge. Nedopustno bi bilo potovati tako 
daleč in si ne ogledati ene največjih svetovnih 
znamenitosti. 

S tem nastopom smo končali letošnja tekmovanja. 
Slovenija ima priborjeni dve kvoti, torej najmanj dva 
strelca na paraolimpijskih igrah v Londonu. Januarja 
2012 bo znano, ali se jima bo pridružil tudi tretji. Takrat 
bo namreč IPC Shooting po posebni formuli razdelil 
še preostalih 76 mest za strelske nastope v Londonu. 
Mi močno verjamemo in upamo, da dobimo še to eno 
kvoto in v Londonu nastopimo z vsemi tremi našimi 
najboljšimi strelci.

Polona Sladič
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Mateja Pintar, ki tekmuje v skupini 3, je v tekmi za tretje 
mesto z rezultatom 3:1 suvereno premagala Avstrijko 
Doris Mader. Nekoliko težje je bronasto kolajno 
osvojila Andreja Dolinar (4), ki je v združeni skupini 4-5 
z rezultatom 3:2 ugnala Britanko Sue Cilroy. V ekipni 
konkurenci sta Andreja (4) in Mateja (3) v združeni 
skupini 4-5 v boju za tretje mesto odlično zaigrali in 

Namiznoteniška reprezentanca na evropskem prvenstvu

MATEJA IN ANDREJA OSVOJILI 
BRONASTI KOLAJNI

zelo zelo naporno. V Sydneyju, ki je časovno deset ur 
pred Slovenijo, nas je pričakalo poznopomladnih 30 
stopinj. Prilagoditev na razmere je potekala kar dobro, 
izkazalo pa se je, da bi bilo za popolno prilagoditev 
pred tekmami treba pripotovati vsaj od dva do tri dni 
prej. 

Za Anča in trenerko je bila to že tretja vrnitev v 
olimpijski Sydney, preostali pa so bili v Avstraliji prvič. 
Spomine na nepozabne paraolimpijske igre 2000 smo 
obudili tudi z obiskom olimpijskega parka, kjer je bila 
večina športnih prizorišč, še bolj zanimivo pa se je 
bilo z avtom zapeljati po olimpijski vasi, ki je danes 
urejeno naselje. Nastanjeni smo bili v apartmaju v 
Penrithu, ki je okoli 40 min oddaljen iz Sydneyja in 
je bil med olimpijado središče veslaških tekem. Oba 
veslaška centra smo si ogledali in bili navdušeni nad 
njihovo urejenostjo in tudi zasedenostjo. Do strelišča 
smo imeli cca 20 min vožnje, seveda po levi strani, kar 
je bila tudi svojevrstna avantura. 

Na strelišču smo poskušali doseči kar najboljše 
rezultate. Konkurenca je bila močna, saj so se vse 
države zavedale, da gre še za zadnjo priložnost za 
osvojitev kvot. Prve tekmovalne dni so naši tekmovalci 
nastopili slabše, saj je bilo počutje zaradi prilagajanja 
na avstralske razmere slabo. Pinter je kljub vsemu s 
solidnimi 588 krogi z zračno puško stoje po izrednem 
finalu zasedel drugo mesto, v enaki disciplini v razredu 
SH2 pa se Pavlinu in Tiršku ni uspelo uvrstiti v finale. 
V nadaljevanju tekmovanja se je Tiršek uvrstil v finale 
v disciplini zračna puška leže (599 krogov) in zasedel 
končno peto mesto, Pavlin pa deseto. Pinter je z zračno 
puško leže zasedel 18. mesto (596 krogov), izvrstno 
pa se je tokrat odrezal z MK-puško, kjer je v trojnem 
položaju s 1243 krogi (1145) osvojil tretje mesto, 

1. mesto Fort Benning

Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu za invalide, ki je od 19. do 29. oktobra potekalo v Splitu, 
sta naši igralki Mateja Pintar in Andreja Dolinar (članici DP Gorenjske) v posamični in ekipni konku-
renci osvojili bronaste kolajne.

Italijanki premagali z rezultatom 3:1. Moška ekipa 
Lukežič-Kancler se je uvrstila na 5.–7. mesto. Izkupiček 
naše reprezentance na evropskem prvenstvu v 
Splitu so torej tri bronaste kolajne. Naslov evropskih 
prvakinj v ekipni konkurenci ženske skupine 4-5 je 
osvojila Srbija, ki je v finalu premagala Švedsko s 3:2. 
Slovensko namiznoteniško reprezentanco so pod 
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Andreja Dolinar (tudi članica DP Gorenjske) se je z 
zmagami v skupini štiri nad Avstrijko Koller in Nemko 
Mikolaschenko prebila v četrtfinale, v katerem je z 
Britanko Gilroy izgubila in tako končala posamične 
nastope med petim in osmim mestom. Povemo naj, 
da je Andreja na tem prvenstvu Slovenijo zastopala 

že leta 1999 in v kategoriji 4-5 v po-
samični konkurenci zmagala.

Bojan Lukežič in Primož Kancler sta 
imela v skupini 3 močne nasprotnike 
in tako izgubila možnosti za nadalje-
valne boje.

V ekipni konkurenci sta se naši vr-
hunski športnici v skupini 4 pomerili 
za bronasto kolajno in jo proti me-
šani ekipi Srbije in Brazilije z rezulta-
tom 3:0 tudi suvereno osvojili. To je 
bila dobra popotnica za nastope na 
evropskem prvenstvu v Splitu.

Moški del naše reprezentance se v 
ekipni konkurenci ni uvrstil v nada-
ljevanje tekmovanja.

Povzel Jože Globokar
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Kljub odlični igri in zmagi v prvem setu je bila za Mate-
jo njena večna tekmica Švedinja Anna Carin Ahlquist 
tokrat premočna. Bronasto kolajno je osvojila Korejka 
Jung Sang Sook, ki je s 3:0 premagala Angležinjo Saro 
Head.

Mateja Pintar v boju za bronasto kolajno

Tretje mesto za Andrejo in Matejo v ekipni konkurenci

Odprto prvenstvo v namiznem tenisu

SREBRO IN BRON V ANGLIJI
V Shefieldu je od 13. do 18. septembra v namiznem tenisu za invalide potekalo odprto prvenstvo 
Velike Britanije. Mateja Pintar (članica DP Gorenjske) se je kot edina članica slovenske reprezentance 
uvrstila v finalno tekmovanje in osvojila srebrno kolajno. V nadaljevanju sta z Dolinarjevo v ekipni 
konkurenci osvojili še bron.

vodstvom trenerjev Damijana Lazarja in Darka Ko-
jadinoviča sestavljali: Mateja Pintar, Andreja Dolinar, 
Bojan Lukežič, Primož Kancler in Jolanda Belavič. Na 
prvenstvu je sodelovalo 292 tekmovalcev iz 31 držav. 

Navzoči so bili vsi najboljši tekmovalci Evrope, saj je 
bilo letošnje evropsko prvenstvo zelo pomembno za 
zbiranje točk, ki tekmovalce uvrščajo na svetovni rang 
lestvici. V vsaki skupini bo le nekaj najboljših tekmo-
valcev odpotovalo v London na paraolimpijske igre.

Povzel Jože Globokar
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Mojca Tomažin (tudi odlična igralka tenisa iz DP 
Gorenjske) in nekdanji vrhunski plavalec Dejan Fabčič 
sta prvi zgodovinski nastop odveslala 29. avgusta 
in s časom 6:04,78 osvojila 12. mesto. Naslednji dan 
sta nastopila v repasažu. Štartala sta odlično, vendar 
jima v nadaljevanju ni šlo najbolje, saj ju je nekoliko 
odneslo iz linije. Toda njun drugi nastop je bil vseeno 
dovolj dober, da sta z rezultatom 5.59,42 izboljšala 
čas prvega nastopa, zasedla 10. mesto in se uvrstila v 
B-finalni nastop. 

V B-finalu sta v konkurenci dvanajstih čolnov zasedla 
zadnje mesto. Povemo naj, da so bili med njimi vsi trije 
nosilci medalj z lanskega SP na Novi Zelandiji ter trije 
finalisti POI v Pekingu leta 2008. Kaj več od njiju torej 
nismo mogli pričakovati, saj sta naša veslača v novem 
prirejenem čolnu pred nastopi na Bledu trenirala le 
dober mesec. Zato je že sam nastop v kratki zgodovini 
našega veslanja na tako velikem tekmovanju izjemen 
uspeh.

Oba naša veslača sta s krstnimi nastopi zelo zadovoljna, 

zadovoljen pa je tudi njun trener dr. Vladimir Meglič, 
saj sta Mojca in Dejan na zemljevid slovenskega športa 
invalidov dodala nov, zgodovinski mejnik. V prihodnje 
bo treba za izpopolnitev opreme, predvsem krajših 
vesel, narediti več. Trener je prepričan, da Mojca in 
Dejan niti po naključju nista rekla zadnje besede. 

Prvih osem posadk v posamezni kategoriji si je že 
priborilo vstopnice za nastop na POI 2012 v Londonu, 
dve mesti pa si bo mogoče priboriti na regati v 
Beogradu, ki bo na začetku junija prihodnjega leta. 
Zanju se bosta borila tudi Mojca in Dejan. Dve posadki 
pa bosta prejeli posebno povabilo Mednarodne 
veslaške federacije FISE. Mogoče je, da bi bil to naš 
dvojni dvojec.

Vladimir Meglič, trener našega dvojnega dvojca, 
je z Mojco in Dejanom začel delati pred dvema 
letoma, najprej z učenjem osnov veslanja na pomolu 
Veslaškega kluba Ljubljanica, potem na trenažerjih.

Zamisel za slovensko udeležbo na svetovnem 
prvenstvu v veslanju na Bledu se je porodila 
Branku Mihorku, predsedniku strokovnega 
sveta pri ZŠIS-POK in članu organizacijskega 
odbora svetovnega prvenstva na Bledu, ki 
že dlje časa spremlja integracijo športnikov 
invalidov v mednarodne panožne zveze. Silva 
Razlag, zunanja sodelavka Zveze za šport 
invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja 
(ZŠIS-POK), ki je sodelovala v 476-članskem 
odboru sodelavcev prvenstva in je članica ožje 
ekipe za posadke invalidov, pa je skrbela, da 
so se invalidni veslači na Bledu dobro počutili, 
poleg tega pa je ažurno poročala o njihovih 
nastopih.

Jože Globokar
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MOJCA IN DEJAN ZAORALA LEDINO 

Veslanje je eden redkih športov, kjer na istem prizorišču 
skupaj tekmujejo neinvalidni in invalidni športniki.

Dejan in Mojca sta na svetovnem prvenstvu v veslanju zaorala 
ledino.

Na Bledu je od 28. avgusta do 4. septembra potekalo svetovno prvenstvo v veslanju. Zbrala se je vsa 
svetovna veslaška elita iz 67 držav s 455 posadkami, z več kot 1200 tekmovalci, 900 spremljevalci, 
140 predstavniki Mednarodne veslaške federacije FISE, 400 akreditiranimi novinarji, 476 sodelavci ...
Med tekmovalci je bilo tudi 64 posadk invalidov s 158 veslači iz 26 držav in vsemi aktualnimi svetovni 
prvaki. Nadvse pa smo veseli, da sta na tako velikem in odmevnem tekmovanjem v kratki zgodovini 
veslanja med slovenskimi športniki invalidi v mešanem dvojnem dvojcu nastopila tudi naša veslača. 
V svoji skupini TAMix2x sta se Mojca Tomažin in Dejan Fabčič borila za nastop na paraolimpijskih 
igrah.
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je v marcu nastopil na evropskem prvenstvu in na treh 
različnih nastopih osvojil deveto mesto. Aleš Sečnik 
in Primož Kancler sta bila odsotna.

Ob sprejemu je našim uspešnim športnikom najprej 
čestital vodja športa pri Zvezi paraplegikov Gregor 
Gračner in pripomnil, da smo zelo ponosni, da prav 
naši športniki na največjih mednarodnih tekmovanjih 
dosegajo vrhunske rezultate in osvajajo kolajne. Ta 
sprejem je samo majhna pozornost in velika zahvala, 
ker svetovni športni javnosti predstavljajo slovenski 
šport paraplegikov in tetraplegikov ter skrbijo za našo 
prepoznavnost.

Predsednik Zveze paraplegikov Dane Kastelic je 
v nagovoru in čestitkah pripomnil, da so njihovi 
vrhunski rezultati plod trdega dela in velikega 
odrekanja. So tudi vzor našim mladim športnikom, ki 
naj bi v prihodnje šli po njihovih stopinjah. 

Naši vrhunski športniki na mednarodnih tekmovanjih 
nastopajo pod okriljem Zveze za šport invalidov 
Slovenije – POK, njihov domicil pa je pri nas, zato je 
tudi naša moralna dolžnost, da jim posvetimo nekaj 
pozornosti in se na takem srečanju ob obujanju 
spominov in občutkov skupaj z njimi poveselimo.

Seveda tudi mi po svojih močeh 
s k r b i m o,  d a  n j i h ov i  i z re d n i 
uspehi niso neopaženi, saj o vseh 
tekmovanjih redno poročamo 
na spletni strani Zveze in v naših 
glasilih. 

Jože Globokar

Plavalec Aleš Sečnik iz DP ljubljanske pokrajine je 
julija na evropskem prvenstvu v Berlinu v svoji skupini 
postavil nov svetovni rekord, v združeni skupini pa 
osvojil 7. mesto.

Igralki namiznega tenisa Andreja Dolinar in Mateja 
Pintar iz DP Gorenjske sta v oktobru na evropskem 
prvenstvu v Splitu v svojih skupinah osvojili bronasti 
kolajni, v nadaljevanju tekmovanja pa še bronasto 
kolajno v ekipni konkurenci. Igralca Bojan Lukežič, 
član DP ljubljanske pokrajine in Primož Kancler iz 
DP severne Štajerske sta se uvrstila od 5. do 7. mesta.
Veslačica Mojca Tomažin – članica DP Gorenjske je 
s soveslačem Dejanom Fabčičem v dvojnem dvojcu 
na svetovnem prvenstvu v septembru zaorala ledino 
v kratki zgodovini veslanja slovenskih invalidov. 

Ribiči Rudi Centrih, član DP jugozahodne Štajerske, 
Boštjan Javernik iz DP Koroške in Franc Štefančič,– 
član DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, so v 
septembru tekmovali na svetovnem prvenstvu v 
Italiji. Tokrat jim ni šlo vse po načrtih, saj so po odličnih 
tekmovanjih v preteklih letih (bili so že dvakrat 
svetovni prvaki), osvojili »le« osmo mesto. 
Naš edini igralec biljarda Matej Brajkovič, ki je na 
evropskih prvenstvih osvojil že pet bronastih kolajn, 

POZORNOST NAŠIM VRHUNSKIM 
ŠPORTNIKOM

Paraplegiki in tetraplegiki imamo že od vsega začetka 
športnike svetovnega kova
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Še posnetek za spomin

V prostorih Zveze paraplegikov Slovenije smo 17. novembra 2011 sprejeli naše vrhunske športnike, ki 
so v letošnjem letu tekmovali na evropskih in svetovnih prvenstvih in osvajali odličja.
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Delo je brez večjih težav potekalo v skladu s priča-
kovanji, zato smo lahko pridno, skupaj s kilometrino, 
nabirali tudi neprecenljive izkušnje. Nekje vmes na tej 
poti smo nabavili sobno dvigalo in toaletni voziček, 
kar je vso zadevo še dodatno olajšalo. Delo z ljudmi po 
poškodbi hrbtenjače je postajalo čedalje bolj rutinsko 
in velikih skrivnosti skorajda ni bilo več, vse do dne, 
ko sta v hišo prišla Beno in Franci. 

Takrat smo ugotovili, da se prava šola šele začenja. 
Oba sta namreč tetraplegika in popolnoma drugačna 
od vseh po poškodbi hrbtenjače, ki smo jih gostili v 

skoraj letu dni. Ta dva sta prišla za veliki finale pred 
iztekom pogodbe. Prvi s 23-letnim stažem na vozičku 
in zavidanja vredno mednarodno uveljavljeno kariero 
pesnika, pisatelja in slikarja z usti. 

Drugi pa nov in zelen kot »jagerski« klobuk, ki ga je 
nosil, ko je padel s »štanta« in pristal ravno na invalid-
skem vozičku. Ja, Beno in Franci sta bila kot noč in dan. 
Eden Turkova šola, drugi Šavrinova, eden s kilometrino 
za »oldtajmerja«, drugi še s prvimi zimskimi gumami. 
Oba pa nedvomno izziv za celotno ekipo v zdravstvu 
naših majhnih Term in sredstvo za nov pristop in me-

Razpravljali so tudi o vrhunskem športu in naših vr-
hunskih športnikih, njihovih dosežkih in pozornostih, 
ki smo jim jih ob vrhunskih rezultatih dolžni izkazati. 

Jože Globokar

S celostnim delom na področju športa je referente 
seznanil vodja športa pri Zvezi Gregor Gračner, o špor-
tnih dejavnostih v pokrajinskih društvih pa so poročali 
društveni športni referenti. Razpravljali so o ligaških 
tekmovanjih, ki bodo potekala v organizaciji Zveze 
paraplegikov Slovenije, nato pa usklajevali in pripravili 
urnik tekmovanj za sezono 2011/2012. Usklajevanje 
ni bilo preprosto, saj vse leto poteka izredno veliko 
tekmovanj v vseh športnih panogah, ki jih gojimo 
športniki paraplegiki in tetraplegiki, in to na svetovni, 
mednarodni in državni ravni. Seveda so tu še številna 
meddruštvena in društvena tekmovanja.

Za športno praznovanje ob dnevu paraplegikov (16. 
4. 2012) so izbrali več športnih dogodkov v različnih 
panogah, ki naj bi potekali v Ljubljani, soglasno pa so 
se odločili, da se košarkarski turnir za Pokal Zveze pre-
imenuje v Memorial Ivana Peršaka – našega prvega in 
častnega predsednika ter igralca in trenerja slovenske 
košarkarske reprezentance.Šp
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REFERENTI ZA ŠPORT O SVOJEM DELU

MOKRA OBNOVITVENA REHABILITACIJA

Najtežje so uskladili urnik tekmovanj

V Zrečah korak pred drugimi

V prostorih Zveze paraplegikov Slovenije so se 29. septembra 2011 na delovnem sestanku zbrali re-
ferenti za šport iz vseh devetih pokrajinskih društev. Razpravljali in poročali so o aktivnostih v sezoni 
2010/2011 in aktivnostih, ki bodo potekale v prihodnji sezoni.

Zveza paraplegikov Slovenije je v letu 2011 svojim članom ponudila možnost, da obnovitveno reha-
bilitacijo, ki je vsa leta potekala v zdraviliščih v Laškem in v Čatežu, prvič preizkusijo tudi v Termah 
Zreče. Za ljudi s poškodbo hrbtenjače nič posebnega, saj so bili vajeni zdravilišč in storitev, ki jih ta 
ponujajo, za kolege v zdravstvu zreških Term pa prava pustolovščina. Zato smo se dogovorili, da k 
nam na začetku prihajajo po večini paraplegiki v dobri kondiciji, od katerih se bomo čim več naučili. 

Vodja športa pri Zvezi in referenti društev so razpravljali o 
športnih aktivnostih v sezoni 2011/2012.
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tode, ki so nastale v glavah Tanje, Simone in Andreje. 
Tako se je rodila najbolj bogokletna od vseh idej, ki 
so jo preganjali že v srednjem veku, v Sloveniji pa jo 
še danes. Arhimedova in Hipokratova hidropatija, 
prilagojena za ljudi z visokim nivojem poškodbe hrb-
tenjače, je bila rdeča nit mini študije majhnega tima. 
Majhen tim, ki sta ga »požegnala« direktor Term Vojko 
Korošec in strokovni direktor zdravstva, ortoped Sašo 
Puncer, dr. med., se je po temeljitem posvetu odločil, 
da Bena in Francija potopi v bazene. Pri tem pa uporabi 
vse, kar je pri roki. 

Elementi watsuja, osnovna šola plavanja za otroke in 
odrasle, terapevtsko potapljanje, ki ga zadnjih deset 
let »lajna« IAHD Adriatic, fizioterapevtske vaje, ki smo 
jih za naše potrebe »zmočili«, so bile metode, ki smo 
jih uporabili. Prvič v moderni slovenski zgodovini je 
fizioterapevt prostovoljno in samoiniciativno izvajal 
individualno kinezioterapijo v termalni vodi. Na naše 
veselje in njihovo žalost ni bil moški, temveč Simona 
Pavlič Založnik, pomočnica vodje zdravstva in vodja 
fizioterapije v Termah Zreče.

Metoda je bila preprosta, in tako sta Beno in Franci 
izmenično sodelovala pri vajah, ki so bile prilagojene 

njuni vrsti poškodbe. Delo je potekalo v dveh različ-
nih bazenih. V rekreacijskem bazenu z globino 1,35 
m in temperaturo vode 32°C so se izvajale vaje, ki 
omogočajo plavanje pod vodo, pokončno držo telesa 
in razgibavanje različnih sklepov ter mišic s pomočjo 
dinamičnih vaj. V terapevtskem bazenu, ki je plitvejši 
in toplejši (1,0 m/35°C) pa so potekale statične vaje, 
razgibavanja sklepov, prizadetih zaradi spastičnosti.
Pri celotni zadevi je bila zelo pomembna nega pred 
individualnimi vajami v bazenih in po njih . Zanjo je 
z novimi standardi poskrbela Andreja Lipuš, glavna 
medicinska sestra, s svojo ekipo, ki so se ji priključili 
tudi reševalci iz vode, ki so skrbeli za prenašanje v 
vodo in iz nje ter za varnost obeh pacientov. 

Ko potegnemo črto pod študijo, dobimo odlično sta-
tistiko, neprecenljive izkušnje, dodatno znanje, ki ga 
ni daleč naokoli, in na koncu se lahko le vprašamo: Kaj 
sploh še ostane velikim? Verjetno tolažba, da bomo 
obupali. Mlada in vztrajna fiziatrinja Tanja Pungartnik 
Rauter, dr. med., vodja zdravstva, ki je vodila ekipo in 
ji ves čas »držala štango«, dokazuje, da ni tako in da 
hidroterapija pri ljudeh z visokim nivojem poškodbe 
hrbtenjače zelo dobro učinkuje. Zato so vsi udeleženci 
prepričani, da omenjena študija ni zadnja.

Tekst napisal: Branko Ravnak
Tekst cenzurirali: TPR, SPZ, VK

Naslov spremenil: TPR
»Požegnal« in moralno podprl: VK 
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zato je tekmovanje brez težav in hitro potekalo. 
Ob razglasitvi rezultatov ter podelitvi kolajn in pokalov 
so športnike nagovorili in pozdravili: župan Mestne 
občine Slovenj Gradec in poslanec v državnem zboru 
Matjaž Zanoškar, predsednik Zveze paraplegikov 
Slovenije Dane Kastelic in predstavnik ZŠIS Primož 
Jeralič. Podelitev je vodil vodja športa na ZPS Gregor 
Gračner, podatke je obdelal in predstavil Janez Hudej. 
Pokale in kolajne sta podeljevala župan in predsednik 
ZPS, slepim in slabovidnim športnikom pa predstavnik 
ZŠIS Primož Jeralič. 

Kljub izredno lepemu in tekmovanju primernem 
vremenu ni bilo doseženih rekordov ali najboljših 
letošnjih rezultatov – kot vzrok je treba upoštevati 
dejstvo, da je za atleti že dolga tekmovalna 
sezona (svetovno prvenstvo, mitingi v tujini in 
atletska liga) in s tem povezano tempiranje forme. 

Tudi na tokratnem spominskem tekmovanju so 
podelili pokale za osvojena prva mesta v ekipnem 
atletskem tekmovanju v letu 2011. Prvo mesto in še 
prehodni pokal je osvojila ekipa DP jugozahodne 
Štajerske, druga je bila ekipa DP Koroške, tretja pa 
ekipa DP ljubljanske pokrajine. 

Z pogostitvijo v prireditvenem šotoru se je končal 
izredno lep tekmovalni dan.

Stojan Rozman

Na atletskem stadionu Športnega centra Vinko Cajnko 
v Slovenj Gradcu se je zbralo skoraj 60 atletinj in 
atletov iz vseh devetih pokrajinskih društev. Prvič so 
na memorialu tekmovali tudi slepi in slabovidni atleti 
ter atleti iz Bosne in Hercegovine. 

Tekmovali so v troboju metov (disk, krogla, kopje/
kij), troboju voženj (100, 200, 400 m) in v spominskih 
vožnjah – 100 m s standardnimi vozički v spomin 
prof. Bojana Hrovatina in 800 m v spomin na velikega 
našega prijatelja in priljubljenega športnega novinarja 
Henrika Übeleisa. Koroški paraplegiki smo tekmovanje 
posvetili tudi prazniku Mestne občine Slovenj Gradec 
in ga vključili v dogodke Festivala drugačnosti. 
Atletinje in atleti so na štirih tekmovališčih tekmovali 
v skupinah F51-F52-F53-F54-F55-F56 in T51-T52-T53 
za ženske in moške ter v posebni skupini za veterane. 

Tekmovanje je hkrati štelo tudi za uvrstitve na 
državnem prvenstvu paraplegikov in tetraplegikov. 
Zaradi zmanjšanja stroškov in tudi že zaradi sicer tako 
dobrega sodelovanja se je hkrati izvedlo še državno 
prvenstvo v atletiki za slepe in slabovidne. Teh osem 
atletov je tekmovalo v metu kopja, diska, krogle, skoku 
v daljavo in tekih na 100, 400 in 1500 m. 

Zmagala je Jana Fuehrer pred Dejanom Kastelicem in 
Janezom Cankarjem. Tekmovanje je sodilo 15 domačih 
sodnikov pod vodstvom Majde Areh - Novak, pomagalo 
pa je tudi 18 mladih prostovoljcev iz 2. osnovne šole, 
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SPOMINSKO TEKMOVANJE
42. memorial prof. Bojana Hrovatina

Društvo paraplegikov Koroške je s pomočjo Zveze paraplegikov Slovenije in sodelovanjem Zveze za 
šport invalidov – POK 24. septembra organiziralo državno prvenstvo za paraplegike in tetraplegike 
oz. že 42. memorial prof. Bojana Hrovatina in državno prvenstvo za slepe in slabovidne v atletiki.

Pestro dogajanje

Veselje dobitnikov
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V krasnem sončnem dopoldnevu se nas je zbralo kar 
21 ribičev. Prisluhnili smo napotkom organizatorjev 
in sodnikov ter začeli tekmo. Po skromnejšem ulovu 
in njegovem tehtanju smo se odpravili proti Domu 
paraplegikov v Semiču.

Naš športni referent Mirko Sintič in vodja trase Robert 
Šoštar sta razglasila zaslužena mesta, najboljšim pa 
podelila pokale. Prvo mesto je zasedel Silvo Križanič s 
skupno težo ulova 2069 g, takoj za njim Jeromelj Alojz 
s težo 1741 g, na tretje mesto pa se je uvrstil Štefanič 

Franc s težo 1100 g. Nato je sledila še podelitev za 
najtežjo ribo, ki jo je ulovil Jeromelj Alojz, težka je bila 
1611 g. Vsem iskreno čestitamo!

Naj pohvalimo tudi dobro delo sodnikov, Jožeta Ker-
ča in Radmila Jakliča, ter organiziranost vodje trase, 
Roberta Šoštarja, za pomoč in odlično izpeljano tek-
movanje. Pohvale pa gredo seveda tudi našim pekom, 
ki so nas pričakali z okusno jedačo in pijačo.

                                                                Franci Škrbina

Jeromelj Alojz, najtežja riba krap, teža 1611 g

Trasa ob reki Lahinji v Gradcu

7. MEMORIAL VLADA ČURČIJA V 
GRADCU

Ribolov 

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je 16. septembra 2011 organiziralo 7. memo-
rial Vlada Čurčija v ribolovu. Kot vsako leto smo se zbrali ob reki Lahinji v Gradcu. 

V tej ligi sodelujemo najbolj zapriseženi ribiči. Ker jo 
financiramo popolnoma sami, se nam nekateri ribiči 
nočejo pridružiti. Med njimi je tudi ribič reprezentant. 
Seveda, če imaš mesto v reprezentanci zagotovljeno 
že vnaprej, pač ni treba sodelovati in loviti s sotrpini. 
Toda pustimo to za kdaj drugič. 

V divji ligi torej nastopamo tisti najbolj zagnani in tisti, 
ki se radi družimo, imamo radi naravo in prijateljska 
srečanja. Tekmuje nas od 12 do 15 ribičev, in sicer v 
vsaki regiji enkrat.  Letošnja liga je potekala takole: 
prva tekma je potekala v prelepem kraju Marof, po 
katerem je tudi imenovan ribnik. V ribniku je polno 

»DIVJA LIGA«
Ribolov 

rib, njegova posebnost pa so črni krapi. Ti so res 
popolnoma črne barve. Pravijo jim tudi ruji, nekje 
pa sem prebral, da te ribe sploh ne izvirajo iz krapov, 
ampak iz koresljev. Koreselj je posebna vrsta krapa. 
Seveda lahko uloviš tudi popolnoma rdečega kraplja. 

Vse te čudne mešanice so menda vzgojili Kitajci. 
Seveda so v ribniku tudi popolnoma normalni krapi. 
Ribnik je znan tudi po velikem številu ščuk, in to prav 
kapitalnih. To se opazi tudi pri ribolovu, saj ti nenehno 
»ravbajo« (preganjajo in plašijo ribe, ki jih loviš) in 
potem je ulov bolj slab. Tokrat pa je bil kar uspešen, 
čeprav ne tako kot včasih.
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Druga tekma je bila na Koroškem. Tamkajšnji ribič 
Zdravko nas je tokrat popeljal v popolnoma neznane 
kraje. Po čudni cesti nas je pripeljal do še bolj čudnega 
ribnika. Prijemale so majhne ribice (podusti), toda, 
glej ga, zlomka, sredi ribolova je v ribniku zmanjkalo 
vode. Ne sicer dobesedno, ampak upadla je vsaj za dva 
metra. Pozneje so nam pojasnili, da smo lovili v kanalu 
Drave. Nivo vode je odvisen od elektrarne. Ribolov je 
bil še kar uspešen in spet smo preživeli čudovit dan 
v naravi.

Tretjo tekmo smo tokrat organizirali Mariborčani. 
Potekala je ob čudovitem ribniku v Miklavžu na 
Dravskem polju, ki leži v neposredni bližini Maribora. 
Ribnik je zelo zaraščen z raznim rastlinjem in drevesi 
in je videti popolnoma naraven. Z njim gospodari 

R. D. Maribor in v njem je veliko vrst in število rib, 
tako da je dober ribolov zagotovljen. Ribnik sicer že 
dobro poznamo, toda v njem že nekaj let nismo lovili. 
Tudi zaradi pomanjkanja štartnih mest za invalide ni 
primeren za večje skupine. Toda od 12 do 15 invalidov 
lahko odlično lovi, čeprav se morajo prej malo 
potruditi in počistiti teren (travo, veje). Paziti morajo 
tudi, kako mečejo vabo v vodo (zaradi dreves), kajti 
trnek se kmalu znajde v drevesni krošnji namesto v 
vodi. Tisti manj spretni imajo obilo preglavic. 

Tudi tretje kolo se je srečno izteklo. Spet smo imeli 
srečo z lepim vremenom in tudi ribice so lepo 
prijemale, tako da smo prav uživali.

Celotno divjo ligo vodi Rudi Centrih, ki je tudi glavni 
pobudnik za njeno ustanovitev. Po finalni tekmi je 
sledila razglasitev izidov vseh treh tekem skupno. 
Številke so pokazale, da je prvo mesto osvojil Rudi 
Centrih (CE), drugo mesto je ujel Miran Jernejšek (MB), 
tretje pa prav tako Celjan Mirko Temnik.

Prvi trije tekmovalci so prejeli prelepe pokale. Po dobri 
malici smo se še kar nekaj časa zadrževali ob ribniku. 
Pogovori so v glavnem potekali o ribolovu, obljubili 
pa smo si, da bomo divjo ligo nadaljevali. 
Dober prijem!

Miran Jernejšek 

Dobro razpoloženje med tekmovalci

Vsem iskreno čestitamo!
Franci Škrbina

Vsaka ekipa je dosegla po eno zmago, zato so na 
koncu odločale razlike v koših. Zmagali so reprezen-
tanti Slovenije, drugo mesto je zasedla ekipa KK Za-
greb, na tretje pa smo se uvrstili člani ekipe DP Novo 
mesto. Tekmo sta pod burnim očesom spremljala 
sodnika Mitja Dečman in Hrvoje Pencinger (Hrvaška). 
Za semafor je skrbel Roman Gačnik, zapisnik pa je 
vodila Barbara Jakše.

1. tekma 
DP Novo mesto : Reprezentanca Slovenije       36 : 56 
2. tekma 
KK Zagreb : Reprezentanca Slovenije            64 : 58
3. tekma 
DP Novo mesto : KK Zagreb                   58 : 54

VSAKA PO ENO ZMAGO
9. mednarodni turnir v košarki na vozičkih 

11. novembra smo v Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja v telovadnici Šolskega 
centra v Krškem organizirali mednarodni turnir v košarki na vozičkih. Turnirja smo se udeležili košar-
karji DP Novo mesto, slovenska reprezentanca in ekipa KK Zagreb.

Prvo mesto slovenska reprezentanca
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V prvi tekmi skupine A je ekipa organizatorjev z re-
zultatom 63:60 premagala Castelvecchio. KIK Sana 
je po treh četrtinah imela 13 točk prednosti, vendar 
je v zadnji četrtini močno popustila (16:26) in tekmo 
dobila le s tremi točkami razlike.

V drugi tekmi je Slovenija zmago zapravila v tretji 
četrtini (9:18). Tekmo z ekipo KIK Veterani je izgubila 
z izidom 55:59. Najboljši strelci po prvem krogu v 
skupini A so: Elvir Modronja – 25 (KIK Sana)  Slobodan 
Banjac – 22 (Castelvecchio) in Nermin Pandžić – 22 
(KIK Veterani), v skupni pa so kar trije igralci dobili 
tehnične napake zaradi pregovarjanja s sodniki. 
Klubi bodo morali plačati denarne kazni. Prva 
tekma skupine B je zmago prav tako prinesla ekipi 
organizatorjev. KIK Una Sana je moštvo RSV Karnten 
premagala z izidom 66:51, čeprav ji po prvi četrtini ni 
najbolje kazalo (16:20).

V drugi tekmi je bila ekipa KK Zagreb za razred slabša, 
saj je ekipa KKI Vrbas suvereno igrala celo tekmo in jo 
dobila z visokim rezultatom – 42:87.

Najboljši strelci v tej skupini so bili: Rifat Kozlica – 32 
(KIK Una Sana), Edemir Demerović – 28 (KIK Vrbas) in 
Nedždad Budinmilić – 28. Tekme sta odločno sodila 
Mitja Dečman (SLO) in Mirsud Topić, navzoča pa sta 
bila tudi delegat Milan Lukan in vodja lige Gregor 
Gračner. Regionalno ligo tudi v sezoni 2011/2012 
podpira Nova ljubljanska banka, medijsko pa Kosarka.
si.

Jože Globokar

Prvega je 22. oktobra 2011 v športni dvorani v Ribnici 
pripravilo DP ljubljanske pokrajine, drugega pa 
19. novembra DP jugozahodne Štajerske v športni 
dvorani v Šoštanju. Tekme sta vodila sodnika Mitja 
Dečman in Nedžad Budimlić, navzoča pa sta bila tudi 
delegat lige Milan Lukan ter vodja športa pri ZPS 
Gregor Gračner.

Rezultati prvega kroga:
DP Mercator Ljubljana : DP Maribor 52:42 
DP Mercator Ljubljana : DP Kranj 51:41
DP Novo mesto : DP Maribor 39:66
DP Celje : DP Kranj 52:44

Rezultati drugega kroga:
DP Celje : DP Novo mesto 47:57
DP Celje : DP Maribor 42:56
DP Mercator Ljubljana : DP Novo mesto 56:39
DP Maribor : DP Kranj 54:44

Najboljši strelci po dveh krogih so: Gregor Gračner – 
DP-LJ (71), Marjan Žunko – DP-MB (48) in David Slaček 
DP-CE (45).

Jože Globokar
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DP MERCATOR 
LJUBLJANA ŠE 
NEPORAŽENA

Najboljši strelec DP-LJ 

Pet košarkarskih ekip – DP Mercator Ljubljana, 
DP Maribor, DP Kranj, DP Novo mesto in DP Celje 
–, ki v sezoni 2011/2012 tekmujejo v slovenski 
ligi, so pod okriljem Zveze paraplegikov Slovenije 
že odigrale dva kroga.

V drugem krogu je v štajerskem derbiju slavila ekipa DP 
Maribor.

PRVI KROG 
REGIONALNE LIGE

Košarka na vozičkih

Košarkarske ekipe, ki tekmujejo v regionalni 
ligi, so odigrale prve tekme. V Sanskem Mostu je 
prvi krog 29. oktobra za skupino A pripravila KIK 
Sana, v Bihaću pa 30. oktobra za skupino B, KIK 
Una Sana.

Ekipa Slovenija nastopa v skupini A.
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Poletni čas dopustov in počitnic je hitro minil in spet 
smo aktivni na društvu, kjer izvajamo različne aktiv-
nosti. Naši kegljači so spet začeli tedenske treninge 
kegljanja na kegljišču v Radencih.

Letos smo organizirali že 18. Magdičev memorial, ki 
ga prirejamo v spomin Jožetu Magdiču, nekdanjemu 
članu društva, ki je bil pobudnik kegljanja med para-
plegiki in tetraplegiki ter prav tako aktiven v preostalih 
društvenih dejavnostih.

Z Magdičevim memorialom se hkrati začenja ligaško 
tekmovanje ZPS v kegljanju. Že drugič zapored smo 
priredili memorial na začetku novembra, saj posku-
šamo vsaj simbolno počastiti obletnico ustanovitve 
društva, ki jo praznujemo 7. novembra.

Članici našega društva sta dosegli odlične rezultate 
v ženski konkurenci: Marta Janežič je osvojila prvo 
mesto, drugo mesto pa je pripadlo Mariji Magdič. 
Ekipno so naši člani dosegli realno tretje mesto (Du-
naj, Simonič, Borovnjak, Škraban). Med posamezniki 
tetraplegiki je bil znova uspešen Slavko Dunaj, ki je 
bil drugi, Franc Baum pa je bil peti. V najmočnejši 
kategoriji članov pa so bili Anton Simonič 8., Franc 
Borovnjak 9. in Ludvig Škraban 12.

Imeli smo tudi prehodni Magdičev pokal, ki so ga letos 
v trajno last osvojili kegljači DP severne Štajerske, saj 
so že tretjič osvojili ekipno prvo mesto.

Tekmovalo se je na 120 metov. Sodelovalo je 26 
kegljačev in štiri kegljačice iz sedmih slovenskih 
društev paraplegikov. V posameznih kategorijah so 
tekmovale štiri ženske, 18 članov, šest tetraplegikov 
in trije veterani.

Dosegli so te rezultate:

EKIPNO:
1. DP severne Štajerske         1657 p. kegljev
2. DP ljubljanske pokrajine     1642 p. k.
3. DP Prekmurja in Prlekije      1582 p.k.
ŽENSKE – POSAMIČNO:
1. Marta JANEŽIČ  MS       369 p.k.
2. Marija MAGDIČ  MS       236 p.k.
3. Nataša GODEC  MB       233 p.k.

MAGDIČEV MEMORIAL
1. kolo lige ZPS v kegljanju

DP Prekmurja in Prlekije smo v petek, 4. novembra 2011, organizirali 18. Magdičev memorial v keglja-
nju na kegljišču v Radencih.

TETRAPLEGIKI – POSAMIČNO:

1. Slavko IVANČIČ  LJ       449 p.k.
2. Slavko DUNAJ   MS      415 p.k.
3. Vinko HAUZER  MB      404 p.k.

VETERANI – POSAMIČNO:

1. Marjan ROMIH  CE       336 p.k.
2. Franc KUHELJ  NM      323 p.k.
3. Fahro BAŠIČ   KP       251 p.k.
ČLANI – POSAMIČNO :

1. Tone KANC   NM       483 p.k.
2. Viktor RUPNIK  LJ         458 p.k.
3. Miran JERNEJŠEK  MB        441 p.k.

Tatjana Hazl

Dobitniki ekipnih pokalov
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štva (888), drugo ekipa DP severne 
Štajerske (798), tretje pa DP jugoza-
hodne Štajerske (739).
Med kegljačicami je prvo mesto 
osvojila Senka Ivaniševič (225), med 
kegljači Viktor Rupnik (227), med te-
traplegiki Slavko Ivančič (236) – vsi 
člani našega društva, med veterani 
pa Franc Kuhelj (170), DPNM.

Športni dogodek v Gaju v Kočevju 
so pod vodstvom Sabine Ivančič 
popestrile ribniške mažoretke.

NAŠ TENISAČ V ZMAGOVALNI 
DVOJICI

Društvo paraplegikov ljubljanske 
pokrajine je ob podpori Zveze 
paraplegikov Slovenije na pokri-
tem teniškem igrišču PROTENEX 
v Šenčurju pri Kranju pripravilo 
tradicionalni teniški turnir. Tenisači 
Thermane (Zdravilišče Laško) in te-
nisači ZPS so se 23. septembra 2011 
pomerili v šestih mešanih dvojicah. 
Prvo mesto sta osvojila naš teni-
sač Sašo Rink in Matjaž Maček iz 
Thermane, drugo Zdravko Eržen 
(DP Gorenjske) in Jernej Gostečnik 

DPLJ IMA NAJBOLJŠE KEGLJAČE

Rezultati tradicionalnega keglja-
škega turnirja, ki ga je društvo 1. 
oktobra pripravilo na kegljišču 
rekreacije Gaj v Kočevju, kažejo, da 
ima DP ljubljanske pokrajine trenu-
tno najboljše kegljačice in kegljače. 
Osvojili so namreč vsa prva mesta 
razen v kategoriji Veterani.

Na turnirju, ki ga je podprla Zveza 
paraplegikov Slovenije, se je za 
pokal Občine Kočevje pomerilo 
43 kegljačic in kegljačev iz sedmih 
pokrajinskih društev Zveze. Turnirja 
se niso udeležili kegljači iz DP Go-
renjske ter DP Prekmurja in Prlekije. 
Tekmovanje, ki smo ga posvetili 
občinskemu prazniku, je na štiri-
steznem kegljišču potekalo tako v 
posamični kot v ekipni konkurenci. 
Kegljačice in kegljači so imeli na 
voljo 60 lučajev – 30 na polno in 30 
na čiščenje.

Ob razglasitvi rezultatov je udele-
žence turnirja pozdravil in nagovoril 
predsednik društva Gregor Gračner, 
nato pa ob čestitkah podelil kolajne 
in pokale. Tudi tokrat so bile vse 
organizacijske niti v rokah našega 
člana Slavka Ivančiča, ki se je tudi 
zahvalil vsem pokroviteljem.

V ekipnem tekmovanju je prvo 
mesto osvojila ekipa našega dru-

ŠPORTNE NOVIČKE IZ DP LJUBLJANSKE 
POKRAJINE

Zmagovalca Sašo Rink in Matjaž 
Maček

Vse organizacijske niti so bile v rokah 
Slavka Ivančiča – zmagovalca med 
kegljači tetraplegiki.

(Thermana), tretje pa Slavko Bračič 
(DP Gorenjske) in Kristan Kunšter 
(Thermana). 

Zmagovalni pari so prejeli pokale, 
podelil pa jih je vodja športa pri 
Zvezi paraplegikov Slovenije Gre-
gor Gračner.

DP MERCATOR LJUBLJANA DRU-
GA NA DVEH TURNIRJIH

Košarkarska ekipa DP Mercator Lju-
bljana je 2. oktobra na tradicional-
nem mednarodnem prijateljskem 
turnirju v italijanskem mestecu 
Gradiška osvojila zelo dobro drugo 
mesto. Na košarkarskem srečanju, 
kjer izid ni tako zelo pomemben, 
so poleg ekipe organizatorja Ca-
stelvecchio tekmovale še ekipe iz 
Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Naša 
ekipa se je uvrstila v finale in z deve-
timi točkami razlike morala zmago 
prepustiti boljši ekipi organizatorja. 
Tretja je bila češka ekipa, četrta pa 
ekipa iz Avstrije.

Na prav tako tradicionalnem tur-
nirju v Brnu (15. in 16. oktobra) je 
naša ekipa ponovila uspeh iz Italije. 
Toda tokrat je bil turnir močnejši, 
naša vrsta pa oslabljena. V ekipi je 
bilo le šest igralcev, zato si nihče ni 
mogel privoščiti počitka, kaj šele 
petih osebnih napak. Poleg tega je 
bil turnir zelo naporen, saj so ekipe 
odigrale po štiri tekme. 

Prvo tekmo so z avstrijsko ekipo 
Conveen sitting bulls dobili s kar 
visokim rezultatom 74:56, v drugi 
pa je premoč naše vrste morala 
priznati tudi ekipa organizatorjev, ki 
je tekmo izgubila s sedemnajstimi 
točkami razlike.

Naslednji dan je šlo bolj zares. 
Najprej so se pomerili z močno 
ekipo PDM Treviso in skoraj naredili 
čudež. Italijani so v vseh treh četr-
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je osvojila ekipa DP-MB, naša ekipa 
je bila tretja. 

Na mednarodnem turnirju v Ba-
njaluki smo imeli dve ekipi (Lju-
bljana I, Ljubljana II), ki sta med 
šestimi ekipami osvojili tretje in 
peto mesto. Povemo naj, da mora 
po pravilih organizatorja v vsaki 
ekipi med tremi šahisti tekmovati 
tudi šahistka. V naši prvi ekipi je 
tekmovala »izposojena« šahistka 
Anica Radej iz DP Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja, druga pa je bila 
brez ženske predstavnice in je njene 
točke avtomatsko izgubila.

Jože Globokar

tinah krepko vodili, nato pa je naša 
ekipa ob bučni podpori igralcev iz 
Banjaluke dobesedno dobili krila. 
Rezultat so izenačili in tekmo dobili 
s tesnim izidom 43:42.

V zadnji tekmi proti močni ekipi 
KKI Vrbas res niso imeli nobenih 
možnosti. Cilj, da tekmo dobijo s 
čim manjšo razliko, je bil dosežen, 
saj je bil izid po tretji četrtini neod-
ločen, 27:27. Konec je bil sila živčen, 
saj je moral na obeh straneh po en 
igralec tekmo zapustiti zaradi petih 
osebnih napak. Naši so tekmo ča-
stno izgubili, na turnirju pa osvojili 
odlično drugo mesto.

ŠAH – ŠAH – ŠAH

Šahisti našega društva so 20. ok-
tobra tekmovali na spominskem 
turnirju Viktorja Brezovnika v Izoli, 
29. oktobra pa še na IV. mednaro-
dnem ekipnem turnirju v Banjaluki. 
Naši ekipi sta na obeh turnirjih (brez 
najboljšega šahista med paraplegiki 
Planinca) osvojili kar solidni tretji 
mesti.

Na spominskem turnirju Viktorja 
Brezovnika se je 21 šahistk in šahi-
stov iz petih pokrajinskih društev v 
dopoldanskem času po švicarskem 
sistemu v sedmih krogih najprej 
pomerilo v posamični konkurenci. 

Boji so bili dokaj izenačeni, saj je 
zmagovalca Bogdana Petka (MB) 
določil šele zadnji krog. Naši šahi-
sti so osvojili: Adam Dmitrovič (5) 
četrto mesto, Jakob Škantelj (4.5) 
šesto, Ljubiša Gajič (3) pa štirinajsto. 
V nadaljevanju se je sedem društve-
nih ekip v petih kolih in prav tako 
po švicarskem sistemu pomerilo za 
ekipne uvrstitve. Zmagovalni pokal 

Domača ekipa Castelvecchio (v 
modrih dresih) je na turnirju zmagala.

Naš šahist Adam Dmitrovič (levo) 
v boju z zmagovalcem Bogdanom 
Petkom.

Po švicarskem sistemu je v petih krogih prvo mesto s 
petimi točkami osvojil Risto Fotevski (MKD), drugo Fa-
hir Bašić (SLO) – 4 točke, tretje Trajče Stojanovski (MKD) 
– 3 točke, četrto Milan Grbović (SRB) – 2,5 točke, peto 
Igor Božinovski (MKD) – 2 točki, šesto Mihajlo Pajović 
(SRB) – 1,5 točke, šesto Danilo Jakomin (SLO) – 1 točka,  
in osmo Vojko Gašperut (SLO) – 1 točka.

Turnir je vodil sodnik Andrej Žnidarčič, šahistom pa je 
za dosežene rezultate čestital vodja športa pri Zvezi 
paraplegikov Slovenije. Po šahovskem turnirju so pred-
stavniki Zveze za udeležence delegacij pripravili tudi 
okroglo mizo o Evropski zvezi paraplegikov (ESCIF). 
Vodil jo je član upravnega odbora ESCIF Jani Trdina, 
razpravljali pa so predvsem o možnostih vključitve 
srbske in makedonske organizacije v evropsko zdru-
ženje, v katero je trenutno vključenih 25 evropskih 
organizacij paraplegikov. Povzel – Jože Globokar

Boljši so bili gostje.

ŠAHOVSKI TURNIR TREH DRŽAV
Prijateljski šahovski turnir

V Domu paraplegikov v Pacugu so šahisti srbske in makedonske delegacije, ki so na obisku v Sloveniji, 
ter šahisti DP Istre in Krasa odigrali prijateljski šahovski turnir. 
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V prvem delu turnirja, ki so ga organizatorji posvetili 
spominu na svojega odličnega šahista Viktorja Brezovnika, 
so šahisti po švicarskem sistemu tekmovali za posamične 
uvrstitve. Po šestih kolih sta imela Pinter in Petek po 5 
točk, vendar je Pinter z enim boljših šahistov organizatorja 
Vojkom Gašperutom izgubil, in zlato kolajno moral 
prepustiti Bogdanu Petku (MB). Bogdan je namreč s šestimi 
točkami pokazal največ znanja v tej miselni igri. Srebrno 
kolajno je osvojil domačin Vojko Gašperut, bronasto pa 
sotekmovalec društva Fahir Bašić. Franc Pinter (MB) je 
bil četrti, peti pa Adam Dmitrovič (LJ). Vsi so imeli po pet 
točk. Jakob Škantelj (LJ) je dosegel 4,5 točke, po 4 točke 
pa: Benjamin Žnidaršič (KP), Danilo Jakomin (KP), Emil 
Filipič (LJ), Srečko Šilak (MB) in Alis Nukić (NM), ki so se 
po »švicarju« razvrstili od sedmega do enajstega mesta.

V nadaljevanju se je sedem društvenih ekip (organizatorji 
so imeli dve, dve pa tudi Celjani) v petih kolih in prav 
tako v švicarskem sistemu pomerilo za ekipne uvrstitve. 
Zmagovalni pokal je osvojila ekipa DP-MB, druga je bila I. 
ekipa DP-KP, tretja ekipa DP-LJ, četrta II. ekipa DP-KP, peta 
ekipa DP-CE, šesta ekipa DP-NM, sedma pa II. ekipa DP-CE. 
Igralci so za igro pri posamičnih kolih imeli na voljo 10, 
težje gibalno ovirani tetraplegiki pa 12 minut.

Ob razglasitvi rezultatov je šahiste nagovoril podpred-
sednik društva Benjamin Žnidaršič, kolajne in pokale pa 
podelil referent za šport Boško Božič. 

Tekmovanje je na 
turnirju po pravilih 
Šahovske zveze Slo-
venije brez zapletov 
vodil sodnik Andrej 
Žnidarčič.

Jože Globokar
Zelo uspešno pripravljen in izveden 
turnir v spomin Viktorju Brezovniku

MARIBORSKI ŠAHISTI PRVI 
V OBEH KONKURENCAH

Tradicionalni spominski 
šahovski turnir

DP Istre in Krasa je 20. oktobra ob podpori Zveze 
paraplegikov Slovenije pripravilo tradicionalni 
spominski šahovski turnir. V prostorih gostinske šole 
v Izoli se je na črno-belih poljih pomerilo 21 šahistk 
in šahistov iz DP severne Štajerske, DP jugozahodne 
Štajerske, DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, DP 
ljubljanske pokrajine in DP Istre in Krasa.

V ženski konkurenci je naslov državnih prvakinj 
osvojila DI Muta, v moški, kjer je bila konkurenca 
večja, pa ekipa MDI Žalec. Šahistke in šahisti 
iz  različnih društev so v hitropoteznem šahu 
tekmovali po Bergerjevem sistemu, za en krog pa 
so imeli na voljo 10 minut. 

V vsaki ekipi so tekmovali po štirje šahisti.Na 
državnem prvenstvu je nastopila tudi ekipa Zveze 
paraplegikov Slovenije. Na črno belih poljih so 
se za čim boljše uvrstitve borili: Adam Dmitrovič, 
Jakob Škantelj, Ljubiša Gajič – vsi iz DP ljubljanske 
pokrajine – ter Vojko Gašperut iz DP Istre in Krasa. 
Osvojili so deveto mesto. Tekmovanje sta vodila 
glavni sodnik Marko Jurič in njegov pomočnik 
Martin Ocepek.

Ob razglasitvi  rezultatov in čestitkah je 
zmagovalnim ekipam in članom ekip pokale 
in kolajne podelil predsednik Zveze za šport 
invalidov Slovenije Emil Muri. 

Povzel Jože Globokar

Vojko Gašperut, šahist DP Istre in Krasa (na sliki levo)

ŠAHISTI DEVETI

Državno prvenstvo 
invalidov v 
hitropoteznem šahu

V prostorih Bob Bowling v Litiji je 
Medobčinsko društvo občin Litija in Šmartno 
pri Litiji 12. novembra odlično pripravilo 
in izvedlo državno prvenstvo invalidov v 
hitropoteznem šahu v ekipni konkurenci. 
Ekipa Zveze paraplegikov je osvojila deveto 
mesto.
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USPEH LIKOVNE SEKCIJE ZPS

LJUDMILA IN JOŽICA MED NAGRAJENCI

Sklepna likovna razstava ZLATA PALETA 2011

Zlata paleta, največji uspeh naših likovnikov

Zveza likovnih društev Slovenije je letos že enajsto leto pripravila razstave v sklopu Zlate palete. 
Celotno dogajanje s sklepno pregledno razstavo nagrajenih likovnih del ter podelitvijo Zlatih palet 
za risbo, grafiko, realizem, abstrakcijo, fotografijo in kiparstvo je potekala 25. novembra 2011 na 
Gradu Komenda na Povzeli.

Strokovna selekcija opazno spodbuja naraščanje ka-
kovosti likovnih del in Zveza likovnih društev posveča 
posebno pozornost dviganju kakovosti. Letos je bilo 
iz množice prejetih del za posebna priznanja, to je za 
podelitev Certifikatov kakovosti, izbranih le 35 del, od 
tega šest za podelitev Zlatih palet.

Pri likovni sekciji pri Zvezi paraplegikov Slovenije smo 
se tudi letos aktivno vključili v projekt Zlata paleta. Na 
likovnih delavnicah, ki so potekale v Semiču, Pacugu 
in tudi po drugih krajih Slovenije, je pod vodstvom 
mentorjev Rassa Causeviga in Jožeta Potokarja nasta-
lo mnogo kvalitetnih likovnih del. Zlasti na večdnev-
nih delavnicah smo izdelovali dela, ki smo jih namenili 
izboru za Zlato paleto.

Dela smo ustvarjali v predpisanih temah in jih oddali 
v vseh razpisanih zvrsteh. Strokovna žirija pri Zvezi 
likovnih društev Slovenije je v naših oddanih delih le-
tos prepoznala kakovost. Veliko naših članov je imelo 
svoja dela razstavljena na posameznih razstavah, za 
kar so prijeli pisna priznanja.

Dve naši članici sta se s svojimi deli uvrstili na sklepno 
prireditev za Zlato paleto na Povzeli.  Jožica Ameršek 
je za grafiko z naslovom Prešernova izba prejela cer-

tifikat kakovosti, 
Ljudmila Turk pa 
je za realistično 
sliko z naslovom 
Moj mali bazen-
ček (slika je bila 
s  p r e d h o d n e 
razstave na Gra-
du Štatenberg 
odtujena) in za 
malo plastiko z 
naslovom Igra 
pri potočku pre-
jela dva certifika-
ta kakovosti. 
Obe deli sta do-
bili tudi najvišje 
priznanje, ki jih 
podeljuje stro-
kovna žirija pri 
Zvezi likovnih društev Slovenije.

Tako se lahko letos likovna sekcija pri Zvezi para-
plegikov Slovenije poleg številnih priznanj pohvali 
tudi s tremi certifikati kakovosti in z dvema zlatima 
paletama.

Ljudmila Turk

Po poti naše pesnice Darinke Slanovec, ki pobira 
nagrade na literarnem področju, gresta tudi likovnici 
Ljudmila Turk in Jožica Ameršek. Na vseslovenskem 
največjem likovnem natečaju je Ljudmila Turk osvojila 
kar dve priznanji: zlato paleto, ki je največja nagrada 
za likovno delo (realizem) in zlato modelarko za ki-
parstvo. 

Vsestranska umetnica, ki se je naši skupini pridružila 
pred leti, je izredno marljiva in uspeh je moral priti. Ne 

Za realistično sliko Moj mali 
bazenček je Ljudmila Turk prejela 
certifikat kakovosti. 

spominjam se, da bi kateri od slikarjev dobil priznanje 
še v kiparstvu. Ljudmilin uspeh pa je s certifikatom 
kakovosti dopolnila še Jožica z grafiko Prešernova 
izba. Podelitev nagrad je bila na Povzeli, stavba pa ni 
prilagojena ljudem, ki so vezani na invalidski voziček. 

Tudi člani likovne skupine pri Zvezi paraplegikov 
Slovenije se pridružujemo čestitkam in se veselimo 
uspeha.                                         

Boris Šter
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Naša pesnica Darinka Slanovec je na 13. mednarodnem 
natečaju haiku poezije prejela prvo nagrado. 
Strokovna komisija je izmed 352 avtorjev in avtoric 
iz Slovenije, Hrvaške in Italije soglasno izbrala 
46 haikujev. Podelila je tri nagrade posamičnim 
haikujem, eno nagrado za cikel šestih haikujev, sedem 
pohval za posamične haikuje in eno pohvalo za cikel 
petih haikujev. 

Ob uveljavljenih imenih je za najboljši posamični 
haiku izbrala haiku Darinke Slanovec. Poleg prve 
nagrade je Darinka prejela tudi pohvalo za niz 
petih haikujev. Natečaj je potekal pod okriljem KUD 
Apokalipsa, prireditev in podelitev nagrad pa je bila 
24. septembra 2011 v galeriji Loža v Kopru. Nagrajenci 
so prejeli priznanja in knjižne nagrade. 

Nagrajeni haiku Darinke Slanovec
Doma
moj kazalec obvisi
v praznem
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PRVA NAGRADA ZA HAIKU POEZIJO
Poezija

SLIKARSKA RAZSTAVA KROMBERK 2011 
Skupinska razstava Likovne sekcije ZPS

Slikarke in slikarji Likovne sekcije pri Zvezi para-
plegikov Slovenije so 28. oktobra v Galeriji Mer-
cator v Kromberku pri Novi Gorici odprli skupin-
sko razstavo. 

Svoja dela razstavljajo predvsem člani, ki so sodelovali 
na likovni delavnici v Brjah: Benjamin Žnidaršič, 
Zorica Razboršek, Klavdij Leban, Željko Vertelj, Boris 
Šter, Sonja Pouhe in Stojan Rutar, z nekaj slikami pa 
sodelujejo tudi slikarji člani Ajdovske palete. 

Razstavo, ki je vredna ogleda, je postavila slikarka in 
pesnica Mihaela Tihelj, ki tudi skrbi za galerijo in bo 
do 29. 11. 2011 odprta ves dan med odpiralnim časom 
Mercatorjevega centra Kromberk. 

Boris Šter

Slika abstrakcije iz skupinske razstave v Krombergu
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Slikarke in slikarje – Vojka Gašperuta, Benjamina 
Žnidaršiča, Silva Mehleta, Jožeta Voduška, Željka 
Vertlja, Romana Gruntarja, Dragico Sušanj, Tino 
Pavlovič, Nevenko Gorjanc (slikajo z usti), Angelo 
Medved, Nejo Zrimšek Žiger in Erika Pibernika 
(slikajo z nogami) – je ob odprtju razstave predstavila 
voditeljica Polona Škodič, za tem pa kot umetnostna 
zgodovinarka in likovna kritičarka tudi ocenila njihova 
dela. Med drugim je povedala: »Barvita, slikovita in 
močno pripovedna razstava nam odstira pogled v svet 
ljudi, ki jih je usoda tako ali drugače zaznamovala. Niso 
klonili! Veliko volje in prizadevanja ter nato zaupanja 
in veselja jih je prelevilo v slikarje. Za nekaterimi je že 
desetletja dolga pot, nekateri pa so šele na začetku 
svoje ustvarjalnosti. Toda vsi si zaslužijo velik poklon, 
saj so to neverjetni ustvarjalci, od katerih se lahko 
samo učimo. 

Za njihove interese in reprodukcijo skrbi naša založba 
UNSU, ki jo že deset let uspešno vodi direktorica Klára 
Soós. Omenim pa naj tudi mentorje, ki se na likovnih 
delavnicah in kolonijah trudijo, učijo in vlivajo pogum, 
da se naši slikarji izobražujejo na ustreznem nivoju. 
Vsi razstavljavci so člani uglednega Mednarodnega 
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, in po 
zaslugi združenja so dela tovrstnih slikarjev preromala 
že cel svet.«

Najbolj priročna tehnika naših slikarjev je olje ali akril 
na platno, izbirajo pa različne motive. Prevladujejo 
motivi krajine, kar nekaj je tihožitij, cvetja, živali in 
figuralike. No, vsak ima svoj slog, svojo izpoved, svoj 
način, lahko pa rečemo, da ni nobenih razlik med tem, 
ali je delo nastalo s čopičem v roki, ustih ali pa med 
prsti na nogi.

Založbi UNSU in gostiteljem se je zahvalil naš 
vsestranski umetnik Benjamin Žnidaršič in pripomnil: 
»Verjetno ni naroda, ki bi živel brez kulture. In med to 
kulturo je tudi naša kultura, ki je prav tako potrebna. 
Zato smo veseli, da smo del nje, veseli pa tudi, da 
se invalidi in neinvalidi prav na tem umetniškem 
področju najmanj razlikujemo. Vsi živimo s svojim 
križem, nekateri z večjim, drugi z manjšim. Nekateri 
z vidnim, drugi z nevidnim. Ko človek živi s telesno 
hibo, je drugačen in v družbi opaznejši. Pa vendar se 
od drugih razlikujemo le v tem, da je naše življenje 
malo bolj zapleteno.«

Razstavo je odprl generalni vikar ljubljanske škofije 
prelat gospod Anton Markelj, ob tem pa poudaril: 
»Kar je na svetu res velikega in dragocenega, je sad 
truda, odpovedi, naporov in bolečin. Ob ogledu teh 
slik se sprašujem, koliko neke topline, vedrine in 

Številni ljubitelji likovne umetnosti ob odprtju razstave

Polnopravni član VDMFK Vojko Gašperut na dopoldanski 
likovni delavniciK
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GALERIJA DRUŽINA GOSTILA SLIKARJE VDMFK

Slikarska razstava Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami

Založba UNSU je 14. oktobra 2011 v Galeriji Družine v Ljubljani pripravila zanimivo razstavo dvanajstih 
slovenskih slikark in slikarjev, ki so polnopravni in pridruženi člani ali pa štipendisti Mednarodnega 
združenja slikarjev (VDMFK), ki slikajo z usti ali nogami. Na stenah galerije so ob odprtju razstave 
številni ljubitelji likovne umetnosti lahko občudovali 31 njihovih najnovejših del. Nekateri avtorji slik 
pa so v galeriji v dopoldanskem času na likovni delavnici tudi pokazali svoj način in tehniko slikanja. 
Med drugimi so si delavnico ogledali tudi učenci OŠ Toneta Čufarja iz Ljubljane.
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svetlobe je v teh delih. Zato želim vam in tudi sebi, 
da se ob težkih trenutkih, ko se nam vse zmrači, 
spomnimo teh velikih ljudi v duhu, ki znajo tako 
pogumno premagovati težave. Nič ne pomaga tarnati 
ali preklinjati temo. Pomemben je še tako majhen 
plamenček. Toda vi nam danes prinašate velik ogenj.« 

Na svetu je le okrog 800 članov tega elitnega 
združenja, ki svoja umetniška dela ustvarjajo na 
nekoliko drugačen način. Slovenija ima v združenju 
kar dvanajst članov, trije izjemni umetniki (Stojan 
Zafred, Jani Bevc, Stanka Glavan) pa so žal že 
pokojni.

Večina avtorjev razstavljenih slik je v dopoldanski 
slikarski delavnici v galeriji predstavila svoj način in 
tehniko slikanja, kar so si ogledali tudi učenci OŠ 
Toneta Čufarja. 

Lep kulturni dogodek je popestril in obogatil Zbor 
bogoslovnega semenišča v Ljubljani, ki ga vodi 
Gregor Klančič. Še posebej so navdušili s Hladnikovim 
Večernim zvonom.

Založba UNSU je prelatu poklonila Vertljevo sliko, ki 
bo krasila njegove pisarniške prostore.

Jože Globokar

Vstop je bil prost, razstava pa bo 
odprta med martinovimi prazniki 
vsak dan, drugače po dogovoru.

Po odprtju smo si ogledali še 
koncert dalmatinske klape Vela 
luka v šotoru za šolo, za katero skrbi 
Društvo vinarjev in vinogradnikov 
Brje in Krajevna skupnost Brje, ki sta 
tudi med pokrovitelji naše razstave.                                     

Boris Šter

V programu organizatorja 8. 
kolonije likovnih ustvarjalnosti, 
Norme 7, ki je ime povzela po našem 
pesniku in slikarju Benjaminu 
Žnidaršiču – »Jaz sem ta biser našel 
kar v sebi« –, so se predstavili avtorji 
likovne razstave, člani društev 
Zveze paraplegikov Slovenije 
in drugih društev ter gostujoči 
slikarji, ki so v juliju sodelovali na 
tradicionalni, 8. koloniji ustvarjalnih 
dejavnosti Brje 2011: Aleksandra 
Ambrožič,  Ajdovščina;  Dora 

Božič, Ajdovščina; Dragica Čadež, 
Postojna; Marinka Gatnik, Nova 
Gorica; Kristjan Gutierrez Fernandez, 
Brje; Cvetka Kravos, Cesta; Polona 
Kresal Bizaj, Ljubljana; Klavdij Leban, 
Tolmin; Sonja Pouhe, Koper; Zorica 
Razboršek, Anhovo; Damjan Rogelj, 
Ivančna Gorica; Stojan Rutar, Koper; 
Tina Šerga, Ljubljana; Boris Šter, 
Tržič; Dragica Sušanj, Ilirska Bistrica; 
Mihaela M. Tihelj, Vipava; Željko 
Vertelj, Kočevje; Metod Zakotnik, 
Škofja Loka; Benjamin Žnidaršič, 
Postojna. 

Po l e g  n a s  j e  s o d e l ov a l a  š e 
mlada umetnica Marica Saksida, 
oblikovalka, ki ustvarja z ročno 
izdelanim tkaninami v oblik i 
torbic, copat in drugih uporabnih 
eksponatov.

V spremljevalnem kulturnem 
programu so sodelovali: Dramska 
skupina ŽAR Društ va MOST, 
Ajdovščina, Bralna skupina DP 
l jubljanske pokrajine,  Metod 
Zakotnik iz DP Gorenjske, Vanda 
Žvanut, avtorica proze, Ajdovščina, 
in Mila Ivana Mermolja, Zoja Volk, 
Ela Vunič, prvošolke Osnovne šole 
Danila Lokarja, Ajdovščina.

MARTINOVA RAZSTAVA
Slikarska razstava na Brjah 

Na dan svetega Martina smo na Brjah v stari osnovni šoli odprli skupinsko razstavo naših slikarjev. 

Nastopajoči bralec Metod Zakotnik …

… in njegove slike
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uspehom in ustvaril veliko glasbenih 
uspešnic. Skupina Danilo Kocjančič 
& Friends, ki deluje od začetka le-
tošnjega leta, se zdaj posveča bolj 
rokerskim priredbam Danilovih 
največjih uspešnic iz vseh obdobij. 
Slišali smo dobro znane skladbe, ki 
pa v novi priredbi dobijo nov sijaj in 
novo privlačnost. 

Vmes je navduševala plesna sku-
pina KUD Luna flamenca iz Kopra, 
ki jo vodi Nada Džafić. Plesalke so 
predstavile ples seillane. O nastanku 

zgodovinarka in likovna kritičarka 
Polona Škodič, zatem pa ocenila 
njihova dela.

Razstavljali so: Vojko Gašperut, 
Branko Rupnik, Benjamin Žnidaršič, 
Željko Vertelj, Boris Šter, Zorica Raz-
boršek, Dragica Sušanj, Jožica Amer-
šek, Miran Jernejšek, Franc Ekart, 
Klavdij Leban, Metod Zakotnik, 
Ljudmila Turk, Stojan Rutrar, Sonja 
Povhe, Jasna Tepina, Jože Vodušek, 
Andreja Škrinjar in pokojni umetnik 
Stojan Zafred ter Izik Adir iz Izraela. 
V skupinsko razstavo so prispevali 
več kot šestdeset svojih boljših del, 
ogledali pa sta si jo tudi delegaciji 
srbskih in makedonskih paraple-
gikov, ki so bili takrat na obisku v 
Sloveniji.

Kulturni dogodek je obogatil in po-
pestril znani pevec Slavko Ivančič s 
Klapo Solinar. Slišali smo tudi nekaj 
prelepih zimzelenih dalmatinskih 
pesmi, ki jih znajo tako lepo zapeti 
samo klape. To je bil res prelep 
uvod v dneve kulture, ki jih je v na-
daljevanju s ponovno nepozabnim 
večerom obogatil ansambel Danilo 
Kocjančič & Friends. 

Danilo Kocjančič je eden največjih 
piscev hitov, kar jih je dala slovenska 
glasbena scena. Skladbe, kot so Tina 
ne verjame, Anita ni nikoli, Veter z 
juga, Pogum, Črta, Si še jezna name, 
Portorož 1905, Amerika, Dober dan 
..., so nepozabne. Začetki njegovega 
delovanja segajo v šestdeseta leta, 
ko je bila skupina Kameleoni ena 
najpopularnejših zasedb v takratni 
Jugoslaviji. Sledile so skupine Boo-
merang, Labirint, Prizma in Bazar, 
s katerimi je Danilo nizal uspeh za 

Slikarske delavnice, na katerih so se 
slikarke in slikarji v različnih tehnikah 
izpopolnjevali, so potekale vsak dan 
v dopoldanskem in popoldanskem 
času. Vodil jih je mentor Jože Poto-
kar, vsi pa so lahko z izbrano sliko so-
delovali na Extemporu PIRAN – 2011.

Ob odprtju razstave je v imenu 
organizatorja udeležence pozdravil 
in nagovoril Benjamin Žnidaršič, 
nato predsednik Zveze paraplegi-
kov Slovenije Dane Kastelic in tudi 
podžupanja Občine Piran Meira 
Hot, ki je med drugim poudarila: 
»Razstava nam odkriva ustvarjalne 
sposobnosti invalidov, v ospredje 
pa stopajo njihovi umetniški izdelki 
in želja, da bi izrazili svoja čustva. S 
tem so tudi drugim dali vsaj delček 
svojega notranjega bogastva. 

Današnja razstava nima samo kul-
turnega značaja, ampak vpliva 
tudi na večjo ozaveščenost družbe. 
Poslanstvo take razstave je torej 
večplastno. Med drugim gre tudi za 
spodbujanje invalidov, da se oprejo 
na lastne moči in da svoje posebne 
sposobnosti razvijajo tudi v vsakda-
njem življenju.« Avtorje razstavlje-
nih slik je predstavila umetnostna 

Benjamin Žnidaršič, Meira Hot, Slavko 
Ivančič in Dane Kastelic ob ogledu 
razstave. 

Novi ansambel Danilo Kocjančič & 
Friends je navdušil z rokerskimi prired-
bami nepozabnih melodij.

Flamenco je temperamenten ples.

VSAKOLETNI DNEVI KULTURE V PACUGU
Slikarke in slikarji so sodelovali tudi na EXTEMPORU v Piranu

Z likovnimi delavnicami, skupinsko razstavo in glasbenimi večeri so v prostorih Doma paraplegikov 
v Pacugu od 12. do 18. septembra 2011 potekali tradicionalni Dnevi kulture invalidov. Ob podpori 
Zveze paraplegikov Slovenije jih je pripravilo DP Istre in Krasa. Razstavljalo je 20 slikarjev, likovne 
delavnice je vodil mentor Jože Potokar, večere pa so popestrili Slavko Ivančič s Klapo Solinar, Danilo 
Kocjančič & Friends in plesna skupina KUD Luna flamenca.
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Za razstavo v Galeriji Alga je pripravil 15 večjih in 
novejših del, ki jih je ob odprtju razstave ocenil znani 
likovni kritik Dejan Mehmedovič. V obširni likovni 
kritiki je med drugim poudaril: »Umetnostno delovanje 
ljudi, katerih fizična aktivnost je zelo omejena, ker so 
gibalno ovirani in si pri slikanju pomagajo z usti, je 
že primarno vredna najvišjega spoštovanja in časti. 
Ko pa v okrilju te dejavnosti nastajajo artefakti, ki 
imajo povsem relevantno umetniško kvaliteto, je 
spoštovanje lahko le toliko večje oziroma upravičeno 
preide v občudovanje. 

Benjamin Žnidaršič je tetraplegik, zato njegova likovna 
dela nastajajo v omenjenem načinu. Tako smo morda 
ob stiku s slikami že predhodno, nezavedno in nehote 
obremenjeni s tem. Razstava pred nami, ki postavlja 
pred gledalce serijo njegovih novejših del, pa je dokaz, 
da avtor vztrajno in pokončno, precej dobro obvlada 
likovno polje, tako da se z načinom nastanka teh slik 
ne gre obremenjevati.«

Benjamin Žnidaršič je po poškodbi hrbtenjače izdal tri 
pesniške zbirke, napisal knjigo Govorica življenja, nato 
pa v letih 1994–2003 pri Zvezi paraplegikov Slovenije 
vodil kulturno dejavnost. Lahko rečemo, da ima vse 
zasluge, da je kultura pri Zvezi dosegla tako visoko 
raven, kot jo ima danes.

Ob organiziranju likovnih tečajev je začel slikati tudi 
sam in kmalu ugotovil, da v njem ždi tudi talent 
likovnega ustvarjanja. Že po nekaj letih intenzivnega 
slikanja je postal štipendist mednarodnega združenja 
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami (VDMFK), nato v 

letu 2009 pridruženi, v letu 2011 pa že polnopravni 
član tega elitnega združenja. S tem se je uvrstil med 
100 najbolj priznanih tovrstnih slikarjev na svetu. 
Prejel je že vrsto nagrad in priznanj, slikanje in skrb 
za kulturo pa sta zdaj postala njegov način življenja.

Beno ne pozna počitka! Nenehno nekaj ustvarja in 
načrtuje, zato je v letu 2009 tudi ustanovil Zavod za 
kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin 
– ARS VIVA. Trenutno pa je njegov glavni projekt 
gradnja kulturnega centra v njegovem rojstnem kraju. 

Odprtje razstave je popestrila slikarka Ljudmila Turk, 
ki je na kitari zaigrala nekaj lepih melodij.

Jože Globokar
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OBALA SPOMINOV
Samostojna razstava Benjamina Žnidaršiča 

Pesnik, pisatelj in slikar Benjamin Žnidaršič je 15. septembra 2011 (v času, ko so v Domu paraplegikov 
v Pacugu potekali Dnevi kulture invalidov) v Izoli odprl že sedemnajsto samostojno likovno razstavo z 
naslovom Obala spominov. Slike prikazujejo krajino Cerkniškega jezera. Dodamo pa naj, da je doslej 
sodeloval tudi na 113 skupinskih razstavah.

Kulturni dogodek je popestrila slikarka Ljudmila Turk.

plesa smo veliko slišali, povemo pa 
naj, da je star že več kot 200 let in da 
je nastal v Andaluziji na jugu Španije. 
Temperamenti ljudski ples zahteva 
tudi temperamentno in živahno 
glasbo, plesalke pa so zaplesale v 
lepih pisanih pikčastih nošah z veliko 
rožo na glavi. 

To je bil res čudovit zabavno-plesni 
večer, ki je navdušil vse udeležence 
kulturnih dogodkov in številne go-
ste. Z velikim veseljem pa so nastope 
spremljali tudi učenci OŠ Dob, ki so 
takrat imeli šolo v naravi v Otroškem 
letovišču Pacug.

DNEVE KULTURE INVALIDOV 2011 
smo sklenili s sodelovanjem neka-
terih naših slikarjev na EXTEMPORU 
PIRAN 2011.

Jože Globokar
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S hitrimi koraki se bliža veseli december, mesec 
veselja, pričakovanj in mesec obdarovanj. Darilne 
vrečke so takrat, poleg darila seveda, nepogrešljiv 
artikel. Stari poslikani koledarji se dajo v ta namen 
koristno uporabiti. Gospa Marija nam je na prejšnji 
delavnici pokazala, kako se iz njih izdelujejo darilne 
vrečke vseh velikosti. Z zanimanjem smo spremljali 
njen prikaz izdelovanja in na koncu so nastali lepi in 
uporabni izdelki.

Lepo je sodelovati in se družiti, saj tako čas hitreje 
mine in tudi kaj koristnega pridobiš za vsakdanjo rabo.

Jožica Ameršek

DELAMO ...
Delavnica ročnih spretnosti

V turobnih poznojesenskih dneh, ko ti tema in megle sivina pobereta še tisto nekaj energije, ki ti je še 
ostala od poletja, se prav prileže malo aktivnosti.

Na začetku novembra smo v Društvu paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja v okviru interesne 
dejavnosti začeli delavnice ročnih spretnosti. Sestajamo 
se enkrat na teden in ustvarjamo razne lepe stvari. 
Najprej smo utrjevali znanje izdelovanja rož iz perlic. 
Prave umetnine so nastale po tem, ko smo ugotovile, 
da je možno iz istega materiala narediti tudi nakit. 

Zapestnice, uhani in ogrlice različnih barv, kakor smo 
tudi ljudje med seboj različni. Mentorica Zofka se je 
karseda potrudila, da smo bili vsi zadovoljni. K sode-
lovanju smo pritegnile tudi enega člana, ki smo ga še 
posebno vesele, saj s seboj prinese tudi malico in pri 
delu nič ne zaostaja za nami ženskami, le v »jezikanju« 
smo me boljše.

Enkrat na teden imamo delavnice ročnih spretnosti.

RDEČA JABOLKA V AJDOVŠČINI
Literarni maraton in slikarska razstava

V dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini je Norma 7, ki jo vodi Vlasta Dolenc Rebek, 23. oktobra 
priredila literarni maraton in slikarsko razstavo naših in gostujočih umetnikov. 

V literarnem delu so nastopili naši že priznani literati 
in bralci poezije – Darinka Slanovec, ljubljanska bralna 
skupina, Metod Zakotnik in še številna druga društva 
in organizacije. 
V slikarskem delu pa so sodelovali že uveljavljeni sli-
karji naše likovne skupine in gostje. Literarni maraton 
se je drugo leto dogajal v Ajdovščini v avli in dvorani 
prve slovenske vlade.

Boris Šter

Irena je stalna 
obiskovalka 
maratona 
Rdečih jabolk v 
Ajdovščini.

Zapestnice, uhani in ogrlice različnih barv
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se za likovnike spodobi, pa smo ob koncu postavili 
tudi likovno razstavo iz svojega širokega izbora del. 
Bilo je zanimivo, poučno, predvsem pa notranje boga-
to doživeto srečanje, ki je vsakega po svoje napolnilo 
z ustvarjalnim navdihom in nam dalo nov elan za 
prihodnje likovno izražanje. 

Dragica Sušanj

LIKOVNI UMETNIKI USTVARJALI V 
ANKARANU

Obmorska slikarska delavnica

V Ankaranu je septembra potekala šesta likovna delavnica, ki smo se je udeležili invalidi iz Društva 
paraplegikov Istre in Krasa ter člani Zveze paraplegikov Slovenije. Povabljeni so bili tudi vsi preostali 
invalidi, ki jih likovno izražanje privlači. 

V prijetni mediteranski klimi smo v kampu, ki je bil v 
septembru še ves obsijan s soncem, prelivali na platno 
svoja notranja občutja. 35 udeležencev, ki se je delav-
nice udeležilo, je ustvarjalo na temo morja, nekateri 
izmed njih pa so risali evropske mostove, ki jih bodo 
namenili na avkciji v dobrodelne namene.  Delavnico je 
vodil znan likovni pedagog Rajko Causevig iz Postojne, 
ki je dolgoletni aktivni član društva. Tovrstna delavnica 
pa ni edina, saj Društvo paraplegikov vsak mesec na 
drugem kraju v Sloveniji organizira podobna srečanja. 

Lahko rečem, da je bil namen takega srečanja poleg 
druženja, ki je vsekakor dobrodošlo, saj omogoča 
širjenje socialne mreže, tudi samostojno in čim bolj 
ustvarjalno reševanje likovnih nalog. Posebej sta bila 
poudarjena tudi izmenjava izkušenj z drugimi slikarji 
in razvoj lastne domišljije. Ko si enkrat postavljen pred 
nalogo, je prav, da jo čim bolj samostojno in na ustvar-
jalen način, ki je sicer odvisen od vsakega posamezni-
ka, tudi rešimo. Pod vodstvom likovnega mentorja smo 
tako vsak po svoje reševali likovne naloge, ki so bile 
postavljene pred nas. 

Delavnica je v Ankaranu potekala že šesto leto in teda-
nji udeleženci so bili večinoma slikarji, ki rišejo z usti, 
in drugi slikarji z različnim oblikami invalidnosti. Kot 

Pod vodstvom likovnega mentorja smo tako vsak po svo-
je reševali likovne naloge, ki so bile postavljene pred nas. K
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Delavnico je vodil znan likovni pedagog Rajko Causevig iz Postojne.
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NATEČAJ ZA NOVO NASLOVNICO 
GLASILA PARAPLEGIK

…  SE NADALJUJE
Uredništvo Paraplegika nadaljuje natečaj za novo naslovnico glasila Paraplegik.
Na naslovnici naj bi bili naslednji simboli in podatki: 
- naslov oz. ime glasila PARAPLEGIK
- tekoča številka
- mesec in leto izdaje
- ISSN 0351-9163 (mednarodna standardna številka za serijske publikacije)
- GLASILO ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
- Znak Zveze paraplegikov Slovenije
- poštnina plačana pri pošti 1130
- tiskovina

Vsi podatki, ki so zdaj na naslovnici, morajo biti tudi na predlogu nove. Format za na-
slovnico je 205 mm (širina) x 270 mm (višina). 

Izbrani osnutek, ki bo ustrezal vsem zahtevam, bomo denarno nagradili z 200,00 evri. 
Avtor izbrane naslovnice mora na uredništvo posredovati uporabljeno tipografijo – pisavo.

Kontaktna oseba, ki bo posredovala znak Zveze paraplegikov Slovenije, je Darja Kos, ki 
je dosegljiva na e-naslovu darja.kos@zveza-paraplegikov.com

Zaželeno je, da se osnutki pripravijo v elektronski obliki (zapis jpg., pdf., tiff., ...). Osnutke 
pošljite do 20. februarja 2012 na naslov: zveza.paraplegikov@guest.arnes.si ali Zveza 
paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 LJUBLJANA

Uredništvo glasila Paraplegik

SPRAŠUJEMO NAMESTO VAS
 
Imate vprašanja o svojem zdravstvenem stanju? Bi jih radi naslovili na svojega zdravnika, a je v 
ambulanti vedno premalo časa? Ali pa se jih v trenutku, ko ste pri zdravniku, ne spomnite?
Postavite jih nam in posredovali jih bomo ustreznim zdravnikom ter objavili v naši novi rubriki 
VPRAŠAMO NAMESTO VAS v glasilu Paraplegik in na naši spletni strani. 
 
Odgovarjali bomo tudi na vaša druga vprašanja glede možnosti in udejstvovanja v programih Zveze 
paraplegikov ter vašega lokalnega društva. 
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ŽELITE POSTATI PROSTOVOLJEC? 

Zveza paraplegikov Slovenije išče prostovoljce za 
področja sociale, športa, zdravstva in nege, kulture 
in izobraževanja. Prijavite se na:

01 43 27 138
051 61 88 03
info@zveza-paraplegikov.si

BAZA PODATKOV ČLANSTVA

Da bo podatkovna baza ostala ažurna, nam 
spremembe svojih podatkov sporočajte na 

01 43 27 138
051 61 88 03
info@zveza-paraplegikov.si

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine
Dunajska 188, 1000 Ljubljana
Tel: 01/56 91 123
Predsednik: Gregor Gračner

Društvo paraplegikov severne Štajerske
Lackova c. 43, 2000 Maribor
Tel: 02/61 42 083
Predsednik: Alfred Lasetzky

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske
Opekarniška 15a, 3000 Celje
Tel: 03/54 11 993
Predsednik: Janez Hudej

Društvo paraplegikov Gorenjske
Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj
Tel: 04/23 54 550
Predsednik: Metod Zakotnik

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja
Šegova ulica 119, 8000 Novo mesto
Tel: 07/33 21 644
Predsednik: Jože Okoren

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
Noršinska ulica 14, 9000 Murska Sobota
Tel: 02/53 21 347
Predsednica: Marija Magdič

Društvo paraplegikov severne Primorske
Ledine 101b, 5000 Nova Gorica
Tel: 041/651 218
Predsednik: Boris Lipicer

Društvo paraplegikov Istre in Krasa
Fornače 37, 6330 Piran
Tel: 05/67 32 235
Predsednik: Željko Geci

Društvo paraplegikov Koroške
Ronkova 6, 2380 Slovenj Gradec
Tel: 02/88 31 696
Predsednik: Damjan Hovnik
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Franci novak, 
član DP ljubljanske pokrajine, 
rojen 17. 11. 1949

Celestin HRovaTin, 
član DP istre in krasa,
rojen 4. 2. 1936

slavko MikEC, 
član DP jugozahodne Štajerske,
rojen 20. 2. 1973

Helena kovaČ, 
članica DP severne Primorske,
rojena 14. 10. 1954

avguštin ČERni, 
član DP Prekmurja in Prlekije,
rojen 18. 8. 1967

UMRLI

OGLASI
Prodam starejšo stojko na kolesih. 
Dvig je preprost, z ročico, ima pa 
možnost premikanja po površini v 
stoječem položaju. Stojka je odlič-
no ohranjena, cena 300 €. Za vse 
informacije sem dosegljiv na tel. 
031/275 326,
Mirko sintič 

Prodam aparat za alternativno 
zdravljenje s frekvenčno terapijo. 
Učinkovit je pri zdravljenju mo-
tenj v delovanju ščitnice, multiple 
skleroze, diabetesa tipa II, alzhei-
merjeve in parkinsonove bolezni, 
revmatoiderem, artritisa, skalioze, 
luskavice in drugih kožnih bolezni 
ter pri zdravljenju rakavih bolezni. 
Kontakt: 041/393-602 alenka

Prodam Guidosimplex komande. 
Ker nimajo A-testa, so primerne 
predvsem za delovne stroje. Vse 
podrobnejše informacije dobite 
pri Petru soklič, tel. 041/211-380

Svojci Slavka Mikca so se ob nje-
govi smrti odrekli sožalnemu 
cvetju in svečam v korist našega 
društva. Za to plemenito gesto 
v težkih trenutkih se jim iskreno 
zahvaljujemo in jim izrekamo is-
kreno sožalje.
Društvo paraplegikov 
Jugozahodne Štajerske

Za denarno pomoč pri nakupu 
chairtopperja se zahvaljujem na-
slednjim podjetjem in organiza-
cijam: NLB Nova Gorica, Adriatic 
Slovenica Nova Gorica, Elektro 
Nova Gorica, Karitas Slovenije, 
LD Cajnarje in še tistim, ki so že-
leli biti anonimni ali niso izkazali 
svoje identitete. Zahvala se nana-
ša tudi na Zvezo paraplegikov in 
Silvi Šivec za pomoč pri realizaciji 
plačila. Vsem skupaj se zahvalju-
jem in želim veliko lepih trenut-
kov tako v poslovnem kot tudi v 
zasebnem življenju. Peter

Zvezi paraplegikov Slovenije se 
najlepše se zahvaljujem za de-
narno pomoč pri nakupu raču-
nalnika. 
Ljerko Švetak

Lepo se zahvaljujem Zvezi pa-
raplegikov Slovenije in Društvu 
paraplegikov Istre in Krasa za en-
kratno denarno pomoč. 
Marjan Fabec

Zahvaljujem se Zvezi paraplegi-
kov Slovenije pa tudi vsem članom 
Komisije, ki so mi odobrili denar-
no pomoč, ki sem jo porabila za 
predelavo in nakupa avta. Zahva-
ljujem se posebno gospe Tatjani 
Podlogar za pomoč pri urejanju za 
izposojo avta. Vsem skupaj še en-
krat iskrena hvala. 
Marija Kerec

Zelo sem se razveselila vaše pozor-
nosti oziroma čestitke ob rojstnem 
dnevu. V življenju so pomembne 
drobne radosti, da preživimo vsak 
dan posebej in bolj polno. Želim 
vam dobro delo tudi v letu 2012. 
HVALA! 
Slaviča Marinčič

Upravnemu odboru Zveze para-
plegikov Slovenije se zahvaljujem 
za posluh in podporo pri izobraže-
vanju. 
Barbara Slaček

ZAHVALE
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ŠALE IN SMEŠNICE
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NE STRAŠI
Američan je prišel na Škotsko z 
namenom, da si kupi grad. Pri 
lastniku gradu se pozanima:
- In kako je z duhovi? Strašijo po 
gradu?
- To pa ne! Jaz živim že petsto let v 
tem gradu, pa nisem še nobenega 
videl!

ČUDNA IZBIRA
V knjigarno vstopi moški in reče 
proda jalki:
- Prosim, rad bi knjigo z naslovom: 
»Moški, gospodar v hiši.«
Prodajalka ga pogleda in reče:
- Poglejte zgoraj, znanstveno 
fantastiko prodajamo v prvem 
nadstropju.

ZLIKANO
Direktor pohvali svojega namest-
nika:
- Tebi se pa res vidi, da imaš dobro 
ženo. Vsak dan imaš tako lepo 
zlikane srajce in hlače.
Namestnik odgovori:
- Ja, to je bilo prvo, kar me je žena 
naučila.

POSEBNA IZBIRA
Možakar pride v trgovino in 
vpraša:
- Imate morda novoletne 
voščilnice z napisom: »Moji edini 
ljubezni?«
- Imamo.   
- Potem mi pa dajte dvajset takih 
voščilnic, prosim.

BEDAK
Učitelj vpraša nemirnega učenca:
- Ali si ti tukaj učitelj?
- Ne, gospod učitelj.
-Potem se pa ne obnašaj kot 
kakšen bedak.

NAJLEPŠI IN NAJPAMETNEJŠI
Patrulja, ki jo sestavljata dva poli-
cista pripelje do telefonske govo-
rilnice. Eden od policistov izstopi, 
se napoti v govorilnico, dvigne 
slušalko in tako stoji že dvajset 

minut v govorilnici in se smeje. 
Končno izstopi in se spravi v avto 
h kolegu. Kolega ga vpraša:
- Kaj si pa delal v govorilnici saj 
kot sem videl, nisi vtaknil telefon-
ske kartice v aparat?
- Večkrat grem v govorilnico kar 
brez kartice. Dvignem slušalko 
in vprašam, kdo je najlepši in 
najpametnejši poli cist, odgovor 
pa je vedno isti: »Ti...ti....ti....ti...« 

TAŠČA
Sin vpraša očeta:
- Očka, kdo je bila Adamova tašča?
Oče začudeno:
- Adamova tašča? Adam ni imel 
tašče. To je bil raj!

ODPOVED
Služkinja je dala odpoved z 
obrazložitvijo:
- Preseda mi vsak dan neštetokrat 
ponavljati: »Ja,gospa, ne, gospod«.

ZAKAJ
Zakaj imajo moški radi šale o 
blondinkah?
- Ker so kratke in jih lahko ra-
zumejo.

RAZLIKA
Dva smrkavca se sredi ceste pogo-
varjata in prvi vpraša drugega:
- Ti, a veš, kakšna je razlika 
med policis tom in telegrafskim 
drogom?
To slučajno sliši policist, ki je bil 
v bližini, pride do smrkavca, ga 
potegne za uho in vpraša:
- No, kakšna je razlika, kakšna?
Smrkavec pa:
- Nobene, gospod policist, no-
bene.

PINGVIN
Policist najde pingvina. Po nas-
vet stopi k načelniku in ta mu 
svetuje, naj ga odpelje v živalski 
vrt. Ko se načelnik po napornem 
dnevu vrača domov, vidi policista 
in pingvi na pri sladoledarju in 

začudeno vpraša:
- Kaj ga nisi odpeljal v živalski vrt?
Policist odgovori:
- Seveda sem ga, pa tudi v kino 
sva šla in zdaj sva stopila še na 
sladoled, veš, najraje ima limonin-
ega…

JEZIKI
Začetek turistične sezone. Kolona 
tujcev se vozi skozi Ljubljano 
na morje. Na križišču stojita dva 
policaja. Pred njima ustavi črn 
mercedes, spusti se šipa in voznik 
vpraša:
- Sprechen Sie Deutsch?
- Nein!
- Do you spek English?
- No!
- Parla Italiano?
- No!
- Espanjol?
- No!
Šipa se zapre in avtomobil se 
odpelje. Čez nekaj časa pravi prvi 
policaj drugemu:
- A ne misliš, da bi se bilo dobro 
naučiti kakšen tuj jezik?
Drugi policist ga pogleda in od-
govori:
- Le kaj ti bo tuj jezik? Si videl 
frajerja v mercedesu? Štiri jezike 
govori, pa mu čisto nič ne poma-
ga.

KOLO
Dva policista sta se v prostem 
času srečala v mestnem parku in 
eden je imel lepo žensko kolo. Prvi 
mu reče:
- Oh, kako lepo kolo imaš. Koliko 
pa si plačal za njega?
- Nič! Veš, včeraj zvečer sem 
patruljiral po mestnem parku, ko 
se je na tem kolesu mimo mene 
pripeljala neka lepotica. Zaustavila 
se je ob meni, prislonila kolo ob 
drevo in se popol noma slekla. 
Potem pa je rekla, da ob nje lahko 
dobim vse, kar si želim, in jaz sem 
izbral kolo.
- Dobro si izbral! Njena obleka ti 
tako ali tako ne bi bila prav!
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Albin Rožman 

KVIZ ZA RAZVEDRILO 16 
 

   3 1 16 1 2 4 5 15 6 4     

  7 8 14 6 9 1 4 10 14 1 3 11     

4 1 8 7 12 10 13 11 17 6 14 6 9 1 4 

 
Pri vsaki številki so navedeni trije odgovori. Odločite se za pravilnega in s črko, ki je pri 
njem, nadomestite povsod v liku tisto številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo 
slovenski pregovor. 
 
1. Kdo je avtor slike 

Mona Liza? 
A - Pablo Picasso 
E - Leonardo da Vinci 
P - Michelangelo 
 Buonarroti 

 
2. Katera šahovska figura 

se ne sme premikati 
diagonalno? 

Č - dama 
Š - lovec 
Ž - trdnjava 

 
3. Kje so Viktorijini 

slapovi? 
F - na Amazonki 
T - na Zambeziju 
I - na Misisipiju 

 
4. Avtocesta Vrhnika–

Postojna je bila 
zgrajena: 

C - leta 1963 
N - leta 1972 
U - leta 1974 

 
5. Komplementarni kot 

kota 30°  meri: 
D - 150° 
I - 60° 
R - 120° 

 
 
 
 
 
 
 

6. Če smo marod, gremo 
lahko v špital 

A - da 
M - ne 
O - ne vem 

 
7. Katero drevo sodi 

med iglavce? 
H - acer 
V - quercus 
O - picea 

 
8. Jurij Vega je bil: 
B - slovenski matematik 
U - slovenski kemik 
P - slovenski umetnik 

 
9. Ivan Serpentinšek je 

župan: 
T - v Laškem 
E - v Radovljici 
Č - v Kamniku 

 
10. Evropski prvak v 

košarki je: 
L - Francija 
K - Španija 
G - Grčija 

 
11. Katero ni žensko 

telovadno orodje? 
Ž - dvovišinska bradlja 
U - konj z ročaji 
S - konj brez ročajev 

 
12. Kaj je pri taroku trula? 
B - štirje kralji 
A - tarok XX, mond, škis 
Š - pagat, mond, škis 

 

13. Kateri organ ne 
deluje pravilno pri 
bazedovki? 

R - ščitnica 
V - jetra 
Š - ledvica 
 
14. Katera tamburica je 

največja? 
T - bugarija 
O - brač 
L - berda 

 
15. Katera beseda ne sodi k 

preostalima dvema? 
C - kankan 
H - beriberi 
D - piknik 

 
16. V povezavi s katerim 

likom je Pitagorov 
izrek? 

Ž - s trapezom 
D - z rombom 
P - s trikotnikom 

 
17. Dobitnica Borštnikovega 

prstana 2011 je: 
H - Milada Kalezić 
J - Silva Čušin 
M - Minu Kjuder 

 
 
 
 

Rešitev kviza iz 126 številke: 
KDOR PIJE, NE DA BI BIL ŽEJEN, IN JE, NE DA BI BIL LAČEN, ZGODAJ UMRE.

albin Rožman
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R
a

zv
ed

ri
lo

Pravilno geslo križanke iz št. 126 se glasi: PRILAGOJENA PLAŽA ZA INVALIDE V GRČIJI

Nagrajenci križanke iz Paraplegika štev. 126: SUBOTIČ Ljubomir, Rusjanov trg 9, 1000 LJUBLJANA, LEGAN 
Anica, Gornji kot 1, 8360 DVOR, COKAN Danica, Gotovlje 96A, 3310 ŽALEC. Vse tri nagrade so v vrednosti 
20,00 EUR.

Pravilno geslo križanke napišite na dopisnico in pošljite najpozneje do 20. februarja 2012 na naslov: Zveza 
paraplegikov Slovenije, p.p. 5714, 1001 Ljubljana.



Ča s,  ko zvezda se  utr ne, 
stare  vse  poti  zag r ne, 
nove,  z  upi  tlakovane, 
v ir  so  sreče  na smejane. 

Čim več  na smejanih dni  v  letu 
2012   Vam želi

Zveza paraplegikov Slovenije


