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Kdo krmari Zvezo
Mirjam Kanalec

Upravni odbor Zveze paraplegikov je 
izvršilni organ Skupščine. Sestavljajo ga 
predsedniki lokalnih društev in pred-
sednik Zveze. Predstavili so se bralcem 
Paraplegika.

6 Enakovredni tudi pri 
plačevanju parkirnine?
Matjaž Planinc

Plačevanje parkiranja je postalo neizo-
gibno, vseeno pa je to manj pomemb-
no kot najti parkirišče, rezervirano za 
invalide. 

21

V Londonu odpel Mežkovo 
Sivo pot
Barbara Slaček

Pogovarjali smo se s Francem Goraz-
dom Tirškom, dobitnikom paraolimpij-
ske srebrne medalje.

33 Le kdo ju ne pozna
Janja Rak

ON je prvi slovenski športnik paraple-
gik, ki je osvojil paraolimpijsko kolajno, 
ONA je prva, ki je na taistih olimpijskih 
igrah prejela prvo zlato medaljo. Pogo-
varjali smo se z njima.

36 Francija evropski prvak - 
Slovenija šesta
Povzel Jože Globokar

Slovenija je na Evropskem prvenstvu 
skupine B v košarki na vozičkih, ki je bilo 
junija v Laškem, osvojila šesto mesto. 

37

Praznjenje sečnega mehurja
Prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. 
med.

Danes ni več vprašanje, ali se naj te-
traplegik oziroma paraplegik IK ali ne, 
danes je vprašanje le še, kakšne vrste 
katetrov naj uporablja.

19

Delo društev
Dopisniki društev

Poletne mesece so društva izkoristila za 
številne aktivnosti. Preberite, kaj so de-
lali karantanski knezi, ljubljanski zmaji, 
celjski grofi, kaj se je dogajalo na Obali in 
Krasu, na "totem" koncu, v deželi cvička, 
na panonskih ravnicah, v dolini Soče in 
kaj je teklo v gorenjskih kapljicah.

42
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V rokah držite prenovljeno re-
vijo Paraplegik. Upam, da ste 
presenečeni, pozitivno seve-

da! Če se sprašujete, kaj se je zgodilo, 
naj vam zaupam, da sem postala nova 
urednica časopisa, ki je želela vnesti 
malo svežine. Gotovo je to čast, ki mi 
jo je izkazal Upravni odbor Zveze, am-
pak še večja ob tem je odgovornost. 
Seveda želim zaupanje vodstva Zveze 
upravičiti, obenem pa pridobiti zaupa-
nje bralcev. Naloga ni lahka, saj je tež-
ko biti všečen in hkrati slediti svojim 
načelom. Pri nastajanju “moje” prve iz-
daje sem imela veliko idej, a sem se ve-
dno znova spraševala, kaj bi bilo všeč 
bralcem. Konec koncev časopis lahko 
odraža urednika in ustvarjalce, vendar 
pa je namenjen vam, ki ga boste več-
krat in z veseljem (upam) jemali v roke. 

Prva stvar, ki ste jo gotovo opazili, 
je prenovljena oblika. 

Kaj pravite na to? Je res oblika pred 
vsebino? Je embalaža pomembna? Če 
si že kdo upa pritrditi, ga imamo takoj 
za plitvega in plehkega. Ah, ne sprene-
vedajmo se – seveda je zunanjost po-
membna! Tudi star slovenski pregovor 
– Obleka naredi človeka – ni nastal čez 
noč in brez osnove. Ko pogledaš ne-
koga prvič, si – hočeš, nočeš – ustvariš 
prvo mnenje. Obleka lahko veliko pove 
o človeku, zunanjost marsikaj tudi o 
notranjosti. Sicer ni pravično, da se sodi 
po zunanjem videzu, a je obleka lahko 
dobro orožje, da si pridobite prednost. 
Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je 
lahko prvi vtis napačen. 

Naj bo zunanjost še tako lepa in 
prefinjena, se slej ko prej pokaže, kaj se 
skriva pod njo. Ni je platnice, ki bi na-
domestila prazno vsebino. Pomembna 
je lepota človekove duše, njegove no-
tranjosti, ki pa ni tako hitro opazna kot 
zunanja embalaža. Človeka ne smemo 
ocenjevati po zunanjem videzu, ampak 
ga moramo najprej dobro spoznati, da 
bi sodili. Pa vendar smo obremenjeni z 
izgledom, drvimo v trgovine po oblači-
la, v katerih bi bili lepi. Želimo ugajati! 
Ali z lepim videzom zakrivamo vsebi-
no? Tudi včasih!

Bodimo pošteni in povejmo, ko-
likokrat so v nas vzbudili zanimanje 
ljudje, ki so bili neurejeni, zanemarje-
ni, slabo oblečeni? Kolikokrat  smo jih 
želeli spoznati, se pogovarjati z njimi, 
odkriti njihove misli in znanja? Koliko-
krat nismo prebrali knjige, ki je imela 
dolgočasno naslovnico?  Kolikokrat 
smo sploh spoznali “vsebino”, če nam 
“ovitek” ni bil všeč?! Po raziskavah so-
deč posameznik oceni sogovornika 
v prvih petih sekundah in si ustvari 
mnenje na podlagi njegovega vide-
za. Pri prvem vtisu zajema videz kar 

55-odstotni delež, le sedem odstotkov 
pa pripada vsebini.

Obleka torej dopolnjuje človeka, 
osebnost in njegov značaj, ki se zr-
calita navzven. Oblika vzbudi, da se 
poglobimo v vsebino. Zato sem pre-
pričana, da bo druga stvar, ki jo boste 
opazili pri branju Paraplegika, tudi 
osvežena vsebina. Listajte, komen-
tirajte, grajajte, hvalite, se zgražajte 
... ne prizanašajte niti z grajami niti s 
pohvalami. Da le ne ostanete ravno-
dušni! Upam, da vas bo nova oblika 
Paraplegika vzpodbudila k branju, 
ali pa vsaj, da vas ne bo odvrnila od 
tega, da se poglobite tudi v vsebino in 
najdete nekaj zase. Bodite tisti, ki bo-
ste prispevali k ustvarjanju prihodnjih 
številk, zato dopisujte v glasilo, delite 
svoje misli, izkušnje, dogodke ... 

Vsem sodelavcem pri nastajanju 
revije se iskreno zahvaljujem, še po-
sebej dopisnikom društev, ki so se 
izjemno potrudili in vsak na svojem 
področju obsežno predstavili dejav-
nosti ter opisali dogodke. Želim vam 
prijetno branje in upam, da boste na-
šli kaj za svojo dušo in znanje oziroma 
vedenje.

Mirjam Kanalec

OBLIKA IN VSEBINA - Z ROKO V ROKI
Kolumna urednice

Obleka je ovitek, ki je večkrat vre-
dnejši od knjige. (Veron)

Srajca nikoli ne skrije značaja. 
(Latinski pregovor)

Ne sodi knjige po njenih platnicah, 
ampak po njeni vsebini. (N. N.)

Vsebina in oblika stopata z roko 
v roki.
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Po volilni Skupščini maja se je junija na 
konstitutivni seji sestal UO Zveze in za 
mandatno obdobje 2012 do 2016 ime-

noval sodelavce. Ker nobeno imenovanje ni 
zacementirano, je možnost, da se v prihodnje 
tudi kaj spremeni, saj se mora naša organizaci-
ja odzivati času, predvsem pa potrebam in in-
teresom članstva oziroma njihovim predstav-
nikom. Upravni odbor je na moj predlog sprejel 
smernice štiriletnega dela Zveze paraplegikov, 
ki so pomembne za kvaliteto življenja naših 
članic in članov ter so v dobro tudi ostalim in-
validom.
V programu in organizaciji so najpomembnej-
še naslednje smernice:
•	 razvijati in dograjevati posebne socialne 

programe za para- in tetraplegike, zlasti 
tiste, ki izhajajo iz potreb invalidnosti (večji 
cenzus za medicinske pripomočke);

•	 razviti program osebne asistence in aktivno 
sodelovati pri zakonodaji (Zakon o dol-
gotrajni oskrbi invalidov, Zakon o osebni 
asistenci);

•	 pomagati članom pri reševanju njihovih 
težav, ki izhajajo iz invalidnosti (stanovanja, 
šolanje, arhitekturne ovire, socialni status, 
izboljšanje gmotnega položaja…);

•	 dograjevati posebne programe ohranjeva-
nja zdravja, športa in rekreacije za paraple-
gike ter tetraplegike;

•	 zagotavljati materialno osnovo za izvaja-
nje programov dela (trajne vire financiranja 
in iskanje novih) ter k sodelovanju vključiti 
zainteresirana društva (razpisi SLO in struk-
turni skladi EU); 

•	 projektno sofinanciranje dejavnosti društev 
(tisto, ki bo aktivnejše in bo zagotavljalo več 
dejavnosti za člane, bo bolj sofinancirano 
iz posameznega programa Zveze);

•	 zadržati odvisnost od sredstev FIHO pod 50 
% prihodkov;

•	 uporabljati in uveljavljati priznan status re-
prezentativne organizacije;

•	 nadaljevati sodelovanje s tujimi sorodnimi 

organizacijami, saj v Evropski zvezi para-
plegikov (ESCIF) že zdaj uspešno nastopa-
mo kakor povezovalec sorodnih organiza-
cij v regiji in jugovzhodni Evropi;

•	 nadgraditi sodelovanje z  Inštitutom za re-
habilitacijo RS;

•	 izraziteje profilirati Zvezo in društva v  slo-
venskem prostoru;

•	 nuditi suport programom, ki bodo potekali 
v Domu paraplegikov;

•	 vzpostaviti mreženje Zveze in društev z  
izobraževalnimi institucijami v okolju, kjer 
delujejo;

•	 postaviti sistem dnevnih delovno-varstve-
nih centrov za člane in pridobiti koncesijo 
s strani države;

•	 pridobiti certifikat kakovosti 9001;
•	 sodelovati z  društvi na njihovih sedežih, 

obiski strokovnih delavcev in vodij progra-
mov; 

•	 trajna rešitev ustreznega strokovnega ka-
dra za potrebe vodenja računovodstva za 
društva;

•	 poglobitev in razširitev strokovnega dela 
Zveze;

•	 v okviru potreb zaposliti dodatne delavce 
skozi sistem subvencionirane zaposlitve oz. 
aktivne politike zaposlovanja;

•	 izvajanje sej UO po društvih ter jim tako 
delo Zveze posledično še bolj približati;

•	 izvajanje ustreznega strokovnega pregleda 
finančnega poslovanja društev za sredstva, 
pridobljena preko Zveze (FIHO, razpisi SLO 
in EU ...); 

•	 novelirati akte Zveze vključno s Statutom;
•	 razvoj projektov in dela na podlagi enotne 

baze podatkov;
•	 vključevanje usposobljenih članov v delo 

društva;
•	 aktivno vključevanje strokovnih služb Zveze 

v operativno izvedbo čimprejšnjega do-
končanja doma paraplegikov v Pacugu in 
njegovega delovanja.

Drage članice in člani, prepričan sem, da bo 

v  naše dobro uspelo zastavljeno tudi realizi-
rati. Na koncu tega malo daljšega prispevka 
moram izreči iskrene čestitke našim športni-
cam in športnikom, ki so nas letošnje poletje 
razveseljevali s svojimi dosežki. Najprej je deset 
naših članov, ki igrajo za slovensko košarkarsko 
reprezentanco, že junija suvereno zadržalo 
svoje mesto v  zlati sredini evropske košarke 
na vozičkih. V Laškem, kjer je potekalo evrop-
sko prvenstvo, ki sta ga organizirala Zveza za 
šport invalidov Slovenije in Zveza paraplegikov 
Slovenije, so zasedli odlično peto mesto. Na 
koncu izteka letošnjega poletja pa smo držali 
pesti za naše paraolimpijce: Andrejo, Mate-
jo, Tatjano, Tanjo, Francija, Jožeta, Henrika 
in Gorazda, ki so zastopali Zvezo in Slovenijo 
v  Londonu. Dosegli so vrhunske rezultate, ki 
jih je kronal Gorazd s srebrno medaljo. Zveza 
paraplegikov Slovenije je tudi tokrat za svoje 
vrhunske športnike pripravila sprejem. In ob tej 
priliki sem jim posebej poudaril, da smo v naši 
organizaciji izredno veseli in ponosni, ker so 
svojo matično organizacijo spet tako dostoj-
no zastopali. Uspehi so zavidljivi, z njimi so v 
slovenskem prostoru prebili neko sfero in prisi-
lili nekatere državne inštitucije, da na športnike 
invalide gledajo drugače. Da tudi njihov napor 
in medalje cenijo bolj enakovredno s športniki 
neinvalidi. V svoje dosežke so vložili veliko truda 
in odrekanja. Ne le sami, ampak tudi njihove 
družine in najbližji. Vsem tekmovalcem ob tej 
priliki še enkrat iskreno čestitam, svojcem pa se 
zahvaljujem za njihovo razumevanje. Ponosni 
smo na vas!

Vaš predsednik Dane

SMERNICE ŠTIRILETNEGA DELA
Kolumna predsednika
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Mirjam Kanalec | Upravni odbor Zveze paraplegikov Slovenije

KDO KRMARI ZVEZO
Upravni odbor Zveze paraplegikov Slovenije je izvršilni organ Skupščine Zveze, ki je 
najvišji organ. Sestavljajo ga predsedniki pokrajinskih društev paraplegikov ter predse-
dnik Zveze. Predstavili so se za bralce Paraplegika; spoznajte jih!

Zato ocene o tem prepuščam vam, čla-
nicam, članom in seveda sodelavcem. 
Rad pa spregovorim o prihodnosti in 
o tem sem se na široko razpisal v »svo-
ji« kolumni glasila Paraplegik, zato jo le 
preberite. Vsem članicam in članom za-
gotavljam, da si bom skozi štiriletni man-
dat še naprej prizadeval, da se pravice 
paraplegikom in tetraplegikom kljub 
nezavidljivi situaciji v državi in Evropi ne 
bodo zmanjševale. Zveza paraplegikov 
Slovenije bo tudi v prihodnje kot repre-
zentativna invalidska organizacija jasen 
in čvrst zagovornik izboljšanja kvalitete 
življenja slovenskih paraplegikov in te-
traplegikov. Prav tako bo Zveza skupaj 
z društvi kot profilirana organizacija s 
skoraj štiriinštiridesetletnimi izkušnja-
mi pokončno in ponosno stopala proti 
petdesetletnici delovanja v slovenskem 
prostoru. 

DAMJAN HOVNIK,  
namestnik predsednika Zveze, 
predsednik DP Koroške 

Osnovno šolo sem obiskoval v Slovenj 
Gradcu in jo zaključil kot odličen uče-

nec, nato pa sem dokončal Srednjo 
strojno-kovinarsko šolo na Ravnah na 
Koroškem. Sledil je vpis na Ekonom-
sko-poslovno fakulteto v Mariboru, kjer 
sem končal višješolski študij, smer Mar-
keting, nato pa sem se vpisal na univer-
zitetni študij smer Bančništvo in finan-
ce. Do februarja 1999 sem opravil vse 
izpitne obveznosti ter obenem pričel 
z intenzivnim oblikovanjem dispozicije 
diplomskega dela.

18. februarja 1999 sem se na smuča-
nju na mariborskem Pohorju hudo po-
nesrečil. Imel sem pretres možganov in 
notranje krvavitve, obenem pa je moje 
telesno stanje spremljala popolna ne-
gibnost predela pod prsmi. Po šoku je 
sledilo kruto dejstvo: posledice ostaja-
jo (tetraplegija) in nadaljnja faza je bila 
namenjena pripravam na vključitev 
v program rehabilitacije na Inštitutu 
Republike Slovenije za rehabilitacijo v 
Ljubljani. Tam sem se naučil opravljati 
osnovne življenjske potrebe, seveda v 
prilagojeni obliki: oblačenje, obuvanje, 
umivanje, skratka navajanje na novo 
življenje na invalidskem vozičku. Za-
dostna samostojnost z zdravstvenega 
vidika je bila dosežena. Nadaljevala se 
je rehabilitacija doma.

Po izobrazbi sem univerzitetni di-
plomirani ekonomist; v času rehabilita-
cije sem na rehabilitacijskem inštitutu 
RS Soča naredil diplomsko nalogo z na-
slovom Presoja finančnega položaja In-
štituta za rehabilitacijo in jo po končani 
rehabilitaciji tudi uspešno zagovarjal.

Leta 2003 sem začel z opravljanjem 

Iz Statuta Zveze paraplegikov Slo-
venije: »Upravni odbor je izvršilni 
organ Skupščine ZPS. Upravni odbor 

opravlja naloge, ki so določene s Statu-
tom, in zadeve, za katere ga pooblasti 
Skupščina. Upravni odbor upravlja Zvezo 
med dvema Skupščinama, organizira in 
spremlja izvajanje delovnega programa 
ter finančnega plana ZPS. Za svoje delo 
je odgovoren Skupščini ZPS. Upravni od-
bor je sestavljen iz po enega zastopnika 
iz vsakega rednega člana (op. uredništva: 
društva) in predsednika ZPS, ki je hkrati 
tudi njegov predsednik.«

DANE KASTELIC,  
predsednik Zveze paraplegikov 
Slovenije

Kdo je Dane Kastelic? Poleg dejstva, da 
je bil po štiriletnem mandatu ponovno 
soglasno izvoljen za predsednika Zveze 
paraplegikov Slovenije, je tudi oseba, ki 
najtežje predstavi ravno samega sebe. 
Kratek CV, ki ga bo potrebno dopolniti, 
je na naši spletni strani. (To je tudi rekla-
ma za našo odlično spletno stran.) Še 
težje pišem o svojem preteklem delu. 
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pripravništva na Občini Ravne na Koro-
škem, kjer sem v finančno-računovod-
ski službi še zdaj zaposlen za polovični 
delovni čas. Poleg službe sem se vpisal 
tudi na magisterij na Pravni fakulteti v 
Mariboru, smer Davčno pravo. Uspe-
šno sem opravil vse izpite, trenutno pa 
pripravljam magistrsko nalogo.

Kakor hitro sem se vključil v delova-
nje Društva paraplegikov Koroške, sem 
spoznal, da za svoj osnovni program 
potrebujejo novo kombinirano vozilo. S 
pomočjo članov in takrat služečega voja-
ka na društvu smo organizirali odmevno 
akcijo Premagajmo ovire, s katero smo 
nato nabavili nov kombi. Poleg tega mi je 
v času prvega mandata predsednikova-
nja Društva paraplegikov Koroške uspelo 
s pomočjo Zveze paraplegikov Slovenije 
in njenega glavnega financerja FIHO za-
gotoviti nove društvene delovno-bival-
ne prostore, ki jih uporabljamo pri izvaja-
nju svojih dejavnosti in programov.

Od vsega začetka aktivno sodelu-
jem pri delovanju Zveze paraplegikov 
Slovenije. Najprej sem bil član kandida-
cijske, nato volilne komisije, odkar sem 
predsednik Društva paraplegikov Koro-
ške, pa sem aktiven član upravnega od-
bora Zveze paraplegikov Slovenije. Bil 
sem predsednik komisije za sistemizaci-
jo delovnih mest, kot podpredsednik pa 
sem zdaj nosilec posebnega socialnega 
programa Kompenziranje invalidnosti 
ter predsednik komisije za obnovitve-
no rehabilitacijo. Velik izziv mi trenutno 
predstavlja komisija za upravljanje z 
nepremičninami, ki pripravlja celostno 
strategijo upravljanja z nepremičninami 
Zveze paraplegikov Slovenije.

Po nastanku poškodbe in vključitvi 
v vsakdanje življenje sem začel trenira-
ti atletiko, med moje največje uspehe 
lahko pripišemo dve bronasti kolajni na 
evropskem prvenstvu leta 2005 v fin-
skem Espoo, kjer sem v kategoriji T52 
osvojil bron v hitrostnih vožnjah na 200 
in 400 metrov. Po prvenstvu sem zara-
di vse večjih delovnih in študijskih ob-

veznosti trening opustil, še vedno pa 
se vsak teden udeležujem treningov 
kegljanja in rekreacije. Moj moto: Zdrav 
duh v zdravem telesu ter Bolje prepre-
čiti kot zdraviti.

V Semiču sem spoznal svojo partneri-
co, s katero uspešno krmariva skozi življe-
nje. V letu 2011 se nama je rodil sin Nace, 
na katerega sva zelo ponosna. Kljub moji 
invalidnosti me žene neustavljiva volja in 
želja, saj nisem oseba, ki bi se zaprla med 
štiri stene in tarnala o svoji poškodbi. Kot 
predsednik Društva paraplegikov Koro-
ške in podpredsednik Zveze paraplegi-
kov Slovenije bom v skladu z moralnimi 
in etničnimi načeli deloval v dobro orga-
nizacije ter paraplegikov in tetraplegikov.

JOŽE OKOREN,  
predsednik DP Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja

Že dobrih 44 let sem uporabnik vo-
zička. Sodim, da sem se ga že dodo-
bra navadil. Moje dolgoletno aktivno 
športno udejstvovanje se je nagnilo v 
organizacijsko delo. Ob delu v društvu 
in Paraolimpijskem komiteju mi ostane 
tudi nekaj prostega časa, ki ga izko-
ristim za kakšen dober »capuccino« 
v prijetni in predvsem iskreni družbi. 
Nekaj časa mi vzame tudi kletarjenje, 
saj pridelava cvička zahteva nenehno 
izobraževanje in pogosto degustiranje. 

PETER ROBNIK,  
predsednik DP Gorenjske
Rodil sem se leta 1963 v Mariboru, kjer 
sem preživel svoje otroštvo in del mlado-

sti. Po končani kadetski šoli za miličnike 
sem se leta 1982 preselil v Kranj, kjer sem 
se zaposlil kot miličnik (od leta 1991 sem 
po poklicu policist). 1986. leta sem se v 
prometni nezgodi na obrobju Kranja po-
nesrečil in postal paraplegik. Po rehabili-
taciji v Soči sem se ponovno vrnil na delo 
in opravljal dela pomočnika dežurnega 
na PP Kranj vse do leta 1997, ko sem pro-
sil za premestitev v Sektor kriminalistične 
policije na PU Kranj, kjer opravljam dela 
in naloge analitika še danes. Sem tudi 
vojni veteran, kajti leta 1991 sem aktivno 
sodeloval v vojni za Slovenijo na policijski 
postaji Kranj. V kratkem bom izpolnil vse 
pogoje za redno upokojitev (leta 2014). 
Sem poročen, oče enega sina in ponosen 
dedek enoletnega vnuka Nejca.

Takoj po rehabilitaciji sem se včlanil 
v ZPS in postal aktiven član DPG, postal 
najmlajši predsednik DPG leta 1988 in 
ga vodil vse do leta 2000, ko sem odsto-
pil zaradi drugih obveznosti. Ponovno 
sem prevzel vodenje v letošnjem letu 
na željo veliko članov našega Društva. 

ŽELJKO GECI,  
predsednik DP Istre in Krasa
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JANEZ HUDEJ,  
predsednik DP jugozahodne Štajerske

Doma sem iz Vinske Gore pri Velenju, 
paraplegik malo manj kot dve tretjini 
življenja, s poškodbo TH 5 zaradi pro-
metne nesreče leta 1981. Po izobrazbi 
sem strojni ključavničar, strojni tehnik 
in VŠ ekonomist poslovne informati-
ke, zaposlen v Gorenju v informatiki 
kot višji inženir za računalniško pro-
gramsko podporo proizvodnim pro-
cesom.  V društvu sem aktiven 26 let, 
njegov predsednik pa od leta 2000.  
Prosti čas: delam za društvo  
Hobiji: športna rekreacija: atletika, ko-
šarka, plavanje …
Neizpolnjen cilj: paraolimpijska medalja
Moj najljubši film: vremenska napoved, 
predvsem v tednu pred planiranimi 
atletskimi tekmovanji 

GREGOR GRAČNER,  
predsednik DP ljubljanske pokrajine

Predsednik Društva paraplegikov lju-
bljanske pokrajine sem že od leta 

2005 in od takrat naprej predstavljam 
v Upravnem odboru Zveze paraplegi-
kov Slovenije naše društvo, ki je med 
drugim največje po površini kot tudi 
po številu članstva. Poleg delovanja na 
društvu sem aktiven na športnem po-
dročju – kot športnik pa tudi kot vodja 
športa na Zvezi. 

Letos sem dobil od članov DPLJ 
ponovno zaupanje do novih volitev 
leta 2016, za isto obdobje tudi vode-
nje celotnega športa na Zvezi. Želim 
si in trudil se bom, da pustim za sabo 
vidne rezultate ter tako doprinesem 
k bolj kvalitetnem življenju vseh čla-
nov. 

STANKO NOVAK,  
predsednik DP Prekmurja in Prlekije

Leta 1998 sem si pri padcu z gradbe-
nega odra poškodoval hrbtenjačo in 
postal paraplegik. Po medicinski re-
habilitaciji sem se vključil v Društvo 
paraplegikov Prekmurja in Prlekije, 
kjer sem leta 2008 postal podpred-
sednik, nato pa leta 2012 predsednik 
društva. Po izobrazbi sem gradbenik. 
V obdobju mandata podpredsednika 
sem 2 leti obiskoval supervizijo, ki je 
potekala na ZPS.

V prostem času se ukvarjam  s fi-
tnesom in kolesarjenjem, saj me kljub 
invalidnosti žene neustavljiva volja in 
želja po športu, ker nisem oseba, ki bi 
se zaprla med štiri stene in tarnala o 
svoji poškodbi.

BORIS LIPICER,  
predsednik DP severne Primorske

ALFRED LASETZKY,  
predsednik DP severne Štajerske

Sem Alfred Lasetzky, rojen 12. avgusta 
1959 v Mariboru. Poškodoval sem se 27. 
julija 1985 – diagnoza paraplegija – traj-
no vezan na invalidski voziček. Sem po-
ročen, oče sinu in hčeri. Hči se je rodila 
pred poškodbo, sin po njej. Sem še v 
delovnem razmerju, dela in naloge opra-
vljam v Mariboru na pošti 2116 kot poštni 
referent, sem delovni invalid II. kategorije, 
dela in naloge pa opravljam s polovič-
nim delovnim časom. Sem predsednik 
Društva paraplegikov severne Štajerske. 
Trenutno delujem tudi v Mestni obči-
ni Maribor (MOM). Sem mestni svetnik 
v Mestnem svetu, potem v komisiji za 
socialo, zdravstvo in mladino kakor tudi 
predsednik komisije za podeljevanje pri-
znanj in nagrad v MOM. Sem član Sveta 
invalidov v MOM in član mestne četrti 
Pobrežje. Sem že v zrelejših letih, a v sebi 
imam še zmeraj velikega otroka, saj me v 
zadnjih 17 mesecih razveseljuje vnukinja 
Jerneja, ki je potomka hčerke Petre.
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Hana Ermenc | Sodelovanje s sofinancerji

POMEMBNI ZA IZVAJANJE PROGRAMOV
V letu 2012 Zveza paraplegikov Slovenije uspešno zaključuje kar nekaj projektov, izvede-
nih s pomočjo različnih sofinancerjev.

•	 Zadnjega decembra bomo zaključili 
pomemben program »Asistentka/Asi-
stent bom«, ki ga sofinancira Zavod 
RS za zaposlovanje. 

•	 V sredini novembra zaključujemo 
projekt v okviru programa Promocija 
ohranjevanja zdravja paraplegikov in 
tetraplegikov, ki ga sofinancira Mini-
strstvo za zdravje.

•	 Jeseni končujemo s projektom »Zapo-

zbornica Slovenije, financira pa 
Evropski socialni sklad. 

•	 Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije nam je tudi 
letos s sofinanciranjem pomagal pri iz-
vedbi 43. Hrovatinovega memoriala, 

•	 Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti pa pri izvedbi Likovne kolonije 
Semič in dogodka Kulturni dnevi – 
Pacug.

sleni – steber organizacije«, ki ga je na 
podlagi Javnega razpisa za sofinanci-
ranje projektov za promocijo zdravja v 
letu 2011 in 2012 finančno podprl Za-
vod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije.

•	 V zaključni fazi je projekt »Spodbuja-
nje zaposlovanja iskalcev prve zapo-
slitve na področju socialnega varstva 
– Pripravniki«, ki ga izvaja Socialna 

PROMOCIJA OHRANJEVANJA ZDRAVJA 
PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV

Je program, ki ga je preko javne-
ga razpisa na področju varova-
nja in krepitve zdravja sofinanci-

ralo Ministrstvo za zdravje v letih 2011 
in 2012. Program je namenjen ohranja-
nju zdravstvenega stanja in promociji 
zdravega življenjskega sloga po nastali 
invalidnosti.

Izvajanje se je začelo s sestavo in 
srečanjem strokovno-izobraževalnega 
tima, ki je na delovnih sestankih načr-
toval in pripravljal brošuro ter aktivno-
sti za promocijo ohranjevanja zdravja 
paraplegikov in tetraplegikov. V timu 
so sodelovali strokovnjaki z URI-Soča in 
Zveze paraplegikov Slovenije.
Aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru tega 
projekta, so:
•	 Organizacija dogodka »Izzivi para-

plegije«, v okviru katerega smo v 

dvorani URI-Soča pripravili okroglo 
mizo z naslovom »Pridobitev medi-
cinskega pripomočka nekoč in da-
nes«. V celodnevnem spremljeval-
nem programu so se v avli URI-Soča 
predstavili: plesni klub Zebra, član 
Zveze Igor Plohl s svojo knjigo »Ne 
domišljaj si!«, športniki Zveze para-
plegikov Slove-
nije …

•	 Priprava in izdaja 
brošure »Promo-
cija ohranjevanja 
zdravja paraple-
gikov in tetraple-
gikov«, ki vsebuje 
vaje »Naredi ne-
kaj zase«. Z njimi 
smo želeli para-
plegike, tetraple-
gike in njihove 
svojce spodbudi-

ti k skrbi za svoje zdravstveno stanje, 
krepitvi zdravega življenjskega sloga 
in preprečevanju negativnih posle-
dic invalidnosti. V poletnem času so 
se vaje vodeno izvajale tudi ob in v 
bazenu Doma paraplegikov v Pacu-
gu. Brošura vsebuje vaje za krepitev 
zdravega življenjskega sloga »Naredi 
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nekaj zase«, predstavitev Zveze para-
plegikov Slovenije in njenih desetih 
posebnih socialnih programov, opis 
počitniških kapacitet Zveze v Pineti, 
Semiču in Termah Čatež ter kratko 
predstavitev devetih pokrajinskih 
društev. Brošuro lahko v tiskani obliki 
dobite na Zvezi paraplegikov Slove-
nije, v devetih pokrajinskih društvih, 
na oddelku delovne terapije URI-So-
ča, v elektronski obliki pa na spletni 
strani Zveze paraplegikov Slovenije. 
Projekt in izdajo brošure »Promocija 
ohranjevanja zdravja paraplegikov in 
tetraplegikov« je finančno podprlo 
Ministrstvo za zdravje.

•	 Organizacija in izvedba strokovne 
delavnice o pravilnem izvajanju vaj 
»Naredi nekaj zase« za preprečeva-
nje negativnih posledic invalidno-
sti, ki je bila namenjena izvajalcem 
osebne asistence Zveze paraplegi-
kov Slovenije.

•	 Organizacija in izvedba strokovnega 
seminarja o pomembnosti skrbi za 
zdravje za nove člane Zveze para-
plegikov Slovenije, ki se po zaklju-
čeni medicinski rehabilitaciji vračajo 
nazaj v svoje domače okolje.

•	 Organizacija in izvajanje mesečnih 
svetovanj v URI-Soča za promocijo 
kvalitetnega življenja po nastali in-

validnosti, ki jih vodijo predsednik 
Zveze paraplegikov Slovenije Dane 
Kastelic, strokovna delavka Zveze 
Špela Šušteršič, ki jo letos nadome-
šča Nina Bernard, predstavnica URI-
Soča Vanja Skok, ki pokriva področje 
sociale, ter ostali zaposleni na od-
delku delovne terapije.
Z brošuro in programom smo se 

20. septembra predstavili tudi na festi-
valu nevladnih organizacij LUPA 2012, 
nadaljevali bomo izvajanje mesečnih 
svetovanj na URI-Soča, načrtujemo 
pa tudi druge aktivnosti za promocijo 
zdravega življenjskega sloga paraplegi-
kov in tetraplegikov.

VRAČAMO SE V ŽIVLJENJE
Zveza paraplegikov Slovenije je v Domu paraplegikov v Pacugu 20. junija pripravila 
srečanje z naslovom – VRAČAMO SE V ŽIVLJENJE. To vsakoletno spoznavno snidenje je 
namenjeno novim članom in njihovim svojcem, ki na različnih delavnicah spoznavajo, 
kako po hudi travmi in končani medicinski rehabilitaciji nadaljevati življenje na inva-
lidskem vozičku. Tudi tokrat so sklop delavnic vodili strokovnjaki, s praktičnimi izkušnja-
mi pa sodelovali še nekateri člani pokrajinskih društev Zveze.

Predsednik Zveze Dane Kaste-
lic je v pozdravnem nagovoru 
omenil namen in pomen tovr-

stnih srečanj, nato pa je direktor doma 
Jani Trdina goste seznanil s poslova-
njem in akcijami, ki se odvijajo v našem 
še nedograjenim domu na morju.

Pravice invalidov je predstavil iz-
kušen strokovnjak na področju po-
znavanja pravic mag. Cveto Uršič z 
Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. Omenil je številne zakone in 
druge akte, ki urejajo področje varstva 
invalidov. Teh zakonov, ki urejajo celo-
ten sistem, je kar 70. V pripravi je zakon 
o družbenem varstvu invalidov, ki naj 

Jože Globokar | Vsakoletno srečanje novih članov in njihovih svojcev v Pacugu

bi odpravil vrsto anomalij in »nepravic«. 
Govoril je tudi o invalidskem zavarova-
nju in različnih vrstah dodatkov, ki jih 
invalidi prejemamo z različnih naslo-
vov.

Janez Zidar, direktor Sklada RS za 
spodbujanje zaposlovanja invalidov, je 
govoril o poslanstvu sklada, ki je bil leta 
2004 ustanovljen z namenom zbiranja 
sredstev za pospeševanje zaposlovanja 
invalidov. Sklad odloča o pravicah in 
obveznostih invalidov ter delodajalcev 
predvsem pri subvencioniranju plač 
invalidov, stroških prilagoditve delov-
nega mesta, storitvah v podpornem 
zaposlovanju, davčnih olajšavah, na-

gradah pri preseganju kvot in drugih 
finančnih spodbudah.

Sklop »Kako ohranjam svoje 
zdravje v okolju, v katerem živim« 
sta predstavili dipl. delovna terapev-
tka Petra Grabner in dipl. fiziotera-
pevtka Barbara Kočar iz URI-Soča. 
Grabnerjeva je govorila o ureditvi 
stanovanjskega okolja in svetovanju 
delovne terapije po končani medicin-
ski rehabilitaciji, pripomnila pa, da bi 
morali vsi paraplegiki in tetraplegiki 
ob vrnitvi na svoje domove s pomo-
čjo MTP ohraniti oziroma še nadgra-
diti vse, kar so jih v inštitutu naučili. 
Vse z namenom ohranjevanja telesne 
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kondicije in večje samostojnosti. Ko-
čarjeva je opozorila na (še vedno) ne-
varne preležanine, govorila pa tudi o 
bolečinah in preventivi.

Kako se spopasti s povsem na gla-
vo obrnjenim življenjem, ki na začet-
ku s hudo travmo spremlja vsakega 
izmed nas, sta z dvainštiridesetlenimi 
in bogatimi izkušnjami pojasnjevala 
tetraplegik Jože Globokar (DP-LJ) in 
njegova soproga Fani. Jože je pouda-
ril, da dobro pozna občutke ter razmi-
šljanja novih para- in tetraplegikov, ki 
ob vrnitvi v družinski krog postanejo 
resničnost. Doživljal jih je že pred do-
brimi štirimi desetletji, le da so bili v 
tistih časih pogoji vračanja v življenje 
veliko težji. Predvsem zaradi skromnih 
MTP, še bolj pa zaradi miselnosti, ki se 
je v tem času povsem spremenila. Ob 
koncu je novim paraplegikom in te-
traplegikom svetoval naj skušajo čim 
prej sprejeti novo obliko življenja, ki jim 
ga je usoda namenila. S tem ne bodo 
pomagali in koristili le sebi, ampak tudi 
bližnjim, ki jih imajo radi in z njimi vred 
trpijo. Življenje je samo eno in treba ga 
je sprejeti ter izkoristiti takšno, kot je. 

Čim prej, tem bolje!
Vse o mobilnosti z invalidnostjo 

je s projekcijo slik pokazal in povedal 
Jože Zajc (DP-NM). Kaj invalidu po-
meni avtomobil, že dolgo vemo; kako 
se ga preuredi na ročno upravljanje, 
pa je pokazal Jože. Predstavil je še šti-
rikolesnike, ki so med paraplegiki vse 
bolj priljubljeni, praktično pa tudi tri-
kolesnik, ki ga skoraj leže poganjamo 
z rokami.

Kulturno dejavnost pri Zvezi in sli-
kanje z usti je predstavil naš pesnik, 
pisatelj in uspešen slikar Benjamin 

Žnidaršič (DP-IK). Povedal je, da so ga 
v kulturno ustvarjanje privedle novo 
nastale razmere po poškodbi. Novim 
paraplegikom in tetraplegikom je sve-
toval, da tarnanje in samopomilovanje 
ne vodita nikamor. Čim prej se je treba 
lotiti kakršnegakoli aktivnega dela.

S pogovori in svetovanji smo nada-
ljevali na družabnem srečanju, udele-
ženci pa so se ob dobrem vzdušju in 
vročem popoldnevu lahko osvežili v 
prijetni morski vodi v bazenu doma. 

Srečanje je vodila strokovna delav-
ka pri Zvezi Nina Bernard.

O pravicah invalidov je govoril mag. Cveto Uršič (MDDSZ). (foto: Arhiv ZPS)

Mobilnost paraplegikov in tetraplegikov je predstavil Jože Zajc. (foto: Arhiv ZPS)
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ZVEZA V POSTOPKU PRIDOBIVANJA 
CERTIFIKATA KAKOVOSTI NVO
Ob uporabi sistema kakovosti organizacija ugotovi, kaj počne dobro, kako lahko svoje 
delovanje še izboljša in kaj mora spremeniti za boljšo odzivnost na potrebe uporabnikov.

Sistem vodenja kakovosti je za 
nevladne organizacije nekaj no-
vega, na prvi pogled nepredsta-

vljivega in nezdružljivega s sedanjim 
načinom dela, ki temelji na fleksibilno-
sti in prilagajanju vsakodnevnim spre-
membam. Zato je delovna skupina, 
sestavljena iz strokovnjakov s področja 
kakovosti in predstavnikov nevladnih 
organizacij, v letu 2007 oblikovala svoj 
model, ki je privlačen in uporaben za 
nevladne organizacije, hkrati pa vsebu-
je vse pomembne elemente sistema 
vodenja kakovosti.

Model temelji na standardu ISO 
9001:2008 in nekaterih tujih sistemih, 
oblikovanih posebej za NVO. Obstoječe 
standarde so oblikovali tako, da na eni 
strani odgovarjajo potrebam NVO, po 
drugi strani pa spodbujajo organizacije, 
da še posebej razvijejo procese, ki so 

Barbara Slaček | Sistem kakovosti za slovenske NVO - SIQ

pomembni za njihovo transparentnost, 
finančno odgovornost in učinkovitost 
ter odnose z vsemi deležniki.

Sistem kakovosti v NVO promovirata 
CNVOS Center za informiranje, sodelo-
vanje in razvoj nevladnih organizacij in 
SIQ Slovenski institut za kakovost in me-
roslovje.

Pri Zvezi paraplegikov Slovenije smo 
se odločili, da v prihodnjem letu prido-
bimo certifikat kakovosti NVO in na ta 
način svojim uporabnikom in drugim 
deležnikom v naših programih doka-
žemo ter zagotovimo kakovostno de-
lovanje in izvajanje posebnih socialnih 
programov. V ta namen sva se predse-
dnik Zveze Dane Kastelic in strokovna 
sodelavka Barbara Slaček v začetku 
letošnjega leta udeleževala delavnic, na 
katerih sva s pomočjo predavateljev iz 
SIQ in CNVOS spoznavala, kaj je to NVO 
sistem kakovosti in kaj obsega poslovnik 
kakovosti. Delavnice so bile celodnevne 
in usmerjene v praktično delo. Za konec 
sva na izpitnem delu opravila tudi tečaj 
za izvajanje notranje presoje.

Tako ima Zveza zdaj že izdelan po-
slovnik kakovosti, ki ustreza zahtevam 
standarda, v prihodnjem obdobju pa 
bomo začeli izvajati tudi notranjo pre-
sojo delovanja in programov po točkah 
NVO standarda. Na ta način bomo ugo-
tovili, kje so naše prednosti in katerim 
elementom moramo posvetiti še po-
sebno pozornost, ter pripravili izboljša-
ve. Notranja presoja je priprava na zuna-
njo presojo. 

Na zunanji certifikacijski presoji de-
lovanje organizacije pregleda usposo-
bljeni zunanji presojevalec iz CNVOS. 
Če ugotovi, da so standardi izpolnjeni, 
organizacija pridobi certifikat kakovosti. 
Certifikat podeljujejo za obdobje treh 
let, vzdrževanje sistema pa preverjajo 
na rednih letnih zunanjih presojah. Pred 
vsako redno presojo mora organizacija 
opraviti tudi svojo notranjo presojo.

Z uvedbo sistema kakovosti bo Zve-
za paraplegikov Slovenije:
•	 prepoznala šibke točke delovanja
•	 določila smernice za izboljšanje
•	 jasno definirala poslanstvo
•	 opredelila vodstvene strukture in 

razmerja med organi
•	 izboljšala odnose in komunikacijo 

med zaposlenimi
•	 bolj zadovoljila potrebe uporabnikov
•	 pridobila večje priznanje, podporo 

ter zaupanje od uporabnikov in do-
natorjev v lokalnem okolju 

•	 povečala ugled organizacije

Vir: KAKOVOSTEN NVO; http://www.kako-
vosten-nvo.si/kakovostNVO_prirocnik.pdf; 
[dostopno: 14.9.2012]

Barbara Slaček bo na Zvezi izvajala 
notranjo presojo in delavnice strateškega 
načrtovanja na društvih. (foto: Arhiv: ZPS)
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ZAPOSLENI – STEBER ORGANIZACIJE
Zveza paraplegikov Slovenije je tudi letos pripravila izobraževanje za zaposlene, ki 
opravljajo delo osebnega asistenta pri članih Zveze. V domu paraplegikov v Pacugu 
smo junija izvedli delavnico z naslovom »Učenje pravilnega dela s tetraplegiki«.

P rogram osebna asistenca 
pridobiva na Zvezi in na po-
dročju invalidskega varstva 

nasploh vse večjo težo. Člani se zave-
dajo prednosti programa, zato zani-
manje zanj iz leta v leto narašča. Delo 
osebnih asistentov je v prvi vrsti laič-
na fizična pomoč, vendar je za delo z 
osebo z visoko poškodbo hrbtenjače 
vsekakor pomembno spoznavanje s 

tetraplegijo, zdravstvenim stanjem, 
težavami in potrebami, ki spremljajo 
invalidnost, načinom življenja ter z 
medicinsko-tehničnimi pripomoč-
ki, ki olajšajo življenje uporabniku in 
delo osebnemu asistentu. Izobraže-
vanje osebnih asistentov je zato po-
trebno in pomembno. 

Usposabljanje, ki ga je vodila Pe-
tra Grabner, diplomirana delavna 
terapevtka, je potekalo v domu pa-
raplegikov v Pacugu. Ob jutranji kavi 
in sproščenem pogovoru smo se vsi 
udeleženci delavnice spoznali, asi-
stenti pa so se predstavili, opisali svoje 
delo ter izpostavili morebitne težave, 
s katerimi se srečujejo pri svojem delu. 
Sledilo je krajše teoretično predavanje 
o osnovah dela z gibalno oviranimi, 
nato pa smo se preselili v sobo z vse-
mi prilagoditvami in pripomočki, kjer 

Nina Bernard | Usposabljanje osebnih asistentov 

je sledil praktični prikaz dela. Osebni 
asistenti so spoznali pravilno ravnanje 
z medicinsko-tehničnimi pripomočki, 
se učili pravilnega dvigovanja bre-
men, različnih namestitev v postelji, 
transferjev in s tem preprečevanja 
poškodb, pravilne uporabe sedežnih 
in posteljnih antidecubitusnih bla-
zin, s čimer se preprečuje decubituse 
(preležanine). Obravnavali smo tudi 
posamezne primere in jih reševali. 
Na delavnici sta sodelovala člana DP 
jugozahodne Štajerske Peter Planin-
šek in Gregor Janežič, ki sta se ne-

sebično prepustila rokam asistentov 
ter s tem prispevala h kvalitetni izved-
bi delavnice. Zelo pomemben je bil 
tudi neformalni del srečanja, saj so se 
osebni asistenti spoznali, izmenjali iz-
kušnje, predvsem pa preživeli poučen 
in sproščen dan. 

Delavnica je potekala v okviru 
Projekta »Zaposleni – steber organi-
zacije«, ki ga je na podlagi Javnega 
razpisa za sofinanciranje projektov za 
promocijo zdravja v letu 2011 in 2012 
finančno podprl Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije.

Peter Planinšek in Gregor Janežič z osebnimi asistenti ter Petro Grabner, ki je vodila delavnico 
(foto: Arhiv ZPS)

Asistenti so imeli priložnost preiz-
kusiti vsa prikazana znanja na 
gibalno ovirani osebi in sproti re-
ševati morebitne težave.
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Jani Trdina | Projekt »Invalid za invalida«

VZVOD ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE
V začetku leta je bil objavljen javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetni-
štva na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Zveza paraplegikov Slovenije se 
je skupaj z Domom paraplegikov prijavila s projektom Invalid za invalida. Projekt je bil 
odobren in tako smo pridobili sredstva v višini 163.130,00 EUR za dobo 24 mesecev.

Dajte mi dolgo palico in oporno 
točko, na katero bom palico pri-
slonil, in premaknil bom Zemljo. 

(Arhimed)
Starodavna, preprosta, vsem jasna 

razlaga vzvoda: palice, s katero lahko 
malo premika veliko. Tudi naš projekt bo 
vzvod, s katerim bomo paraplegikom 
in tetraplegikom pripomogli pri lažjem 
vključevanju v družbo.

Projekt ima dva vidika. Na eni strani se 

bomo podali na področje prodaje inva-
lidskih pripomočkov, ki ga kot uporabniki 
izredno dobro poznamo. Na drugi strani 
pa bomo imeli možnost na novo zaposli-
ti tri invalidne osebe, ki jih bomo tekom 
projekta tudi dodatno izobrazili. Znanje 
je v današnjem času med najboljšimi na-
ložbami (tako posameznika kot države) v 
njeno prebivalstvo. Še bolj se to odraža 
pri osebah, ki imajo zmanjšano možnost 
vključevanja v družbo zaradi invalidnosti 

ali bolezni. Če se kakšen od naših članov 
vidi v projektnem timu, naj se obrne na 
Zvezo paraplegikov Slovenije.

Projekt IzaI predstavlja inovativno 
rešitev. Invalidnost, ki je pogosto tretirana 
kot ovira za zaposlitev, je v našem prime-
ru prednost. Invalid na lastni koži občuti 
problem ter poišče najprimernejšo reši-
tev. Poleg tega zaradi širše vključenosti v 
skupnost lažje poišče rešitve tudi za tiste 
probleme, ki niso njegovi.

Slavko Bračič | Uspešna sezona letovanj v Domu paraple-
gikov Pineta

NOVOSTI V PINETI
Tudi v letošnji poletni sezoni je v Domu paraplegikov Pine-
ta letovalo veliko članov s svojci, ki so jih pričakala nova 
okna in prebarvana fasada. 

V letošnjem letu je naše člane, 
ki so se prijavili na letovanje 
v Domu paraplegikov Pineta, 

pričakalo malo presenečenje. Dom smo 
nekoliko polepšali, zamenjali smo okna 
in prebarvali fasado. Sam sem želel še 
nekoliko drugih novosti, vendar nam 
zaradi pomanjkanja denarja ni uspelo re-
alizirati zamisli. Upam, da bomo večino 
pomankljivosti, ki so nujne za izboljšanje 
letovanja, odpravili v letu, ki prihaja. 

Zanimanje za letovanje v Pineti je iz 

leta v leto večje, zato težko izpolnimo že-
lje vsem članom. Trudim se, da ugodim 
čim večjemu številu prosilcev. Vsi tisti, ki 
se zaradi prostorske stiske v letošnjem 
letu letovanja niste mogli udeležiti, bo-
ste v naslednji sezoni na prioritetni listi.

V sezoni 2012 je bil Dom paraplegikov 
Pineta odprt od 1. junija do 21. septem-
bra. V tem času se je zvrstilo enajst skupin, 
letovalo je 179 članov in njihovih svojcev.

Za termin bivanja je moral vsak po-
sameznik plačati 25 €, ki smo jih pora-

bili za delovanje in sprotno vzdrževanje 
doma. Vse kapacitete so bile skozi celo-
tno sezono zasedene, tudi gostinski del, 
v katerem ni ne vem kakšna komoditeta, 
vendar nekateri člani prosijo, da jih na-
stanim prav tam. 

Vsi člani Zveze paraplegikov Sloveni-
je zelo radi prihajajo na dopust v Dom 
Pineta, zato upam, da se bodo našla de-
narna sredstva in bomo do nove sezone 
postorili najnujnejše stvari, ki so potreb-
ne za varno in udobno bivanje.

Člani radi letujejo v Domu Pineta. (foto: 
arhiv ZPS)
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Jože Globokar | Pomoč prodajalcev pri točenju goriva

PRIJAZNEJŠI BENCISKI SERVISI  
ZA VOZNIKE INVALIDE
Družba Petrol je vse svoje bencinske servise opremila z nalepkami, da bi vozniki invalidi 
lažje koristili njihove usluge. Z nalepkami so označena tista točilna mesta, na katerih je 
možno natočiti vse vrste goriva, in so vidne že iz vozila. Na servisih z več otoki so tudi 
talne oznake.

Ko voznik pripelje do točilne 
naprave, po mobitelu pokliče 
številko, ki je na nalepki (vsak 

servis ima drugačno številko), prodaja-
lec, ki je sprejel klic, pa mu bo natočil 
želeno količino goriva in pomagal pri 
plačilu. Pomagal mu bo tudi pri drugih 
osnovnih storitvah (kontrola pritiska v 
pnevmatikah, čiščenje stekel, kontro-
la olja, tekočine za čiščenje stekel …). 
Za večjo prepoznavnost nove storitve 
bodo na bencinskih servisih, kjer sta več 
kot dva otoka s točilnimi mesti, dodane 
tudi talne oznake z invalidskim znakom.

Na tiskovni konferenci, ki sta jo 24. 
julija na bencinskem servisu na Kaju-
hovi v Ljubljani pripravila Petrol d.d. in 
Zveza paraplegikov Slovenije, je pred-
sednik Petrolove uprave mag. Tomaž 
Berločnik povedal: »Nekatera vsak-
danja opravila se nam zdijo popolno-
ma samoumevna, nekomu pa lahko 
majhne spremembe korenito olajšajo 
vsakdan. Ideja o nalepkah, namenjenih 
invalidom, prihaja iz vrst naših zaposle-
nih, iz lastnega znanja in prizadevanj 
za skrb do okolja in družbe, v kateri de-
lujemo. Na podlagi vsakdanjega dela 
z ljudmi in srčne predanosti do strank 
skušamo pod taktirko naših zaposlenih 
olajšati življenje gibalno oviranim lju-
dem, med njimi tudi paraplegikom in 
tetraplegikom.«

Predsednik Zveze paraplegikov 
Slovenije Dane Kastelic je novost po-

spremil z besedami: »Pomoč prodajal-
cev ob točenju goriva je za paraplegike 
nujna. Veseli nas, da so sedaj bencinski 
servisi in točilna mesta na njih primer-
no označeni. S tem bo naš postanek 
na Petrolu zagotovo prijetnejši. Zahva-
ljujemo se Janezu Križanu, zaposle-
nemu v Petrolu, ki je dal to idejo, kakor 
tudi vodstvu, ki je imelo posluh za 
njeno realizacijo. Posredovali jo bomo 
Evropski zvezi paraplegikov, saj našo 
deželo obišče veliko turističnih vozni-
kov invalidov iz evropskih držav.« 

Ideja o pomoči invalidom pri toče-
nju goriva se je porodila v sklopu Pe-

Pomoč prodajalca je ob točenju goriva za gibalno ovirane voznike nujna. (foto: Fani Globokar)

trolovega internega projekta »Prima 
ideja«, s katerim v Petrolu spodbujajo 
zaposlene k iskanju novih rešitev in pre-
dlogov izboljšanj Petrolovih storitev. 
Na tak način je bila implementirana vr-
sta rešitev, ki družbo nenehno izboljšu-
jejo in skrbijo za njeno konkurenčnost. 
V prizadevanju po napredku in razvoju 
storitev družba ideje svojih zaposlenih 
skrbno zbira in jih ocenjuje. Najboljše 
so nato nagrajene in uresničene.

Tovrstna rešitev pa ni zgolj novost 
na bencinskih servisih Petrola, verjetno 
jo bodo posnemali na vseh bencinskih 
servisih po Sloveniji.



[   MREŽENJE   ]

16

Jože Globokar | Dan odprtih vrat na URI SOČA

SODOBNO PRENOVLJENA LEKARNA
Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča so 28. septembra odprli prenovljeno 
in precej razširjeno lekarno. 

Razprostira se kar na 600 kvadra-
tnih metrih in ima poleg kla-
sične lekarne tudi demonstra-

cijski prostor, kjer njihovi strokovnjaki 
svetujejo pri nakupu, izposoji in upo-
rabi medicinskih pripomočkov. Večino 
dodatnega prostora zavzema celoten 
asortima medicinskih pripomočkov, 
sodobno prenovljena in prostorna le-
karna pa je prilagojena uporabnikom 
na invalidskih vozičkih.

Da bi ponudbo bolj približali in 
prevzem zdravil olajšali tudi gibalno 

oviranim stran-
kam, so lekarno 
opremili s po-
sebnim zuna-
njim predalom, ki 
omogoča spre-
jem zdravil kar 
iz avtomobila. 
Ko voznik zape-
lje avtomobil do 
predala, v lekarni 
dobijo opozorilo. 
Celotno investi-
cijo, ki je vredna 
900.000 €, je kril 
URI SOČA.

Ob otvoritvi 
so pripravili zanimiv program s pred-
stavitvijo invalidnih in neinvalidnih 
športnikov ter krajšim tekmovanjem v 
hitrostni vožnji. Sodelovali so: olimpijca 
Petra Majdič in Peter Kauzer, paraolim-
pijci Franček Gorazd Tiršek (dobitnik 
paraolimpijske srebrne kolajne), Franc 
Pinter, Mateja Pintar in zmagovalci bol-
nišničnih iger otroškega oddelka v URI 

Lekarno sta odprla zmagovalec na 
bolnišničnih igrah Urban Iršič in generalni 
direktor URI SOČA mag. Robert Cugelj. 
(foto: Arhiv ZPS)

Sodobna lekarna sedaj tudi z asortimanom medicinsko-tehničnih 
pripomočkov (foto: Arhiv ZPS)

SOČA. Obiskovalci so lahko brezplačno 
pomerili sladkor v krvi in se seznanili z 
različnimi zdravilnimi napitki.

Lekarno sta odprla zmagovalec 
na bolnišničnih igrah Urban Iršič in 
generalni direktor URI SOČA mag. 
Robert Cugelj. To je pomembna pri-
dobitev v Ljubljani, še posebej za inva-
lidne občane.
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Mirjam Kanalec | 11. vseslovenski festival LUPA

NEVLADNE ORGANIZACIJE  
– V SLUŽBI LJUDI 
Letošnjega bazarja, ki je septembra potekal v okviru fe-
stivala nevladnih organizacij LUPA, sta se udeležila tudi 
Zveza paraplegikov Slovenije in Društvo paraplegikov lju-
bljanske pokrajine, ki sta se v središču Ljubljane predsta-
vila s promocijskim materialom in plesno točko.

Od 18. do 20. septembra je po-
tekal 11. festival nevladnih or-
ganizacij – LUPA, ki je name-

njen promociji slovenskega nevladnega 
sektorja, osveščanju širše javnosti o vlogi 
in pomenu nevladnih organizacij ter za-
hvali organizacijam za njihov prispevek k 
blaginji. Letošnji festival je potekal pod 
geslom »Nevladne organizacije – v 
službi ljudi«. LUPA je večdnevni dogo-
dek, v okviru katerega se zvrstijo številne 
prireditve, okrogle mize ter delavnice na 
različne teme, ki so pomembne za razvoj 
nevladnega sektorja. Od leta 2001, ko 

se je festival odvil prvič, so med drugim 
spregovorili o sistemskem razvoju NVO, 
davčni zakonodaji, lobiranju, prostovolj-
nem delu v NVO ter njihovem povezo-
vanju v mednarodnem prostoru. Festival 
je vsekakor le delček vsega, kar se doga-
ja na področju dobrodelnosti, sociale, 
športa, kulture, zagovorništva, ekologije, 
zdravja, civilne zaščite in domala sleher-
nega segmenta današnje družbe v Slo-
veniji. Število nevladnih organizacij se je 
od leta 2003 s 15 668 v letu 2012 dvignilo 
na 25 065. Število prostovoljcev, ki deluje 
v okviru nevladnih organizacij, na letni 

ravni preseže številko 300 000. Društva, 
zavodi in ustanove vsako leto povežejo 
milijon ljudi. Bogata mreža dejavnosti, 
storitev, projektov in programov nevla-
dnih organizacij je danes tako razpre-
dena, da se pogosto niti ne zavedamo 
obrazov za njimi. In festival nevladnih 
organizacij LUPA poskuša predstaviti vsaj 
nekatere od njih.

Osrednji dogodek festivala je Bazar 
nevladnih organizacij v središču Ljublja-
ne, ki je letos potekal 20. septembra na 
Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritar-
jevi ulici, na osrednjem odru Prešernove-
ga trga pa se je odvijal bogat spremlje-
valni program.

Celodnevnemu dogajanju na stojni-
cah in odru so med 18. in 21. uro sledili 
nastopi nekaterih znanih nevladnih or-
ganizacij s področja kulture. Mogoče si 
je bilo ogledati modno revijo Oblačilnice 
dela, gledališko predstavo Šentjakobske-
ga gledališča, impro predstavo članov 
KUD France Prešeren, plesni nastop ple-
salcev Studia Dansa in glasbeni nastop 
kulturnega društva Dej še‘n litro. 

Zveza paraplegikov Slovenije in Dru-
štvo paraplegikov ljubljanske pokrajine 
sta tudi letos delila stojnico, na kateri 
smo predstavili brošure, tiskovine, knji-
žne izdaje naših članov, članice DPLJ pa 
so predstavile ročna dela. Potem se je s 
slikanjem z usti predstavil naš tetraplegik 
Željko Vertelj. V umetnino, ki jo je ustvaril, 
je vnesel motiv starega mestnega jedra. 

Župan MOL Zoran Janković se je kot vsi ostali pogumni usedel na 
voziček in se zapeljal po klančini. (foto: Hana Ermenc)

Stojnica v središču mesta (foto: Sašo Rink)
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Dane Kastelic | Na obisku pri srbskih paraplegikih in tetraplegikih

JUBILEJNE ŠPORTNE IGRE V KRALJEVU

Zveza paraplegikov in tetraplegi-
kov Srbije je za svoje člane od 13. 
do 15. septembra pripravila dvaj-

sete jubilejne republiške športne igre v 
Kraljevu. Igre predstavljajo športno-re-
kreativno manifestacijo, na njih pa lahko 
tekmujejo le športniki s poškodbo hrb-
tenjače z diagnozo paraplegija oziroma 
tetraplegija (G82). Od 27 društev, kolikor 
je združenih v srbsko Zvezo, je kar 15 
društev sodelovalo s svojimi ekipami. 
Tako je 162 tekmovalcev nastopalo v 
moški in ženski konkurenci. Tekmovali 
so v petih disciplinah: atletskem četve-
roboju, namiznem tenisu, streljanju, pi-
kadu in šahu. Razglasili so zmagovalce 
v moški in ženski konkurenci ter sku-
pnega prvaka v obeh konkurencah. V 

okviru športne prireditve je sodeloval 
tudi naš vodja športa Gregor Gračner. 
Z zanimanjem so prisluhnili izkušnjam s 
slovenskih ligaških tekmovanj, ki jih naša 
Zveza že vrsto let izvaja. Ker je bila med 
udeleženci poleg domačih predstavni-
kov tudi delegacija paraplegikov iz Ma-
kedonije, je Gregor v svojih bilateralnih 
pogovorih navezal kar nekaj stikov za 
nadaljnje sodelovanje, in to predvsem 
na športno-tekmovalnem področju. 
V imenu Zveze paraplegikov Slovenije 
je gostitelje povabil tudi na letošnji 43. 
Hrovatinov memorial v Koper.

Osebno sem sodeloval na vzpore-
dnih pogovorih, ki so potekali v okviru 
prireditve. Našo ureditev na področju 
invalidskega varstva in primere dobre 

prakse, ki jih imamo paraplegiki v Slove-
niji, sem predstavil namestniku ministra 
za delo in socialno varstvo Srbije Vladu 
Perušiču ter županu Kraljeva Ljubiši 
Simoviču, ki sta s svojimi vložki sode-
lovala v okviru tridnevne prireditve. Od-
zivi so bili pozitivni in mojo predstavitev 
so spremljali s simpatijo. Predvsem stro-
kovne sodelavce župana je zanimala 
odprava arhitekturnih ovir. Občina na-
mreč pokriva 1 530 km2 in ima skoraj 
300.000 prebivalcev. 

Prepričan sem, da bo naša Zveza s 
pomočjo slovenske Vlade na območju 
srednje Evrope in celotne jugovzhodne 
regije v prihodnje odigrala pomembno 
vlogo pri povezovanju organizacij, ki 
združujejo paraplegike in tetraplegike.

Mimoidoči, ki jih ni bilo malo, so svoje 
motorične sposobnosti preizkusili z vo-
žnjo invalidskega vozička na priročnem 
poligonu, ki smo ga postavili poleg stoj-
nice. Ja, odzivi so bili zelo pestri, vsi pa so 
bili enotni, da zadeva ni kar tako. 

In kdo nas je obiskal? Vseh res ne bi 

naštevali, je pa s svojim obiskom razve-
selil   župan Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković, ki se je kot vsi ostali 
pogumni usedel na voziček ter se zape-
ljal po klančini. Z veseljem smo pozdravili 
Tino Divjak, ki je kot višja pravna sveto-
valka zaposlena na CNVOS. Tudi Tina se 

je podala po klančini navzgor in navzdol 
ter se strinjala z večino, da se je kar malo 
namučila.

Ko se je dan že prevešal v zgodnji 
večer sta se na odru s plesom na vozič-
kih predstavila še člana plesne skupine 
Zebra.

Udeleženci 20. športnih iger Kraljevo (foto: Arhiv SPIKS)
Vodstvo paraplegikov Srbije, zadaj prečno predsednik paraplegikov 
Makedonije (foto: Arhiv SPIKS)

Slovenski primeri dobre prakse so zaželjeni.
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Prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slo-
venije – Soča | Nekaj besed o intermitentni kateterizaciji

PRAZNJENJE SEČNEGA MEHURJA

IK je metoda, brez katere si 
danes vsakodnevne oskr-
be pacientov s poškodbo 

hrbtenjače, ki ima med drugim v 90 % 
primerov za posledico tudi motnje mo-
krenja (nevrogeni mehur), ne moremo 
predstavljati, in zagotavlja popolno iz-
praznitev sečnega mehurja ob zmernem 
tveganju za zaplete. Vedno pa ni bilo 
tako. Še sam se dobro spominjam, ko 
smo pred skoraj tridesetimi leti učili te-
traplegike in paraplegike praznjenja seč-
nega mehurja s pomočjo tako imenova-
nega refleksnega uriniranja s pomočjo 
rahlih udarcev nad sečnim mehurjem, di-
rektnega pritiskanja na kožo nad sečnim 
mehurjem (Credéjev manever) ali urinira-
nja s pomočjo napenjanja trebušnih mi-
šic (Valsalva manever). Nova spoznanja v 
medicini so prinesla spremembe tudi na 
tem področju. Strokovna svetovna me-
dicinska združenja, ki pokrivajo področje 
okvar hrbtenjače, ISCoS (International 
Spinal Cord Society) in ASIA (American 
Spinal Injury Associasion), priznavajo in-
termitentno kateterizacijo kot metodo 
izbora praznjenja nevrogenega mehurja 
pri osebah z okvaro hrbtenjače in je kot 
taka v doktrinarni rabi tudi v Sloveniji že 
vrsto let. Danes ni več vprašanje, ali se 
naj tetraplegik oziroma paraplegik IK ali 
ne, danes je vprašanje le še, kakšne vrste 
katetrov naj uporablja.

Zakaj je pravzaprav izvajanje IK stro-
kovno medicinsko gledano bistveno 

O intermitentni kateterizaciji (IK) je bilo že veliko napisanega, tudi v reviji Paraplegik, in 
težko je dodati kaj novega. Pa vendar – nikoli ne more škodovati, če človek večkrat sliši 
ali prebere dobre nasvete. Večkrat ko se to zgodi, več je možnosti, da bomo dober nasvet 
tudi upoštevali. Že stari Rimljani so poznali pregovor “repetitio est mater studiorum”, kar 
bi po naše pomenilo, da je ponavljanje mati učenosti. 

bolj varna metoda praznjenja sečne-
ga mehurja, kot je refleksno uriniranje, 
stiskanje trebušne stene ali napenja-
nje trebušnih mišic. Pri tehniki refle-
ksnega uriniranja se najpogosteje 
uporablja rahle udarce nad spodnjim 
delom trebuha tik nad sečnim me-
hurjem, lahko pa tudi rahlo stiskamo 
spolovilo, vlečemo za sramne dlake ali 
dražimo analni sfinkter in s tem spro-
žimo stiskanje stene sečnega mehur-
ja ter odtekanje urina. Ko prične urin 
odtekati, je potrebno takoj prekiniti z 
nadaljnjim tolčenjem, sicer lahko pride 
do stiska mišice zapiralke sečnega me-
hurja in odtok urina se prekine. Osebe, 
pri katerih bi dovoljevali uporabo te 
tehnike, bi morale z draženjem hitro 
doseči stiskanje mehurja, ki bi mora-
lo biti dovolj dolgo, da bi se mehur 
izpraznil v celoti. Med kontroliranimi 
praznjenji mehurja naj ne bi prihajalo 
do nekontrolirane izgube seča, kot naj-
pomembnejše pa je dejstvo, da pritisk 
v sečnem mehurju ob refleksnem pra-
znjenju ne sme biti previsok. Osebe z 
okvaro hrbtenjače, ki bi izpolnjevale 
vse te pogoje, so redke. Ravno previsok 
pritisk ob praznjenju sečnega mehurja 
je najpomembnejši dejavnik tveganja 
za okvaro sečil, saj urin, ki ne more od-
tekati skozi mišico, ki zapira sečni me-
hur, lahko zateka navzgor po urinskih 
poteh do ledvic in jih sčasoma okvari. 
Žal pa to ni opazno na zunaj, motnjo 

lahko dokažemo le z urodinamsko pre-
iskavo. Pri kar nekaj paraplegikih, ki so 
si leta in leta praznili sečni mehur na 
ta način, smo z urodinamsko preiskavo 
ugotovili visoke pritiske pri polnjenju 
in še posebej pri praznjenju sečnega 
mehurja ter jim svetovali, da razmislijo 
o možnosti IK, za kar so se nato tudi 
odločili. Pri tehniki direktnega pri-
tiskanja na kožo nad sečnim mehur-
jem (Credéjev manever) ali uriniranja s 
pomočjo napenjanja trebušnih mišic 
(Valsalva manever) gre za princip pove-
čanja pritiska znotraj sečnega mehurja 
in s tem praznjenja seča. Primerna je 
za osebe, ki imajo nizko okvaro hrbte-
njače in ohlapen sečni mehur, kar po-
meni, da mišica sečnega mehurja ni 
sposobna krčenja. Pri tem je potreben 
dokaj velik pritisk in ob morebitni ovi-
ri, ki bi odtekanje urina upočasnila ali 
celo preprečila, lahko prav tako pride 
do okvare sečil, zato ima tudi ta meto-
da dokaj omejeno uporabo. Metoda je 
pogojno uporabna za osebe, ki imajo 
pri urodinamski preiskavi izmerjen ni-
zek pritisk v sečnem mehurju, ali pa jim 
je bila narejena operacija na mišici za-

Danes ni več vprašanje, ali se naj 
tetraplegik oziroma paraplegik IK 
ali ne, danes je vprašanje le še, ka-
kšne vrste katetrov naj uporablja.
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piralki sečnega mehurja. Poleg nevar-
nosti povišanega pritiska se lahko po-
javi razširitev sečnih poti med sečnim 
mehurjem in ledvicami, kasneje tudi 
okvara ledvic. Pri tehniki IK ali samo-
kateterizaciji (SK) želimo kontrolira-
no večkrat dnevno izpraznjevati sečni 
mehur, da bi zagotovili primerno konti-
nenco, ob tem pa preprečiti prekomer-
no razširitev sečnega mehurja, ki lahko 
povzroči trajno in ireverzibilno okvaro 
muskulature njegove stene. Idealna 
naj bi bila kapaciteta sečnega mehurja 
med 300 in 500 ml, ob tem naj pritisk 
ne bi bil višji kot 40 mm H2O (vodnega 
stolpca), mišica zapiralka pa naj bi nudi-
la zadosten upor, ki bi preprečeval ne-
kontrolirano uhajanje urina. Število ka-
teterizacij naj bi bilo od 4 do 6 na dan. 
Ampak vedno ni vse idealno. Lahko gre 
za prekomerno vzdražen sečni mehur, 
majhno kapaciteto sečnega mehurja, 
visok pritisk med polnjenjem ali težav-
no uvajanje katetra zaradi kakršnihkoli 
ovir na poti do mehurja. Prav zaradi 
lažjega uvajanja katetrov v mehur so 
proizvajalci izdelali posebne hidrofilne 
katetre, katerih uporaba znatno manj-
ša tveganje poškodb in okužb sečnih 
poti. Pri uporabi običajnih PVC-katetrov 
za enkratno uporabo je potrebno pred 
kateterizacijo kateter premazati z ge-
lom, kar olajša njegovo uvajanje skozi 
sečnico in sfinkter do sečnega mehur-
ja. Težava je, da se ob tem veliko gela 
obriše ob ustje sečnice in ga tako le 
malo ostane pri prehodu katetra skozi 
sečnico. Če ni optimalne premazanosti 

katetra z gelom, lahko pride do težje-
ga uvajanja in do poškodbe sečnice ali 
mišice zapiralke sečnega mehurja. Ena 
od neprijetnih težav pri kateteriziranju 
je prekomerna spastičnost mišice zapi-
ralke sečnega mehurja in prav pri teh 
osebah je dobra premazanost katetra 
z gelom še kako pomembna. Ker lahko 
uvajanje običajnega urinskega katetra 
ob nezadostni lubrikaciji povzroči po-
večanje spazmov, lahko pri nadaljnjem 
uvajanju pride do poškodb sečnice, 
posebej še pri osebah, ki imajo okvar-
jeno občutenje v tem predelu.

Na oddelku za rehabilitacijo oseb z 
okvaro hrbtenjače Univerzitetnega reha-
bilitacijskega inštituta Republike Sloveni-
je – Soča (URI-Soča) že več kot dvajset let 
učimo paciente izvajanja IK, če so za to 
sposobni, ali pa naučimo tega opravila 
njihove najbližje svojce. Med nami žive 
tetra- in paraplegiki, ki so se rehabilitirali 
pred tem časom in se ne kateterizirajo, 
saj so se v tistih časih naučili prazniti seč-
ni mehur s tako imenovanim refleksnim 
uriniranjem, stiskanjem trebušne stene 
ali napenjanjem trebušnih mišic, to je z 
načini, ki predvsem v daljšem življenj-
skem obdobju niso povsem varni, zato 
jih današnja medicinska stroka odsvetuje. 

Za zaključek nasvet za tiste, ki (še) 
ne uporabljajo metode IK za praznjenje 
sečnega mehurja, a bi to želeli. V okviru 
oddelka za rehabilitacijo oseb z okvaro 
hrbtenjače URI-Soča deluje subspeciali-
stična ambulanta, kamor se naj naročijo 
na pregled vsi tisti, ki bi želeli spremeniti 
svoje navade glede praznjenja sečnega 

mehurja. Se-
znanili jih bomo 
s potrebnimi 
informaci jami 
ter jih naroči-
li na potrebno 
u r o d i n a m s k o 
preiskavo. Na 
podlagi rezulta-
tov bomo lahko 
ocenili eventu-

alno ogroženost sečil in se nato skupno 
odločili o nadaljnjih ukrepih. Eden izmed 
ukrepov za dolgoročno varno delovanje 
sečil je tudi IK. Po dosedanjih izkušnjah 
se je mogoče naučiti tehnike čiste IK v 
relativno kratkem času, bodisi da je ose-
ba sprejeta za kratek čas na oddelek ali 
da program učenja poteka ambulantno. 
Če tetraplegik zaradi slabe funkcije rok ni 
sposoben izvajati potrebnih finomotorič-
nih gibov s prsti, bomo naučili IK njegove 
svojce. Pri tem bomo lahko uporabljali 
tako standardne PVC-katetre za enkratno 
uporabo kot tudi novejše hidrofilne kate-
tre, ki jih lahko sedaj našim uporabnikom 
predpisujemo tudi na naročilnice ZZZS. 
Nekateri ljudje imajo strah pred posegi v 
lastno telo ali telo druge osebe. Zato pri 
procesu učenja IK v začetni fazi uporabi-
mo posebne modele sečil, na katerih se 
pacienti ali njihovi svojci najprej privadijo 
uporabi katetrov, nato pa preidemo na 
učenje IK neposredno na telesu. 

Žal smo v javnih zavodih pri nabavi 
zdravil in drugih sanitetnih pripomoč-
kov še vedno vezani na javna naročila, 
za katera vemo, da je na prvem mestu 
pri odločanju cena in ne kvaliteta. Zato 
smo hvaležni firmi Coloplast A/S Slo-
venija, ki nam je donirala večjo količi-
no hidrofilnih katetrov EasiCath, kar bo 
tako nam kot tudi pacientom bistveno 
olajšalo proces samega učenja in nadalj-
njega izvajanja IK, saj vemo, da učenje 
ponavadi ne gre brez začetnih težav in 
napak, zato bo primerna količina kate-
trov še kako dobrodošla tudi v bodoče. 

Robert Krček: “Katetre s hidrofil-
nim nanosom znamke Coloplast 
EasiCath uporabljam, ker je ro-
kovanje z njimi enostavno in bolj 
higiensko. Na splošno sem z njiho-
vimi izdelki zelo zadovoljen. Upo-
rabljam tudi Coloplastove zbiral-
nike za seč, pritrdilne trakove in 
stalne katetre.”

Urinski katetri
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Matjaž Planinc | Parkirišča za voznike invalide

ENAKOVREDNI TUDI  
PRI PLAČEVANJU PARKIRNINE?
Mirujoči promet in parkirne površine v večjih mestih so vedno večji problem, s katerim 
se dnevno soočajo tudi vozniki invalidi.

Na osnovi Pravilnika o zahtevah 
za zagotavljanje neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanj-
skih stavb (12. člen) mora biti v garažnih 
hišah in na javnih parkiriščih zagotovlje-
no 5 % rezerviranih parkirnih mest 
za voznike invalide, ki imajo vozilo 
opremljeno z ustrezno parkirno karto. 
Takšni parkirni prostori so široki 3,5 m in 
standardno označeni.

V praksi se seveda pojavljajo odsto-
panja, predvsem pri številu rezerviranih 
parkirnih mest, pomanjkljivih označbah 
ter nefunkcionalnih povezavah parkir-
nih površin z okoliškimi površinami za 
pešce. Neupravičeno zasedanje rezervi-
ranih parkirišč za invalide pa je še vedno 
prepogosta »kultura«, ki je poleg tega 

tudi nedosledno sankcionirana. Primer 
na sliki je sicer kaznovan, vendar je re-
zerviran prostor kljub temu zaseden.

Na pogosta vprašanja in dileme 
glede plačljivosti rezerviranih parkirnih 
mest za invalide so pridobljene aktual-
ne informacije upravnikov in lastnikov 
parkirnih objektov in površin.

V  Mestni občini Ljubljana je naj-
večja organizacija na področju parkirišč 
Javno podjetje »Ljubljanska parkirišča 

in tržnice« (LPT). Podjetje upravlja tri 
parkirne hiše – Stožice, Kozolec in Kon-
gresni trg. V  PH Kozolec so za invalide 
rezervirana 4 parkirna mesta, v PH Kon-
gresni trg jih je 14, a vsa so plačljiva. V 
PH Stožice je 60 parkirnih mest za inva-
lide, režim pa je naravnan na sistem P+R 
(parkiraj in uporabi javni prevoz), kar za 

invalide še ni uveljavljena  rešitev. 
Morda bo javni potniški promet za 

gibalno in senzorno ovirane invalide 
dokončno prilagojen do leta 2025, saj 
tako določa IV. cilj vladnega strateškega 
dokumenta »Dostopna Slovenija – naci-
onalne usmeritve za izboljšanje dosto-
pnosti grajenega okolja, informacij in 
komunikacij za invalide«.

Na odprtih parkirnih površinah – 
»belih conah«, kjer so postavljeni parkirni 
avtomati in zapornice, morajo vsi vozniki 
plačati parkirnino. Takih parkirišč je naj-
več in so razdeljena v časovno omejeno 
parkiranje – cono I (ožje mestno središče), 
tarifni razred I (Petkovškovo nabrežje, Sa-
natorij Emona, NUK II.), tarifni razred II (Be-
žigrad, Mirje, Vrazov trg, Trg MDB), tarifni 
razred III (Tivoli, Žale, Kranjčeva – POP TV).

Na nekaterih parkiriščih, kjer nepo-
sredno delujejo redarji inkasanti, se do-
gaja, da  parkiranja na rezerviranih me-
stih za invalide ne zaračunavajo, seveda 
za imetnike ustrezne parkirne karte (npr. 
parkirišče Žale III – pri Soči).

Na »modrih conah«, kjer je časovno 
omejeno parkiranje, je brezplačno par-
kiranje 30 minut. 

Na področju Mestne občine Lju-
bljana upravlja parkirne površine in hiše 
tudi več zasebnikov. Praviloma so rezer-
virana parkirna mesta za invalide tam, 
kjer je parkirni red izvajan z avtomatsko 
zapornico, plačljiva. Tako je tudi v štirih 
parkirnih hišah, ki jih upravlja družba 
Parki-raj (PH Šentpeter, PH Meksiko, PH 
Kapitelj in PH Trdinova).
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Ob sicer splošnih in nedvoumnih 
zahtevah za plačevanje parkirnine je to 
še marsikje voznikom invalidom one-
mogočeno zaradi nedostopnih parko-
matov. Takšna situacija je na parkirišču v 
Tivoliju, kjer je parkirna avtomatska bla-
gajna postavljena na podstavek, tako so 
tipke nedosegljive z invalidskega vozič-
ka. Upamo, da bodo večkrat ponovlje-
ne zahteve za ureditev enakovrednih 
pogojev za vse uporabnike končno le 
uresničene, tudi s pomočjo Sveta za od-
pravljanje arhitekturnih in komunikacij-
skih ovir pri MOL-u.

V Mestni občini Maribor sta naj-
večja upravljalca parkirnih površin ob-
činski Sektor za komunalo in promet 
ter koncesionar družba Indoma. Parkirni 
red je prav tako uveden na področju 
modrih (kratkotrajno parkiranje) in be-
lih con, kjer je parkiranje plačljivo za vse 
uporabnike. 

Podoben parkirni red je v vseh ve-
čjih mestih v državi, kjer postaja dosto-
pnost javnega okolja z osebnimi vozili 
vedno večji problem.

Brezplačno parkiranje na rezervira-
nih parkirnih mestih za invalide je tako 
zanesljivo le pred nekaterimi javnimi 
ustanovami, predvsem pa pred raznimi 
trgovskimi centri.

Parkiranje je za voznike invalide, 
ki uporabljajo invalidski voziček, med 
prvimi problemi pri »spopadanju« z 
javnim grajenim okoljem. Zato so po-
trebne stalno organizirane aktivnosti 
in zahteve za dosledno izvajanje za-
konskih določil glede števila in opre-
mljenosti parkirišč. Mestna redarstva 
in policija morajo kljub pričakovanemu 
spoštovanju rezerviranosti namenskih 
parkirnih mest za invalide  učinkovito 
zagotavljati red.

Plačevanje parkiranja je že neizogib-
no in marsikje morda manj pomembno. 
Pomembno in nujno pa je, da bodo 
povsod obstajale zanesljive možnosti za 
neoviran dostop do rezerviranih parkir-
nih mest za invalide.

Nina Bernard, strokovna delavka ZPS | Podporna zaposli-
tev, zaposlitev v običajnem delovnem okolju

SPLAČA SE ZAPOSLITI 
INVALIDA
Marsikdo je že slišal za invalidska podjetja, ki pod poseb-
nimi pogoji in olajšavami zaposlujejo osebe, ki so gibalno 
ali drugače ovirane. 

Tovrstna podjetja imajo zaradi 
zagotavljanja delovnih mest 
invalidom vsekakor poseben 

družbeni pomen, saj so v praksi postala 
ena izmed redkih možnosti zaposlova-
nja invalidov, najteže zaposljivih oseb. 
Vsekakor pa niso edina. S prejetjem 
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov (2004) je posta-
la podporna zaposlitev kot možnost 
zaposlovanja invalidov v integriranem 
delovnem okolju nedvomno vzpodbu-
da delodajalcem. Zaradi zaostrenih go-
spodarskih razmer, ki so prinesle pove-
čanje stopnje brezposelnosti nasploh, 
ima ta vzpodbuda toliko večjo težo. Gre 
za zaposlitev pri običajnem delodajalcu, 
ki prejme sredstva za prilgoditev delov-
nega mesta potrebam invalidne osebe, 
ta pa pridobi vso potrebno strokovno in 
tehnično podporo. 

Delati in imeti službo ne pomeni 
le pridobivati sredstva za preživljanje. 
Delo je vir naše finančne neodvisnosti, 
je pomemben del identitete, družbene 
participacije in predstavlja osrednji del 
vsakdanjega življenja. Vključevanje v de-
lovno okolje je pomembno za razvijanje 
socialnih veščin, samozavesti, neodvi-
snosti in kakovosti življenja. Zaposlitev je 
zato izrednega pomena tudi v življenju 
invalidne osebe, ki se po medicinski re-
habilitaciji »vrača v življenje«. Invalidska 
podjetja predstavljajo pomemben del 
socialne ekonomije in ustvarjajo delov-

na mesta za invalide, vendar pa gre lah-
ko za kvalitativno drugačno zaposlitev 
od zaposlitve v običajnem delovnem 
okolju, kjer ima invalidna oseba z ustre-
zno prilagoditvijo in podporo večjo mo-
žnost pridobiti delovno mesto glede na 
izobrazbo in svoje zmožnosti. 

Podporno zaposlovanje prinaša 
torej vrsto t.i. »podpor« delodajalcu, 
delovnemu okolju ter invalidu za enako-
pravnejše in kvalitetnejše vključevanje v 
zaposlitev. Osnova so njegove ugoto-
vljene individualne potrebe, z zaposli-
tvijo strokovnega delavca pa se mu lah-
ko zagotovi podporo pri uvajanju v delo 
na delovnem mestu, pomoč pri vklju-
čevanju v delovno okolje, svetovanje, 
informiranje ipd. Za doseganje celotne 
prilagoditve in izenačevanje možnosti 
z drugimi zaposlenimi, delodajalec na 
podlagi prilagoditvenega načrta prido-
bi sredstva za posege oz. organizacijske 
in tehnološke rešitve, s katerimi bo de-
lavec dosegal najboljše delovne rezul-
tate. Ustrezno se uredi delovni prostor, 
odpravi morebitne arhitekturne ovire, 
priskrbi prilagojeno in pomožno teh-
nološko opremo ter ostale pomembne 
pripomočke. Poleg te finančne vzpod-
bude so delodajalci, ki so zavezanci za 
izpolnjevanje kvote1, oproščeni plačila 

1 Delodajalci, ki zaposlujejo 20 ali več de-
lavcev, morajo zaposlovati predpisan 
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prispevkov za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, upravičeni so do 
davčne olajšave2 ter do nagrade za vsa-
kega zaposlenega invalida. Podporno 
zaposlovanje vključuje tudi subvencijo 
k plači invalida, če ta kljub prilagoditvi 
delovnega okolja in nudenju ustreznih 
podpornih storitev dosega nižje delov-
ne rezultate. 

Omenjeni zakon je zaradi uskladi-
tve z zakonodajo EU v letošnjem letu 
ponovno doživel spremembo, praksa 
pa je pokazala, da so bile potrebne 
tudi druge manjše spremembe in do-
polnitve. To naj bi pripomoglo k po-
enostavitvi postopkov, lažji uporabi 
zakona in njegovi večji učinkovitosti. 
Bistvena novost, ki jo prinaša spomla-
danska sprememba zakona pri pod-
pornem zaposlovanju, je, da Sklad za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 
(SVZI) pokrije vse stroške, ki bi delo-
dajalcu nastali pri prilagoditvi delov-
nega okolja invalidu. Prejšnji zakon je 
namreč predvideval pokritje le 70 % 
upravičenih stroškov. Pomembna no-
vost je tudi ta, da se stroški z brezpo-
selnim invalidom pokrijejo s sklenitvijo 
pogodbe za 12 in ne več 24 mesecev.  
Delodajalec do pokritja stroškov ni 
upravičen le za novozaposlene invali-
de, ampak tudi za že zaposlene, če ni 
drugih zavezancev za plačilo stroškov 

delež invalidov glede na celotno število 
zaposlenih. V kvoto se štejejo invalidi, ki 
imajo sklenjeno pogodbo za najmanj 20 
ur tedensko. Oprostitev plačila prispev-
kov velja za invalide nad predpisanim 
številom. Do finančnih vzpodbud so 
upravičeni tudi tisti delodajalci, ki zapo-
slujejo manj kot 20 delavcev, torej niso 
zavezanci za izpolnjevanje kvote, vendar 
vseeno zaposlujejo invalide. 

2 Za zaposlitev osebe s statusom invali-
da nad prepisano kvoto je delodajalec 
upravičen do znižanja davčne osnove 
od 50-70 % plače zaposlene osebe.

(npr. ZPIZ). S tem se je povečal krog 
upravičencev, poleg tega pa je lahko 
dodatna vzpodbuda delodajalcem za 
tovrstno zaposlovanje. 

Plačilo stroškov podpornih storitev, 
ki jih invalid potrebuje za enakoprav-
no vključevanje v delovni proces (npr. 
osebna asistenca osebi s težavami v 
duševnem zdravju, tolmačenje znakov-
nega jezika, svetovanje, informiranje, 
izobraževanje ipd.), po novem zakonu 
ni več vezano na dolžino sklenjene po-
godbe, prav tako ne na kvoto zaposle-
nih invalidov v podjetju. Tudi s to spre-
membo se razširi krog upravičencev 
do teh storitev, dodatno vzpodbudi 
delodajalce in invalidne osebe k odlo-
čitvi za tako vrsto zaposlitve. 

S spremembami zakona, ki so seve-

da dobrodošle novosti na področju za-
poslovanja invalidov, in oblikovanjem 
primerne politike zaposlovanja ostaja 
še vedno veliko vprašanj ter postopkov 
kljub poenostavitvi odprtih in nedo-
rečenih. Tudi zaradi tega je realizacija 
podporne zaposlitve še vedno nizka. 
Vsekakor pa bodo najpomembnejšo 
vlogo morali odigrati delodajalci, ki 
imajo pogosto predsodke o delovnih 
zmožnostih hendikepiranih oseb. Za 
pozitivno naravnanost so zato po-
membni stiki z različnimi vrstami in-
validnosti, informiranje, svetovanje in 
izobraževanje, in to ne le delodajalcev, 
temveč celotne družbe, saj je naravna-
nost delodajalcev povezana z oseb-
nimi izkušnjami, ki jih imajo oz. so jih 
imeli z invalidi. 

Mirjam Kanalec | Informacije

DOBRO JE VEDETI
Slovenska zakonodaja omogoča določenim vrstam in-
validnosti kar nekaj ugodnosti. Tokrat smo se odločili, da 
vam podamo nekaj koristnih informacij v povezavi z av-
tomobili.

ZDRAVNIŠKI PREGLED  
ZA VOZNIŠKI IZPIT
73. člen Zakona o voznikih (Uradni list 
RS, št. 109/2010 ), ki se je začel upora-
bljati 1. julija 2011, navaja, da stroške 
kontrolnega zdravstvenega pregleda 
za imetnika vozniškega dovoljenja – 
invalida, ki vozi prilagojeno motorno 
vozilo, krije Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije. Pri tem je treba opo-
zoriti, da je invalidna oseba upravičena 
do brezplačnega kontrolnega pregle-
da, če ga opravi v URI-Soča. Pri drugih 
pooblaščenih izvajalcih so kontrolni 
pregledi plačljivi. 

DAVEK NA MOTORNA  
VOZILA (DMV)
DMV se ne plačuje od tistih vozil, ki 
so nabavljena za prevoz invalidov, in 
sicer:
•	 od enega novega osebnega vozila 

z delovno prostornino bencinske-
ga motorja do 1800 ccm in dizel-
skega motorja do 1900 ccm;

•	 od enega novega osebnega vozila 
z delovno prostornino bencinske-
ga motorja do 2000 ccm in dizel-
skega motorja do 2200 ccm za novi 
osebni avtomobil z avtomatskim 
menjalnikom;
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•	 od kombi vozila, posebej prirejene-
ga za prevoz invalidov na invalid-
skem vozičku, ki ga največ enkrat 
v petih letih lahko kupijo invalidske 
organizacije in osebe, ki imajo voz-
niško dovoljenje ali jim je potrebna 
pomoč drugih oseb, ki imajo vozni-
ško dovoljenje. 

•	 Kdo lahko uveljavlja pravico opro-
stitve plačila davka od cestnih mo-
tornih vozil:

•	 osebe, pri katerih je zaradi izgu-
be, okvare ali paraliziranosti spo-
dnjih okončin ali medenice nastala 
najmanj 80-odstotna telesna 
okvara;

•	 osebe, ki so popolnoma izgubile 
vid na obeh očesih;

•	 osebe z zmerno, težjo ali težko te-
lesno ali duševno prizadetostjo, ki 
jim je priznana invalidnost po zako-
nu o družbenem varstvu telesno in 
duševno prizadetih oseb;

•	 otroci z motnjami v telesnem ali 
duševnem razvoju, ki jih zdravstve-
ni zavodi spremljajo kot rizične v 
razvoju.

Podrobneje o oprostitvi plačila davka 
v Zakonu o davkih na motorna vozi-
la; celotno besedilo zakona najdete 
na: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/
predpis_ZAKO1276.html

LETNA DAJATEV ZA  
UPORABO CEST
Oprostitev plačila letne dajatve ureja 
Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil 
v cestnem prometu in se lahko uve-
ljavi za:
•	 osebna vozila z motorjem delovne 

prostornine bencinskega motorja 
do vključno 1800 ccm in dizelskega 
motorja do vključno 1900 ccm, 

•	 osebna vozila z avtomatskim me-
njalnikom z delovno prostornino 
bencinskega motorja do vključno 
2000 ccm in dizelskega motorja do 
vključno 2200 ccm, 

•	 kombinirana vozila, prirejena za 

prevoz invalida na invalidskem vo-
zičku.

Oprostitev lahko uveljavljajo:
•	 osebe, pri katerih je ugotovljena 

najmanj 80-odstotna telesna 
okvara ali 80-odstotna vojna inva-
lidnost, ter osebe, pri katerih je za-
radi izgube, okvare ali paralizirano-
sti spodnjih okončin ali medenice 
ugotovljena najmanj 60-odstotna 
telesna okvara ali 60-odstotna voj-
na invalidnost;

•	 osebe, ki so popolnoma izgubile 
vid na obeh očesih;

•	 osebe z zmerno, težjo ali težko te-
lesno ali duševno prizadetostjo, ki 
jim je priznana invalidnost po pred-
pisih o družbenem varstvu telesno 
in duševno prizadetih oseb;

•	 otroci z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, ki jih zdravstve-
ni zavodi spremljajo kot rizične v 
razvoju.

Oprostitev plačila letnega povračila za 
uporabo cest upravičenci uveljavljajo 
na podlagi originalne odločbe, izda-
ne na podlagi mnenja izvedenskega 
organa ZPIZ-a, na podlagi originalne 
odločbe o priznanem statusu invali-
da v skladu s predpisi o družbenem 
varstvu telesno in duševno prizadetih 
oseb, otroci in mladostniki pa na pod-
lagi originalne odločbe pristojnega 
centra za socialno delo. 

Več informacij na: http://www.uradni-list.
si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2414

ZAVAROVANJE AVTOMOBILA
Večina zavarovalnic na podlagi odloč-
be o invalidnosti zniža ceno zavarova-
nja avtomobila (običajno 10 %).

PARKIRNA KARTA
Zakon o pravilih cestnega prometa 
ureja področje, vezano na parkirno 
karto, ki omogoča parkiranje vozil 
na invalidskih parkirnih mestih in na 
krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če 

tako parkirano vozilo ne ogroža dru-
gih udeležencev v cestnem prometu. 
Na ta način smejo parkirati tudi zdra-
vstveni delavci, delavci socialnih služb 
in delavci invalidskih organizacij ob 
obiskih oskrbovancev na domu zara-
di nujnih in neodložljivih storitev, po-
trebnih za njihovo zdravje in življenje.

Do parkirne karte je upravičena:
•	 oseba, ki ima zaradi izgube, okvare 

ali paraliziranosti spodnjih ali zgor-
njih okončin ali medenice priznano 
najmanj 60-odstotno telesno 
okvaro, oseba z multiplo sklerozo 
in oseba z mišičnimi ter živčno-
mišičnimi obolenji z ocenjeno naj-
manj 30-odstotno telesno okvaro; 

•	 težko telesno prizadeta oseba, ki ji 
je zaradi tega priznana invalidnost 
po predpisih o varstvu telesno in 
duševno prizadetih oseb; 

•	 spremljevalec, ki vozi in spremlja 
osebo iz prve ali druge alineje, ki 
sama ne more ali ne sme voziti 
motornega vozila, težko duševno 
prizadeto osebo, ki ji je zaradi tega 
priznana invalidnost po predpisih o 
varstvu telesno in duševno priza-
detih oseb ali osebo, ki je slepa; 

•	 spremljevalec, ki vozi in spremlja 
mladoletno osebo, ki je težko tele-
sno ali duševno prizadeta oziroma 
je zaradi izgube, okvare, paralizira-
nosti spodnjih okončin ali medeni-
ce ovirana pri gibanju. 

Predlog za izdajo parkirne karte se 
poda pri upravni enoti, kjer ima upra-
vičenec stalno ali začasno prebivali-
šče ali sedež. Parkirna karta se izda na 
podlagi odločbe o invalidnosti, iz 
katere je nedvoumno razvidna upravi-
čenost, oziroma potrdila izbranega 
osebnega zdravnika o izpolnjeva-
nju pogojev.

Več informacij na: http://www.uradni-list.
si/1/content?id=73005 in http://www.ura-
dni-list.si/1/content?id=101702
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Barbara Škrinjar | Dostopnost

Mirjam Kanalec | Seminar in delavnica

INVALIDOM ŽELIJO 
OLAJŠATI POTOVANJE  
Z LETALI

PRIPRAVA RAZPISOV

EU je objavila smernice, ki pojasnjujejo pravice invalidnih 
potnikov pri potovanju z letalom. 

NSIOS je v URI Soča 26. septembra organiziral seminar, ki 
so se ga udeležili številni predstavniki članic NSIOS-a.

Ravno v času, ko se na tisoče invali-
dnih paraolimpijcev in gledalcev 
pripravlja na odhod na paraolim-

pijske igre v Londonu, je evropska komi-
sija objavila smernice, ki pojasnjujejo pra-
vice invalidnih potnikov pri potovanju z 
letalom. Mnogi med njimi se pri potova-
njih z letalom namreč še vedno soočajo 
z neutemeljenimi zavrnitvami in drugimi 

Za uspešno delovanje in izvajanje 
posebnih socialnih programov 
raznih društev in zvez ne zado-

stujejo več le sredstva FIHO, treba je 
pobrskati tudi za drugimi viri doma in v 
tujini. Seveda to pomeni iskanje primer-
nih razpisov, pripravo vlog in zahtevno 
poročanje. Dejstvo je, da so predvsem 
v društvih prav prostovoljci tisti, ki pri-
pravljajo vloge na razpise, ampak žal 
velikokrat nimajo ustreznih znanj. Nuj-
no je, da se udeležujejo raznih delavnic 

neupravičenimi zahtevami. Smernice naj 
bi bile prevoznikom in letališčem v po-
moč pri izvajanju uredbe, ki velja v EU na 
tem področju. 

Kakšne pravice imajo invalidni potniki 
Smernice tako denimo pojasnjujejo, da 
morajo letališča ali letalski prevozniki inva-
lidnim potnikom zagotoviti potrebno po-

moč, če jim ti vsaj 48 ur pred objavljenim 
časom odhoda najavijo svoje potovanje. 
Od invalidov ali oseb z omejeno mobilno-
stjo, katerih zdravstveno stanje je stabilno, 
denimo slepih ali tistih, ki uporabljajo in-
validske vozičke, praviloma prevozniki in 
letališki delavci ne bi smeli zahtevati, naj 
predložijo zdravniško spričevalo. Invalidni 
potniki in potniki z omejeno mobilnostjo 
imajo pravico do brezplačnega prevoza 
dveh kosov opreme za gibanje. Potnik, 
ki uporablja električni invalidski voziček, 
je dolžan o tem obvestiti prevoznika naj-
manj 48 ur prej. Smernice tudi poudarjajo, 
da psi, ki so priznani kot psi pomočniki, 
potujejo v kabini, vendar je o tem treba 
ustrezno in vnaprej obvestiti prevoznika. 
Tudi potniki, ki pri potovanju potrebujejo 
kisik, morajo prevoznika o tem predho-
dno obvestiti, ta pa jim mora potem omo-
gočiti uporabo tega med potovanjem.

Vir: http://podjetnistvo.finance.si/invalidom_ze-
lijo_olajsati_potovanje_z_letali_1_326593; 
[dostopno 14.6.12, 14:41]

in usposabljanj, kjer pridobivajo znanje 
za pripravo razpisnih vlog. Ker pa so te 
delavnice običajno plačljive, pomeni to 
dodaten strošek. Zato je NSIOS na po-
budo svojih članic organiziral seminar 
na temo iskanja razpisov, ki je konec sep-
tembra potekal v URI Soča. Predavalnica 
v 4. nadstropju je bila nabito polna, kar 
je potrdilo dejstvo, da so taka izobraže-
vanja zaželena, če ne že nujno potrebna. 
Seminarja se je udeležilo okoli 20 pred-
stavnikov Zveze paraplegikov Slovenije 

in njenih lokalnih društev. Na začetku 
delavnice je Tina Mithans iz CNVOS-a 
predstavila identifikacijo razpisov; kako 
pa se tudi dejansko pripravi dokumen-
tacijo in vse deležnike, ki prispevajo k 
uspešnosti vloge, pa Tina Michieli, prav 
tako iz CNVOS. Možnosti črpanja evrop-
skih sredstev za invalidske organizacije 
je podala Polona Samec iz MDDSZ. 
Delavnica se je zaključila s konkretnimi 
primeri in vprašanji slušateljev, na katere 
so predavatelji skušali odgovoriti.

Prakso organizacije seminarjev in de-
lavnic ter drugih oblik izobraževanja bo 
za svoje članice NSIOS nadaljeval tudi v 
prihodnje. V odgovor na pripombe šte-
vilnih udeležencev glede visokih kotizacij 
za plačljive delavnice bo NSIOS na pod-
lagi izkazanega interesa članic organiziral 
dogodek, zagotovil predavatelje in pokril 
vse stroške, za predstavnike zvez in dru-
štev pa bodo delavnice brezplačne.  
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Jože Globokar | Desete paraolimpijske igre za naše športnike

BOGATA BERA KOLAJN

Heidelberg – Nemčija 1972
Prvi slovenski športnik paraplegik, ki je 
osvojil paraolimpijsko kolajno, je Jože 
Okoren, ki je na paraolimpijskih igrah v 
Heidelbergu leta 1972 v metu diska osvo-
jil bronasto kolajno. Disk je poletel 20,46 
m daleč. To je bil evropski rekord, ki ga je 
imel v lasti celih devet let. Prvo zlato me-
daljo je na istih igrah osvojila paraplegi-
nja Pavla Sitar. Najžlahtnejše odličje je z 

Slovenski paraplegiki so na dosedanjih desetih paraolimpijskih igrah osvojili: 3 zlate, 7 sre-
brnih in 12 bronastih kolajn. Skupaj 22 paraolimpijskih odličij. Z nobene paraolimpijade se 
niso vrnili brez medalje. In k osvojenim kolajnam je treba dodati še 12 četrtih mest.

izposojenim nemškim vozičkom osvojila 
v hitrostni vožnji na 60 m. Če bi tekmova-
la s svojim vozičkom, kolajna ne bi imela 
takega sijaja ali pa je sploh ne bi bilo. Prve 
dobitnike kolajn je sprejel maršal Tito in 
jim poklonil zlate ure. To je bila za tiste 
čase zelo velika čast.

Toronto – Kanada 1976
Za paraolimpijske igre v Torontu so bili 
športniki paraplegiki odlično pripravlje-
ni, zato bi gotovo osvojili kakšno kolajno. 
Toda zaradi nastopa rasistične Južnoafri-
ške republike je jugoslovanski olimpijski 
komite nastop športnikov invalidov na 
igrah v Torontu bojkotiral. Jugoslovanski 
neinvalidni športniki so takrat normalno 
tekmovali, za grešne kozle so izbrali le 
športnike invalide. In politika je kasneje 
še nekajkrat krojila olimpijske igre. Za na-
meček so igre bojkotirali na dan odhoda, 
ko so bili športniki že skoraj na poti.

Arnhem – Nizozemska 1980
Na igrah na Nizozemskem je prekaljeni 
atlet Jože Okoren v metu kopja osvo-
jil srebrno kolajno. Zasijala je tudi nova 
zvezda naše atletike, ki je žarela še na 
dveh paraolimpijskih igrah. To je bil 
Marjan Peternelj, ki je že na prvem 
največjem tekmovanju osvojil bronasto 
kolajno v metu kopja. Vrgel ga je 23,7 m. 

Stoke Mandeville – Anglija 1984
Blestel je Marjan Peternelj, ki je kopje 
vrgel 26,24 m in osvojil zlato kolajno. Izje-
men uspeh pa je dopolnil še z bronasto 
kolajno v suvanju krogle. Na teh igrah je 

uspešno športno pot v svetovnem me-
rilu začela Draga Lapornik, ki je kroglo 
sunila 5,59 m ter osvojila bronasto kolajno.

Seul – Južna Koreja 1988
Tudi na daljnih paraolimpijskih igrah 
v Južni Koreji nismo ostali brez parao-
limpijskega odličja. V skromni zasedbi 
jugoslovanskih športnikov paraplegikov 
je bronasto kolajno v metu kopja osvojil 
Marjan Peternelj. Orodje je poletelo 
25,83 m.

Barcelona – Španija 1992
Slovenski paraolimpijci so bronasto 
kolajno osvojili tudi na paraolimpijskih 
igrah v španski Barceloni. V suvanju kro-
gle si je drugo bronasto paraolimpijsko 
odličje priborila Draga Lapornik. Kro-
glo je sunila 6,32 m.

Atlanta – ZDA 1996
Na paraolimpijskih igrah v Atlanti se je 
med svetovno športno elito vpisal naš 

Jože Okoren je naš prvi športnik, ki je osvojil 
paraolimpijsko kolajno. (foto: Arhiv ZPS)

Pavla Sitar je prva športnica, ki je osvojila 
zlato odličje. (foto: Arhiv ZPS)

Marjan Peternelj je bil najboljši atlet med 
paraplegiki. (foto: Arhiv ZPS)
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nastopili pod zastavo samostojne drža-
ve Slovenije. In po zaslugi izvrstne na-
miznoteniške igralke Mateje Pintar je 
ob Zdravljici zavihrala tudi naša zastava 
na najvišjem drogu. Poleg Pintarjeve, 
ki je zlato kolajno osvojila v namiznem 
tenisu, je srebrno kolajno v metu kopja 
(12,37) in bronasto v suvanju krogle 
(6,00) osvojila še Tatjana Majcen-Lju-
bič. Bogato bero je s srebrno kolajno 
dopolnil Franci Pinter v svoji  paradni 
disciplini – streljanju z zračno puško 
stoje (692,6 krogov).

Peking – Kitajska 2008
Paraolimpijska reprezentanca se je iz Pe-
kinga vrnila s tremi kolajnami. In vse tri 
so osvojili športniki para- in tetraplegiki. 
Srebrno kolajno je osvojil prvi tetraplegik 
in debitant Jože Flere, ki je za name-
ček v metu diska (10,90 m) postavil tudi 
svetovni rekord. Če organizatorji ne bi 

združili dveh skupin, bi dobil zlato odli-
čje. Svojo četrto paraolimpijsko medaljo 
(tokrat bronasto) je v streljanju z zračno 
puško s 693,2 kroga osvojil naš naju-
spešnejši paraolimpijec Franc Pinter. 
Bronasto odličje je v namiznem tenisu 
osvojila tudi Mateja Pintar.

London – Anglija 2012
Trepetali smo, da se bo prvikrat zgodilo, 
da slovenska reprezentanca na parao-
limpijskih igrah ne bo osvojila kolajne. 
Toda na sceno je stopil trenutno naš 
najboljši strelec Franček Gorazd Tir-
šek, ki je v skupini 2 v streljanju z zrač-
no puško stoje osvojil srebrno kolajno. 
Kolajna ima še toliko večji sijaj, ker jo je 
osvojil z izposojeno Pinterjevo puško. V 
njegovi paradni disciplini, kjer se ponaša 
z izjemnim svetovnim rekordom, ki ga je 
letos dosegel na tekmi svetovnega po-
kala, mu je namreč odpovedalo orožje.

najboljši strelec vseh časov Franc Pinter. 
Že kar na prvih igrah je v streljanju z zrač-
no puško stoje s 686,1 kroga osvojil srebr-
no kolajno. Drugo odličje na teh igrah je 
osvojil Janez Roškar, ki je v metu kopja z 
daljavo 25,88 m osvojil bronasto kolajno.

Sydney – Avstralija 2000
Iz Sydneya so se paraolimpijci paraplegi-
ki vrnili s tremi kolajnami. Srebrno kolaj-
no je v streljanju z zračno puško stoje s 
694,1 kroga osvojil Franc Pinter, Draga 
Lapornik je kroglo sunila 6,94 m, kar je 
zadostovalo za bronasto kolajno, z bro-
nastim odličjem pa se jima je pridružil še 
Janez Roškar v metu kopja.

Atene – Grčija 2004
Slovenski športniki para- in tetraplegiki 
so v domovini olimpijskih iger prvikrat 

Strelec Franc Pinter je s tremi srebrnimi in 
eno bronasto kolajno naš najuspešnejši 
paraolimpijec. (foto: Arhiv ZPS)

Mateja Pintar je osvojila prvo kolajno za 
samostojno Slovenijo. (foto: Arhiv ZPS)

Tatjana Majcen – Ljubič je v Atenah osvojila 
srebrno in bronasto kolajno. (foto: Arhiv ZPS)

Jože Flere je prvi športnik tetraplegik, ki je osvo-
jil paraolimpijsko kolajno.  (foto: Arhiv ZPS)

Franček Gorazd Tiršek je v Londonu osvojil 
edino kolajno za Slovenijo. (foto: Arhiv ZPS)

Draga Lapornik je na paraolimpijskih igrah 
osvojila tri kolajne. Janez Roškar je bronasti ko-
lajni osvojil v Atlanti in Sydneyu. (foto: Arhiv ZPS)



[   VSREDIŠČU   ]

28

Jože Globokar | Štirinajste paraolimpijske igre

PRISTRELJANA SREBRNA MEDALJA 

Na štirinajstih paraolimpijskih 
igrah v Londonu je nastopi-
lo več kot 4.200 športnikov iz 

164-ih držav. Med njimi tudi 22 sloven-
skih, ki so nastopili v atletiki, kolesarstvu, 
namiznem tenisu, plavanju, strelstvu in 
sedeči odbojki. V reprezentanci je bilo 
kar osem športnikov paraplegikov in 
tetraplegikov: dobitnik edine slovenske 
paraolimpijske medalje strelec Franček 
Gorazd Tiršek ter atleta Henrik Plank in 
Jože Flere iz DP jugozahodne Štajerske, 
atletinji Tanja Cerkvenik iz DP ljubljanske 
pokrajine in Tatjana Majcen-Ljubič iz DP 
severne Štajerske ter namiznoteniški 

Slovenski junak paraolimpijskih iger London 2012 je Franček Gorazd Tiršek – član DP jugo-
zahodne Štajerske, ki je za Slovenijo v streljanju z zračno puško osvojil srebrno medaljo. Po 
izenačenem rezultatu z Novozelandcem Michaelom Johnsonom (704,7) je bil v dodatnem 
strelu z 10,8 kroga boljši in srebrna medalja je bila naša. Edina kolajna slovenske reprezen-
tance ima še toliko večji sijaj, ker jo je osvojil s sposojeno puško. V njegovi paradni discipli-
ni, v kateri se ponaša z izjemnim svetovnim rekordom, mu je namreč orožje odpovedalo.

igralki Mateja Pintar in Andreja Dolinar iz 
DP Gorenjske. 

Londonsko prizorišče je imelo prav 
poseben pomen, saj se je tu leta 1948 
začelo paraolimpijsko gibanje.

Na brniškem letališču je naše paraolimpijce pričakala pisana druščina navdušencev. (foto: 
Arhiv ZPS)

Strelska ekipa je na petih zaporednih paraolimpijskih igrah osvojila pet medalj. Naš najuspešnejši 
paraolimpijec Franc Pinter tri srebrne in eno bronasto, tenutno najboljši strelec Franček Gorazd 
Tiršek pa eno srebrno. (foto: Tomaž Demšar)
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Namizni tenis
Najprej je nastopila naša najboljša 

namiznoteniška igralka in nosilka zlate 
medalje iz Aten Mateja Pintar. V svoji 
skupini 3 je z rezultatom 3:2 premagala 
Francozinjo Fillou, v naslednjem nasto-
pu pa s 3:1 še Turkinjo Hatice Duman. Z 
obetavnim začetkom se je uvrstila med 
osmerico najboljših. V nadaljevanju tek-
movanja ji je uvrstitev v polfinale pre-
prečila domačinka Sarah Head, ki jo je 
premagala z rezultatom 3:2. Toda glede 
na zdravstvene težave, ki so v letošnjem 
letu pestile Matejo, je uvrstitev med 
osem najboljših vsekakor lep uspeh.

Naša druga tekmovalka Andreja 
Dolinar je v uvodnem nastopu z re-
zultatom 1:3 zgubila z Italijanko Valerio 
Zorzetto, nato pa 0:3 še s Kitajko Ying 
Zhou, ki je v skupini 4 premočna za ve-
čino igralk. V ekipnem nastopu sta se 
Mateja in Andreja prebili do četrtfinala. 
Trener je Darko Kojadinović. 

Streljanje
Pete igre za naše strelce in peta za-

poredna strelska medalja. Franček Go-
razd Tiršek, junak paraolimpijskih iger 
v Londonu, je Sloveniji »pristreljal« edi-

no medaljo. In to kljub smoli, ki jo je imel 
s svojo zračno puško. Odpovedala mu je 
na tekmi v njegovi paradni disciplini R5 
leže, kjer se ponaša z izjemnim rezulta-
tom in svetovnim rekordom. Lahko se le 
sprašujemo, kakšen rezultat bi dosegel, 
če se to ne bi zgodilo. Na hitro so sesta-
vili njegovo in Pinterjevo puško (ki pa ni 
bila optimalna), da je lahko  nastopil v 
skupini 2 stoje. Po dramatičnem razple-
tu in odličnem dodatnem strelu (10,8) je 
premagal Novozelandca (10,3) in osvojil 
srebrno medaljo, odličje, ki ima zaradi 
posebnih okoliščin še večji sijaj.

Naš najuspešnejši paraolimpijski 
strelec Franc Pinter, ki je na štirih 
zaporednih paraolimpijadah osvojil 
tri srebrne in eno bronasto kolajno, je 
imel slabe tekmovalne pogoje. Na stre-
lišču je bilo hladno in ga je zeblo. V svo-
ji najmočnejši disciplini je osvojil osmo 
mesto, nastopil pa je tudi v streljanju z 
malokalibrsko puško v trojnem položa-
ju ter pristal na 11. mestu. Trenerka je 
Polonca Škodič.

Atletika
Drugi naš najuspešnejši športnik 

iger je bil atlet Henrik Plank (52/53), 

Henrik Plank vesel svojih domačih (foto: Arhiv ZPS)

ki je v metu kopja z daljavo 15,37 m 
osvojil četrto mesto. To je sicer odli-
čen rezultat na olimpijskih igrah, ven-
dar ga športniki zaradi bližine kolajn 
sprejemajo z nekakšnim grenkim pri-
okusom. V suvanju krogle je Plank do-
segel 7. rezultat.

Našemu najuspešnejšemu atletu te-
traplegiku Jožetu Fleretu, ki je imel v 
metu diska tudi svetovni rekord, v Lon-
donu ni uspelo ponoviti uspeha iz Pe-
kinga. V svoji paradni disciplini (metu di-
ska) se je uvrstil na peto mesto. V metu 
kija je bil 12. 

Atletinja Tanja Cerkvenik je v 
združeni skupini 54/55/56 v metu kopja 
z daljavo 18,64 metra dobila 850 točk in 
osvojila sedmo mesto.

Tatjana Majcen Ljubič je v isti sku-
pini 54/55/56 kopje vrgla 13,49 metra, 
dobila 809 točk in pristala na osmem 
mestu. Trenerja sta Romana Kuhar in 
Sebastjan Grosek.

Prvikrat se je zgodilo, da so bile na 
paraolimpijskih igrah vstopnice razpro-
dane, veličastno otvoritev pa si je na 
osrednjem štadionu ogledalo več kot 
80.000 gledalcev. 

Na otvoritvi je zastavo nosila Mateja 
Pintar, ob zaključni slovesnosti pa Fran-
ček Gorazd Tiršek. In še najpomemb-
nejše – na tekmovališčih v Londonu so 
vsem nastopajočim gledalci ploskali iz 
srca! Olimpijske in paraolimpijske igre je 
spremljalo kar 70.000 prostovoljcev.

V podporo paraolimpijskemu giba-
nju so 27. avgusta pred Čolnarno v par-
ku Tivoli v Ljubljani priredili dogodek, 
ki so ga poimenovali »Prižgi lanterno«. 
Vsak udeleženec je izdelal svojo lučko, 
s prižigom pa zaželel obilo uspehov 
slovenski paraolimpijski ekipi. Izdelavi 
lučk so se pridružili tudi: britanski ve-
leposlanik v Sloveniji Andrew Page, 
slovenski telovadec in olimpionik Mi-
roslav Cerar ter predstavnik Mestne 
občine Ljubljana Mitja Meršol. Slo-
vensko paraolimpijsko odpravo je vodil 
Roman Jakič.
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Jože Globokar | Ob vrnitvi s paraolimpijskih iger v Londonu

PARAOLIMPIJCE SPREJEL  
PREDSEDNIK DRŽAVE

Predsednik je ob tej priložnosti 
med drugim povedal, da je 
paraolimpijsko gibanje posta-

lo svetovno znano, zato so bile tudi 
paraolimpijske igre v Londonu tako 
enakovredno sprejete. Celotna kultu-
ra spremljanja tekmovanj športnikov 
invalidov na paraolimpijadi v Londo-
nu je bila na ravni, ki smo je bili do-
slej vajeni samo na olimpijskih igrah. 
Razveseljivo je, da je ta kultura korak 
naprej doživela tudi v Sloveniji – tako 
v javnosti kot v medijih. Olimpijsko in 
paraolimpijsko misel je treba gojiti ves 
čas, tudi ko ni tekmovanj. Predsednik 
je še dodal, da ob zahvali, čestitkah 
in rezultatih preteklega dela lahko v 
prihodnosti skupaj naredimo kaj več 
za promocijo športnih disciplin špor-
tnikov invalidov. Pri teh prizadevanjih 
nas bo podpiral in po svojih močeh 
sodeloval z nami. Navdušen je, ko vidi 
koliko mladostne energije in truda je 
vloženo v stroga tekmovalna pravila. 
Povedal je, da smo v Sloveniji veseli 
medalje, ki jo je osvojil strelec Fran-
ček Gorazd Tiršek, veseli pa tudi dru-
gih odličnih rezultatov, ki so jih naši 
športniki na igrah dosegli. Omenil je 
okroglo obletnico paraolimpijskih na-
stopov slovenskih športnikov in prvo 
medaljo, ki so jo osvojili. To so bile 

V protokolarnih prostorih na Brdu pri Kranju je našo paraolimpijsko odpravo sprejel pred-
sednik RS Slovenije dr. Danilo Türk. Predsedniku se je v imenu paraolimpijcev zahvalil 
dobitnik slovenske kolajne Franček Gorazd Tiršek in mu v spomin izročil fotografijo ce-
lotne odprave, ki so jo posneli v paraolimpijski vasi v Londonu. Pripomnil je, da so na 
igrah nastopili kot homogena skupina in da je medalja, ki so jo osvojili strelci, osvojena z 
delom celotne ekipe. Če ne bi imeli tako strokovnega vodstva, fizioterapevtov in odlične 
organizacije, tudi medalje ne bi imeli.

paraolimpijske igre leta 1972 v Hei-
delbergu, ko je Jože Okoren v metu 
diska osvojil prvo paraolimpijsko odli-
čje za slovenske športnike invalide. Z 
zlato kolajno se mu je malo kasneje 
pridružila še Pavla Sitar, ki jo je osvojila 
v hitrostni vožnji. Zato je dal predse-
dnik besedo prekaljenemu športniku 
Jožetu Okornu, ki se je spomnil tistih 
časov, in poudaril, da šport invalidov 
ne bi smel sloneti le na nekaterih 
invalidskih organizacijah, ampak bi 
moral postati nekakšen projekt cele 
Slovenije. Omenil je še prizadevanja 
o izgradnji športno-rekreacijskega 

centra v okviru Univerzitetnega reha-
bilitacijskega inštituta RS – Soča, kar 
je predpogoj za dobro delo in reha-
bilitacijsko vodenje športa, ki v nada-
ljevanju vodi v tekmovalni šport. Igre 
so pokazale, da bomo morali marsikaj 
dograditi in nadgraditi, da se bo šport 
invalidov pri nas razvijal v smeri, ki mu 
je namenjena in ki jo imajo tudi dru-
god po svetu. 

Udeleženci prisrčnega sprejema 
so naredili še nekaj spominskih foto-
grafij ter se s predsednikom in njego-
vo soprogo Barbaro Miklič Türk zadr-
žali v prijetnem pogovoru.

Sprejem slovenskih paraolimpijcev na Brdu pri Kranju (foto: Tomaž Demšar)



[    VSREDIŠČU   ]

31

Jože Globokar | Sprejem paraolimpijcev na Zvezi para-
plegikov Slovenije 

NAGRADA ZA TRUD  
IN ODREKANJE

Po uvodni predstavitvi vodje špor-
ta pri Zvezi Gregorja Gračner-
ja je ob čestitkah paraolimpijce 

nagovoril predsednik zveze Dane Ka-
stelic in povedal: »Vaše nastope smo z 
velikim zanimanjem spremljali, saj je bilo 
poročanje s tokratnih iger res obsežno 
in ažurno. Veseli smo, da ste tudi tokrat 
svojo organizacijo dostojno zastopali. 
Uspehi so zavidljivi, saj ste v slovenskem 
prostoru z njimi prebili neko sfero in pri-
silili nekatere državne inštitucije, da na 
športnike invalide gledajo drugače ter 
medalje nekoliko bolj vrednotijo. Zato je 
bilo treba veliko truda, naporov in odre-
kanja. Pa ne samo vas, ampak tudi vaših 
družin. Kamenček v tem mozaiku je pri-
spevala tudi naša Zveza.«

Zatem je paraolimpijce pobaral o 
vtisih, ki so jih doživljali na tem najve-
čjem športnem nastopu invalidov. Za-
nimiva je bila primerjava med zadnji-
mi paraolimpijadami – Sidney, Atene, 
Peking, London – in njihov napredek. 
Vtise je najprej slikovito opisal naš naj-
uspešnejši paraolimpijec Franc Pinter, 
ki je v streljanju na paraolimpijskih igrah 
osvojil kar tri srebrne in eno bronasto 
kolajno. Njegov strelski uspeh je z edino 
slovensko (srebrno) kolajno v Londonu 
dopolnil Franček Gorazd Tiršek, ki 
jo je osvojil v streljanju z zračno puško 
v skupini 2 stoje. Tudi pri tej meda-
lji ima Pinter nekaj zaslug, saj jo je naš 

V prostorih Zveze paraplegikov Slovenije smo 20. septem-
bra sprejeli športnike paraplegike in tetraplegike, ki so 
nas zastopali na paraolimpijskih igrah v Londonu. Lep 
dogodek, ki se zgodi le na štiri leta.

odlični strelec, ki se ponaša z izjemnim 
svetovnim rekordom, osvojil z njegovo 
puško. V njegovi paradni disciplini mu 
je namreč njegovo orožje odpovedalo.  
Slišali smo še veliko zanimivih dovtipov 
in tudi o »smoli,« ki je naše športnike 
spremljala na teh igrah. Posebej jih je 
motila neživljenjska klasifikacija nekate-
rih tekmovalcev, ki so z lahkoto osvajali 
medalje, in je že postala absurdna. Ob-
čutek imajo, da je šlo v Londonu neko-
liko po domače, saj očitnih dokazov in 
pritožb odgovorni sploh niso upošteva-
li. Naši športniki so doslej tekmovali na 

desetih paraolimpijskih igrah in nikoli se 
niso vrnili brez medalje.

LONDON 2012 - UVRSTITVE
Franček Gorazd Tiršek
zračna puška stoje SH2 - 2. mesto 
Franc Pinter 
zračna puška stoje SH1 – 8. mesto
malokalibrska puška SH1 - 11. mesto
Henrik Plank
met kopja -  4. mesto 
suvanje krogle - 7. mesto
Jože Flere
met diska - 5. mesto 
met kija – 12. mesto
Tanja Cerkvenik 
met kopja - 7. mesto
suvanje krogle - 12. mesto
Tatjana Majcen Ljubič
met kopja - 8. mesto.
suvanje krogle - 6. mesto
Mateja Pintar
namizni tenis posamično - uvrstitev 
med osmerico najboljših
Andreja Dolinar in Mateja Pintar 
sta se v ekipnem tekmovanju prebili 
do četrtfinala.

Slovenske paraplegike in tetraplegike, ki so nastopali na paraolimpijadi, sprejeli na Zvezi (foto: 
Arhiv ZPS)
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Katarina Tonin | Paraolimpijske igre London 2012

PROSTOVOLJCI - SRCE IGER

Sama sem se iger udeležila prvič, 
kot vodja medicinske ekipe sem 
skupaj s fizioterapevtoma Ma-

tejem Kovačem in Bojanom Čeru-
jem ter bolničarjem Davorjem Lapo-
šijem skrbela za zdravje športnikov in 
spremljevalne ekipe. Za delo smo imeli 
na voljo prostore v sklopu stanovanj-
skega kompleksa, kjer smo bili nasta-
njeni. Na tem mestu sta z nekaj truda 
nastala ambulanta in prostor za fizio-
terapijo, kjer smo opravili večino pre-
gledov in intervencij. Za zahtevnejše 
zdravstvene težave, kjer je bila potreb-
na dodatna diagnostika ali pregledi 
drugih strok, nam je bila na voljo po-
liklinika paraolimpijske vasi z urgentno 
službo, specialističnimi ambulantami 
in slikovno diagnostiko (rentgensko 
slikanje, ultrazvok, magnetna resonan-
ca, CT). Usluge poliklinike smo koristili 

Ekipa dvaindvajsetih slovenskih športnikov, trenerjev in spremljevalcev je prispela v 
paraolimpijsko vas slab teden pred pričetkom tekmovanj. V prvih dneh smo spoznali 
tekmovališča, vožnjo po »napačni« strani ceste, angleške plohe in iskreno zanimanje 
Londončanov za paraolimpijski šport. 

štirikrat in vsakič smo bili prijetno pre-
senečeni nad prijaznostjo ter učinkovi-
tostjo osebja, ki je tako kot drugje po 
vasi delovalo v sklopu prostovoljstva.

V paraolimpijski vasi se nenavadno 
hitro navadiš novega načina življenja. 
Občutek, ki ga dobiš po nekaj dneh, 
še najbolj spominja na življenje v risan-
ki. Sosedje se ločijo po barvi trenirke, 
nekateri se prevažajo s kolesi, nekateri 
z vozički, nekateri hodijo po opravkih 
peš. Z eno nogo ali obema. Z berglo, 
palico ali brez. Eni so skodrani, drugi 
majhni, tretji razpotegnjeni, neverjetna 
mavrica telesnih oblik. Vsi drugačni, 
a vsem je skupen širok nasmeh, ko te 
pozdravijo: »Hi, Slovenia!« 

Vas živi. Znotraj blokovskega naselja, 
ki je bilo zgrajeno v nerazvitem vzho-
dnem delu Londona, se razprostirajo 
parki, na katere vabi pozno poletno 

sonce. Na posameznih vogalih delijo 
kavo, sadje in pecivo. Travnate površine 
na meji s pločnikom vsakodnevno pri-
strižejo z dolgimi škarjami. Na nebu nad 
ploščadjo plapola 160 pisanih zastav. Po 
cesti se vozijo avtobusi in avtomobili na 
električni pogon. Fitnes je odprt noč in 
dan, prav tako tudi jedilnica s kulinariko 
z vseh vetrov. Pred jedilnico ponujajo 
vaški dnevni časopis. Za športnike so na 
voljo frizerski in kozmetični salon ter že 
omenjena poliklinika. 

Nikoli prej nisem tako občutila moči 
volje in telesa kot tekom paraolimpijskih 
iger v Londonu. Vsak dan smo bili priča 
neverjetnim dosežkom športnikov, ki 
v odločilnem trenutku do popolnosti 
obvladajo svoje telo in razum. Kakšna 
koncentracija je potrebna, da šestdeset-
krat zapovrstjo ustreliš v črno točko na 
sredini tarče, se uvrstiš v finale in nato 

Utrinek s slovesnosti ob dvigu slovenske zastave v paraolimpijski vasi 
(foto: Arhiv ZŠIS)

Trenerji in spremljevalna ekipa (foto: Arhiv ZŠIS)
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Barbara Slaček | Paraolimpijski podprvak Franček Gorazd Tiršek – Nani

V LONDONU ODPEL MEŽKOVO SIVO POT
Srebrna paraolimpijska medalja ima grenak priokus in kar dvakratni zlati sijaj.

Ko sem naročila kavico, je takoj začel pri-
povedovati o občutkih, ki so bili še zelo 
sveži. Ne da bi mu postavila eno samo 
vprašanje, mi je razložil vse o sprejemu 
ob vrnitvi in spremljajočih čustvih. Tako 
srčne skromnosti že dolgo nisem začu-
tila. Dozdevalo se mi je, da je še vedno 
šokiran od vseh prijetnih in pozitivnih 
odzivov, ki jih je bil deležen. Frančka Go-
razda, dobitnika srebrne paraolimpijske 
medalje v streljanju z zračno puško, bom 
naslavljala kar z Nani, saj mi je eden od 
njegovih osnovnošolskih prijateljev, ki 
so se smukali okrog naju in spraševali, 
kaj bova še spila, povedal, da ga tako kli-
čejo že od nekdaj.

Odraščal si v prelepem Gornjem 
Gradu, ki je (vsaj meni kot laiku se 
tako dozdeva) »raj« za lovce. Ver-
jetno to, da boš postal nekoč lovec 

tudi ti, sploh ni bilo vprašanje. Vse-
eno pa je bilo za takšne nastope, 
kot so paraolimpijske igre, potreb-
no odraščati s puško v roki.
Res sem se z lokostrelstvom ukvarjal že 
kot deček in kmalu dokazal, da nisem od 
muh. Tako sem kot osnovnošolec pionir 
(nekje pri dvanajstih letih) streljal in do-
segal lepe rezultate med mladinci, saj 
med pionirji, kamor sem spadal, nisem 
imel konkurence. Kasneje so sledila leta, 
ko sem se ukvarjal z lovom in diplomiral 
kot lovski mojster. Zagovor naloge sem 
opravljal v času rehabilitacije na Soči.

Ker si že sam omenil rehabilitacijo, 
pa dajva bralcem predstaviti, za-
kaj si pristal med nami in kakšna je 
tvoja poškodba.
Marca leta 2003 sem doživel prometno 
nesrečo, v kateri sem si zlomil vratno 

vretence. Diagnoza – tetrapareza. Zelo 
živo se spomnim zdravnika, ki mi je de-
jal, da nikoli več ne bom hodil in da je 
vprašanje, kako mi bodo služile roke pri 
opravljanju osnovnih življenjskih potreb. 
Po nesreči sem slaba dva meseca ležal v 

še desetkrat ustreliš v polno, o zmagi 
pa odločijo desetinke milimetra? Koli-
ko trdega dela, odrekanja in osebnega 
zorenja je potrebnega za postavitev 
svetovnega rekorda v plavanju? Če po-
vzamem štirikratnega paraolimpijskega 
prvaka Davida Weira: bistvo paraolim-
pijskih iger ni tisto, česar telo ne zmore, 
ampak to, kar je telo sposobno storiti. In 
kot je na vprašanje »Kako doseči vrhun-
ske rezultate?« odgovorila zlata britan-
ska plavalka Ellie Simmonds: »Vzameš 
telo, ki ga imaš in z njim narediš nekaj 
čudovitega.«

Športniki so gonilna sila parao-
limpijskih iger, njihovo srce pa so pro-

stovoljci. Srečuješ jih na poti do tek-
movališč, ko ti kažejo pot in voščijo 
srečo. Vsaki ekipi je dodeljenih nekaj 
prostovoljcev, ki po svojih močeh po-
magajo pri organizaciji, prevozih ter 
tisoč in eni želji. Naša Nel je bila mama 
slovenske ekipe, Romanova in Špelina 
desna roka, šoferka, vodička, neredko 
jasnovidka. Mati samohranilka z dvema 
na pol odraslima otrokoma ter dvema 
službama je kot prostovoljka delala že 
na olimpijskih igrah z ameriško repre-
zentanco. Mirna, sposobna ter ljubeča 
nas je takoj posvojila. In osvojila. »Doc, 
you want some coffee, darling?«, »Dar-
ko, baby, here is your remote, watch 

some table tennis,« nas je razvajala, če 
smo utrujeni prihajali v pisarno. In ne 
bom pozabila, kako je mirno in nasme-
jano odgovarjala vedno leteči Špeli: 
»It's done, sweety. Yes, that too.« 

Prostovoljci so kot rečeno srce iger. 
V zahvalnem govoru ob koncu tekmo-
vanj se jim je poklonil tudi Sebastian 
Coe. V duhu prostovoljstva in želje po 
pomoči drugemu smo živeli tri tedne 
tudi mi in z nami ves London. Verja-
mem, da se je s pomočjo medijev in 
socialnih omrežij paraolimpijski duh 
razširil po celem svetu. 

»Inspire a generation!« - navdihni 
generacijo!

Nani (foto: Arhiv Tiršek)
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Splošni bolnišnici Celje, potem pa sem 
bil premeščen na rehabilitacijo v URI-So-
ča, od koder sem po štirih mesecih in pol 
zdravljenja odkorakal peš.

Ker si diagnosticiran s tetraparezo, 
nisi imel ravno dobrega izhodišča 
za nadaljevanje strelske kariere.
Kakšni dve leti po poškodbi sem se 
posvečal sebi in izboljšanju fizične kon-
dicije. Nekje leta 2005 sem se kot član 
Društva paraplegikov jugozahodne Šta-
jerske priključil strelski sekciji in začel s 
treningi v Libojah. V istem letu sem na 
svojem prvem državnem prvenstvu 
že dosegel večji uspeh, ko sem zase-
del drugo mesto. Kmalu zatem sem bil 
sprejet v reprezentanco Slovenije. Leta 
2007 sem bil na enem od svetovnih po-
kalov v Franciji kategoriziran v skupino 
SH2 (tetraplegija – okvara rok) in že na 
prvi tekmi opozoril nase, ko sem zasedel 
tretje mesto. 

Ponašaš se torej z veliko naslovi, jih 
lahko našteješ?
Ne, vseh naslovov, priznanj in pokalov, 
ki sem jih osvojil, ne morem našteti, jih 
je preveč. V svoji zbirki imam naslove 
državnih prvenstev v vseh kategorijah v 
svoji skupini SH2. Rekorde posameznih 
strelišč v Sloveniji in po svetu. Najbolj pa 
sem ponosen na tako imenovani abso-
lutni svetovni rekord med invalidi in 
neinvalidi. To je najboljši rezultat vseh 
časov na svetu, ki je bil dosežen z zrač-
no puško. 

Po vseh teh dosežkih je bilo torej 
samo še vprašanje časa odhoda na 
POI. Verjetno si se na tekmovanje 
pripravljal cela štiri leta, vseeno 
pa ti tik pred odhodom v London 
zdravje ni prizanašalo. Kakšne te-
žave so te pestile?
Dva meseca pred pričetkom POI sem 
se kar naenkrat sesedel od bolečine v 
križni hrbtenici in tako obležal skoraj 
nepokreten kar tri tedne. To je bil ve-
lik izpad zadnjih treningov pred tako 
pomembnim dogodkom. Takrat se je 
pokazala strokovnost ekipe terapev-
tov, ki so me »sestavili« nazaj. V največji 
meri se moram zahvaliti fizioterapevtu 
Mateju Čeboklju iz Celja, saj me je sko-
raj čudežno spet postavil na noge in 
me usposobil za treninge, pa trenerki 
Poloni Sladič in njenemu pomočniku 
Alešu Kosmaču ter psihologinji Katarini 
Barborič. Z njihovo pomočjo sem kma-
lu pridobil novo samozavest za odhod 
na POI.

Vsi smo bili napeti, ko se je zgodilo, 
zate verjetno nepredstavljivo, ko ti 
je zatajila puška. Kaj je šlo narobe?
V moji paradni disciplini, v kateri sem 
pred tem v Turčiji postavil svetovni re-
kord, je na zame najpomembnejši tek-
mi v življenju zatajila puška. Zaradi tega 
sem v prvem nastopu dosegel katastro-
falen rezultat, vsaj glede na moje spo-
sobnosti. Vendar sem ob zaključku tega 
dela tekmovanja še vedno zaupal vase 
in se nisem pustil iztiriti. Po pregledu 
puške smo ugotovili, da je zatajil strelni 
mehanizem, kar je pomenilo, da je po-
polnoma odpovedala in ni več uporab-
na za nadaljnje tekmovanje.

Tudi posoja puške ni bila kar tako, 
saj si levičar.
Na mojo srečo je Franci Pintar – Ančo v 
tem delu tekmovanja zaključil s strelja-
njem z zračno puško in mi jo je poso-
dil. Seveda pa se je pojavilo vprašanje 

zaradi mojega levičarstva in njegovega 
desničarstva (pa ne v političnem smi-
slu, haha). Nakar smo v ekipi v trenutku 
sprejeli nemogočo odločitev, da iz obeh 
pušk sestavimo novo. Razstavili smo 
ju in ustvarili novo, ki smo jo morali še 
prilagoditi nastopu naslednji dan. Za 
nastavitev položaja puške in mojemu 
občutku smo imeli na voljo manj kot 
pol ure do izteka rednega dela treninga. 
In še zdaleč nam je ni uspelo nastaviti 
v optimalni položaj. Vseeno sem takrat 
trening zapustil samozavesten in z zau-
panjem vase.

Pa vendar se je odločitev izkazala 
za pravilno.
Res je, naslednji dan sem že v kvalifika-
cijskem delu dokazal, da je bila odlo-
čitev prava in da timski duh premaga 
vse ovire. Tako sem si po dramatičnem 
finalnem nastopu, ko sem nadoknadil 
en krog zaostanka iz rednega dela, s 
fascinantnim zadnjim strelom, ki je v fi-
nalni dvorni ustvaril nepopisno ozračje, 
priboril boj za srebrno odličje. Seštevek 
rednega dela finala je dal izenačen re-
zultat, kar je pomenilo, da sem moral z 
dodatnim strelom premagati samo še 
Michaela Johnsona iz Nove Zelandije, 
kar mi je s premočjo 0,75 kroga tudi 
uspelo. Tako sem osvojil medaljo sre-
brne barve, ki pa ima po vsem dogaja-
nju na strelišču kraljeve topniške enote 
dvakratni zlati sijaj. Rezultat v svetu od-
meva še toliko bolj, ker je bil dosežen z 
drugo puško.

»Ančo zaupal si mi, hvala ti … ta me-
dalja je tudi del tebe.«

Nani: "Tako sem osvojil medaljo 
srebrne barve, ki pa ima po vsem 
dogajanju na strelišču kraljeve 
topniške enote dvakratni zlati 
sijaj. Rezultat v svetu odmeva še 
toliko bolj, ker je bil dosežen z dru-
go puško."

Absolutni svetovni rekord: kvalifi-
kacije - redni del: 600/600 možnih 
krogov, 60 notranjih centrov (dobrih 
10) in finale 106,8; skupni seštevek 
706,8. Ta seštevek/rezultat predsta-
vlja absolutni svetovni rekord. S tem 
rezultatom je Nani presegel doseda-
nji Guinessov rekord, vendar zaradi 
postopkov uradnega vpisa še ni.
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In občutek …
Hmmm, res je fantastičen občutek z 
rahlo grenkim priokusom. Spet bom 
poudaril: kljub temu da je strelstvo indi-
vidualen šport, brez enkratne ekipe ne 
bi bilo rezultata. S skupnimi močmi smo 
premagali sami sebe in osvojili medaljo.

Sledil je čas proslavljanja, ki ste ga 
najbrž izkoristili že kar v Londonu. 
Kako si doživljal London kot tak?
Ko so se končale tekme, smo imeli za-
ključek. Takrat smo si utrgali trenutke, 
da smo začutili londonski utrip, obiskali 
znamenitosti (Buckinghamsko palačo, 
Tower Bridge, the London Eye …). Pre-
senetili so me Londončani, ki so se mi 
vedno zdeli zadržani, saj skoraj ni bilo 
človeka na ulici, ki me ne bi pozdravil, 
objel in stisnil roke, številni so nas sli-
kali z mobilniki, se slikali z nami, v »pu-
bih« plačevali pijačo. Spomnim se, da 
je šef enega puba, kjer smo se ustavili, 
na mizo prinesel kar šampanjec, v čast 
medalji pa sem moral nastopiti tudi na 
karaokah. In zapeti na slavno melodijo 
»Country road«, ja, Sivo pot. Angleži so 
me čudno gledali, Slovenci pa smo si 
dali duška in zapeli. Res je bilo veselo. 

O olimpijskem prizorišču skoraj ne 
najdem besed. Tudi pripovedi tistih, ki 
so takšno tekmovanje že izkusili, te ne 
morejo pripraviti na tolikšno evforijo. 
Vzdušje je bilo res veličastno, neka po-
sebna pozitivna energija se je prelivala 
s tekmovalcev na trenerje, s trenerjev 
na sodnike, spremljevalce in tudi na 
gledalce. Res nepopisno. Olimpijska 
vas je fenomenalno urejena in prilago-
jena, sobe lične in uporabne. Omenim 
naj še svojega »cimra« Damjana Pavli-
na, ki je s svojo mirnostjo pripomogel 
h koncentraciji in kvalitetno izkorišče-
nemu prostemu času (v mislih imam 
seveda počitek).

Proslavljanje se je nadaljevalo 
doma. Ko sem se pripeljala v Gor-
nji Grad, me je pozdravila velika 

slika, na kateri si ti z medaljo. Men-
da je bila pred nekaj dnevi tu vsa 
Slovenija v malem.
Že ko smo se v Londonu poslavljali, smo 
doživljali salve čestitk in toplih besed za 
popotnico. Potem je presenetil še pilot 
letala, ki je po vseh uradnih pozdravnih 
in uvodnih besedah povedal tudi to, da 
se na krovu pelje domov reprezentan-
ca Slovenije z osvojeno paraolimpijsko 
medaljo.

Da o prihodu domov sploh ne 
govorim. Mislim, da pred samim na-
stopom na tekmovanju nisem doživel 
takšne treme, kot sem jo doživel na le-
tališču, ko sem že od daleč na »check-
inu« slišal navijače. Po prvih uradnih 
fotografiranjih, izjavah za medije, av-
togramih in sprejemih čestitk me je 
presunilo, da odhajam v svoj domači 
Gornji Grad. Zaslutil sem, da me čaka 
nepopisno presenečenje, in ko sem 
se preko prelaza Črnivec spuščal proti 
domu v koloni vozil, ki so me spremlja-
la, opremljena z zastavami in transpa-
renti, so me oblile solze. Ob prihodu v 
rodni kraj so me 
sprejeli s slavolo-
kom vodnih to-
pov dveh gasilnih 
avtomobilov, ki 
se je dvigal čez 
cesto nad nami. 
Od tod me je čez 
cel kraj spremljala 
harmonika, lju-
dje ob cesti so 
mi čestitali, me 
pozdravljali in 
ploskali … lahko 
si začutil energi-
jo, naravnano na 
skupni utrip ene-
ga kraja. Ko sem 
prispel na prizo-
rišče sprejema, 
sem dobesedno 
obnemel, ko sem 
zagledal množi-

co vsaj tisoč ljudi, ki so me pričakali v 
spremstvu medijev. Ko sem v množici 
zagledal mamo, kako ponosno me gle-
da, sem se zlomil ob čustvih, jo objel 
in oblile so naju solze. Nemo sva si z 
objemom povedala vse. Odšel sem na 
oder in zagledal vsaj polovico množice 
ljudi, kako joka. Ta sreča, ki so jo delili z 
mano, me je ganila do nepojasnjene-
ga, začutil sem, da mi res želijo srečo iz 
vsega srca.

Po vseh govorih, čestitkah, prizna-
njih in obveznostih, ki sem jih imel do 
medijev, se je ta energija čustev spre-
menila v veselje in celoten Gornji Grad 
ter ljudje iz vse Slovenije, ki so prišli, so 
se veselili z menoj.

In tudi mi se veselimo s teboj. Nani, še en-
krat čestitamo in držimo pesti za dobre 
uspehe na vseh prihodnjih tekmovanjih. 
Čestitke seveda tudi vsem ostalim ude-
ležencem za izjemne uvrstitve, upamo, da 
se bo naslednjih paraolimpijskih iger, ki 
bodo leta 2016 v Riu v Braziliji, spet udele-
žilo vsaj toliko naših reprezentantov.

Nani: "S skupnimi močmi smo premagali sami sebe in osvojili meda-
ljo." (foto: T. Demšar)
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Janja Rak | Pogovor s Pavlo Sitar in Jožetom Okornom

LE KDO JU NE POZNA

Pavlo sem obiskala doma. Dobro 
jo poznamo, saj je bila na Zvezi 
aktivna kar štirideset let. Najbolj 

sem bila šokirana nad šopi medalj: vsak 
predal, ki ga je odprla, jih je bil poln. Ko 
sem ji potem zvedavo zastavljala vpra-
šanja, je gledala vame kot spominčica, 
saj so njene oči živo, preživo modre. 

Jože mi je odgovore poslal po 
mejlu, saj je njegov urnik zelo natr-
pan in se nismo mogli uskladiti. Spi-
sek njegovih osvojenih odličij čez 
celotno športno udejstvovanje je tako 
dolg, da bi morali napisati še en čla-

ON je prvi slovenski športnik paraplegik, ki je osvojil pa-
raolimpijsko kolajno, in sicer je v Heidelbergu leta 1972 v 
metu diska osvojil bronasto odličje. Disk je poletel 20,46 m 
daleč, kar je bil evropski rekord še celih devet let. ONA je 
prva, ki je na taistih olimpijskih igrah prejela prvo zlato 
medaljo: najžlahtnejše odličje je osvojila v hitrostni vožnji 
na 60 m z izposojenim nemškim vozičkom, zaradi česar 
se je kovina še bolj bliskala, lahko pa je tudi ne bi bilo. 
ON je Jože Okoren in ONA Pavla Sitar, le kdo ju ne pozna?! 
Ta mnogokratna dobitnika raznoraznih medalj, državnih, 
evropskih in svetovnih, sta tokrat spregovorila tudi za Pa-
raplegika, ki je razgrnjen pred vami. 

nek (beri: tema za kdaj drugič).Tudi on 
je bil dolgo aktiven na Zvezi, najbolj 
pa nam je ostal v spominu kot njen 
podpredsednik in športni referent. 
Njegovo dolgoletno aktivno športno 
udejstvovanje se je kasneje prevesilo 
v organizacijsko delo in zdaj je že tre-
tji mandat tudi podpredsednik Zveze 
za šport invalidov Slovenije – Parao-
limpijskega komiteja. Ob tem delu ter 
predsednikovanju Društva paraplegi-
kov Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
mu ostane bore malo časa, zato ni nič 
čudnega, da se je z njim težko sestati. 

Jože, ti si bil športni referent, 
gotovo nam lahko predstaviš nekaj 
zgodovinskega ozadja v takratno 
doživetje ...
On: To so bile 4. paraolimpijske igre in 
prve z udeležbo takrat še jugoslovan-
skih športnikov. Reprezentanca je štela 
dvajset športnic in športnikov, od tega 
kar sedemnajst Slovencev. Organizacija 
udeležbe za Heidelberg je bila pod okri-
ljem Saveza za sport invalidov Jugosla-
vije in predvsem takratnega Zavoda za 
rehabilitacijo invalidov Ljubljana. Vodja 
reprezentance je bil dr. Rajko Turk in tudi 
ostalo medicinsko vodstvo so bili usluž-
benci zavoda. Igre so potekale v času od 
2. do 12. avgusta 1972, pripravljali smo 
se v glavnem v Ljubljani pod vodstvom 
trenerjev Aleša Vesta in Petra Jakšeta.

Lahko povem tudi to, da so bile 
prve paraolimpijske leta 1960 v Rimu, dr. 
Ludvik Gutman, vodja rehabilitacijskega 
centra v Stoke Mandewillu, pa je že leta 
1948 organiziral športno tekmovanje za 
vojne veterane s poškodbo hrbtenjače.

Veliko se piše o tem, da sta bila prva 
prejemnika paraolimpijskih kolajn za 
Slovenijo, tako da vsi vemo, da je bilo 
to leta 1972 v Heidelbergu. Jože, ti si 
dobil prvo medaljo za Slovenijo, Pavla, 
ti pa si prva od slovenskih olimpijcev, ki 
je dobila zlato odličje. Ali se spomnita 
občutkov, ki sta jih doživela ob tem: 
veselje, smeh, morda zaprepadenost, 
čudenje, trema ...
On: Ob trenutku prejema medalje 
se verjetno sploh nisem zavedal po-
membnosti dogodka. To pride za tabo, 
ko si kar naenkrat v centru pozornosti. 
Kot mlad tekmovalec se čutiš športno 
bogatega. Misliš si, pa le ni bil ves trud 
zaman. Veliko zadovoljstvo te prežema, 
ker se vsi veselijo s tabo.
Ona: Bolj se spominjam občutkov pred 
tekmo. Blazno strah me je bilo na startu 
in srce mi je bílo v vratu. Skrbelo me je, 
da se ne bi prehitro pognala in bila zato 
diskvalificirana, zato sem prepozno za-

Jože Okoren (foto: Arhiv ZPS) Pavla Sitar (foto: Janja Rak)
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čela in izgubila dragocene stotinke se-
kunde. Slišala sem vzdihe naših: »Oooh, 
Pavla!« In potem ničesar več. Loviti sem 
začela ostale in na polovici proge razen 
vodeče prekosila vse. Tik pred ciljem, 
morda le en meter, sem jo končno ujela, 
prehitela in zmagala. V sebi sem čutila 
ogromno moči, zdelo se mi je, da bi lah-
ko nadaljevala še kilometre. Ampak brez 
komplikacij ni šlo. Tekmovalka, ki je bila 
druga, se je pritožila, ker je trener tekel z 
menoj ob progi in me vzpodbujal, kar 
pa nisem niti videla niti slišala. Hoteli so 
me diskvalificirati, a se je navsezadnje 
izšlo v moje dobro; z rezultatom sem 
dosegla celo svetovni rekord. Občutki 
so bili fenomenalni, niso pa tako močno 
ohranjeni v meni kot tisti pred začetkom 
teka. Zelo dobro se spomnim tudi, kako 
smo bili ponosni in veseli, da smo sploh 
šli na olimpijado. 

Kako ste se vozili v Heidelberg? 
Verjetno je bilo bolj naporno potovati, 
kot je dandanašnji ...
On: Z Brnika smo potovali z letalom. Se-
veda je bilo takrat klasično vkrcavanje, 
ki smo ga imenovali »horuk sistem«, ker 
so nas morali nositi v letalo. Sedaj je vkr-
cavanje enostavnejše in manj naporno, 
predvsem za spremljevalce.
Ona: Takrat so bila potovanja nasploh 
bolj utrudljiva kot danes. Večinoma smo 
potovali z vlaki ali avtobusi. Danes ne bi 
šla več na takšno pot, takrat pa smo bili 
mladi in željni tekmovanj, hoteli smo vi-
deti še kaj drugega kot našo deželo. V 
Heidelberg smo šli z letalom do Mün-
chna in potem z avtobusom do cilja. Na 
avion so nas prenašali kot mačke (smeh 
– mimogrede naj dodam, da je Pavlin 
noro nalezljiv). Na sanitarije te je moral 
nekdo nesti, ker smo bili brez vozičkov. 
Seveda sem uporabila tudi »avionski 
vece«, ob tem pa se mi je storil neljubi 
dogodek. Hlače so se mi zataknile za 
straniščno desko, zato jih nikakor nisem 
mogla povleči nase. Trener je panično 
vpil, da pristajamo, in ko sem bila konč-

no spet na sedežu in varno pripeta, smo 
že pristajali.

Kje ste bili nastanjeni? Je bilo okolje 
prilagojeno za vozičkarje? Se je poznala 
razlika med Heidelbergom in npr. 
Ljubljano? In primerjava z današnjim 
časom?
On: V Heidelbergu je eno večjih reha-
bilitacijskih središč za hrbtenične po-
škodovance, zato je bilo že takrat samo 
mesto dokaj prilagojeno za ljudi na vo-
zičkih. Kjer ni bilo, so razne ovire, recimo 
stopnice, premostili z lesenimi klanči-
nami, za transport pa so bili povsod 
prilagojeni avtobusi. Nastanitev je bila 
v dostopnih prostorih. Kot spremljevalci 
so sodelovali tudi uslužbenke in usluž-
benci njihovega centra za rehabilitaci-
jo. Največja razlika, ki smo jo opazili, je 
bila, da so domačini gledali na invalide 
drugače kot v Sloveniji. Ni bilo opaziti 
nobenega usmiljenja podobno kot pri 
nas. Šport invalidov je bil za njih nekaj 
povsem umevnega, pri nas pa so bile 
prisotne še ogromne miselne ovire. Tudi 
v strokovnih krogih.
Ona: V Heidelbergu je bilo prilagojeno 
za vozičkarje, ker smo bivali v centru za 
rehabilitacijo. Tam so se invalidi tudi iz-
obraževali. Spomnim se, kako so nas na 
stadion vozili ameriški vojaki kar s tovor-
njaki (ZDA so imele namreč v Nemčiji 
svoja oporišča). Oni so nam nudili vso 
pomoč pri izvajanju olimpijskih iger, ki 
smo jo potrebovali.

Kakšna je razlika med športom takrat in 
danes? Kako in koliko ste se pripravljali 
za OI, se pravi, kako so potekala 
urjenja? Kakšna je razlika med treningi 
takrat in danes?
On: Naj najprej povem, da je bil nastop 
v Heidelbergu zagotovo velik premik 
tudi v strokovnih krogih, s tem smo do-
kazali, kako pomemben je šport za inva-
lide, še predvsem za hrbtenične poško-
dovance. Meni osebno pomeni šport 
ogromno. Dolga leta kot tekmovalec in 

v nadaljevanju kot organizator različnih 
športnih prireditev svoje izkušnje z za-
dovoljstvom prenašam na druge.

Tedanji pogoji treninga skorajda 
niso primerljivi z današnjimi, saj smo 
takrat tekmovali kar z navadnimi – sob-
nimi vozički. Danes je tudi vse bolj or-
ganizirano. Športniki se pripravljajo celo 
paraolimpijsko obdobje. Potrebni so 
zdravniški pregledi in nadzor, sodelova-
nje psihologa in seveda usposobljenih 
trenerjev, ki jih je na žalost premalo, ker 
tudi Fakulteta za šport namenja temu 
profilu izobraževanja premalo pozor-
nosti. Pravkar končane igre so pokaza-
le, da je vse manj razlik med športom 
invalidov in neinvalidov. Nedvomno je 
k temu pripomogla medijska obvešče-
nost. Zadovoljni smo, da od leta 2008 
(igre v Pekingu) namenja država iste 
finančne nagrade tudi dobitnikom me-
dalj s paraolimpijskih iger. To izenačitev 
je potrebno urediti še v olimpijskem in 
paraolimpijskem komiteju. Mogoče da-
nes manjka pri posameznikih nekoliko 
več »korajže« pa tudi potrpljenja, saj re-
zultati ne pridejo čez noč in brez vztraj-
nosti ni nič. 
Ona: Ne poznam današnjih treningov, 
vem pa, da imajo za vsako športno di-
sciplino svojega trenerja. Takrat smo 
imeli le dva: eden za žensko in drugi 
za moško ekipo. Trenirali smo skupaj. 
Morda je bila ravno to moja prednost, 
ker sem trenirala s fanti. Pred olimpijski-
mi igrami smo za ogrevanje vsak dan 
prevozili 11 km, ampak ne po asfaltu, 

Jože in Pavla se ponašata z bogato bero 
kolajn. (foto: Janja Rak)
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temveč po kolovozih. Po tistem smo 
dvigovali uteži, imeli tehniko metov, 
za sprostitev smo na koncu igrali še 
košarko na vozičkih. Takrat sem jo na-
mreč trenirala v ženski ekipi in tekmo-
vale smo celo v Franciji. Moram reči, 
da so bili treningi za paraolimpijado 
zelo naporni, najbolj naporni, kar sem 
jih doživela v športni karieri. En mesec 
in pol smo bili v Soči in trenirali, deset 
ali štirinajst dni pa tudi v Pineti. Vmes 
smo pripomočke odnesli domov in se 
pripravljali v svojem okolju. Poleg olim-
pijskih iger sem bila še na dveh svetov-
nih in dveh evropskih prvenstvih ter 
veliko republiških. Tekmovanj je bilo 
ogromno in vedno smo bili veseli, da 
smo sploh lahko šli. Niti na kraj pame-
ti nam ni prišlo, da bi vprašali, koliko 
bomo plačani. Verjetno bi bila zdaj kar 
precej bogata, če bi bile takrat medalje 
nagrajene, heheh, glede na to, koliko 
sem jih osvojila (in spet sledi tisti njen 
simpatični smeh).

Ste tudi vi imeli takrat »dvojno 
karanteno« dan ali dva pred nastopom? 
Ker danes se baje športniki strogo 
držijo: nič alkohola, nič seksa. 
On: Verjetno še nismo poznali termi-
na »karantena«. A kar ni bilo prepove-
dano, je bilo dovoljeno. In kar je bilo 
prepovedano, je bilo najslajše. Spo-
mnim pa se, da če si se družil v poznih 
urah (mislim v takratnem Zavodu za 
rehabilitacijo) s kakšno punco, ki si jo 
rad videval, bog ne daj, da bi te opazi-
la dežurna sestra. Naslednje jutro si se 
znašel na raportu. 
Ona: Spomnim se, da so bili treningi 
strogi. V Pineti smo se morali držati ur-
nika, imeli smo uro vstajanja, prav tako 
je bila zvečer odmerjena urica, kdaj mo-
ramo k počitku. Sicer pa takrat ni bilo 
govora o dvojni karanteni. Ampak kdor 
je športnik, ki odgovorno jemlje svoje 
delo, se ga tako ali tako ne bo napil en 
dan pred tekmo. Skratka, alkohola ni 
bilo, za seks pa ne vem, hehe …

Danes je uvodna predstavitev 
paraolimpijade cel spektakel, gledamo 
in se ne moremo načuditi. Kako pa je 
takrat zgledala otvoritev? Baje so 
letos Angleži dihali s to olimpijado in 
ni bilo skoraj nikogar, ki na ulicah ne bi 
prepoznal olimpijskih ekip.
On: Danes si vsak organizator želi čim-
bolj približati otvoritveni dogodek olim-
pijskih iger invalidov, saj vemo, da te že 
nekaj časa potekajo na istih prizoriščih 
kot za neinvalide. Vse je podrejeno ize-
načevanju športa invalidov in neinvali-
dov. Kolikor pa mi seže spomin nazaj, je 
bila v Heidelbergu otvoritev enostavna, 
prisrčna in mnogo krajša. Bilo je tudi 
manj tekmovalcev – 1400, na zadnji 
paraolimpijadi kar 4200. A na prvih pa-
raolimpijskih igrah v Rimu le 400. Toliko 
za predstavo. Zdaj so vse otvoritvene 
slovesnosti predvajane z direktnimi TV 
prenosi in organizator želi poslati v svet 
kar najbolj domiselno sliko. 
Ona: Spomnim se, da smo imeli zelo 
lepe uniforme: sive hlače in modre su-
knjiče. Otvoritev je bila na splošno pre-
cej bolj skromna, gledalcev ni bilo ve-
liko, največ je bilo zdomcev, ki so prišli 
na otvoritveni dogodek. Seveda se je 
v štiridesetih letih veliko spremenilo. In 
tudi mi smo k temu marsikaj doprinesli, 
saj je bilo včasih za invalide zelo težko: 
v hišah so jih ljudje skrivali po kamrah, 
saj so bili sramota za družino. Mi pa 
smo dokazovali, da smo takšni kot vsi 
ostali ljudje, nikakor sramota ali vredni 
usmiljenja.

Kako ste praznovali, ko sta dobila 
medalji? Zanima me tudi tisti znameniti 
sprejem pri Titu ...
On: Sprejem pri maršalu je bil velik do-
godek. Imeli smo precej večjo tremo 
kot takrat, ko smo tekmovali. Tudi ta 
dogodek pride »za tabo« in je ostal v 
spominu do danes. Ura, ki jo je podaril 
predsednik, še po štiridesetih letih ne-
moteno tiktaka, le naviti jo je potrebno. 
Takrat je bil nastop na paraolimpijskih 

igrah nekaj veličastnega, bolj kot danes 
smo se zavedali, da šport ni le dosega-
nje rezultatov.
Ona: Uf, presenečenje, veselje, zado-
voljstvo … Drugače ni bilo nobenega 
praznovanja takoj po zaključku, saj niti 
nismo imeli denarja za kaj takega. Po 
vrnitvi domov pa so nam v ta namen 
organizirali sprejem pri Titu. In to z vso 
ostalo olimpijsko reprezentanco, ki je ti-
sto leto nastopila v Münchnu. Najbolj se 
spomnim rokometne ekipe, ki je bila do-
bitnica zlate olimpijske medalje. Do Be-
ograda smo leteli z avionom, od tam pa 
se peljali z avtobusi do Titove rezidence. 
Pospremili so nas v neko dvorano, kjer 
smo potem čakali na predsednika drža-
ve. Ko nas je prišel nekdo opozorit, da 
prihaja, smo se postavili v polkrog in 
nastala je popolna tišina. Vsakomur je 
segel v roke in mu čestital. Z njim smo 
se tudi fotografirali, vse pa je potekalo 
pod strogim nadzorom. Podelili so nam 
ure in dobila sem zlato, ki še danes tikta-
ka, če jo naviješ. To je bilo res enkratno 
doživetje in nam je ogromno pomenilo. 

Dobrodošla bi bila kakšna popoprana 
zgodbica, žgečkljiva pikantnost ... So se 
razvile kakšne romantične zveze? Tudi 
kakšna smešna anekdota s potovanja 
bi bila zanimiva ... kje ste se ustavljali za 
vece npr.? Ali so bile kakšne peripetije 
okoli tega, saj vemo, da imamo invalidi 
vso kanalizacijo »frderbano«, haha ...
Ona: Glede kakšne romantične zgod-
bice ne vem, jaz na olimpijskih igrah 
nisem imela nobene simpatije. Za dru-
ge pa pojma nimam. Ampak včasih so 
vseeno nastale med nami kakšne ljube-
zni, se spomnim v Franciji, ko smo igrali 
košarko, se je vame zagledal en fotore-
porter. To se je videlo tudi na vsaki foto-
grafiji, ker nisem na nobeni manjkala. Za 
slovo mi je podaril en parfumček. 

Z olimpijade pa imam v spominu 
zelo luštno zgodbico, ko sva šli z eno 
od udeleženk takratne jugoslovanske 
reprezentance – Francisko iz Zadra 
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(mimogrede, ona je tista, ki je Pavli 
posodila voziček, s katerim je osvojila 
zlato olimpijsko) kupit bonbone. Zaže-
leli sva si mandljeve, oblite s praženim 
sladkorjem. Hoteli sva vsaka svoje, bili 
pa so predragi in nisva imeli toliko de-
narja, da bi jih plačali. Nameravali sva 
ene vrniti. Za nama pa je stal neznani 
Nemec, ki se je ponudil in jih plačal. In 
še ena nesreča se mi je zgodila glede 
»frderbane« kanalizacije, hehe … Ko so 
nas pripeljali z avtobusi v Heidelberg, 
ni bilo nikjer vozičkov. Dve uri smo jih 
čakali. V tem času pa je kot zanalašč 
mene zgrabila potreba in ker nisem 
mogla do stranišča, mi je tudi malo 
ušlo. Potem sem v sobi čakala prtljago, 
da bi lahko preoblekla mokre cunje. 
Ampak so jo nekje založili in je nismo 
dobili do večera. Tako sem bila do ta-
krat zavita le v rjuho, zato tudi na večer-
jo nisem mogla.
 On: Ena od zgodbic je mogoče tale. Pri 
nas je bilo takrat skoraj nemogoče ku-
piti barvni TV, zato ga je eden od ude-
ležencev odprave (tekmovalec) nabavil 
v Nemčiji. Ko smo prišli v domovino in 
so začeli cariniki opravljati svoje delo, pa 
kar naenkrat ni bilo nikjer lastnika tega 
»švercanja«. Razumljivo, da nas niso spu-
stili naprej. No, lastnik se je na koncu le 
našel, plačal carino, TV pa mu 
je dolgo še služil. 
Ona: Jaa, tega se pa dobro 
spomnim. In tistega čakanja 
na Brniku, hehe …

Za konec mi povejta, kaj 
menita drug o drugem? 
Jože, kaj ti misliš o Pavli? 
Še boljše, kakšna je bila kot 
nadebudna mladenka?
Pavla, takrat so jo vsi klicali 
Pavlica, je bila zelo samo-
stojna oseba. Kjerkoli se je 
pojavila, je s svojo priso-
tnostjo vnesla pozitivno 
vzdušje. Kot se temu reče, ni 
imela dlake na jeziku. Poleg 

športa je bila zelo aktivna tudi v dejav-
nostih, najprej v Sekciji paraplegikov 
in tetraplegikov, nato v Društvu ter 
Zvezi paraplegikov. Kot soustanovite-
ljica organizacije paraplegikov je bila 
včasih kar »deklica za vse«. Seveda pa 
je imela tudi veliko oboževalcev. Ob-
čudovali smo jo, kako je ob vseh svo-
jih obveznostih s svojo družino gradila 
prijeten dom. Pavla je lahko vzor mar-
sikomu.

Pavla, kaj pa ti meniš o Jožetu? Kot 
mladenič je bil verjetno greha vreden, 
no, saj je še vedno ...
Najbolj se Jožeta spomnim iz takratne-
ga Zavoda za rehabilitacijo, kjer sem 
bila po operaciji hrbtenice, on pa je 
takrat še hodil z eno palčko, kasneje 
je začel hoditi z opornicami in berglja-
mi. Potem je moral na nek operativni 
poseg v bolnišnico, a kasneje, ko se je 
vrnil, smo se ponovno srečali. Takrat pa 
smo že imeli ustanovljeno sekcijo pa-
raplegikov in smo se pogovarjali tudi o 
športni dejavnosti. Pokojni predsednik 
Ivan Peršak me je takrat kot soustanovi-
teljico pobaral za mnenje, koga bi pre-
dlagala za športnega referenta. Spo-
mnila sem se na Jožeta, saj se mi je zdel 
zelo primeren za kaj takega. Na splošno 

sva veliko komunicirala med sabo, je 
pa res, da sem imela včasih predolg 
jezik; ravno v konflikt zaradi tega nisva 
prišla, sem pa imela občutek, da mu to 
pri meni ni najbolj všeč (spet tisti pre-
šerni smeh). Ja, saj me je tudi drugače 
velikokrat teplo, ker se nisem ugriznila 
v jezik. Sem zagovornica svobode go-
vora, haha … Sicer pa sva z Jožetom 
dobro sodelovala, bil je zelo delaven, 
sposoben, kar se vidi še danes.

Če bi ti spraševal, Jože, katero 
vprašanje bi si postavil? Morda sem kaj 
bistvenega spregledala. Sem namreč 
»zelenka« med »izpraševalci«, saj 
imam za seboj le 4 ali 5 intervjujev ... 
Ampak ko bo 100. obletnica, odkar sta 
dobila prvi slovenski paraolimpijski 
medalji, in se srečamo na kavici, se kar 
pazita, haha, tako vaju bom privila.
On: Glede na postavljena vprašanja nisi 
nič »zelenka«. Kar se tiče obletnic, pa bi 
bil zadovoljen, da se dobimo ob »abra-
hamu«. Obvestil sem tudi vse udeležen-
ce iger v Heidelbergu (žal je nekaj že po-
kojnih), da se srečamo ob tem jubileju. 
Spodobilo bi se. Rekel bi tudi, da je šport 
invalidu, še posebej paraplegiku, potre-
ben kot vsakdanji kruh. Naj mi bo do-
voljeno, da priporočam vsem, ne samo 

paraplegikom, da se vključijo 
v športno-rekreativne vse-
bine preko svojih organiza-
cij. Ne glede na invalidnost 
je omogočeno vsem, da se 
udejstvujejo v nekaterih od 
športov.

In naj se s temi Jožeto-
vimi besedami intervju s 
prijetnima sogovorniko-
ma tudi zaključi, saj so več 
kot primerne za dober ko-
nec, ki naj bo po možno-
sti začetek za kakšnega 
novega športnika v naših 
vrstah, morda celo bodo-
čega paraolimpijca.

Dobitnike paraolipijskih kolajn leta 1972 je sprejel tudi predsednik 
takratne države - Maršal Josip Broz Tito (foto: Arhiv ZPS)
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Nataša Mlinarič, vzgojiteljica | Osveščanje otrok in mla-
dostnikov o potrebah invalidov

“HODIŠ V SLUŽBO?”

Namen mojih obiskov po šolah 
je predvsem osveščanje otrok 
in mladostnikov o posledicah 

poškodbe hrbtenjače ter življenju ljudi 
na invalidskih vozičkih. S svojimi obiski 
razbijam predsodke o invalidih med 
mladimi in učitelji ter krepim zavest o 
pozitivnih življenjskih vrednotah, kot so 
prijateljstvo, strpnost, skrb za šibkejše in 
enakopravnost. 

V vrtcu Lenart sem se na pobudo 
vzgojiteljice Nataše Mlinarič oglasil kar 
večkrat v istem šolskem letu. Druženje z 
otroki in vzgojiteljicami v tem vrtcu mi 
je ostalo v še posebno lepem spominu. 

Igor Plohl 

UČITELJ IGOR IN OTROCI ZELENE 
IGRALNICE V VRTCU LENART

Večinoma odrasli ljudje nimamo 
veliko stikov z invalidi, zato nam tudi ni 
jasno, kako jim je. Kadar smo v njihovi 
navzočnosti, ne vemo, kako naj se ob-
našamo. Obstajajo predsodki, ki so v 
glavah mnogih trdno zasidrani.

Na srečo se zadnja leta v primeru 
izobraževanja na naši šoli in v vrtcu to 
spreminja, saj imamo tudi med nami 
otroke s posebnimi potrebami, v bližini 
pa varstveno-delovni center Mravlja. Z 
njihovo pomočjo se učimo spoštovanja 
do drugačnosti, razumevanja ter ruše-
nja predsodkov.

Imeli smo srečo, da smo spozna-
li učitelja Igorja, ki je zaradi nesreče na 
invalidskem vozičku. Z njim smo se 

V preteklem šolskem letu sem se vsak mesec od dvakrat do 
trikrat udeležil raznih prireditev v vrtcih, šolah in drugod, 
kjer sem otrokom predstavljal slikanico Lev Rogi ali knjigo 
Ne domišljaj si! 

spoprijateljili in ga nekajkrat povabili v 
našo družbo. Predstavil nam je knjigo 
Lev Rogi, ki jo je napisal za otroke. V njej 
je predstavljena njegova življenjska pot 
po nesreči, zaradi katere je postal para-
plegik. 

Svojo življenjsko zgodbo nam je 
predstavil preko ilustracij, ki so jih na-
slikali njegovi bivši učenci. Vendar se 
zgodba tukaj ni končala. Otroke je za-
nimalo veliko več. Postavljali so mu 
vprašanja, kot so: Kako greš spat? Kdo ti 
kuha? Ali voziš avto? Kako sedeš v avto? 
Ali lahko plešeš? Hodiš v službo? In še 
in še. Nismo spoznali le življenja Igorja, 
ampak življenje večine ljudi na vozičku. 
Spoznali smo, s katerimi težavami se 
spopadajo, kako jih premagujejo in kaj 
jim vliva življenjsko energijo.

Ob naslednjem srečanju nam je Igor 
preko video posnetkov prikazal, s kateri-
mi športi se paraplegiki ukvarjajo. Ugo-
tovili smo, da skoraj ni športa, ki ga ne bi 
mogli trenirati. Celo paraolimpijskih iger 

se udeležujejo. Spoznali smo, da morajo 
vložiti v treninge veliko energije in da 
imajo zelo močno voljo.

Igorja so otroci vabili na različne do-
godke in prireditve v našem vrtcu. Ka-
dar je le mogel, se je vabilu odzval. Tako 
se je udeležil decembrskih delavnic, kjer 
si je naredil praznični prt. Z nami je  pra-
znoval tudi svoj rojstni dan in spoznal 
Piko Nogavičko.

Otrokom je bil učitelj Igor tako všeč, 
da so se odločili zanj narediti knjigo s 
svojimi ilustracijami. Knjiga je luč sveta 
zagledala v petih izvodih, ki so hranjeni 
v knjižnici vrtca, knjižnici Lenart, igralnici, 
pisarni pomočnice ravnatelja in pri Igor-
ju doma, objavljena pa je tudi na inter-
netni strani našega vrtca (http://www.
vrteclenart.si/   -  pod rubriko Dogaja se). 

Knjigo so mu učenci podarili za 
rojstni dan. V njej se nadaljuje njegova 
zgodba, kot jo vidijo naši otroci. Z njiho-
vimi besedami in ilustracijami izvemo, 
kako Igor živi danes. 

Odlomek iz knjige: »Preden se odpravi 
v službo, se najprej umije in obleče. Ob po-
stelji ima omaro, v kateri ima oblačila. Naj-
raje si obleče kavbojke in majico. V sobi ima 
tudi voziček, da se lahko presede s postelje. 
Zajtrk si pripravi sam in ga poje v jedilnici.«

Otroci so učitelja Igorja in njegovo 
življenjsko zgodbo sprejeli brez pred-
sodkov. On pa se je izkazal kot zanimiv 
človek, poln življenjske energije, uspe-
šen na svojem področju ter dober pri-
povedovalec.

Predstavitev knjige (foto: Igor Plohl)

Rogi pleše. (foto: Igor Plohl)
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Mirjam Kanalec | Različnost je zakon - Srednja vzgojitelj-
ska šola v Ljubljani

Predstavniki Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine 
smo 26. septembra s projektom »Različnost je zakon« obiska-
li Srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani. Predstavili smo se s 
štirimi delavnicami, na katerih je sodelovalo kar 175 dija-
kinj in dijakov sedmih oddelkov 2. letnika, prisotni pa so 
bili tudi njihovi mentorji.

PREVENTIVA NA VSAKEM 
KORAKU

Projekt, da bi mladim v izobraže-
valnih ustanovah predstavljali 
organizacijo, delo in življenje 

paraplegikov ter tetraplegikov, jih opo-
zarjali na nevarnosti, ki prežijo nanje na 
cestah ter pri preživljanju prostega časa, 
je prerasel otroštvo, dozorel in postal 
prepoznaven. Z njim obiskujemo tako 
osnovne kot srednje šole, včasih pa se 
ustavimo tudi drugje. Menimo, da so 
prav mladi tisti, ki jih je potrebno ob-
varovati pred poškodbami, ter tisti, ki 
bodo v prihodnosti sprejemali drugač-
nost in invalidnost kot nekaj običajnega.

Tokrat smo se že drugo leto zapo-
red ustavili na Srednji vzgojiteljski šoli 
v Ljubljani ter za bodoče vzgojiteljice 
in vzgojitelje organizirali štiri delavni-
ce, v katerih so lahko spoznavali naša 
življenja in aktivnosti društva. Predsta-
vitvena delavnica je navadno name-
njena projekciji slik, s katero nazorno 
prikažemo tako vzroke poškodb hrb-
tenjače kot tudi vse posebne social-
ne programe društva, vendar pa sta 
tokrat Mirjam in Jože več časa na-
menila svojima izpovedma: kako sta 
se poškodovala in sprejela resnico, ki 
jima je popolnoma spremenila življe-
nje. Spregovorili so o tem in onem, 
dotaknila pa sta se tudi vprašanja o 
samomoru, ki ga je postavil eden od 

dijakov. Oba sta pritrdila, da sta v ne-
kem momentu po poškodbi pomislila 
tudi na to, da bi si vzela življenje, ven-
dar je misel na to kmalu nadomestila 
neusahljiva volja do življenja. 

Na izkustveni delavnici so se dijaki-
nje in dijaki v avli šole spoznali s ple-
som na vozičkih, pred šolo pa jim je 
Nino s poligonom približal ovire, ki jih 
premagujemo z invalidskimi vozički. Na 
kulturni delavnici so mladi spoznali na-
šega likovnega umetnika Silva, ki jim 
je predstavil slikanje z usti. Kako zah-
tevna je ta oblika slikanja, so s čopičem 
v ustih poskušali tudi dijaki sami. Še 
posebej srednješolke so se preskusile 
v izdelovanju suhega cvetja ter drugih 
ročnih spretnostih, ki sta jih demonstri-
rali Alenka in Mira. Šport in rekreacijo 
je na športni delavnici predstavil Slav-
ko, kako se igra košarka na vozičkih, pa 
so prikazali naši košarkarji, ki so se za 
dijakinje še posebej potrudili. 

Nino Batagelj
TUDI SODELOVANJE JE ZAKON

S projektom sem se srečal dve 
leti nazaj, ko sem na povabilo kordi-
natorke Mirjam prvič predstavil svojo 
delavnico na domžalski osnovni šoli. 
Delavnica, s katero sodelujem v pro-
jektu, predstavlja prikaz arhitekturnih 

ovir, s katerimi se srečujemo uporab-
niki invalidskih vozičkov. Kot vemo 
sami, je teh ovir več kot dovolj skoraj 
na vsakem metru, česar pa se vsi ne 
zavedajo. Učencem skušam približa-
ti težave, s katerimi se srečujemo, in 
rešitve, s katerimi potujemo naprej. 
Najprej jim na hitro (podrobnosti zve-
jo na drugih delavnicah) spregovorim 
o življenju po poškodbi hrbtenjače ter 
jim opišem banalen primer, ko zaradi 
neke stopnice nisem dosegel želene-
ga, vsaj zlahka ne. Nato v naslednjih 
minutah lahko to izkusijo, saj se imajo 
možnost usesti na invalidske vozičke 
in narediti nekaj »naših korakov«. Z 
vsako predstavitvijo napreduje tudi 
delavnica, saj se lahko pohvalim, da 
zanjo potrebujemo največje kose 
opreme. Na prvih delavnicah smo za 
prikaz ovir uporabljali le nekaj stožcev, 
tako da se je izkušnja uporabe invalid-
skega vozička končala kot tekma med 
sošolci, kdo bo najhitreje odpeljal sla-
lom. No, sedaj imamo poligon, s kate-
rim so predstavljene tri po primerno-
sti različne klančine, preširoke rešetke, 
v katere se lahko ujame kolo vozička, 
ter vrata, ki služijo kot vhod v ozek 
hodnik ali stranišče. S tem poligonom 
laže predstavimo nekaj arhitekturnih 
ovir, saj te za razliko od stožcev niso 
tako zabavne. Tako učenci močneje 
občutijo kakšno od težavic, s katerimi 
se vsakodnevno srečujemo vozičkar-
ji. Poligona pa ne preizkušajo samo 
učenci srednjih in osnovnih šol, saj z 
delavnico sodelujemo tudi na drugih 
preventivnih prireditvah. Tako smo na 
tovrstno izkušnjo izzvali že marsikate-
rega politika, pa naj bo lokalni, držav-
ni ali evropski. 

V projektu Različnost je zakon rad 
sodelujem, saj se mi zdi zelo pame-
tno, da ljudje spoznajo naše življenje 
na invalidskem vozičku. Morda ravno 
zato vozijo nekoliko počasneje ali pa 
se natanko prepričajo o globini vode 
pred skokom na glavo.
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Franci Škrbina | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA

LETOVANJE V PACUGU
Tudi letos smo organizirali letovanje v 
Pacugu za naše članice in člane ter nji-
hove svojce. 

Hitro smo zapolnili vse prostore, ki 
jih dom nudi, saj je bilo poletno sonce 
več kot naklonjeno čofotanju po vodi.

Sam sem odšel v Pacug na obisk le 
za en dan. Z mojo boljšo polovico in dve-
ma nečakoma smo se v soboto zjutraj 
odpravili proti obali, da bi članice in člane 
povprašali, kako preživljajo oddih. Poleg 
tega smo se prepričali, da je namakanje 
v bazenu v vročih dneh res osvežujoče in 
da zato kosilo toliko bolj tekne.

In kaj so člani povedali? Dneve so 
preživljali ob bazenu, se družili, zvečer pa 
igrali družabne igre ter celo metali balinč-

Člani Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja so poletje preživeli v Pa-
cugu, ribarili ob ribniku Prilozje, pohajkovali po Beli krajini in Prekmurju ter gostili Dru-
štvo Vizija in prostovoljce mednarodnega tabora. Jože Vodušek je razstavljal svoje slike 
v MC Krško in MC Brežice. 

ke pozno v noč. Pri bazenu je bil tudi letos 
z njimi reševalec, ki je poleg varnosti nudil 
pomoč tistim, ki so jo potrebovali. Ob ve-
čerih so odšli ne-
kateri na sprehod 
ob obali in se na-
gledali poletnega 
vrveža.

Člani našega 
društva smo ta-
kšnih srečanj zelo 
veseli in smo nav-
dušeni, ker ima-
mo možnost le-
tovanja v Pacugu. 
Naj dodam še to, 
da komaj čakamo 
tisti dan, ko bo 

dom dokončan in bo zasijal v vsej svoji 
podobi. Z veliko večjo kapaciteto sob in 
pokritim bazenom bomo lahko tudi v 
bolj mrzlih dneh uživali v vodi.

ČURČIJEV MEMORIAL ZDRUŽEN Z 
OGLEDOM BELE KRAJINE
14. septembra smo organizirali 8. Čur-
čijev memorial za ribiče, za ostale člane 
našega društva in svojce pa potep po 
Beli krajini.  

Ribiška sekcija je v goste povabila 
tudi ribiče iz drugih društev po celotni 
Sloveniji, ki so imeli zbor ob 8. uri pri 
kampu Podzemelj. Zbralo se je 13 ribi-
čev ter štirje člani Ribiške družine Me-
tlika, nato so se vsi skupaj odpravili k 
ribniku Prilozje. Čeprav je prejšnji dan 
močno deževalo, so se člani RD Metlika 
zelo potrudili, da bi do tja uredili dostop 
z vozički, saj je bilo vse okoli namočeno 
in blatno. 

Dolenjska vesela druščina v Pacugu (foto: Franci škrbina)

Degustacijska soba obložena z belokrajnsko pogačo in vini (foto: 
Franci Škrbina)
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Ribiči so se postrojili okrog ribnika 
ter prisluhnili napotkom organizator-
jev in sodnikov, nato pa pričeli s triurno 
tekmo. Po končanem kosanju so sodni-
ki stehtali ulovljene ribe, da so lahko 
določili najboljše ribiče na tekmi. Vsak 
posameznik je potem pospravil svojo 
opremo in vsi skupaj so se odpravili pro-
ti domu paraplegikov v Semiču, kjer je 
sledilo družabno srečanje z razglasitvijo 
najboljših.

Medtem ko so ribiči lovili, smo se z 
ostalimi člani in svojci zbrali v prosto-

rih društva na Šegovi v Novem mestu. 
Naša pot se je pričela proti Radovici, 
kamor smo šli na obisk v osnovno šolo 
Brihtna glava, ki je predstavljena na 
način turistične ponudbe, da prikažejo 
Belo krajino na drugačen, zabaven na-
čin. V svoje klopi vabijo tiste, ki bi si radi 
ogledali in poskusili, kakšen je bil pouk 
v starih časih, okoli leta 1950. Mi smo se 
učne ure, ki je trajala 45 minut, z vese-
ljem udeležili. Učitelj nam je predstavil 
zgodovino Bele krajine ter nas sproti 
kaj vprašal, klepetulje pa poklical pred 
tablo in jim naložil naloge. Navdušeni 
in nasmejani smo na koncu ure prejeli 
spričevala o spoznavanju zgodovine, 
jedi, vin in vedenja.

Nadaljnja pot nas je peljala na ogled 
romarske poti Tri fare v Rosalnicah 
pri Metliki. Skupek gotskih cerkva je sti-

snjen znotraj visokega pokopališkega 
obzidja, ki je verjetno ostanek protitur-
škega tabora. Cerkve stojijo druga po-
leg druge: severna cerkev je posvečena 
Žalostni Materi Božji, srednja nosi patro-
cinij »Glej, človek« (Ecce homo), južna pa 
je posvečena Lurški Materi Božji. Najbolj 
smo bili navdušeni nad severno cerkvi-
jo, ker je po vseh stenah in stropu posli-
kana z različnimi motivi; kot zanimivost 
10 božjih zapovedi. Med zanimivosti 
srednje cerkve sodi Marijin oltar v ladji 
s kipom Matere Božje z mrtvim Kristu-

som. Nastal je v 
prvi polovici 18. 
stoletja, častile pa 
so ga predvsem 
tiste ženske, ki so 
iskale primernega 
moža; še danes ga 
romarke obidejo 
na kolenih. Južna, 
spodnja cerkev je 
v jedru srednjeve-
ška stavba s pozi-
danim in v 16. sto-
letju predelanim 
prezbiterijem. Na 
zunanjosti prezbi-

terija so vidni fragmenti srednjeveške 
poslikave iz 15. stoletja.

Bela krajina je poznana tudi po vinu, 
zato smo odšli do vinske kleti Metli-
ka. Sprejela nas je Ivanka Badovinac, 
enologinja v kleti, ki nas je povabila na-
prej. Obrazložila nam je, da vsako leto 
premeljejo okoli 600 do 700 ton grozdja, 
ki ga v večini odkupijo, 20 % pa pride-
lajo sami. Vrata v vinsko klet krasita dve 
rezbarjenji – vinska bogova Bahkus in 
Dioniz. Ko smo vstopili v kletne prosto-
re, smo videli: ogromne lesene sode, ki 
imajo kapaciteto 10.000 litrov (na njih so 
ravno tako rezbarjenja z motivi o prede-
lavi grozdja v vino), in malo manjše, ki 
držijo 3200 litrov, ter ogromen hodnik, 
ob katerem so na levo velike cisterne, 
desno pa sod pri sodu. Enologinja nam 
je razložila, kako vino zori v sodih ter 

kako ga najhitreje spravijo v polnilnico, 
kjer ga polnijo v steklenice. Nato nas je 
povabila v degustacijsko sobo, oblože-
no z belokranjsko pogačo in degustacij-
skimi vini. Izvedeli smo, da izdelajo veli-
ko vrst vina, in z veseljem smo ga nekaj 
kozarčkov tudi pokusili. Dobre volje smo 
zapustili vinsko klet in se odpravili proti 
domu paraplegikov v Semiču.

Na hitro smo se še ustavili pri zna-
menitem partizanskem letališču, ki 
ga krasi letalo Douglas Dakota DC-3, ter 
naredili skupinsko sliko. Zbrani v domu 
smo se nato pogostili z okusno hrano 

Jože se je rodil 31. 1. 1967 v Breži-
cah. Po končani osnovni šoli se je 
izučil za mizarja v poklicni šoli v 
Škofji Loki. Do usodnega trenutka, 
ko je prišlo do poškodbe z mo-
torjem v poletju 1991, je bil zapo-
slen v Tovarni pohištva Brežice. 
Po končani rehabilitaciji v Soči 
leta 1992 se je vrnil domov in pri-
čel ukvarjati z računalnikom ter 
vsem, kar je bilo povezano z njim. 
Nato so ga prijatelji in svojci zače-
li spodbujati, naj poizkusi slikati z 
usti. Je namreč telesno hudo ovi-
ran, saj lahko premika le glavo. 
Leta 2004 se je resno lotil slikanja 
ter postal izredno dober slikar, saj 
so ga že 1. marca 2006 sprejeli v 
Mednarodno združenje slikarjev, 
ki slikajo z usti ali nogami. Nje-
gova najljubša tehnika je akril in 
olje na platnu. Z vajo in izjemno 
voljo dokazuje, da lahko tudi po 
tako hudi poškodbi najdeš svoj 
talent in ga izpopolnjuješ. Navdih 
prenaša preko čopiča v motive 
iz svojega domačega okolja kot 
scene pejsaža, vedut, mrtve priro-
de in rožnih šopkov. Udeležuje se 
tudi izobraževalnih programov 
Zveze paraplegikov Slovenije, saj 
je potrebno znanje vedno nad-
grajevati.

Najboljši ribiči Čurčijevega memoriala (foto: Franci Škrbina)
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in pijačo. Sledil je pozdrav podpredse-
dnika Mirka Sintiča, ki je razglasil tudi, 
kako uspešni so bili v lovljenju. Vsem 
prisotnim ribičem je podelil kape, naj-
boljšim pa tudi pokale. Tako je zasedel 
tretje mesto Slavko Dunaj s 7.524 kg, 
drugo mesto Silvo Križanič z 8.751 kg 
in prvo mesto Mirko Temnik z 11.776 
kg. Vsem iskreno čestitamo ter se ve-
selimo ponovnega srečanja. Lepo se 
zahvaljujemo Ribiški družini Metlika, ker 
so pripravili in uredili traso, ter tehtal-
cem Bojanu Schweigerju, Jožetu Kerču, 
Davorinu Šoštarju in sodniku Robertu 
Šoštarju za izvedeno tekmovanje.

Sledil je obisk folklorne skupine Se-
miška ohcet: plesali so, peli ter nas za-
bavali.

RAZSTAVI JOŽETA VODUŠKA
Dolgoletni član našega društva Jože 
Vodušek je v sodelovanju z Mladinskim 
centrom Krško in Mladinskim centrom 
Brežice med poletjem pripravil dve raz-
stavi svojih slik. Umetnine, ki jih ustvar-
ja z usti, smo si junija lahko ogledali v 
Krškem, trenutno pa so razobešene v 
Brežicah.

Prva razstava je bila v prostorih 
Mladinskega centra Krško in sicer od 
16. junija naprej. Jožetova dela so bila 
razobešena po hodnikih in stopnišču 
centra. Za organizacijo se zahvaljujemo 
Žigu Vlahušiču, ki je pripravil in uredil 

vse potrebno za lep otvoritveni dogo-
dek. Odprtje razstave je popestrila zelo 
nadarjena pevka Anja Kramar, ki smo 

jo prisotni z veseljem poslušali. Nato je 
Jože povedal nekaj malega o sebi, kako 
je našel talent in veselje do svojega 
ustvarjanja. De-
monstriral je tudi, 
kako držati čopič 
v ustih, da barva 
najde svoje pravo 
mesto na platnu 
in nastane krasna 
slika. Ob koncu 
nas je ponovno 
razveselila Anja s 
svojim glasom.

7. septembra 
je Jože odprl dru-
go razstavo slik, 
tokrat v prosto-
rih Mladinskega 
centra Brežice. 
Na odprtju razstave se nas je zbralo kar 
precejšnje število občudovalcev in nav-
dušencev nad slikami, ki jih Jože ustvarja 
z usti. Otvoritev je vodila mlada novinar-
ka Sara Juršič, ki nam je po uvodnem 
pozdravu na kratko opisala Jožetovo 
zgodbo o tem, kako ga je usoda spre-
menila, in mu obenem dala navdih, ki ga 
je pripeljal do izražanja na platno. Nato 
je dogajanje popestril Gašper Zlobko z 
diatonično harmoniko. Gašper je mlad 
glasbeni navdušenec, ki trenutno hodi 
v tretji razred glasbene šole Brežice. Po-
vezovalka programa je dala besedo tudi 
Jožetu Vodušku, ki je poudaril, da v gale-
riji Mladinskega centra Brežice visi 27 slik 
z motivi narave skozi vse letne čase. Zelo 
rad slika naravo v okolici svojega doma. 
Po jedrnatem govoru smo ponovno pri-
sluhnili poskočni melodiji, s katero nam 
je Gašper priklical nasmeh. Nato nas je 
simpatična Sara povabila k ogledu slik in 
okrepčilu.

DRUŠTVO VIZIJA NA OBISKU
Julija smo v goste povabili Društvo gi-
balno oviranih invalidov Slovenije VIZI-
JA. Predstavili so nam svoje poslanstvo 
in programe, ki jih izvajajo.

V uvodu je naš predsednik Jože 
Okoren vse lepo pozdravil ter nam 
predstavil goste. Društvu VIZIJA je pred-

stavil naš namen, programe, cilje, inte-
resne (izobraževanja, ročna dela, šport, 
kultura, srečanja) in socialne dejavnosti 
(ohranjanje zdravja, prevozi invalidov, 
arhitekturne ovire). Nato je predstavil še 
prisotne člane in članice društva.

Do besede je prišla tudi Julijana 
Kralj, predsednica Društva gibalno ovi-
ranih invalidov Slovenije VIZIJA, ki nas je 
lepo pozdravila. Obrazložila nam je po-
slanstvo organizacije, v kateri združujejo 
in interesno povezujejo osebe z gibal-
nimi oviranostmi iz cele Slovenije. Izva-
jajo posebne socialne in zdravstvene 
programe za uresničevanje življenjskih 
potreb invalidnih oseb s paraplegijo, 
tetraplegijo, hemiplegijo ter drugih bo-
lezni, s posledicami gibalnih oviranosti, 
in njihovih družinskih članov.
Glavni programi društva so:
•	 poseben socialni program HIŠA 

ZAUPANJA
•	 prevozi invalidov
•	 poseben psiho-socialni in social-

no-zdravstveni program INKO za 
ženske

•	 poseben program za zmanjšanje 
socialne izključenosti in dejavno 
staranje starejših invalidov

Jožetov prikaz slikanja z usti v MC Krško 
(foto: Franci Škrbina)

Predsednica Društva gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA Juli-
jana Kralj s predsednikom DP Novo mesto Jožetom Okornom (foto: 
Franci Škrbina)
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•	 program ohranjanja zdravja in zdra-
vstvene preventive ter ortopedski pri-
pomočki za gibalno ovirane invalide

•	 program osebne asistence in fizič-
ne pomoči invalidom

•	 kulturno-izobraževalni program – 
vseživljenjsko učenje invalidov 

•	 informativno-založniški program

Poseben poudarek je na socialnem 
programu HIŠA ZAUPANJA, ki omogoča 
začasno namestitev gibalno oviranim 
ženskam, žrtvam nasilja. Organizirajo 
premestitev žrtve s prilagojenim vozilom 
v varno zatočišče (okvirno za en mesec, 
a po potrebi tudi dlje). Izvajajo delavnice 
in predavanja na temo zakonov s podro-
čja človekovih pravic, reševanja socialnih 
razmer, pravic invalidov, izobraževanje 
za samo-zagovorništvo in pridobivanje 
veščin za zaščito pred nasiljem. Izvajajo 
tudi pomoč na daljavo preko telefonskih 
pogovorov, saj se marsikatera žrtev težko 
odloči za odhod v varen prostor. Uspo-
sabljajo prostovoljke za delo z žrtvami 
in predvsem nudijo podporo v duševni 
stiski. Program izvajajo v prijaznem oko-
lju, upoštevajo vse zakone za delo na 
področju nasilja in druga določila, ki so 
pomembna za pravilno in kvalitetno nu-
denje pomoči žrtvam.

Društvo gibalno oviranih invalidov 
Slovenije VIZIJA lahko obiščete na naslo-
vu: Slomškova 3c, 3210 Slovenske Konji-
ce, jih kličete na telefonski številki: 03 575 
40 60 ali GSM: 041 683 133, lahko pa jim 
pišete po elektronski pošti: drustvo-vizi-
ja@guest.arnes.si.

OBISK TABORA MLADIH
Društvo paraplegikov ljubljanske po-
krajine je že deveto leto zapored orga-
niziralo tabor za mlade paraplegike in 
tetraplegike s prostovoljci celega sveta, 
ki jih priskrbi Zavod Voluntariat, s kate-
rim že dolgo sodelujejo.

Tabor je potekal od 21. do 28. av-
gusta in to prve 
tri dni v domu 
paraplegikov Pa-
cug ter naslednjih 
pet pestrih dni v 
domu Semič. Za-
dnji dan so prišli 
obiskat Društvo 
paraplegikov Do-
lenjske, Bele kraji-
ne in Posavja, kjer 
smo jih pričakali 

z odprtimi rokami. Najprej smo se poz-
dravili in spoznali s tujimi prostovoljci. S 
Češke sta prišla dvojčka Jan in Veronika, 
z Nizozemske Markus, s Taiwana Yen 
Ling in Yu Han, iz JAR pa že drugo leto 
parapleginja Trudie. Razkazali smo jim 
naše prostore: od pisarn in skupnega 
prostora, kjer imamo večino predavanj, 
izobraževanj ter različnih krožkov, do 
stanovanja, ki je trenutno v uporabi. Z 
veseljem so si ogledovali tudi naše slike, 
ki so izobešene po stenah. Tu in tam je 
padel kakšen komentar, seveda v angle-
ščini, saj je to edini jezik, s katerim smo 
se sporazumevali. 

Nato smo odšli na zrak pred našo uto, 
kjer je bilo že vse pripravljeno za piknik. 
Jože je veselo pekel na žaru, naše članice 
pa so pripravile po-
grinjke in priloge za 
piknik. Radostni in 
zadovoljni smo se 
posedli okoli miz 
ter zaužili obilno in 
okusno kosilo. Ude-
leženci tabora so 
nam pripovedovali, 
kaj so si ogledali v 
teh dneh ter kaj vse 

so doživeli. Poudarili so, da se bodo tabo-
ra naslednje leto z veseljem spet udeležili, 
saj so se imeli zelo lepo.

Martina Glavič
IZLET PO PREKMURJU
Z Društvom paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije že tradicionalno potekajo med-
društvena srečanja in letos smo se mi 
odzvali njihovemu povabilu, da jih obi-
ščemo v Prekmurju. 

Na izlet smo se polne dobre volje od-
pravile predvsem ženske, ki smo aktivne 
pri delavnicah ročnih del. V Prekmurju so 
nas zelo lepo sprejeli ter nas pogostili z 
domačimi dobrotami in njihovo speciali-
teto – bogračem. Ob prihodu nas je poz-
dravil in nam zaželel dobrodošlico novi 
predsednik Stanko Novak. Ženske smo 
izmenjale najrazličnejše koristne infor-
macije. Preizkusile smo se tudi v ruskem 
kegljanju, ki je bilo za večino naših žensk 
nekaj novega in moram reči zelo atraktiv-
nega. Med sabo smo izmenjale različne 
izdelke z delavnic ročnih del, pogledale 
čudovit nakit, ki ga članice izdelujejo iz 
različnih materialov, ter poklepetale o 
izdelavi ogrlic. Z veseljem so nam odkri-
le male skrivnosti o postopkih in načinu 
uporabe različnih  materialov in nam iz-
delavo tudi demonstrirale. Čas je kar pre-
hitro mineval. Ker smo ženske bolj rado-
vedne sorte, smo se odpravile naprej po 
Prekmurju in si ogledale tropski vrt, kjer 
gojijo čudovite orhideje, videle, kje gojijo 
prave slovenske zgodnje paradižnike in 
še marsikaj drugega. 

Prekmurje res nudi veliko možnosti 
za oglede, zato se 
bomo tja z vese-
ljem še vrnili. Dru-
štvu paraplegikov 
Prekmurja in Prle-
kije se zahvaljuje-
mo za povabilo in 
jih obenem tudi 
vabimo, da nas 
naslednje leto obi-
ščejo.

Skupinska slika na dvorišču dolenjskega društva (foto: Franci Škrbina)

Atraktivno rusko kegljanje in slovenska 
dekleta (foto: Arhiv DPPP)
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Ljubica Jančar | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE

Upravni odbor našega društva 
je že pošteno zavihal rokave in 
nam pripravil enodnevni izlet 

na Vogel. Ogledali si bomo znamenita 
smučišča, vendar ne bomo smučali, saj 
še ni dovolj snega, in tudi »nasankali« 
smo že vsi dovolj. Seveda bodo neka-
teri naši člani v zimskem času nataknili 
smuči in se spustili po strminah, ki si 
jih bomo ogledali. Pomežiknili bomo 
vsem vršacem, ki jih bomo videli prav 
od blizu. S Triglavom se bomo poti-
hem zmenili, da naj nam v zimskem 
času pošlje kakšen lep sončen pozdrav. 
Ogledali si bomo tudi druge bohinjske 
zanimivosti, ki nam še niso bile pred-
stavljene.

V mesecu juniju smo imeli društve-
no srečanje na pikniku v Voklem, kjer 
se nas je zbralo kar lepo število. Seveda 
smo pričakovali večjo udeležbo, a kaj 
ko je bil čas tak, da so nekateri že od-

Konec je počitnikovanja, konec tudi vseh poletnih dejavnosti, saj se nam drevje že je-
sensko barva in treba se je pripraviti na čas, ko nam bo naravo pobelil sneg. Do takrat 
pa je še kar nekaj časa, ki ga je potrebno izkoristiti. 

šli na težko pričakovane dopuste. Kar 
nekaj je bilo takih, ki so se odločili za 
letovanje v Izoli, zato je bilo naše sta-
novanje polno zasedeno. Spet drugi 
so letovali v Pacugu in tam brezskrbno 
razgibavali svoja telesa. Tisti, ki so kri-
žarili po svetu in drugih toplih krajih, 
so se vrnili polni spominov in novih 
moči. Velika večina je izkoristila podalj-
šano rehabilitacijo v Laškem, Čatežu in 
termah Zreče. Za vse je bil priskrbljen 
društveni prevoz s kombijem.

O športnih dejavnostih naj prvo 
omenimo naši olimpijki Matejo Pin-
tar in Andrejo Dolinar, ki sta merili 
svoje moči z nasprotniki s celega sveta. 
Iskreno jima čestitamo in želimo, da še 
naprej tako vztrajno in pogumno za-
stopata naše društvo.

V naših vrstah se porajajo tudi nove 
vrste športov, kot je veslanje, za kar sta 
se zagreli Mojca Tomažin in Jovita 

Jeglič, ki tedensko trenirata na Ljublja-
nici, saj si želita priveslati tudi kakšno 
medaljo. Mi pa držimo pesti, da bi jima 
vesla odrinila čim več vode in tudi vse 
ovire, ki ju še čakajo do velikega uspe-
ha.

Košarkarji pridno trenirajo in si želi-
jo, da bi se v to panogo športa vključilo 
čim več mladih članov. Prav take želje 
imajo kegljači in tudi kak šahist bi se že 
lahko pojavil, ker je prav ta panoga zelo 
osiromašena.

V Pacugu so se odvijali kulturni 
dnevi ZPS, kjer sta bila zastopnika na-
šega društva Metod Zakotnik in Bo-
ris Šter. To sta že priznana umetnika, 
ki svoje poglede na svet prenašata na 
platna. Tudi njima želimo veliko lepih 
barv in mehke čopiče, da bomo ob 
njunih stvaritvah lahko uživali vsi.

Pa naj bo to za danes dovolj in se 
slišimo spet, ko bo kaj novic.

Jovita Jeglič in Mojca Tomažin tedensko veslata na Ljubljanici. (foto: 
Arhiv DPG)

Piknik na Voklem (foto: Arhiv DPG)
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Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

NOVICE Z OBALE IN KRASA

IZLET Z LADJO
Društvo paraplegikov Istre in Krasa je 
organiziralo panoramsko vožnjo ob 
slovenski obali s turistično ladjo »Bur-
ja«. Izlet je bil v petek, 27. julija, odhod 
pa ob 10. uri s starega mestnega kopr-
skega pomola. Vožnja ob obali je trajala 
dobre tri ure, v tem času pa so postregli 
tudi z dobrotami iz morja. Zaradi velike 
zmogljivosti ladje smo povabili še čla-
ne iz dveh regijskih društev paraplegi-
kov, prekmurske in severnoprimorske, 
da se nam pridružijo.

O izletu je Silvana Gombač napi-
sala naslednje: „Prebudili smo se v zelo 
topel poletni dan. S kombiji, osebnimi 
avtomobili in nekateri celo s kolesi smo 
se odpravili na srečanje treh regij: obal-
no-kraške, goriške in murskosoboške. 
Počakali smo na nekatere zaspance, 
nato pa z nekaj zamude odrinili. Na 
barki je takoj zavel morski veter in nas 

Poleti so se na Obali vozili z ladjico, na Notranjskem pa 
družili z mladimi in slikali. 

prijetno hladil. Uslužbenci plovila so 
nam postregli s slivovko, ki je dobra 
proti znojenju. Kapetan barke nam je v 
vlogi vodiča povedal, kje se bomo vo-
zili, ter nas potolažil, da se nam ni po-
trebno bati morskega psa, ki je bil rav-
no takrat aktualen po medijih. Ogledali 
smo si obmorska mesta, skratka vso 
panoramo obale, spremljali smo tudi 
številne ladje in jadrnice na morju. Ves 
čas vožnje smo se med seboj pogovar-
jali in fotografirali. Ko smo obračali bar-
ko na odprtem morju, so nas postregli 
z morskimi sadeži. Ves čas je dišalo po 
pikniku. Pojedli smo vse, kot da se tudi 
na ladji čutijo varčevalni ukrepi.

Ko se je ladja vračala v pristanišče, 
so prižgali radio, tako da smo nekateri 
zraven celo zapeli, zato je bila plovba 
prijetnejša. A vsega lepega je enkrat 
konec. Nekateri so želeli še malo ostati 
na ladji, vendar so jo morali sprazniti, 

zato smo se vsi izkrcali. Najtrpežnejši so 
srečanje nadaljevali na kopnem, ostali 
pa smo se v toplem soncu, polni lepih 
vtisov, vračali domov.«

DRUŽENJE Z MLADIMI POSTOJNČANI
Letošnje poletje so otroci v Postojni 
lahko preživljali zabavno in ustvarjalno 
tudi v okviru različnih delavnic, ki jih 
je organiziral Mladinski center Po-
stojna pod skupnim naslovom Špor-
tno-ustvarjalno poletje v Postojni 
2012. Ob sodelovanju z različnimi lo-
kalnimi in nevladnimi organizacijami se 
odvijal pester program najrazličnejših 
aktivnih vsebin, sicer pa je bila rdeča 
nit letošnjega programa angleščina. 
Pod naslovom »Pusti soncu v srce« 
se je 8. avgusta odvijala »Knjižnica 
pod krošnjami«, ki je slikovito zapol-
nila osrednji postojnski park.

Množico vedoželjnih otrok je v 
spremstvu mladih mentorjev prosto-
voljcev presenetila vrsta zanimivosti. 
V ličnih lesenih zabojčkih so jih čakale 
številne knjige, ki jih je kot odpisane 
darovala Knjižnica Bena Zupančiča 
Postojna, prizorišče pa so dopolnili 
izvirno poslikani ležalniki in razstava 
platen s pokrajinskimi motivi poznane-
ga pesnika, pisatelja in slikarja, ki slika z 
usti, Benjamina Žnidaršiča.

Dogodek je uvodoma pozdravil žu-
pan Postojne Jernej Verbič, ki je otro-
kom zaželel prijetno počitniško dru-
ženje s knjigami, gostji Desi Muck pa 
izročil v spomin monografijo Postojne.

Tudi direktorica knjižnice Tatjana 
Gornik Baraga je pozdravila dogo-
dek, kjer so vzajemno in z dobrim so-
delovanjem uresničili imenitno idejo, ki 
jo je v nadaljevanju in sklopu dogod-
kov Športno-ustvarjalnega poletja v 
imenu MCP-ja in Borea predstavila 
Ana Širca.

V okviru društva Vse-eno je Franc 
Tominec prebral eno od svojih pe-
smi, priljubljena mladinska pisateljica, 
igralka ter nasploh duhovita znanka 

Na panoramski vožnji z ladjo Burja (foto: Arhiv DPIK)
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iz mnogih TV oddaj Desa Muck pa je 
poskrbela za obilico zanimivosti in 
smeha. Za lesene zaboje in ležalnike se 
zahvaljujemo SGLŠ Postojna, za izvirno 
poslikavo in oblikovanje posameznega 
platna pa Mateji Premrl in timu šivilj-
skih tečajev MCP-ja. Otroci so lahko 
glasovali za naj ležalnik.

Mladinski center Postojna je 9. av-
gusta v sodelovanju z Zavodom Ars 
Viva in Likovnim društvom Postojna 
pripravil likovno-ustvarjalni dan. Otroci 
različnih starostnih skupin so upoda-
bljali Indijance, risali stripe, se preselili 
v vesolje, upodabljali pa so tudi z usti. 
Benjamin Žnidaršič jim je predstavil sli-
kanje z usti in jih spodbujal pri njiho-
vem delu.

Na izviru Velikega Obrha v Loški do-
lini je Zavod Ars Viva 14. avgusta v sode-
lovanju z Mladinskim centrom Postojna 
pripravil različne otroške delavnice. Na 

začetku je Benjamin Žnidaršič predstavil 
žago in kraj, Marija Trubačev je pove-
dala nekaj o starih mlinih, Franc Kodrca 
pa v živo demonstriral delovanje žage. 
Otroci iz Loške doline so pod vodstvom 
Janeza Kandareta pokazali mladini iz 
Postojne, kako se je včasih kosilo, kako 
se “zdevajo ostrnice” in kaj pravzaprav 
sploh so. Štirje mentorji so vodili vsak 
svojo gručo otrok skozi različne igre. Bo-
štjan Ris je vodil delavnico preživetja. 
Otrokom je predstavil, kako se poišče 
voda, kako se brez vžigalic zakuri ogenj, 
kako se v past ujamejo živali ... Lahko 
pa so v tej skupini zajahali ponija in se 
družili s kozami. Aljaž Kočevar je vodil 
hojo s hoduljami in vožnjo s “kočicami”. 
Po treningu so se lahko preizkusili tudi 
v tekmovanju na čas. Franci Palčič je 
prikazal stare igre, Branko pa izdelavo 
lokov in frač. V tem so se preizkusili tudi 
sami in na koncu streljali v slamnato tar-
čo. Gregor Ris je naše nadebudneže 
popeljal s traktorjem na panoramsko 
vožnjo. Poleg iger so morali spoznati, 
kako si pripraviti malico. Tomaž Ileršič 
je dobavil veliko koruze, ki so jo nataknili 
na palice in pekli ob ognju, domačinke 
pa so dodale »krampir«, ki smo ga dali v 
žerjavico. Potepinke so  napekle pecivo, 
s katerim so se po napornem dnevu vsi 
skupaj posladkali.

Zavod ARS VIVA se zahvaljuje vsem, 

ki so pomagali pri izvedbi teh poseb-
nih učnih delavnic.

UMETNIKI ZA KARITAS 
Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino je od 
13. do 17. avgusta potekala 18. med-
narodna likovna kolonija Umetniki za 
Karitas. Izbrani udeleženci tokratne ko-
lonije so bili: Ivana Andrić Todič, Vesna 
Benedetič, Milena Gregorčič, Anka 
Krašna, Darko Slavec, Karmen Smodiš, 
Bogdan Soban, Viktor Šest, Veljko To-
man, Alenka Viceljo, Vinko Železnikar 
ter udeleženca z Madžarske Buba Posa 
in Ede Posa. Sodelovala sta tudi častna 
gosta kolonije: ilustratorka Jelka Re-
ichman in kipar Mirsad Begič. 

V sredo, 15. avgusta zvečer, je bil 
Pogovor o umetnosti in dobrodelnosti 
s pogledom na prehojeno pot ob pol-
noletnosti kolonije. V četrtek, 16. avgus-
ta na Dnevu odprtih vrat, smo se jim 
pridružili   tudi slikarji: Vojko Gašperut, 
Ivan Stojan Rutar in Benjamin Žnidaršič. 
Ob 18. uri je bil sklep s predstavitvijo 
nastalih del in kulturnim programom. 
Prireditev je vodila Jožica Ličen, ki je 
tudi pobudnica te akcije, o umetnikih 
pa je spregovorila umetnostna zgodo-
vinarka Anamarija Stibil Šajn. Udeležili 
so se tudi: župan občine Ajdovščine 
Marjan Poljšak, koprski škof Jurij Biz-
jak in upokojeni škof Metod Pirih.

Notranjski otroci pokažejo postojnskim, kako 
se »zdevajo ostrnice«. (foto: Aljaž Kočevar)

Beno Žnidaršič in Stojan Rutar na Dnevu odprtih vrat (foto: ARS VIVA)Desa Muck in Beno v Knjižnici pod krošnjami (foto: Dragica Čadež)
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Pred dopusti smo se člani dru-
štva zbrali na tradicionalnem 
poletnem srečanju, tokrat na 

novi lokaciji pri ribniku Lisjak v Ta-
boru, v prečudovitem okolju sredi 
neokrnjene narave, obdane z mladim 
mešanim gozdom. Obiskala sta nas 
tudi predstavnika občine Tabor, ki je 
ena najmanjših in najlepše urejenih 
občin v Sloveniji, in nam izrekla dobro-
došlico. Piknika se je udeležilo preko 
100 članov in njihovih svojcev. Prijazno 
osebje gostišča Lisjak je poskrbelo, da 
nismo bili lačni in žejni. Za zabavni del 
z glasbo in obilo humorja sta skrbela 
muzikanta Duo Fonzi. Popoldanske 
urice smo si popestrili še z ekipnim 

metanjem krogov, kjer je sodelovala 
večina udeležencev (nagrade so bile 
seveda zelo bogate). Posebno prese-
nečenje nam je pripravil predstavnik 
konjeniškega društva Mustang, ki je 
vse, ki so se hoteli peljati s konjsko ko-
čijo, popeljal po bližnji okolici. Prijetno 
popoldne se je zaključilo s skupinskim 
fotografiranjem in obljubo, da se na-
slednje leto ponovno srečamo.

Odzvali smo se povabilu našega 
člana Borisa Hebarja, ki se je zaradi 
poslabšanja bolezni odločil zgraditi 
dvigalo, ki mu bo omogočalo lažji do-
stop iz spodnje etaže garaže v bivalni 
del stanovanjske hiše. S pomočjo opor-
nic mu je to do sedaj sicer uspevalo, 

a iz leta v leto je šlo težje, pozimi pa 
so ga dodatno ovirale tudi zaledenele 
stopnice. S pomočjo Društva, Zveze 
paraplegikov Slovenije, donatorjev in 
ob izdatni pomoči prijateljev mu je 
uspelo investicijo uspešno dokončati. 
Dvigalo je izdelano profesionalno in se 
popolnoma vklaplja v prostor. Borisu 
želimo, da bi mu dolgo služilo.

V mesecu juliju smo skupaj s Plaval-
nim klubom Slovenske Konjice ob pod-
pori ZPS in upravljavca kopališča orga-
nizirali že 9. tradicionalni dan brez 
vozička. Srečanja so se udeležili pred-
stavniki iz Srbije, Hrvaške in Slovenije. 
Predstavljene so bile razne možnosti 
športnega udejstvovanja za invalide 
(košarkarski vozički, handbiki in drugo). 
Glavnina dogajanja je bila pod vodno 
gladino, kjer so izkušeni potapljači s 
poškodbo hrbtenjače svojim kolegom 
predstavili potapljanje. Glavna junaka 
letošnjega »dneva brez vozička« sta 
bila Dani in Branka iz Ljubljane, ki sta 
prvič pokukala pod vodno gladino s 
pomočjo potapljaške opreme.

Ker je poletje pač čas dopustov, 
smo se tudi mi raztepli na razne konce 
naše deželice in sosednjih držav. Aleš 
se je tako potapljal v Kostreni. Udeležil 
se je EKO akcije na eni najlepših kraških 
rek v Bosni in Hercegovini Trebižat, kjer 
je poleg potapljanja spoznaval tudi 
zgodovino regije v muzeju Humac 
Ljubiški. David in Matej sta se na oto-
ku Krku preizkušala v zelo atraktivnem 
smučanju na vodi (wakeboarding-u). 

Ena skupinska iz ptičje perspektive (foto: Arhiv DPJZŠ)

Boris v svojem novem dvigalu (foto: Arhiv 
DPJZŠ)

Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI
Poletje je predvsem čas dopustov, piknikov in raznih dru-
žabnih srečanj na prostem. Tako smo tudi mi malo do-
pustovali, se malo srečevali, da pa se ne bi popolnoma 
zanemarili, smo se ukvarjali še s športom in se kulturno 
udejstvovali.
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športnem delu paraplegika.
Na poligonu AMZS centra varne 

vožnje na Vranskem se je s trenin-
gom varne vožnje zaključilo šolsko 
leto akademije Še vedno vozim – ven-
dar ne hodim. V letošnjem šolskem 
letu so s svojimi zgodbami vplivali na 
kar 4.500 mladih.

Zavod VOZIM je v mesecu avgu-
stu dobil pomoč, saj so preko javnih 
del zaposlili novo sodelavko, ki bo skr-
bela, da bodo v naslednjem šolskem 

letu predavanja potekala nemoteno, 
urejala pa bo tudi druge tekoče zade-
ve. Ker ima Zavod VOZIM prostore v 
našem društvu, bo nekaj nalog opra-
vljala še za nas.

V senci je najbolj prijetno. (foto: Arhiv DPJZŠ)

Polno zasedena je bila tudi naša hiška 
v avtokampu v Ankaranu, kamor se je 
odpravilo lepo število članov. Pridno 
smo koristili počitniške kapacitete, ki 
nam ji nudi ZPS v Čateških toplicah in 
še posebej v Pineti pri Novigradu. 

Po enoletnem premoru smo tokrat 
organizirano letovali tudi v domu para-
plegikov v Pacugu. Imeli smo odlično 
vreme, tako da smo se morali hladiti v 
bazenu, ob večerih pa smo si čas kraj-
šali z igranjem družabnih iger; tudi ka-
kšen piknik in žgoča debata sta padla. 
Posebej veseli smo, da so tokrat z nami 
letovali tetraplegiki, ki težko prenašajo 
vročino, saj je z vgraditvijo klimatskih 
naprav v sobe doma tudi njim omogo-
čen »komfort«, ki ga potrebujejo.

V sklopu krajevnega praznika Ljub-
no ob Savinji je na domačiji Branka Ru-
pnika potekala likovna delavnica, ki se 
je zaključila z razstavo pod naslovom 
»Tako slikajo naši prijatelji«. Likovne de-
lavnice se je udeležilo 30 razstavljav-
cev, od tega 5 mentorjev. Svoja ume-
tnine so ustvarjali v čudovitem okolju 
Rupnikove domačije. Delavnica se je 
uspešno zaključila z otvoritvijo razsta-
ve, ki jo je popestrila Slavica Tesovnik 
Dorotheja z glasbenim nastopom, 
akademska slikarka Terezija Bastelj pa 
je namenila nekaj pohvalnih besed av-
torjem slikarskih del. Prav tako sta nav-

zoče pozdravila Helena Bizjak Žerovnik 
v imenu prireditvenega odbora in žu-
pan Ljubnega, ki je tudi odprl razstavo.

Mimo naših športnikov seveda 
ne moremo. V mesecu juniju in juliju je 
potekalo ekipno tekmovanje v atletiki, 
ki se je zaključilo prav na našem do-
mačem stadionu v Celju. Naša ekipa je 
osvojila skupno 1. mesto. Sandi, Zoran 
in Aleš so bili člani uspešne ekipe, ki je  
tekmovala na 9. igrah paraplegikov in 
obolelih od otroške paralize v Sarajevu; 
domov so prinesli tri kolajne. Jože Fle-
re se je udeležil evropskega prvenstva 
v atletiki v nizozemskem Stadskanaalu 
in osvojil srebrno (met diska) in brona-
sto (met kija) medaljo.

Pridno so tekmovali tudi naši ribi-
či. Njihovo glavno tekmovanje je bilo 
državno prvenstvo v Radečah. S prvim 
mestom se je najbolj izkazal naš Rudi 
Centrih. Tekmovala sta tudi Mirko Te-
mnik (7. mesto) in Zoran Štruclin (12. 
mesto).

Košarkarska ekipa poleti miruje, 
vendar so bili štirje naši člani aktivni 
v reprezentanci, ki je igrala na evrop-
skem prvenstvu skupine B v Laškem. 
Ostali pa smo hodili navijat za njih.

Franček Gorazd Tiršek, Jože Flere 
in Henrik Plank so uspešno tekmovali 
na paraolimpijskih igrah v Londonu. 
O njihovih nastopih si več preberite v 

Gneča na otvoritvi razstave (foto: Arhiv DPJZŠ)

Petra Feldin, nova sodelavka v Zavodu 
VOZIM (foto: Arhiv DPJZŠ)
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IGRAJ SE Z MANO
18. maja se je v organizaciji Sožitja Zgor-
nje Dravske doline na Muti odvijal festi-
val »Igraj se z mano«.

Dogodek je samo en del v mozaiku 
dogajanj mednarodnega festivalskega 
leta »Igraj se z mano«, ki poteka v okviru 
Zavoda za usposabljanje Janeza Levca in 
Društva za kulturo inkluzije. Povezovanje 
skozi igro je eno od vodilnih načel do-
godkov, ki s svojimi aktivnostmi spodbu-
jajo socialno integracijo oz. inkluzijo med 
otroki, mladostniki, odraslimi osebami s 
posebnimi potrebami in večinsko popu-
lacijo vseh generacij. 

Udeleženci smo soustvarjali in aktivno 
sodelovali v štirinajstih nastopih (glasbe-
nih, plesnih, dramskih) na glavnem odru 
in štirinajstih delavnicah z animacijami. V 
čajnici Pri rdečem lončku smo spoznavali 
zdravilna zelišča, si pripravljali čaj in risali 
na platnene vrečke. Udeleženci so se lah-
ko spuščali po žičnici iz prvega nadstropja 
OŠPP v park. V delavnici Čalapinke smo se 
posladkali, se preizkusili v pripravi testa 

za palačinke ter izdelali knjižico receptov. 
Pestro je bilo v delavnici glasbenih instru-
mentov iz lesa in umetnih mas. Na izdela-
ne instrumente smo nato zaigrali in jih po 
končani prireditvi odnesli domov. Najve-
čji cirkus je bil v cirkuški delavnici, kjer smo 
se učili spretnosti žongliranja in cirkuških 
veščin na kolesu. Likovne delavnice so 
nam ponujale izdelavo rož iz krep papirja, 
ustvarjanje z glino – mostove prijateljstva, 
slikanje motivov iz okolja.

Na festivalu je sodelovalo tudi naše 
društvo s prikazom košarke na invalid-
skih vozičkih in predstavitvijo dela psa 
pomočnika. Stojan Rozman je sta-
rejšim obiskovalcem, srednješolcem, 
osnovnošolcem in predšolskim otrokom 
iz vrtcev predstavil delo psa pomočnika 
ter odgovarjal na vprašanja; Sandi Re-
bernik je imel na drugem koncu prikaz 
košarke na invalidskih vozičkih. Infor-
macije o društvu, motiviranje k vključi-
tvi v igro pa je imel Rajko Ternik. Po 
odigrani košarkarski tekmi na vozičkih 
je vabil mimoidoče, da se preizkusijo v 

prostih metih z 
invalidskega vo-
zička. Preizkusa se 
je udeležilo veliko 
število srednješol-
cev in osnovno-
šolcev, med dru-
gim tudi župan 
Vuzenice gospod 
Franc Golob in 
raper Zlatko. 

Prireditev je 
vodila napovedo-

valka Špela Šauc v vlogi navihanega, 
duhovitega Petra Nosa iz zgodb pisate-
lja Primoža Suhodolčana. 

Festival je pozdravil župan Mute 
Boris Kralj, otvorila pa s številnimi le-
pimi željami, ki smo jih spustili z baloni 
v nebo, predsednica Medobčinskega 
društva Sožitje Zgornje Dravske doline 
Marija Kočivnik. Uvod prireditve nam 
je s svojimi pesmimi požlahtil kantavtor 
– prijatelj Adi Smolar.
Več na www.igrajsezmano.eu.

FESTIVAL DRUGAČNOSTI
Letos je Društvo paraplegikov Koroške 
petič zapovrstjo organiziralo in izvedlo 

Festival drugačnosti v Slovenj Gradcu. 
Na »Večeru pesnikov in pisate-

ljev invalidov«, ki je bil 20. septembra, 
so se predstavile tri velike dame: dr.med. 
Metka Klevišar, Nuša Ilovar in Janja 
Blatnik. Župan Mestne občine Slovenj 
Gradec Andrej Čas je v pozdravnem 
govoru poudaril, da ravno takšne priredi-
tve najbolj vzpostavljajo most med nami 
in dajejo veljavo delom umetnikov inva-
lidov. Na vprašanja moderatorja večera 
Stojana Rozmana so gostje suvereno od-
govarjale ter občinstvu razkrile svojo veli-
ko ljubezen do pisane besede, povedale 
nekaj pristnih zgodb in podale pogled 
na svoj način dela. Predstavile so nekaj 
pesmi, črtic in odlomkov iz svojih knjig. 
Večkrat proglašene za izredne dosežke, 
osebnosti leta ter nosilke raznih priznanj 
so bile čudovite gostje, ki so jih poslušalci 
hitro vzeli za svoje. Pridih domačnosti in 
prijetnega vzdušja je z glasbenimi vložki 

Ekipa DP Koroške na festivalu “Igraj se z 
mano” (foto: Arhiv DPK)

Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI
Na Muti festival “Igraj se z mano”, v Slovenj Gradcu “Festi-
val drugačnosti”, v avstrijskem St. Stefanu pa razstava slik 
Mehleta, Žnidaršiča in Stermitza.

Ulična košarka na invalidskih vozičkih (foto: Arhiv DPK)
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pričaral mlad Trio Rogina.
Z delavnicama »Slepa v šoli« ter 

»Rišem z usti« sta slepa Božena in te-
traplegik Silvo nadobudnim osnovnošol-
cem približala »svoj« svet in pokazala, da 
ustvarjata tako kot vsi – pisanje, branje, 
risanje in gibanje. Ure je bilo konec, a 
učenci in učiteljice bi še. Rezultati teh in 
podobnih delavnic so izredni ter trajni. 
Vsi smo si bili enotni – to bi moralo v učni 
načrt in se sistemsko izvajati. Delavnica 
»Bontonček« v izvedbi društva YHD, ki 
so jo izvedli člani z različnimi hendikepi, je 
za festival in šolo tradicionalna ter trdo za-
sidrana v učni načrt. Odzivi pa enkratni in 
spodbujajoči. Na osnovni šoli želijo imeti 
tudi predavanja iz varne vožnje, kot ga je 
imel Zavod Vozim na dveh srednjih šolah.

Petkov bazar je potekal 21. septem-
bra – stojnice in oder smo letos organi-
zacije invalidov na festivalu drugačnosti 
delile z mirovniškim festivalom, festiva-
lom nevladnih organizacij, ki je tako obe-
ležil mednarodni dan miru. Naziv skupne 
prireditve je bil »Z roko v roki«, saj je 
veliko stvari, ki se med organizacijami 
prepletajo, delijo iste cilje in bijejo enak 
boj za uveljavitev ter priznanje v sou-
stvarjanju človeku prijaznega okolja. To in 
poziv složnosti invalidskih organizacij so 
poudarili v svojem pozdravnem govoru 
predsednica Sveta invalidov pri mestni 
občini, predsednica Društva invalidov 
Stanka Tamše ter organizator festivala 
iz Društva paraplegikov Koroške Stojan 
Rozman. Pozdravil nas je tudi poslanec 
v državnem zboru Matjaž Zanoškar z 
ugotovitvijo o vsakoletnem napredku 
zaradi obojestranskih naporov. 

Na odru se je odvijal med festivalo-
ma izmenjujoči se program, bilo je veli-
ko število stojnic ter kot stalnica prikazi 
gibanja z invalidskim vozičkom, merjenje 
krvnega pritiska, stopnja glukoze v krvi, 
predstavitve ortopedij, filmov in videov 
v galeriji; izvedli so poučno-zabavne de-
lavnice: Sfriziraj se, Počečkaj se, Cofki pri-
jateljstva, Nariši strpnost, Goloba Miran in 
Mirna, Leteči baloni želja, Cvetlice strpno-

sti, Ustvarjanje zidu povezanosti, Izdelo-
vanje golobčkov iz papirja. Gostovali so s 
predstavitvijo programa Svit in letos se je 
prvič izvedla ulična košarka na invalidskih 
vozičkih, kjer sta se pomerili ekipi župana 
in Društva paraplegikov Koroške.

Z predstavljenim smo želeli poudari-
ti poslanstvo klubov, društev, organizacij 
in zvez, ki združujejo ljudi z raznorazni-
mi hendikepi, to povezati z drugimi ne-
vladnimi organizacijami, vsemu dodati 
izobraževalno noto, športni boj, duh ter 
kulturni utrip.

V občini Slovenj Gradec se sicer že 
nekaj let načrtovano trudimo, da bi bilo 
življenje invalidov v našem mestu kolikor 
toliko lepo. Da bi se tu invalidi počutili ne-
diskriminirano, enakovredno. Ta naš trud 
bomo prav gotovo usmerili tudi v priho-
dnost. Želimo si namreč, da bi invalidi še 
bolj sodelovali pri naših skupnih aktiv-
nostih, tako da v prihodnje Slovenj Gra-
dec postane mesto, ki je še bolj prijazno 
invalidom. Ali morda tudi več – verjetno 
je naša skupna želja usmerjena v cilj, da 
nam o vsem tem pravzaprav sploh ne 
bo več potrebno razmišljati. Da se bodo 
invalidi zlili v eno skupaj z vsemi ostalimi 
prebivalci naše občine in da bo postalo 
nekaj samoumevnega, da smo ljudje 
med seboj različni, da imamo različne 
potrebe in ne nazadnje tudi različne 
omejitve za življenje.

Benjamin Žnidaršič
RAZSTAVA SLIK V AVSTRIJI 
V St. Stefanu v Avstriji so od 18. sep-
tembra do 27. septembra 2012 v okviru 
projekta »Drugačnost je normalna« 
razstavljali Silvo Mehle, Benjamin 
Žnidaršič in Chris Stermitz. Razstava 
z naslovom »Poglejte umetnikom čez 
ramo!« je bila na ogled v Galeriji Hotela 
Lichtenegger Reart.

Projekt, ki ga finacirata Evropski sklad 
za regionalni razvoj in Evropski socialni 
sklad,  je namenjen prepoznavanju ak-
tivnosti in trudu, ki ga invalidne osebe 
vlagajo v svoje življenje. Seveda je ob-

mejni projekt, ki ga vodi več partnerjev 
iz Slovenije in Avstrije, med drugim tudi 
Društvo paraplegikov Koroške, name-
njen tudi izmenjavi izkušenj in turizmu 
za ljudi s posebnimi potrebami v Labot-
ski dolin (avstrijski Koroški) ter Dravski in 
Mislinjski dolini (slovenska Koroška).

Vodja projekta, Harald Lange, je 
predstavil projekt in posebej poudaril, 
da invalidne osebe ne potrebujejo in-
tegracije v normalno življenjsko okolje, 
enostavno zato, ker so že del naše druž-
be. Potrebno jih je le sprejeti takšne kot 
so in jim pomagati, da se s svojim tru-
dom in zagnanostjo prepoznajo znotraj 
današnje družbe. 

Župan Wolfsburga gospod Hans-
Peter Schlagholz se je zahvalil za čast, 
da lahko odpre razstavo in podeli z obi-
skovalci izredne slikarske dosežke, ki so 
jih ustvarili invalidni umetniki. Pohvalil pa 
je tudi prispevek avstrijskega umetnika 
Chrisa Stermitza, ki je ob svojih slikah do-
dal tudi komentar za slepe obiskovalce, ki 
so si lahko na svoj način ogledali razstavo.

Benjamin Žnidaršič se je zahvalil za 
pozornost in dodal, da se veseli vsakega 
sodelovanja, ki pripomore k promoci-
ji invalidnih ustvarjalcev. Seveda pa je 
potrebno pogledati naprej in ustvariti 
pogoje, ki bodo dali priložnost novim 
idejam in novim načrtom.

Naslednji dan po otvoritvi, 19. Sep-
tembra, sta bila v dopoldanskem času 
slikarja z usti Silvo Mehle in Benjamin 
Žnidaršič na voljo za pogovor z mediji in 
v živo predstavila slikanje z usti.

Na otvoritvi razstave z naslovom »Poglejte 
umetnikom čez ramo!« v Galeriji Hotela 
Lichtenegger Reart (foto: Dragica Čadež)
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Ljubljančani imajo nov kombi - Tradicionalno spomladansko srečanje v Ribnici - Leto-
vanja ženske sekcije, socialno izključenih in uporabnikov osebne asistence v Pacugu in 
Semiču - Mednarodni tabor prostovoljcev - Fotosekcija v Pacugu - Kuhali v golaž v Ose-
ku - Družinska ura v Kočevju - LPP-jev Prevoz na klic - Sodelovanje na Evropskem tednu 
mobilnosti v Ljubljani in Logatcu   

SREČANJE V DEŽELI SUHE ROBE
Letošnje tradicionalno spomladan-
sko-poletno srečanje smo 16. junija 
pripravili v deželi »sühe robe«. Najprej 
v Ribnici, kjer smo z imenom Urban 
krstili nov kombi, nato pa v Novi Štifti, 
kjer smo srečanje nadaljevali. Povsod 

Urban - novo društveno vozilo (foto: Arhiv DPLJ)

Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI

je bilo pestro, veselo in zanimivo. 
Ko je v zvoniku bližnje ribniške cer-

kve enajstkrat udarilo po velikem zvo-
nu, se nam je v rokodelskem centru 
z veliko krošnjo predstavil suhorobar 
in obodar Urban – Metod Jaklič. Hu-
domušni Urban jih je imel kar nekaj 

»za ušesi«, tako 
da smo z velikim 
zanimanjem pri-
sluhnili njegovim 
dogodivščinam. 
V dobrodošlici 
je ribniški župan 
Jože Levstek 
povedal nekaj za-
nimivosti o Ribni-
ci in poudaril, da 
so se zadnje čase 
glede arhitek-
turnih ovir stvari 

začele korenito spreminjati na bolje. 
Nato so se nam v narodnih nošah in 
z ljudskimi pesmimi predstavile Ve-
sele Rib`nčanke, predsednik društva 
Gregor Gračner pa je orisal potek 
zbiranja denarja za nov kombi ter ob-
javil donatorje in pokrovitelje. Pohval-
no je, da je pri tem sodelovalo kar 31 
občin: s tem so pokazale, da podpirajo 
izvajanje naših socialnih programov. 
In že je prišel slovesen trenutek, ko sta 
naša člana Marija Harisch ter Zlat-
ko Bernašek prerezala trak in uradno 
prevzela z veliko pentljo okrašen ter z 

varnostnimi pasovi in klančino opre-
mljen nov kombi. Z zanimanjem smo 
si ga ogledali, voznikom pa zaželeli, da 
bi nas varno in udobno prevažali do 
naših ciljev. Ob tem pomembnem do-
godku so bili prisotni: vodja prodaje 
Summit avto d.o.o. Katarina Meglič 
in prodajalec Damjan Nose, direktor 
Sortima Rihard Sakelšek, župan ob-
čine Cerknica Marko Rupar in župan 

Zlatko in Marija prerezala pentljo na 
novem kombiju (foto: Arhiv DPLJ)

Tradicionalno spomladansko srečanje v Ribnici (foto: Arhiv DPLJ)
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občine Škofljica Ivan Jordan.
Ogledali smo si še rokodelski cen-

ter in suhorobarske izdelke, ki so na-
stajali v rokah spretnih mojstrov, se 
posladkali z dobrotami, ki so nam jih 
pripravile članice Društva podeželskih 
žena, in se odpravili proti drugemu 
postanku našega srečanja.

Zapeljali smo se do Frančiškanske-
ga samostana v Novi Štifti, kjer nas je z 
nagovorom sprejel podžupan Sodra-
žice Andrej Pogorelec, ki je povedal 
nekaj besed o zgodovini in znameni-
tostih njihove občine. Nova Štifta je 
znana predvsem po romarski cerkvi 
Marije Vnebovzete, zato so si jo neka-
teri tudi ogledali. Še posebej tri zlate 
oltarje, ki skupaj s prižnico sodijo med 
najlepše spomenike rezbarske ume-
tnosti 17. stoletja. Zatem nas je očarala 
folklorna skupine OŠ dr. Ivana Prijatelja 
iz Sodražice, v kateri nastopajo učen-
ci od prvega do četrtega razreda. Ob 
petju in plesu sta jih spremljala violi-
nistka Maja Žitnik ter harmonikar Blaž 
Miklavec. Skupino vodi Zdenka Kljun. 
Seveda so ob vsakem prikupnem na-
stopu poželi velik aplavz. 

Po vseh teh doživetjih, zanimivo-
stih in lepotah je prišel čas okrepčila 
ter prijetnega druženja tja do večernih 
ur. Za dobro razpoloženje je z glasbo 
za vsak okus skrbel Marino, vmes pa 
so nam posebno popestritev pripravili 
še improvizatorji iz Ljubljane. S kratki-
mi skeči so odigrali odlomke, ki smo 
jih predlagali. Odlični improvizatorji so 
in res so bili dobri. Lep, pester in za-
nimiv sobotni dan je spremljalo tudi 
lepo vreme.

URBAN - NOV KOMBI 
To je kombi Ford Transit DMR 2.2 TDCI 
s 140 konjskimi močmi, ki smo ga ku-
pili v podjetju Summit Motors d.o.o. 
Povemo naj, da smo vozilo dobili z 
izjemnim popustom, dodatne olajša-
ve pa nam je pri predelavi nudilo še 
podjetje Sortimo d.o.o., ki je namesti-

lo zadnjo klančino, šest posameznih 
odstranljivih sedežev in nosilce za pri-
trditev vozičkov. Zdaj imamo resnično 
najbolj udobno opremljeno vozilo za 
prevoz naših članov. Nov kombi ima 
dovolj prostora za dostop z vozičkom 
do vseh šestih sedežev. Njihova od-
stranitev je v primerjavi z odstranitvijo 
težkih klopi enostavna in lahka, omo-
goča pa vrsto kombinacij. Za daljša 
potovanja bomo za vozičke in prtljago 
nabavili še primerno prikolico.

V humanitarni akciji nam je pre-
ko donatorskih, sponzorskih in lastnih 
sredstev v rekordnem času uspelo 
zbrati denar za nakup in predelavo 
vozila. V njej je od 38-ih sodelovalo 

kar 31 občin, ki so s tem pokazale, da 
podpirajo izvajanje naših socialnih pro-
gramov. Skupaj so prispevale 21.800 €, 
14.780 € pa drugi sponzorji in donatorji.

PRIJETNO V BELI KRAJINI ...
Pri Društvu paraplegikov ljubljanske 
pokrajine največ pozornosti posve-
čamo izvajanju posebnih socialnih 
programov. Skozi celo leto skrbimo za 
člane, ki potrebujejo pomoč osebnih 
asistentov, za tiste, ki živijo nekoliko 
odmaknjeno in osamljeno življenje, 
in tudi za tiste, ki živijo v domovih za 
starejše občane. V poletnih mesecih 
se ponudi priložnost, da jih za nekaj 
dni odtrgamo iz njihovega enoličnega 
vsakdana in jih po skupinah odpelje-
mo v idilično Belo krajino ali pa me-
diteransko okolje strunjanskega parka. 
Dom paraplegikov v Semiču kot dom 
paraplegikov v Pacugu za popestritev 
ustvarjalnih dejavnosti v spomladan-
skih in poletnih mesecih za kakšen te-
den izkoristijo tudi članice aktiva žena.

Prav one so v maju najprej izkori-
stile gostoljubje doma paraplegikov v 
Semiču. Preživele so ustvarjalen teden 
in se izpopolnjevale v ročnih spretno-
stih. Naredile so tudi vrsto unikatnih 

Potniki se lahko presedejo na sedeže ali pa 
ostanejo na vozičkih. Odstranitev sedežev 
je v primerjavi z odstranitvijo težkih klopi 
enostavna in lahka. (foto: Arhiv DPLJ)

Pred sosedovo zidanico (foto: Arhiv DPLJ)
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izdelkov. V tem času so obiskale belo-
kranjsko prestolnico, si ogledale hišo 
kmečkega turizma in zgodovinsko va-
ško zidanico. 

Zamenjali so jih »socialno izključeni 
člani« (le kdo jih je tako slabšalno poi-
menoval) in tisti člani, za katere na nji-
hovih domovih skrbijo osebni asistenti, 
ki so jih spremljali tudi v Beli krajini. Sku-
paj so preživeli kar nekaj pestrih in za-
bavnih dni. Po dolenjski lepotici Krki so 
se popeljali z znamenitim Rudolfovim 
splavom, splavarji pa so jim pripravili 
pester program s krstom in poskočni-
mi vižami. Obiskali so tudi OŠ Brihtna 
glava v Radovici, kjer so kot učenci pr-
vega razreda izkusili učno uro, kakršne 
so imeli v prejšnjem stoletju. Strog uči-
telj jih je s šibo v roki in zrni koruze v 
kotu učilnice poučeval o vrednotah ter 
zgodovini tistega časa – seveda vse s 
pridihom humorja. Kot že velikokrat 
doslej jih je v svojo zidanico gostoljub-
no povabil naš sosed, velik prijatelj in 
nekdanji semiški župan Janko Buko-
vec. Seveda ni treba posebej poudariti, 
da jim je postregel z odlično belokranj-
sko kapljico, ki jo že vrsto let prideluje. 
Ja, marsikdo izmed nas ima na njegovo 
zidanico prelepe spomine.

... IN PRIJETNO V PACUGU
Podobna srečanja smo pripravili še 
v domu paraplegikov v Pacugu. Tudi 

tam so članice aktiva žena preživele 
nekaj ustvarjalnih dni, osebni asistenti 
skrbeli za svoje varovance, tisti člani 
društva, ki so bolj osamljeni in odma-
knjeni iz socialnega življenja, pa preži-
veli sedem lepih počitniških dni. Sku-
pno vsem je bilo prijetno kopanje v 
velikem bazenu z morsko vodo. V po-
letni vročini so ga dodobra izkoristili.

Le zadnjo skupino socialno izklju-
čenih je proti koncu obiskala moč-
na burja in jim preprečila kopanje in 
sončenje. Še pred burjo so jih obiska-
le: podpredsednica društva Mirjam 
Kanalec, vodja interesnih dejavnosti 
Mojca Burger ter nekdanja strokov-
na delavka društva Alenna Clara, ki 
jim je pripravila zanimivo predavanje 
o komunikaciji. Zadnjo skupino je z 
osebnim asistentom Sašem in štirimi 
prostovoljci vodil socialni poverjenik 
Milan Zlobko.

PREVOZ NA KLIC
Pri Ljubljanskem potniškem prometu 
se resnično trudijo, da bi tudi gibalno 
ovirani potniki na invalidskih vozičkih 
kar najudobneje potovali z njihovi-
mi »zelenci«. Za invalidne potnike in 
njihove spremljevalce je prevoz brez-
plačen, njihov vozni park pa sestavlja 
že večino nizkopodnih avtobusov, ki 
so opremljeni s klančino. Do konca 
septembra so v okviru projekta CIVI-

TAS testirali še »Prevoz na klic«. To jim 
omogoča uvedba satelitskega sledil-
nega sistema avtobusov. Prevoz na 
klic naj bi gibalno oviranemu potniku 
omogočil bolj brezskrbno vožnjo, saj 
lahko s klicem na telefonsko številko 
01 58 22 425 ali 051 44 99 92 nekaj 
ur ali dan prej sporoči podatke o svo-
jem potovanju. Prometno nadzorni 
center LPP nato obvesti voznika, da bo 
z njegovim avtobusom ob določeni 
uri potoval gibalno oviran potnik. Ker 
je voznik že vnaprej obveščen, na ka-
teri postaji ga čaka, mu tudi lažje po-
maga. Avtobus pripelje bližje robniku, 
ga po potrebi nagne, spusti klančino 
in pomaga pri vstopu ter izstopu.

ZA VEČJO PROMETNO VARNOST
Živahnega dogajanja na jezeru v Ko-
čevju so se junija v sklopu preventi-
ve in osveščanja v cestnem prometu 
udeležili tudi predstavniki Društva 
paraplegikov ljubljanske pokrajine. 
Namen tega dogodka je bil povezo-
vanje vseh tistih, ki lahko pripomorejo 
k prometni varnosti.

AMD Kočevje je skupaj z AMZS v 
okviru projekta SOL (Save our lives – Re-
šujemo življenja) pripravilo Družinsko 
uro prometne varnosti. Dogodku so se 
poleg predstavnikov našega društva 
pridružile tudi reševalna in policijska po-
staja ter vse tri kočevske osnovne šole. 

Udeleženci so se lahko z vozičkom zapeljali po različno strmih klanči-
nah. (foto: Arhiv DPLJ)

Kot ena velika družina (foto: Arhiv DPLJ)
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Markus, s Taiwana Yen Ling in Han, iz 
JAR pa nas je že drugič obiskala para-
pleginja Trudie.

Prve tri dni smo preživeli v Pacugu, 
kjer smo počistili okolico doma para-
plegikov, obiskali Piran in Portorož ter 
se hladili v bazenu. To je bil tudi edini 
način za premagovanje nenormalno vi-
sokih temperatur. Na poti v Semič smo 
se ustavili v Ljubljani, kjer so se nam pri-
družili še nekateri drugi člani društva; 
družno smo se potem odpravili z ladjico 
na izlet po Ljubljanici. Če si Ljubljane še 
niste ogledali z ene izmed mnogih reč-
nih ladjic, vam to toplo priporočamo, saj 
je pogled čisto drugačen.

Sledilo je še pet pestrih dni Semi-
ča. Za en dan smo se vrnili v leto 1950 
in obiskali OŠ »Brihtne glave«, nato 
pa »skočili« še do izvira Krupe. Zadnji 
dnevi so bili bolj delovni, saj smo ge-
neralno očistili hišo in okolico. Pred 
odhodom smo obiskali enega izmed 
nakupovalnih centrov v Novem me-
stu, nato pa se izmučeni od nakupo-
vanja odpravili do Društva Dolenjske, 
Bele Krajine in Posavja, kjer so nas že 
čakali nekateri njihovi člani, ki so pri-
pravili obilno in okusno kosilo z žara. 
Večer je pripadal nekakšni poslovilni 
zabavi, jutro zadnjega dne pa paki-
ranju, pospravljanju in poslavljanju. 
Prostovoljci so se v tem času dodobra 

spoznali z življenjem ljudi s poškodbo 
hrbtenjače ter raznimi arhitekturnimi 
ovirami, člani pa smo obnovili znanje 
tujih jezikov, predvsem angleščine in 
nekaj nemščine. 

Seveda tabora ne bi mogli organi-
zirati brez zunanje finančne podpore. 
Kot že vsa leta nam je kot sofinancer 
pomagala Zveza paraplegikov Slo-
venije, nekaj denarja smo uspeli pri-
dobiti tudi z razpisom za mednarodne 
mladinske aktivnosti MOL, večino pa 
so spet prispevali naši zlati donatorji, 
brez katerih tabora definitivno ne bi 
bilo. To so: BTC Logistika d.d., CMC 
Ekocon d.o.o., Borok d.o.o., Trinet 

d.o.o., Mohorčič Transport d.o.o., Inea 
d.o.o. – RB&T, Unija d.d. ter Inea infor-
matizacija d.o.o. 

Če katerega od mladih para- in te-
traplegikov zanima, kako smo se imeli, 
naj se nam drugo leto pridruži.

GAJSTNE STARE KOKE NA  
GOLAŽIADI DRUGE
Naše društvo je na tradicionalno gola-
žiado, ki jo v času trgatve v Paracentru 
vsako leto pripravi DP severne Štajerske, 
poslalo kar tri ekipe. Barve društva so v 
kuharskih veščinah branili: »Stare koke«, 
»Zmajčeki« in »Preizkušeni veterani«. Na-
šima Starima kokama so očitno dobro 
dele »zlatorogove solze«, ki sta jih za ko-

Več kot tretjina članov se je po-
škodovala v prometnih nesrečah, zato 
smo naše izkušnje in zgodbe predsta-
vili tudi obiskovalcem Družinske ure. 
Poleg tega smo jim ponudili preizkus 
vožnje z invalidskim vozičkom, kjer so 
lahko spoznali, s kakšnimi arhitektur-
nimi ovirami se vsakodnevno srečuje-
mo in kako pomembna je dostopnost 
grajenega okolja za vse. Opazili smo, 
da se starejši težko usedejo na inva-
lidski voziček, otroci pa s tem nimajo 
težav. Mogoče bosta strah in nelago-
dnost prav s takimi in podobnimi ak-
cijami v prihodnje minila.

Na bližnjem jezeru je potekal tudi 
2. navtično turistični sejem plovil za 
vsak žep, župan občine dr. Vladimir 
Prebilič pa je odprl nov kompleks 
turistično-informacijske pisarne, ki je 
dostopen tudi za invalide na vozičkih 
skupaj z urejenimi invalidskimi sanita-
rijami.

Sončen dan je privabil številne 
obiskovalce, dogodek pa so zaključili z 
lepim ognjemetom pozno v noč.

MEDNARODNI TABOR S TUJIMI 
PROSTOVOLJCI V SEMIČU
V organizaciji DP ljubljanske po-
krajine ter ob podpori sponzorjev 
in donatorjev je od 21. do 28. avgusta 
potekal 9. mednarodni tabor mladih 
para- in tetraplegikov s tujimi prosto-
voljci, Zavod Voluntariat pa nam je 
ponovno priskrbel pisano druščino 
mladih pomagačev. S Češke sta prišla 
dvojčka Jan in Veronika, z Nizozemske 

Prevoz na klic naj bi gibalno oviranemu 
potniku omogočil bolj brezskrbno vožnjo.

Mednarodni pozdrav iz Semiča (foto: Arhiv DPLJ)
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rajžnejše vrtenje kuhalnice jemali že na 
poti v Slovenske gorice. Res so pomaga-
le, saj sta med sedmimi »kotlički« osvojili 
drugo mesto in ponovili lanskoletni do-
sežek naših kuharjev. Ker kuharji v drugih 
dveh ekipah niso vzeli »solzic«, so sem 
jim pri rezanju čebule solzile oči, zasedli 
pa so četrto in šesto mesto. Pomembno 
vlogo je imel tudi predsednik Zveze, si-
cer član našega društva, ki je v tričlanski 
komisiji s prefinjenim okusom ocenjeval 
kuharske mojstrovine. Na golažiadi je 
bila prisotna tudi »kuhna«, ki je Kokam 
skoraj odnesla uvrstitev. Šele po »gaj-
stnem« pritoževanju je komisija odkrila, 

da so ju pozabili. Seveda je golaž, ki smo 
ga po razglasitvi rezultatov družno poje-
dli, dobil pravo vrednost šele zatem, ko 
smo ga zalili z odlično štajersko kapljico.

FOTOSEKCIJA V PACUGU
Člani fotosekcije pri Društvu DPLJ smo se 
po enem letu spet zbrali v Pacugu, kjer je 
fotograf in naš član Dejan Mijovič vodil 
kratek tečaj digitalne fotografije. Obno-
vili smo prejšnje znanje ter ga hkrati tudi 
malo nadgradili. V petek zvečer in soboto 
dopoldne smo ponovili osnove digitalne 
fotografije, nakar smo to znanje tudi v 
praksi uporabili. V prelepi večerni svetlo-

bi smo ujeli v objektiv prizore Strunjan-
skih solin. Morsko okolje in bujna domi-
šljija sta pripomogla k lepim fotografijam, 
ki so dokaz uspešnega dela.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
V okviru Evropskega tedna mobilnosti 
(ETM), ki je bil od 16. do 22. septem-
bra, so v mnogih slovenskih mestih 
potekale številne aktivnosti za spod-
bujanje trajnostne mobilnosti pod 
sloganom »Prava smer je gibanje«. 

DPLJ je sodelovalo pri zaključnem 
dogodku projekta »Premaknimo se v 
pravo smer: z dosežki CIVITAS Elana 
do sprememb potovalnih navad«, ki 
je potekal 20. septembra v Ljublja-
ni. Prisostvovali smo tako pri ogledu 
mesta na kolesih kot tudi pri testiranju 
»Prevoza na klic«, ki naj bi funkcional-
no oviranim osebam olajšal potovanje 
z mestnim busom LPP.

Naslednji dan smo se v Logatcu 
prav tako v okviru ETM udeležili do-
godkov pod skupnim imenom »V me-
stu brez avtomobila«, kjer so se pred-
stavila društva in druge organizacije. V 
otroškem dopoldnevu so člani Viktor, 
Stane in Urška ter naša asistentka Maj-
da mimoidočim odgovarjali na vpra-
šanja in jih spodbujali, da poskusijo 
premagovati ovire na invalidskem vo-
zičku. Posebej pogumni so bili seveda 
otroci pa tudi domači župnik je kar ne-
kaj časa poganjal obroče vozička.

ETM v Logatcu (foto: Arhiv DPLJ)

Tečaj digitalne fotografije v Pacugu (foto: Ana Grabner)

Barve ljubljanskega društva so zastopali Veterani, Zmajčeki in Stare 
koke. (foto: Tomaž Demšar)
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SEDEM DNI V PACUGU
S skupino športnikov našega društva 
smo preživeli prelepih sedem poletnih 
dni v Pacugu, kamor nas je popeljala 
in nekaterim asistirala Tatjana, ki je pri 
društvu tudi zaposlena. S plavanjem 
in namakanjem v bazenu, ki je napol-
njen z morsko vodo, smo si hladili vroče 
dneve. 

Pravijo, da kar je lepo, hitro mine ... 
Res, tudi tokrat je. Sedem dni v Pacu-
gu je bilo prelepih in veliko prekratkih, 
zato smo jih zajemali s polno žlico. Čez 
dan smo plavali in si tako krepili telo, 
se sončili ali se pač samo namakali. Ob 
večerih smo se družili in igrali športne 
igre: od košarke do balinanja. Za tiste 

manj aktivne so prav prišle družabne 
igre s kartami in še kaj bi se našlo. Z 
nami so bili tudi otroci, zaradi katerih 
je bilo še posebej živahno. Delili smo 
si kuhinjo, kjer smo ženske izmenično 
pripravljale večerje. Ob bazenu nam 
je delal družbo plavalni mojster Robi, 
ki nam je tudi veliko pomagal in se z 
nami dostikrat pomeril v metanju vo-
dne žoge ter bumeranga. Med nami so 
se našli tudi pogumni, ki so iz dvigala 
skakali na glavo. Zaposleni so nam or-
ganizirali piknik na dvorišču doma. Pri-
pravili so nam okusne dobrote z žara. 
Ob njem smo se družili in se veliko 
smejali, saj so nas prevzeli morski zrak, 
voda in dobra hrana.

V prekratkem tednu smo si nekateri 
organizirali izlet v Portorož, kjer smo se 
sprehajali ob obali in si privoščili slado-
led, ki je na morju skoraj obligatoren. 
Občudovali smo obalo in prisluhnili 
morju. 

Veliko prehitro je vse skupaj minilo 
in ponovno smo se družno odpravili 
nazaj v naše lepo Prekmurje. Prav zara-
di različnosti radi obiščemo Primorsko, 
a se tudi radi vračamo nazaj v naš pa-
nonski svet.

Z GORIČKEGA V PIRAN ...
Ustvarjalnost, morski zrak in slana 
voda so bili elementi, ki so  naše članice 
tudi letos prepričali za šestdnevno kre-
ativno delavnico v Pacugu. 

Vznemirjene kot vedno pred vsako 
daljšo potjo in z nasmeški na obrazih 
so se ženske odpravljale na tokratno 
pot v Pacug, kamor jih je popeljal Ja-
nez, dolgoletni simpatizer našega dru-
štva. Z njimi je ostal vseh šest dni, jim 
bil v pomoč in nudil spremstvo. Pot je 
bila prijetna, saj so kramljale, se smejale 
in si tudi kaj zapele. 

Ob prihodu so se najprej namesti-
le, nekatere med njimi so si privoščile 
počitek, druge pa so se opogumile in 
se namočile v bazenu z morsko vodo. 

V nadaljnjih dneh so ustvarjale iz 
papirja (ogrlice, nakit) in modelirane 
mase, iz katere so oblikovale najrazlič-
nejše barvne vzorce za kozarce, vrče, 
krožnike... Jožica Zadravec jih je vo-
dila, motivirala in poučevala ves čas 
ustvarjanja. Janez, ki je bil edini moški v 

Ena ob bazenu (foto: Arhiv DPPP)

Anita Trebše | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC
Športniki in ženske so preživljali dneve v Pacugu, organi-
zirali smo športne igre v okviru čezmejnega sodelovanja 
in tradicionalno državno tekmovanje - rally v spretnostnih 
vožnjah. Naša ekipa je osvojila prvo kuhalnico na golaži-
jadi v Oseku.

Ustvarjanje z modelirno maso (foto: Arhiv 
DPPP)
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skupini, se je izkazal tudi kot dober po-
znavalec okoliških krajev. S kombijem 
jih je popeljal na izlete v Koper, Izolo in 
Portorož ter jim pripovedoval o zanimi-
vostih. Tudi k nedeljski maši niso zamu-
dili. V prostem času so članice plavale, 
se sončile in počivale. 

Povedale so, da je šest dni morja, 
sonca in ustvarjanja minilo prehitro, 
zato so vzele s seboj lepe spomine, jih 
zapakirale in se vračale iz Pirana na Go-
ričko spet domov ...

TRADICIONALNO ČEZMEJNO 
SODELOVANJE  
Kot vsako leto doslej smo tudi tokrat 
organizirali čezmejno srečanje s Hrva-
ško. Člane smo povabili na sedež dru-
štva, kjer smo organizirali športne igre, 
v katerih so se skupaj z našimi članica-
mi in člani potegovali za prva mesta ter 
menjavali izkušnje.

Tisto sredo je termometer pokazal 
temperaturo krepko nad 30⁰C, kar pa 
nas ni odvrnilo od izvedbe zastavljene-
ga programa »Čezmejno športno-rekre-
ativno srečanje«. Hrvaški gostje iz Ča-
kovca in Varaždina, s katerimi že vsa 
leta odlično sodelujemo, so se povabilu 
z veseljem odzvali v precejšnjem številu. 
Predsednik Stanko Novak jih je spre-
jel s toplo dobrodošlico in jih povabil 
na druženje, ki se je pričelo s športnimi 
panogami pikada, kegljanja in balinanja.

Med tekmovanjem je bilo veliko 
smeha in športnega duha, zato so si 
vsi, ki so zasedli prva mesta, medalje 
resnično priborili.

Vrtno kegljanje – ženske:
1. Jožica Zadravec 
2. Zdenka Car 
3. Marija Cigler 

Vrtno kegljanje – moški:
1. Mladen Zadravec (Čakovec)
2. Dragan Tomšič (Varaždin)
3. Jože Franc 

Pikado – ženske:
1. Zdenka Zdovc 
2. Marta Janežič 
3. Anita Trebše 

Pikado – moški:
1. Bojan Ciman 
2. Stanko Banfič 
3. Denis Makovec (Čakovec)

Vsem, ki so dosegli visoke rezulta-
te, smo podelili medalje in jim čestitali. 
Predsednik Stanko Novak je v ime-
nu našega društva podaril Draganu 
Tomšiču, predstavniku društev s Hr-
vaške, simbolično darilo, ki smo ga v 
zameno prejeli tudi sami.

Ob pavzah smo si vzdušje pope-
strili z avtohtonimi glasbeniki Gorički 
Lajkoši, ki so si dan rezervirali samo za 
naše snidenje. So domači ljudski godci 
in pevci — ansambel, ki so ga ustanovili 

leta 2003. Stanislav Črnko, ki je glasbe-
ni vodja skupine, mi je povedal, da želijo 
na ta način ohranjati ljudsko glasbo ter 
pesmi s področja Goričkega in celotnega 
Prekmurja. Glasbila, na katera igrajo, so: 
harmonika, ribaš, fudaš, kosa, grablje in 
boben. Sami smo zaradi odsotnosti dveh 
članov prisluhnili le harmoniki, fudašu, ri-
bašu in bobnu, iz katerih so Stanko, Adri-
ana, Darinka in Branko izvabili prelepo, 
poskočno glasbo. Ta dan so prav zaradi 
nas prišli iz Gornjih Petrovcev, kjer imajo 
registrirano tudi svoje društvo.

Ob koncu srečanja smo poiskali 
senco, kjer smo vse skupaj pogostili 
z odlično zakusko. Tudi vročina nas ni 
odvrnila od zaključnega plesa. Ja, igrali 
smo, peli in plesali ...

PRVO MESTO V GOLAŽIJADI  
V OSEKU
Tudi naša ekipa se je v sestavi dveh čla-
nov (Leon J. in Baum F.) v Oseku udele-
žila tekmovanja v pripravi najboljšega 
golaža, ki nam je letos prinesel zmago.

DP severne Štajerske je v Paracen-
tru v Oseku 8. septembra organiziralo 
tradicionalno golažijado, katere se je 
udeležilo sedem ekip iz petih pokrajin-
skih društev Zveze paraplegikov Slove-
nije, sodelovalo pa je tudi eno zunanje 
moštvo »Trinity tuning club«.

Pokrajinska društva so zastopali 
ljubitelji dobre kuhinje iz DP severne 

Leon Jurkovič in Franc Baum sta nam prikuhala 1. mesto. (foto: Arhiv 
DPPP)

Člani iz sosednje Hrvaške so prišli kar na svojih jeklenih konjičkih. 
(foto: A rhiv DPPP)
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Štajerske, ki je bilo tudi organizator, DP 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, DP 
jugozahodne Štajerske, DP ljubljanske 
pokrajine ter DP Prekmurja in Prlekije. 
Tekmovanju se je pridružila še zunanja 
ekipa TTC iz Lenarta. Kuhali so golaž, 
kotlovino in vampe. Med tekmovalci v 
kulinariki je bila velika konkurenca, saj 
je vsaka od ekip pripravila izvrstno jed. 
Strokovna komisija, ki so jo zastopali 
predsednik ZPS Dane Kastelic, Miran 
Jernejšek in Roman Majer, je s svojim 
prefinjenim okusom in izkušnjami na 
tem področju testirala pripravljene jedi 
ter odliko namenila prav naši ekipi, ki sta 
jo zastopala ljubitelja in poznavalca pre-
kmurske in prleške kuhinje Leon Jurko-
vič in Franc Baum.

Zmagovalcem in udeležencem je 
čestital tudi župan MO Sveta Trojica 
Darko Fras, ki je vsakoletni gostitelj. 
Od samega začetka vihtenja kuhalnic 
pa vse do konca dogodka je Špela Po-
keržnik raztegovala meh na »frajtonar-
co« in tako razveseljevala vse prisotne. 
Naša ekipa se je zadovoljno vrnila do-
mov z »nagrajeno kuhalnico«.

 »VSE ZA VARNOST V PROMETU«
Z AMD Štefan Kovač smo v letošnjem 
letu organizirali že 19. tradicionalno 
državno tekmovanje – rally v spretno-
stnih vožnjah.

Tekmovanja se je ob starodobnikih 
in motoristih udeležilo predvsem veliko 
število paraplegikov in tetraplegikov, 
ki so tekmovali v šestih kategorijah  s 
posebej prilagojenimi vozili, ločeni v 
kategorijah moški, ženske in tetraplegiki 
posebej.

Start je bil na poligonu v Španik 
centru v Murski Soboti, kjer se je pre-
verjala natančnost in spretnost udele-
žencev na označeni in namensko pri-
rejeni progi. S poligona je pot vodila 
skozi Moravske Toplice, Puconce vse 
do Sebeborcev, kjer so se pomerili tudi 
v teoretičnem znanju. Med vožnjo so 
člani komisije spremljali udeležence in 

točkovali pravilnost upoštevanja ce-
stno-prometnih predpisov.

Tekmovanja sta se udeležila tudi 
dva člana s sosednje Hrvaške in njuna 
kopilota ter paraplegiki-tetraplegiki iz 
celotne Slovenije. Sodelovali so člani iz 
DP jugozahodne Štajerske, DP severne 
Štajerske, DP Istre in Krasa ter ženska 
članica iz DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja. Prireditev si je prišel ogledat 
tudi podpredsednik ZPS in predsednik 
DP Koroške Damjan Hovnik.

V velikem številu so se dogodka 
udeležili tudi naši člani, ki so dosegli 
odlične rezultate, saj je Bojan Ciman 
v kat. 4 med paraplegiki dosegel 1. me-
sto. Med tetraplegiki je 1. mesto zase-
del Leon Jurkovič, 2. mesto Benjamin 
Krč in 3. mesto Franc Baum. V kategoriji 
žensk je naša članica Jožica Zadravec 
prejela medaljo za 2. mesto. 

Med 42 tekmovalci je bilo 14 para-
plegikov in tetraplegikov, med katerimi 
so si naši člani priborili 5 medalj.

Tekmovalci so se lahko pomerili 
tudi v streljanju z zračno puško. Naj-
boljšim med njimi so podelili priznanje, 
ki so ga prejeli:

1. Leon Jurkovič 45 krogov
2. Franc Pintar 44 krogov

Tekmovalci z medaljami in pokali (foto: Arhiv DPPP)

3. Franc Baum 41 krogov
Za prihodnje – 20. državno tek-

movanje v rallyju, so nam organizatorji 
obljubili spremenjeno traso, kjer bo ob 
zaključku možen ogled prekmurskih 
tradicionalnih dobrot. Mamljivo za vse, 
ki so se tekmovanja vsako leto udeleže-
vali, kot tudi za nove člane, da ob tek-
movanju spoznajo košček prekmurske 
pokrajine. Razlog več, da pridete tudi 
prihodnje leto!

Rezultati 
Paraplegiki: (kazenske točke)

1. Bojan Ciman 103
2. Vinko Hren 258
3. Jože Ovčar 261
4. Franc Pintar 312
5. Denis Makovec 330
6. Matija Merklin 453
7. Boško Božič 494
8. Franc Borovnjak 544
9. Dragan Tomšič 599

Ženske: (kazenske točke)
1. Ana Radej 385 
2. Jožica Zadravec 593

Tetraplegiki: (kazenske točke)
1. Leon Jurkovič 381
2. Benjamin Krč 529
3. Franc Baum 676 



[    DELODRUŠTEV   ]

61

binsko in ne le na račun različnih tehnič-
nih formatov istih vsebin. K sodelovanju 
so zato povabljeni vsi invalidi z veseljem 
do pisanja, tudi tisti, ki se niso udeleže-
vali delavnic v sklopu projekta. Informa-
cije o možnosti objave vaših literarnih 
del lahko dobite preko spletne strani 
www.knjigazavse.si ali pa na elektronski 
pošti urednistvo@knjigazavse.si. 

Udeleženci delavnice ustvarjalnega 
pisanja, ki je pod mentorstvom profe-
sorice Bernarde Pavlovec Žumer 
potekala skoraj tri mesece, so rezultate 
svoje ustvarjalnosti predstavljali tudi 
neposredno. V sklopu projekta je bilo 
organiziranih pet literarnih nastopov, 
na katerih so nadebudni literati brali 
svoja dela. Nastopili smo v Škofji Loki, 
kjer smo pripravili tudi fotografsko in 
slikarsko razstavo, navezano na literar-
ne vsebine; na gradu Tuštanj nas je 

poslušalo preko sto ljudi; v Pacugu 
smo se predstavili na otvoritvenem 
večeru Dnevov kulture; v Novi Gorici 
smo imeli poleg nastopa še tiskovno 
konferenco. Konec septembra nas čaka 
tudi nastop na festivalu nevladnih or-
ganizacij v Tolminu. Program literar-
nih nastopov je bil zelo raznovrsten 
– poslušalci so bili deležni resnega 
eseja in komičnega dramskega prizora, 
biografske in fantazijske zgodbe ter se-
veda številnih pesmi. Njihov odziv je bil 

ZAKLJUČUJE SE PROJEKT 
 »KNJIGA ZA VSE«
S septembrom se zaključuje projekt 
Knjiga za vse, skozi katerega smo v za-
dnjih dvanajstih mesecih ob finančni 
podpori Ministrstva za kulturo in Evrop-
skega socialnega sklada izvajali različ-
na usposabljanja s področja kulturnih 
aktivnosti za invalide. 

Projekt Knjiga za vse je bil name-
njen usposabljanju različnih invalidov z 
namenom izboljšati njihove možnosti 
za zaposlitev na področju kulture in za 
boljše ter bolj aktivno sodelovanje v 
kulturnih dejavnostih. Že naziv projekta 
pove, da se je vse vrtelo predvsem okoli 
literature. Kar sedem različnih usposa-
bljanj je zaobjelo celoten proces na-
stanka knjige: od ustvarjalnega pisanja 
preko obdelave in različne interpretacije 
besedil do oblikovanja in objave knjig 
na spletu. 

V usposabljanja, ki so delno pote-
kala v Novi Gorici, delno pa v Ljubljani, 
je bilo vključenih preko 45 invalidov 
iz različnih društev in zvez, med njimi 
kar nekaj članov društev paraplegikov. 

Aleksander Grum | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
Predstavitev literarnega ustvarjanja - Na poti k dostopnej-
ši turistični ponudbi

Posebnost projekta je bila tudi v tem, 
da smo na delavnice skupaj vključevali 
različne invalide, ne glede na obliko ali 
stopnjo invalidnosti. Poleg znanj, ki so 
nam jih ponujali predavatelji, smo tako 
spoznali posebnosti in različne potrebe 
drugih invalidov, gibalno in senzorično 
oviranih. Tovrstno razumevanje je za 
marsikoga zelo pomemben “stranski 
učinek” udeležbe na delavnicah.

V zaključnih mesecih izvajanja pro-
jekta smo veliko 
energije namenili 
predvsem pro-
mociji in predsta-
vitvam doseženih 
rezultatov. Spletno 
stran www.kjniga-
zavse.si, ki je sprva 
ponujala pred-
vsem informacije 
in novice o poteku 
usposabljanj, smo 
dopolnili z multi-
medijsko knjižnico. 
Tu smo za začetek 
objavili sedem del, 
oblikovanih v različne formate digitalnih 
knjig – od takih, ki jih bralec lahko lista 
na spletu, do takih, ki jih na svojem raču-
nalniku brez težav lahko bere tudi slep 
uporabnik. Ko to pišemo, so v pripravi 
knjige v formatu, primernem za sodob-
ne bralnike na vse bolj razširjenih tablič-
nih računalnikih ali pametnih telefonih, 
in “zvočne knjige” za tiste, ki literaturo 
raje poslušajo, če jim jo kdo bere.

Želja je seveda, da bi se zastavljena 
multimedijska knjižnica širila tudi vse-

Na otvoritvi Dnevov kulture v Pacugu so nekateri od nas nastopali 
tako rekoč pred “domačim občinstvom”. (foto Aleksander Grum)

Skrivnostne širjave in neslutene 
daljave se razprostirajo pred za-
prtimi očmi in vabijo, vabijo ... Kot 
sanje se zdi.

Aleksander Grum
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pozitiven, pogosto celo nad pričakova-
nji – po zaključku nastopa je marsikdaj 
kdo stopil do nastopajočih in povedal, 
kako so ga branja navdušila, ganila ali 
spravila v smeh, in da je tovrstnih na-
stopov dandanes premalo. 

Pozitiven odziv občinstva in pohval-
na strokovna mnenja o kakovosti napi-
sanega sta močna spodbuda za nada-
ljevanje zastavljenega: prepričani smo, 
da bomo v bodoče brali in poslušali še 
več zanimivih zgodb in pesmi. 

TURIZEM BREZ OVIR
Na sončen ponedeljek 17. septembra 
se je na potep po Banjški in Trnovski 
planoti odpravila zanimiva skupina 
izletnikov: turistični vodnik je s seboj 
popeljal paraplegike, slabovidne in 
gluhe, vsi pa so na krajih, ki so jih obi-
skali, vneto zapisovali svoje pripombe 
v ocenjevalne liste.

Pestro skupino so sestavljali pred-
stavniki različnih novogoriških in-
validskih društev – poleg Društva 
paraplegikov severne Primorske še 
Medobčinskega društva slepih in sla-
bovidnih ter Društva gluhih in naglu-
šnih severne Primorske – in predstav-
niki Fundacije BIT Planota, nevladne 
organizacije, ki vodi projekt Planota 
prijazna invalidom. Skupina je pre-
verjala, kako so naravne in kulturne 
znamenitosti na Banjški in Trnovski 
planoti dostopne oziroma prilagojene 
različnim invalidom.

Projekt Planota prijazna invalidom 
je sofinanciran s sredstvi Švicarskega 
sklada. Aktivnosti so se začele v maju 
in bodo trajale leto in pol. Poleg ugo-
tavljanja trenutnega stanja dostopnosti 
turistične ponudbe za invalide ter sploh 
interesa med invalidi za obisk krajev na 
Banjški in Trnovski planoti bo projektna 
skupina nekaj izbranih točk uredila, tako 
da bodo dostopne tudi obiskovalcem 
na vozičkih ter slepim in slabovidnim. 
Predvidena so usposabljanja turističnih 
vodnikov in drugih turističnih delavcev 

za sprejem gostov s posebnimi potre-
bami ter priprava info točke in promo-
cijskih gradiv, prilagojenih slepim in 
slabovidnim ter gluhim in naglušnim 
obiskovalcem.

Za izvedbo tako široko zastavlje-
nega projekta je seveda bistvenega 
pomena sodelovanje med različnimi 

invalidskimi organizacijami, ki v mozaik 
dostopnosti dodajo vsaka svoje speci-
fične zahteve. Poleg invalidskih društev 
in Fundacije BIT Planota, ki skrbi za 
spodbujanje turizma na tem zanimi-
vem področju zahodne Slovenije, je v 
projekt vključen tudi Zavod Premiki, 
ki se ukvarja s turizmom, dostopnim 
za invalide. Kot tuj partner je v projekt 
vključena evropska zveza paraplegikov 
ESCIF in preko nje tudi Zveza para-
plegikov Slovenije.

Uspešna izvedba projekta bo po-
menila, da bodo privlačne izletniške 
točke na Banjški in Trnovski planoti še 
večkrat obiskali “nenavadni” izletniki – 
taki, ki se na izlet odpravijo na vozičku 
ali pa z belo palico.

Na literarnih nastopih nas je spremljal tudi 
Baron, Sabinin pes vodnik. (foto: Dejan Šuc)

Na gradu Tuštanj pri Moravčah smo nastopili na slikovitem grajskem dvorišču. (foto: Primož 
Grebenjak)

Preverjanje dostopnosti muzeja kovaštva v 
Lokavcu (foto: A. Grum)
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V OSEKU JE GRMELO
Na območju Paracentra Osek je Klub 
lastnikov predelanih vozil Sv. Trojica 
TRINITY TUNING CLUB 30. junija orga-
niziral 5. internacionalni »avtoshow« - 
VS TUNING SHOW, ki so se ga udeležili 
tudi člani DP severne Štajerske.

Naj bralcem najprej v nekaj bese-
dah predstavim TRINITY TUNING CLUB, 
ki deluje že od leta 2008 in ima sedež 
v občini Sveta Trojica v Slovenskih go-
ricah. Je klub lastnikov predelanih vozil 
s pisano druščino, ki imajo radi prede-
lane avtomobile, dobro glasbo, se radi 
družijo s sebi enakimi, debatirajo, si po-
magajo med sabo, prijateljujejo, v svoje 
vrste radi sprejemajo sebi podobne ter 
se udeležujejo raznih prireditev v tujini 
in doma.

DP severne Štajerske in TRINITY 
TUNING CLUB (TTC) dobro sodelujeta, 
saj so nam ti mladi entuziasti večkrat 
priskočili na pomoč pri delih in čistilnih 
akcijah ter opravili tista dela v paracen-
tru, ki jih mi, invalidi na vozičkih, nismo 
zmožni narediti sami.

Na pobudo župana občine Sveta 
Trojica so 30. junija na območju Para-
centra Osek organizirali  5. internacio-
nalni avto show – VS TUNING SHOW. 
Na prireditvi so razstavljali predelana 
vozila in izvedli tekmovanje v okviru 
pokalnega prvenstva styling vozil Slo-
venije (PPSVS). Ob raznih »styling-ih« in 
car audio tekmovanjih (EMMA – Euro-
pean Mobile Media Association in DB 
DRAG) ni manjkal pester program, in 
sicer: »car wash«, »off road show«, »hill 

Ivan Regoršek | Društvo paraplegikov severne Štajerske

S TOTEGA KONCA
V Paracentru Osek je maja potekal 5. internacionalni "avtoshow", v začetku septembra 
pa je  dišalo po dobrotah iz kotlička. Konec poletja smo mariborski člani izkoristili za izlet 
na morje.

race« (hitrostno speljevanje v petde-
setmetrski klanec), vroče hostese, ra-
zne predstavitve in točke, predvsem pa 
obilo zabave in druženja. Ob zabavnih 
klubskih igrah, kjer so se razni klubi in 
tunerji pomerili med seboj, so bile or-
ganizirane tudi predstavitve klubov. Za 
pokalno prvenstvo Slovenije so tekmo-
vali v glasnosti vozil, merili pa so tudi 
najnižja vozila.

Tega nevsakdanjega spektakla se je 
na povabilo predsednika TTC udeležilo 
tudi nekaj članov DPSŠ, ki so bili le opa-
zovalci. Upamo, da bomo nadalje še 
boljše sodelovali. Skozi objektiv fotoa-
parata bi želel bralcem prikazati, kako 
pestra in odlična je bila ta prireditev.

DOBROTE IZ KOTLIČKA
V Paracentru Osek pri Sveti Trojici je 
DPSŠ osmega septembra priredilo že 
tradicionalno 13. golažijado.

V majhni vasici Osek pri Sveti Troji-
ci v Slovenskih goricah stoji Paracenter 
Društva paraplegikov severne Štajerske, 
obdan z griči, kjer je posajena  žlahtna 
vinska trta. Prelepa sončna sobota je 
pridne kmečke roke spodbudila k obi-
ranju grozdja, paraplegike pa k izvedbi 
13. tradicionalne golažijade. Za prestižni 
naslov najboljše ekipe v kuhanju golaža 
se je potegovalo pet pokrajinskih društev 
Zveze paraplegikov Slovenije: DP jugoza-
hodne Štajerske, DP ljubljanske pokrajine, 
DP Prekmurja in Prlekije, DP Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja ter DP severne Šta-
jerske. Sodelovala pa je tudi ekipa TRINI-
TY TUNING CLUB-a: to je klub, s katerim 
naše društvo veliko sodeluje. Dve ekipi 
sta tekmovali izven konkurence, saj so 
kuhali vampe in kotlovine. 

Ob deseti uri je predsednik DPSŠ Al-
fred Lasetzky pozdravil vse navzoče 
in jim zaželel veliko uspeha pri pripra-
vi dobrot iz kotlička. Navzoč je bil tudi 
predsednik ZPS Dane Kastelic, ki je v 
pozdravnem nagovoru pohvalil tovr-
stno druženje, saj si lahko člani izmenju-
jejo izkušnje na kulinaričnem področju.

Organizator je vsaki ekipi namenil 
po 2 kg govedine, ostale sestavine za 
kuhanje golaža pa so kuharice in kuharji 
prinesli s seboj, saj je imela vsaka ekipa 
skrivni recept, s katerim je hotela doseči 
najboljšo uvrstitev. Po končanih nago-
vorih se je tekmovanje začelo zares, ku-

Najnižje vozilo (foto: Ivan Regoršek)

Lepotec (foto: Ivan Regoršek)
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harice in kuharji so veselo sekljali, rezali 
in kaj kmalu se je začel po okolici širiti 
prijeten vonj dobrot iz kotlička. Dokler 
kuharske mojstrovine niso bile nared, so 
jih kuharice in kuharji poskušali, mešali 
in jim dodajali razne začimbe. Za dobro 
vzdušje je prisotne razveseljevala Špela 
Pokeržnik z domačimi vižami na har-
moniko. Med samo prireditvijo je bila 
tudi maša, ki jo je daroval in vodil član 
DPSŠ župnik Roman Majer.

Pred samim koncem tekmovanja je 
bila imenovana tričlanska komisija (Dane 
Kastelic, Miran Jernejšek in Roman Majer), 
ki je ocenila skuhane dobrote: po okusu, 
strukturi in izgledu. Najbolj okusen golaž 
je skuhala ekipa DP Prekmurja in Pr-
lekije, drugo mesto je osvojila ekipa DP 
ljubljanske pokrajine Stare koke, tretje pa 
ekipa TRINITY TUNING CLUB. Četrto me-
sto so si prislužili Zmajčki, peto ekipa DP 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, šesto 
Preizkušeni veterani ter sedmo ekipa or-
ganizatorjev DP severne Štajerske. Kuhar-

ji ekip, ki so kuhali 
vampe in kotlovi-
no, so dokazali, da 
so pravi kuharski 
mojstri, saj ni osta-
lo prav ničesar in 
jih komisija ni mo-
gla prehvaliti. Pred 
podelitvijo sim-
boličnih nagrad 
13. golažijade je 
navzoče nagovoril 
tudi župan Sve-
te Trojice Darko 
Fras in poudaril, 

da bomo prenovo paracentra zmogli 
s skupnimi močmi. Prepričan je, da se 
bomo radi vračali v ta kotiček miru in ze-
lene oaze.

Društvo paraplegikov severne Šta-
jerske se vsem udeležencem in tekmo-
valcem iskreno zahvaljuje in jih že vabi 
na 14. golažijado v prihodnjem letu.

Janez Raišp
POZIBAVANJE BARČICE NA MORSKIH 
VALOVIH
Spet je leto naokrog, poletje se končuje 
in potrebno je bilo sprejeti odločitev o 
letošnjem izletu članov DPSŠ. Udele-
žencem je lansko druženje na morju 
ostalo v nepozabnem spominu, zato 
je bila odločitev, da bomo avanturico 
ponovili, skoraj soglasna.

Najbrž zgodnje vstajanje marsiko-
mu od nas ne dene ravno dobro, toda 
tega dne je bilo 
vse drugače, saj se 
je obetal lep dan, 
poln prijetnih do-
živetij. Sončni žarki 
so posijali izza ob-
zorja, ko se je po 
avtobusu zaslišal 
glas harmonike in 
kitare, pot nas je 
vodila proti morju. 
Ob obali v Valdoltri 
nas je čakala lad-

jica. S pomočjo spremljevalcev smo se 
vkrcali nanjo, tudi tisti, ki so se pripeljali s 
kombijem.

Šibki valovi so pozibavali barčico, 
dokler nismo odpluli. Naš košček obale 
smo si ogledovali z druge strani. Špe-
la in Robi sta skrbela za dobro voljo, 
tudi ostali smo pritegnili z bolj ali manj 
ubranim petjem. Po kakšni urici plovbe 
so motorji ugasnili, posadka pa nam je 
postregla z morskimi specialitetami in 
tradicionalno »slovenskimi« čevapčiči. 
Plavalci, ki so imeli dovolj poguma, so 
se lahko kopali, nekaj se jih je opogu-
milo ter pogrelo in razgibalo svoje kosti 
v morju, ostali smo uživali ob pogledu 
na modro morje v prijetnem klepetu in 
hladni pijači. Vse lepe stvari hitro mi-
nejo, zato smo po dobrih štirih uricah 
pripluli nazaj in se izkrcali na trdna tla. 

Z vozički se je večina odpeljala na 
»dolgo« pot do kampa v Ankaranu: 
dolgo in naporno, zato ker je sonce 
neusmiljeno pripekalo, pot pa je zelo 
razgibana. Pri društvenem bivalniku so 
nam postregli s kavico in prigrizkom, za 
kar hvala Francu in Ivanki.

Kontejner, kot mu pravimo, je v za-
dnjih dveh letih dobil povsem novo 
podobo: dodan mu je del s sanitarija-
mi, pokrit je s streho pa še kaj bi se na-
šlo. Preostanek popoldneva smo preži-
veli vsak po svoje ali v družbi prijateljev. 

Spoštovani člani, kadar se na dru-
štvu kaj dogaja, nikoli ne oklevajte, pri-
družite se nam, skupaj nam bo lepše.

Zmagovalna ekipa DP Prekmurja in Prlekije 
(foto: Ivan Regoršek)

Gasilska pri društvenem bivalniku (foto: Janez Raišp)

Komisija za ocenjevanje golaža: Dane Kastelic, Miran Jernejšek in 
Roman Majer (foto: Ivan Regoršek)
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Pred prvo tekmo so na slovesni 
otvoritvi mag. Franc Hočevar, 
svetovalec predsednika repu-

blike dr. Danila Türka za zdravstveno in 
socialno varstvo ter humanitarna vpra-
šanja, Emil Muri, predsednik ZŠIS-POK, 
Jan Berteling, predsednik IWBF in župan 
Laškega Franc Zdolšek povedali:

Mag. Franc Hočevar: »Pozdravljam 
vse zbrane v imenu predsednika repu-
blike dr. Danila Türka. V čast in zadovolj-
stvo mi je, da vas lahko pozdravim kot 
predsednik organizacijskega odbora. 
Imam lepe spomine na prvenstvo, ki 
ga je Slovenija gostila leta 1996. Prepri-
čan sem, da bo tudi letošnji dogodek 
prijeten. Vsem želim dobro počutje in 
dober rezultat, saj ste trdo delali, da ste 
se prebili v ekipo. Dobrodošli v Sloveniji! 
Srečno!«

Povzel: Jože Globokar | Slovenija je bila tudi drugič odličen organizator

SLOVENIJA IN SLOVENSKA EKIPA  
NA EP V KOŠARKI NA VOZIČKIH
Slovenija je že bila organizator evropskega prvenstva skupine B v košarki na vozičkih. 
Prvenstvo je pred šestnajstimi leti v hali Tivoli odlično pripravila Zveza paraplegikov 
Slovenije. Naša reprezentanca je takrat osvojila tretje mesto in se uvrstila v elitno A-sku-
pino, v kateri je igrala še v letih 1997, 1999 in 2003. Organizacijski odbor je tudi takrat 
vodil mag. Franc Hočevar. Tokrat je bila Zveza paraplegikov Slovenije soorganizator 13. 
evropskega prvenstva, ki je od 24. do 30. junija pod častnim pokroviteljstvom predsedni-
ka države dr. Danila Türka in generalnim pokroviteljem Thermane potekalo v Laškem.

Emil Muri, predsednik ZŠIS-POK: 
»Na tem mestu pozdravljam vse zbra-
ne. Hvala tudi za izkazano zaupanje, da 
lahko gostimo to tekmovanje. Prepričan 
sem, da je vse nared za začetek. Vsem že-
lim srečno in uspešno na tekmovanju!«

Franc Zdolšek, župan občine La-
ško: »Iskreno dobrodošli na EP v košarki 
v malem, a posebnem mestu Laškem. 
Pozdravljam tudi vse prisotne in zbrane. 
Iskreno se zahvaljujem za izkazano za-
upanje. Ponosni smo, ker gostimo tako 
tekmovanje. Naredili bomo vse, da se 
izkažemo kot dober gostitelj. Vsem pa 
želim prijetno bivanje!«

Jan Berteling, predsednik Evropske 
zveze košarke za vozičkih: »Toplo pozdra-
vljam vse zbrane v Laškem. Veseli smo, 

ker smo znova v Sloveniji, kjer nas čaka 
še en čudovit turnir. Zavedamo se, kako 
je ta pomemben za vse reprezentance. 
Na tem mestu tudi hvala vsem sponzor-
jem, ki so podprli to tekmovanje. Naj bo 
s tem tekmovanje uradno odprto!«

Slovesno otvoritev so popestrili: 
mažoretke in pihalna godba. Po njej je 

Mag. Franc Hočevar – predsednik organi-
zacijskega odbora (foto: Kosarka.si)

Franc Zdolšek – župan občine Laško (foto: 
Kosarka.si)

Emil Muri – predsednik Zveze za šport 
invalidov – POK (foto: Kosarka.si)

Jan Berteling – predsednik Evropske zveze 
košarke na vozičkih (foto: Kosarka.si)
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sledila uvodna tekma 13. evropskega 
prvenstva skupine B. Pod koše v športni 
dvorani Tri Lilije sta se zapeljali ekipa Av-
strije in ekipa gostiteljev Slovenija. 

Barve Slovenije so na tem prvenstvu 
pod vodstvom selektorja Petra Jakše-
ta in njegovega pomočnika Marjana 
Trdine zastopali: Grega Gračner (kape-
tan), Simon Gračnar, Slobodan Banjac, 
Milan Slapničar, Janez Učakar, Enes 
Musič, Boris Klep, Suad Hodžič, Nedžad 
Budimlić, David Slaček, Rudi Centrih in 
Boštjan Ceglar.

Nastopi slovenske ekipe v 
predtekmovanju
Slovenija : Avstrija – 49:48
Za obe ekipi je bila to zelo pomemb-
na tekma, zato je bilo na obeh straneh 
tudi precej nervoze. Toda Slovenija je v 
prvem polčasu narekovala tempo igre 
in ga zaključila z rezultatom 25:22. Sla-
pničar je v prvih 20 minutah prispeval 8 
točk, šest jih je dodal Slobodan Banjac. 
V nadaljevanju so si naši nabrali 7 točk 
prednosti, toda prišla je skoraj usodna 
serija 0:10 in vodstvo Avstrijcev 29:32. Do 
konca tretje četrtine so se Slovenci spet 
zbrali in povedli 35:34. V zadnji četrtini 
sta se ekipi izmenjavali v vodstvu z vr-
sto napak na obeh straneh. V 39. minuti 
je Slovenija dvakrat zapored zadela in 
tekmo dobila s tesnim rezultatom 49:48. 
Po 10 točk so dosegli Gregor Gračner, 
Milan Slapničar in Janez Učakar. 

Bosna in Hercegovina : Slovenija – 
73:31 
Favorizirana vrsta BiH je svoj sloves upra-
vičila v prvih 20 minutah. Varovanci se-
lektorja Petra Jakšeta so držali korak do 
10:10, potem pa so vajeti igre v svoje 
roke vzeli gostje, ki so iz minute v minuto 
polnili koš gostiteljev. Ob koncu prvega 
polčasa je bil rezultat že 43:16. Za našo 
ekipo je bil Elvir Modronja nerešljiva 
uganka, ki je natančno zadeval, svetla 
točka v naši vrsti pa je bil kapetan Gre-
gor Gračner. Po tekmi je selektor Peter 
Jakše povedal: »Pričakoval sem tako 
tekmo. Izgubili smo, vendar bi morali 
pokazati nekaj več želje, a smo po drugi 
strani hranili moči za Ukrajino. To je naša 
ključna tekma. Pričakujem, da nam steče 
met.«

Tekmo si je ogledal tudi košarkar 
Olimpije Goran Jagodnik in pripomnil: 
»Ogledal sem si tekmo, ki pa ni odraz 
dejanske moči Slovenije. Fantje so bili v 
krču, a sem prepričan, da bodo že nasle-
dnje tekme pokazale pravi obraz sloven-
ske ekipe, ki ji na tem mestu želim vse 
dobro v nadaljevanju tekmovanja!«

Slovenija : Ukrajina – 51:35
Naši igralci so se zavedali pomembnosti 
tekme, zato so jo zelo nervozno začeli. Po 
štirih minutah je bil rezultat 4:4. Zalegla je 
minuta odmora in razlika se je večala v 
našo korist. V drugi četrtini so varovanci 
selektorja Jakšeta dosegli 15, prejeli pa 

le eno točko. Ob polčasu je bil rezultat 
28:13. V tretji četrtini sta moštvi prikazali 
povsem enakovredno igro (11:11), v za-
dnji je bila Slovenija za dve točki boljša, 
tekmo je uspešno zaključila in si v skupini 
priborila najmanj tretje mesto.

Peter Jakše, selektor reprezentan-
ce, je po tekmi kritično pripomnil: »Zma-
gali smo, to šteje. Smo pa igrali preveč 
nervozno. To bi bila lahko trening tekma, 
saj so Ukrajinci precej slabši od nas. A 
šteje zmaga. Jutri bomo proti Franciji 
povsem neobremenjeni, saj lahko le ve-
liko dobimo in malo izgubimo.«

Janez Učakar, prvi strelec Slovenije 
je dodal: »Bilo je težko bolj, kot smo mi-
slili, da bo. V drugi četrtini je stekel met, 
v tretji pa igra. Vse, kar znamo, moramo 
pokazati proti Franciji.«

Francija : Slovenija – 77:43 
Slovenija se je 28. junija pomerila s favo-
rizirano ekipo Francije in se ji upirala tja 
do 18. minute. Nato so Francozi strli upor 
Slovenije. Ob polčasu je bil rezultat 28:19, 
zatem pa se je razlika iz minute v minuto 
povečevala. V drugem polčasu so Franco-
zi aktivirali vse sile in igrali bolj agresivno. V 
zadnjih desetih minutah so s četrtino 31:9 
prišli do prepričljive zmage – 77:43.

To tekmo si je ogledal tudi generalni 
sekretar Košarkarske zveze Slovenije Iz-
tok Rems. Dogodke je v športni dvorani 
ažurno spremljal in posredoval direktor 
spletne strani Kosarka.si Drago Perko.

Proti prvakom Francozom Slovenija ni imela možnosti za morebitno 
presenečenje. (foto: Kosarka.si)Slovenija je ostala v skupini B. (foto: Kosarka.si)
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Zveza za šport invalidov Slovenije 
– POK je v sodelovanju z Zvezo 
paraplegikov Slovenije pripra-

vila 13. evropsko prvenstvo skupine B 
v košarki na vozičkih, ki je potekalo od 
24. do 30. junija Prvenstvo je pod ča-
stnim pokroviteljstvom predsednika 
države dr. Danila Türka in generalnim 
pokroviteljem Thermana potekalo v 
športni dvorani Tri Lilije v Laškem, za 
naslov evropskega prvaka pa so se po-
tegovale ekipe iz desetih evropskih dr-
žav. Osvojila ga je Francija, ki je v finalni 
tekmi premagala BiH, bron je osvojila 
Švica, četrta je bila Hrvaška, peta Rusija, 
šesta Slovenija, sedma Češka, osma Li-
tva, deveta Avstrija, deseta pa Ukrajina. 
Organizacijski odbor je z odlično ekipo 
vodil mag. Franc Hočevar, za kar je od 
evropske zveze za izjemno organiza-
cijo prejel posebno priznanje. S soje-
njem finalne tekme pa si je svojevrstno 

Povzel: Jože Globokar | Evropsko prvenstvo skupine B v 
Laškem

FRANCIJA EVROPSKI PRVAK 
– SLOVENIJA ŠESTA
Francija in BiH napredujeta v skupino A, v skupino C se 
selita Avstrija in Ukrajina.

priznanje prislužil tudi naš sodnik Mitja 
Dečman. 

Tekma za prvo mesto
Francozi so po slabi prvi četrtini, v kate-
ri so zaostajali za šest točk, le nekoliko 
strnili svoje vrste in počasi zmanjševali 
razliko. Po treh četrtinah je bil rezultat 
46:46. V zadnji četrtini so Galski peteli-
ni dvignili krila in nasprotnika povsem 
strli. Tekmo so prepričljivo dobili z re-
zultatom 66:54. 

Tekma za tretje mesto
V boju za tretje mesto sta se udarili eki-
pi Švice in Hrvaške. Švicarji so bili razred 
zase, saj so Hrvate nadigrali z visoko 
koš razliko – 72:39. 

Tekma za peto mesto
Že v uvodu tekme je bilo jasno, da 
bodo Rusi za Slovence (pre)trd oreh. 

V vseh četrtinah so bili boljši, naši pa 
so naredili preveč napak in z ugodnih 
položajev zgrešili preveč košev. Rusi so 
seveda te napake s pridom izkoristili. V 
drugem polčasu so naši nekako držali 
korak in se Rusom približali na dve točki 
razlike, nato pa so ruski igralci tehtnico 
prevesili na svojo stran. V slovenski vrsti 
se je izkazal kapetan Gregor Gračner 
(16 točk), pri ruski pa Andrey Litvyak 
(18). Slovenija je tekmo izgubila z rezul-
tatom 47:60. 

Tekma za sedmo mesto
Za sedmo mesto sta se pomerili ekipi 
Češke in Litve. Čehi so Litvo premagali 
z rezultatom 54:50. Igralci Litve so tek-
mo izgubili v katastrofalno slabi tretji 
četrtini (9:21).

Tekma za deveto mesto
Deveto mesto so si z zmago nad Ukra-
jino priigrali Avstrijci. Tekmo so dobili z 
rezultatom 71:47.

Ob slovesnem zaključku je udeležen-
ce med drugim nagovoril predsednik 
republike dr. Danilo Türk in poudaril 
pomen invalidskega športa, ki udejanja 
vrednote združevanja, sožitja in solidar-
nosti. Pripomnil je, da v letošnjem letu vsi 
živimo z olimpijskimi in paraolimpijskimi 
igrami; organizatorjem je čestital za do-
bro pripravljeno prvenstvo, športnikom 
pa za njihove rezultate in sodelovanje. 
Predsednik Zveze paraplegikov Slove-

Pokal za šesto mesto je prejela ekipa Slovenije. (foto: Kosarka.si)
Predsednik Evropske zveze Jan Berteling in mag. Franc Hočevar s 
priznanjem za odlično organizacijo prvenstva (foto: Kosarka.si)
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nije Dane Kastelic je ob tej priložnosti 
povedal: »Prihajam iz invalidske organi-
zacije, kjer je največ vrhunskih športnikov 
invalidov. Zato bomo pri Zvezi paraplegi-
kov Slovenije tudi v prihodnje podpirali 
razvoj športa, saj se zavedamo pozitivne-
ga pomena, ki ga šport prinese v življe-
nje paraplegikov in tetraplegikov. Naša 
organizacija je tesno povezana s košarko 
na vozičkih, saj že šesto sezono organizi-
ramo in vodimo regionalno ligo, kamor 
je vključenih šest držav naše soseščine in 
jugovzhodne Evrope. Tokrat smo imeli v 
slovenskem prostoru priložnost videti še 
posebej kvalitetno igro košarke na vozič-
kih. Prepričan sem, da so gledalci uživali 
ob ogledu tekem, to pa tudi po zaslugi 
ekipe kosarka.si, ki je poskrbela za spletni 
prenos in sporočanje javnosti. Zahvalju-
jem se vsem tekmovalcem, ki ste na tem 
prvenstvu nastopili za svoje reprezentan-
ce. S svojim igranjem dajete vzgled in ste 
promotorji športa v svojih sredinah.«

Medalje in pokale so poleg pred-
sednika RS dr. Danila Türka podeljevali 
še:  predsednica svetovne zveze ko-
šarke na vozičkih Maurine Orchard, 
predsednik evropske zveze košarke 
na vozičkih Jan Berteling, tehnični 
delegat Rainhold Scherffner, pred-
sednik organizacijskega odbora mag. 

Zaključek 13. Evropskega prvenstva skupine B (foto: Kosarka.si)

Franc Hočevar, član organizacijskega 
odbora Žarko Tomšič, predsednik 
ZŠIS-POK Emil Muri in njegov name-
stnik Jože Okoren ter župan občine 
Laško Franc Zdolšek.

Dogodke je v športni dvorani ažur-
no spremljal in posredoval direktor 
spletne strani Kosarka.si Drago Perko. 

V imenu glavnega organizatorja 
lige je udeležence nagovoril 
predsednik ZPS Dane Kaste-

lic. Povedal je, da bo Zveza paraplegi-
kov Slovenije tudi v naslednji sezoni 
podpirala to mednarodno košarkarsko 

Jože Globokar | Regionalna liga v košarki na vozičkih

PRIPRAVA NA NOVO 
SEZONO 
V prostorih organizatorja Zveze paraplegikov Slovenije so 
se v juniju na delovnem sestanku zbrali vodje reprezen-
tanc, tehnični delegat, predsednik Zveze in vodja lige ter 
pričeli s pripravami na novo sezono regionalne lige v ko-
šarki na vozičkih. Pregledali in obravnavali so rezultate 
dela v pretekli sezoni in sprejeli odločitve, ki bodo krojile 
potek in izvedbo lige v sezoni 2012/2013. 

tekmovanje in da pričakuje podobno 
izvedbo kot v sezoni 2011/2012.

O poteku in izvedbi lige v sezoni 
2011/2012 so poročali: delegat lige Milan 
Lukan, delegat sodnikov Žarko Tomšič 
in vodja lige Gregor Gračner. Po pregle-

du celotnih rezultatov organizacijskega 
dela je vodja lige ocenil, da je bila prete-
kla sezona uspešna. Svoje pripombe so 
dali tudi predstavniki posamičnih ekip. 
Zaradi različnih dvigov cen in boljše kva-
litete lige finančno poročilo za preteklo 
sezono izkazuje primanjkljaj, kar pa se v 
prihodnji sezoni ne sme ponoviti, zato 
so povišali kotizacijo in sprejeli finančni 
plan. V nadaljevanju sestanka so sprejeli 
pravila, ki bodo urejala izvajanje lige (dol-
žnosti vodstva lige in predstavnikov ekip). 
Tekmovanje bo potekalo po ustaljenem 
sistemu. Torej po pravilih IWBF za ekipe 
s 14,5 igralnimi točkami in po turnirskem 
Bergerjevem sistemu. Vsaka sodelujoča 
ekipa bo morala zagotoviti sodnika. Na 
sestanku so sklenili, da bodo ob zaključ-
ku tekmovanja razglasili le najkoristnejšo 
peterko tekmovanja, ne pa tudi najboljše-
ga strelca. Ligo bo tudi v prihodnje vodil 
Gregor Gračner, delegat lige bo ponovno 
Milan Lukan, delegat sodnikov pa ostaja 
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Predstavniki lige so usklajevali tudi potek tekmovanja. (foto: Arhiv ZPS)

Žarko Tomšič. Polfinalne tekme bo orga-
niziral klub 3K Sarajevo, finalna srečanja 
pa organizator lige v Sloveniji. 

V sezoni 2012/2013 bodo v skupini A 
tekmovale: KKI Vrbas iz Banjaluke, KKK 3K 
Sarajevo iz Sarajeva (obe BIH) in RSV Karn-
ten iz Celovca (A). Prvi krog tekem bo 10. 
novembra 2012 pripravila RSV Karnten, 
drugega pa 27. januarja 2013 KKI Vrbas.

V skupini B bodo nastopile: KIK Sana 
iz Sanskega Mosta (BIH), KK Zagreb iz Za-
greba (HR) in Slovenija – ZŠI-POK (SLO). 
Prvi krog bo 11. novembra  2012 organi-
zirala KK Zagreb, drugega pa 26. januarja 
2013 KIK Sana.

Polfinalne tekme bo 2. marca 2013 

organiziral klub 3K Sarajevo, finalna sre-
čanja pa 13. aprila organizator lige v 

Sloveniji. Glavni pokrovitelj lige bo Nova 
ljubljanska banka, medijski pa Kosarka.si

Pod okriljem Zveze za šport in-
validov Slovenije – POK so bar-
ve Slovenije branili: Jože Flere 

(DP-CE), Tanja Cerkvenik (DP-LJ) in Ta-
tjana Majcen Ljubič (DP-MB). To je bilo 
zadnje tekmovanje pred londonskimi 
paraolimpijskimi igrami. Vremenski 
pogoji na Nizozemskem so bili zelo 
slabi, saj sta nastope spremljala dež in 
hladno vreme (14 stopinj). 

Naš najboljši atlet iz DP jugozaho-
dne Štajerske Jože Flere (F51) je v metu 
diska zasedel drugo mesto. Jože, ki se v 
metu diska lahko pohvali s svetovnim 
rekordom (11,98 m), je nastopil tudi v 
metu kija in z metom 18,81 m osvojil 
bronasto kolajno. V nadaljevanju tek-
movanja se je Slovenija še enkrat vpisala 
med dobitnike medalj. V suvanju krogle 
sta nastopili Tatjana Majcen Ljubič in 
Tanja Cerkvenik. V kombinirani kon-

Jože Globokar | Na evropskem prvenstvu za naše atlete tri kolajne

USPEH FLERETA DOPOLNILA MAJCNOVA
V Stadskanaalu na Nizozemskem je od 24. do 28. junija potekalo Evropsko prvenstvo za 
atlete invalide. 

kurenci F54/55/56 je Tatjana z dolžino 
6,30 m osvojila bronasto kolajno. Tanji se 

met žal ni posrečil in je z razdaljo 5,81m 
dosegla 10. mesto. 

Naši atleti na evropskem prvenstvu (foto: Arhiv ZPS)
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Naše največje atletsko tekmo-
vanje je Zveza paraplegikov 
Slovenije v koordinaciji z DP 

Istre in Krasa ter soorganizaciji ZŠIS pri-
pravila 29. septembra na atletskem sta-
dionu Bonifika v Kopru, nastopili pa so 
športnice in športniki iz vseh devetih 
pokrajinskih društev Zveze.

Športnike je nagovoril, nato pa 
tekmovanje odprl predsednik Zveze 
paraplegikov Dane Kastelic. Atletinje 
in atleti so na tekmovališčih tekmovali 
v skupinah F51-F52-F53-F54-F55-F56-
T51-T52-T53 in veterani, v moški in žen-
ski konkurenci, tekmovanje pa je hkrati 
štelo tudi za uvrstitve na državnem pr-
venstvu para- in tetraplegikov.  

Atletinje in atleti so se najprej po-
merili v metu kopja, diska ali kija ter su-
vanju krogle, nato pa še v hitrostnih vo-
žnjah na 100, 200 in 400 m. Tekmovali 
so tudi v dveh memorialnih vožnjah: s 
standardnimi vozički na 100 m v spo-
min na prof. Bojana Hrovatina ter s 
specialnimi vozički na 800 m v spomin 

Jože Globokar | Hrovatinov memorial z mednarodno udeležbo

POKAL OSVOJILA EKIPA DP 
JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE
Na tokratnem 43. spominskem tekmovanju prof. Bojana 
Hrovatina sta v ekipnem meddržavnem tekmovanju na-
stopili tudi ekipi iz Bosne in Hercegovine ter Srbije.

na našega velikega prijatelja in novinar-
ja Henrika Übeleisa. Tudi tokrat so se 
na tekmovanju atletom paraplegikom 
in tetraplegikom pridružili slepi in sla-
bovidni atleti, ki so tekmovali v moški 
in ženski konkurenci.

Na meddržavnem tekmovanju v 
četveroboju (krogla, disk, kopje/kij, 
100m) je z 9.716,05 točk premočno 
zmagala Slovenija, druga je bila eki-
pa Srbije, ki je zbrala 4.376,82, tretja 
pa Konfederacija BiH z 2.074,19 točk. 
V ekipi štirih tekmovalcev je morala 
biti ženska tekmovalka in atlet tetra-
plegik.

Razglasitev rezultatov, podelitev 
medalj in pokalov je po zaključku 
tekmovanja potekala v domu para-
plegikov v Pacugu. Ob tej priložnosti 

so podelili tudi pokale zmagovalnim 
ekipam ligaškega atletskega tekmo-
vanja. Zmagovalni in prehodni po-
kal je osvojila ekipa DP jugozahodne 
Štajerske (17.356,29), ki je že vrsto let 
nepremagljiva, druga je bila ekipa 
DP Koroške (15.907,15), tretja DP lju-
bljanske pokrajine (10.334,24), četrta 
DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
(6.385,77), peta kombinirana ekipa DP 
severne Primorske ter DP Istre in Krasa 
(5.046,12), šesta DP Prekmurja in Prle-
kije (2.175,35), sedma pa DP severne 
Štajerske (1.682,50).

Medalje in pokale so podelili: pred-
sednik ZPS Dane Kastelic, vodja športa 
pri ZPS Gregor Gračner in predstav-
nik ZŠIS Primož Jeralič. Tekmovanje 
je medijsko podprl radio CAPRIS.

Najstarejši tekmovalec po stažu - tudi na
POI v Heidelbergu (foto: Arhiv ZPS)

Premočna zmaga naše ekipe v meddržv-
nem nastopu (foto: Arhiv ZPS)

Srbska, slovenska in ekipa BiH (foto: Arhiv ZPS)
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V športnem ribolovu s plovcem je 
po petih krogih najboljši rezultat dosegla 
ekipa DP Maribor (41), drugo mesto je 
osvojila DP Murska Sobota (45), tretje DP 
Celje (46), četrto DP Slovenj Gradec (70), 
peto DP Novo mesto (74), šesto DP Koper 
(78), sedmo pa DP Ljubljana (94). V posa-
mični konkurenci je naslov najboljšega 
ribiča osvojil Rudi Centrih DP-CE (4), drugi 
je bil Miran Jernejšek DP-CE (7), tretji pa 
z enakim številom točk, vendar manjšim 
ulovom, tetraplegik Slavko Dunaj DP-MS 
(7). Tekmovalo je 27 ribičev paraplegikov 
in tetraplegikov iz sedmih pokrajinskih 
društev Zveze paraplegikov Slovenije.

Pokale je ekipam ob zaključnem 
tekmovanju, ki ga je ob bajerju v Zalo-
gu pri Ljubljani pripravilo DP ljubljanske 
pokrajine, podelil vodja športa pri Zvezi 
paraplegikov Slovenije Gregor Gračner.

V letošnji tekmovalni ribiški ligi so se ribiči paraplegiki in tetraplegiki pomerili v petih krogih. 
Prvega je pripravilo DP Prekmurja in Prlekije, drugega DP Koroške, tretjega DP Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja, četrtega DP severne Štajerske, petega pa DP ljubljanske pokrajine.

3. kolo lige ZPS v ribolovu - na ribniku 
Brestanica
30. maja, na sončno sredino jutro, 
smo pri Društvu paraplegikov Dolenj-
ske, Bele krajine in Posavja organizirali 
tretje kolo lige ZPS v lovu s plovcem. 
Tekmovanje se je odvijalo pri ribniku 
Brestanica. 

Pred začetkom smo kot ponavadi 
razdelili manjše okrepčilo (sendvič in 
pijačo) ter nato žrebali ribolovna mesta. 
Sledila je namestitev ob vodi in priprava 
potrebščin. Na znak smo začeli s triurno 
tekmo. Po končanem tekmovanju so 
sodniki stehtali količino rib, vse skupaj 
sešteli in spisali rezultate. Pospravili smo 
opremo ter se posedli na teraso gosti-
šča Ribnik, ki je v krasnem okolju zraven 
vode. Ob obilnem kosilu je naš športni 
referent Mirko Sintič razglasil rezultate in 
nam zaželel dober tek.

5. kolo lige - na bajerju v Zalogu
Društvo paraplegikov ljubljanske pokra-
jine in Ribiška družina Vevče sta 3. julija 

Jože Globokar | Ribiči paraplegiki so s petim krogom zaključili ribolovno sezono

EKIPNA ZMAGA MARIBORČANOM

Zaradi hude vročine je bil ulov skromen. 
(foto: Arhiv ZPS)

ob bajerju v Zalogu pri Ljubljani pripra-
vila tekmovanje v 5. krogu ribiške lige. 
Zaključnega tekmovanja v letošnji ribo-
lovni sezoni se je udeležilo več kot 20 
ribičev iz šestih pokrajinskih društev Zve-
ze paraplegikov Slovenije. V športnem 
ribolovu s plovcem so lovili tri ure, po 
tehtanju pa ribe spustili nazaj v njihovo 
naravno okolje. Tokrat je bil zaradi slabih 
lovnih pogojev (huda vročina) ulov bolj 
skromen. V posamični konkurenci je naj-
več rib ujel Mirko Temnik (DP-CE), drugo 
mesto je osvojil Rudi Centrih (DP-CE), 
tretje pa Miran Jernejšek (DP-MB).

V ekipnem tekmovanju je prvo me-
sto osvojila ekipa DP jugozahodne Štajer-
ske, drugo DP severne Štajerske, tretje DP 
Prekmurja in Prlekije, četrto DP Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja, peto DP ljubljan-
ske pokrajine, šesto pa DP Istre in Krasa.

Ribiči paraplegiki in tetraplegiki ob zaključku ribolovne sezone (foto: Arhiv ZPS)
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Trije atleti in trije šahisti iz treh pokrajinskih društev Zveze pa-
raplegikov Slovenije so 9. junija nastopili na IX. športnih igrah 
paraplegikov in obolelih za otroško paralizo v Sarajevu.

Na tradicionalnem tekmovanju 
so atleti tekmovali v tekaških 
disciplinah na 100, 200 in 400 

m (vožnje z navadnimi vozički), metalnih 
disciplinah (met kopja, diska ter suvanje 
krogle) in ekipnem šahovskem turnirju. 
Slovenijo so na igrah zastopali: atleti Aleš 
Povše, Zoran Štruclin (oba DP-CE) in Šte-
fan Glavan (DP-LJ) ter šahisti Aleksander 
Kandorfer (DP-CE), Anica Radej (DP-NM) 
in Ljubiša Gajič (DP-LJ). Atleti so tekmova-
li na olimpijskem stadionu Asima Ferha-
tovića na Koševu, kjer so leta 1984 prižgali 
olimpijski ogenj štirinajstih zimskih iger.

Med atleti je Aleš Povše (T52) v hi-

Jože Globokar | IX. športne igre paraplegikov in obolelih za 
otroško paralizo

ATLETI IN ŠAHISTI NA 
ŠPORTNIH IGRAH

trostni vožnji na 400 m osvojil drugo, 
v vožnji na 100 in 200 metrov pa tretje 
mesto. Štefan Glavan (T54), ki je prav tako 
tekmoval v hitrostnih vožnjah, je na 100 
m osvojil bronasto kolajno. Zoran Štruclin 
(F54) je tekmoval v metu diska, kopja in 
suvanju krogle. Po odličjih ni posegel.

Šahisti so se na črno-belih poljih 
pomerili v ekipnem tekmovanju, kjer so 
naši predstavniki med sedmimi ekipami 
osvojili četrto mesto. Glede na močno 
konkurenco je to kar velik uspeh.

Športne igre je vzorno pripravilo Dru-
štvo paraplegikov in obolelih za otroško 
paralizo iz Sarajeva.

Pod okriljem Zveze za šport invali-
dov – Paraolimpijski komite (ZŠIS-
POK) je 23. junija v Hotemežu 

blizu Radeč potekalo državno prvenstvo 
v športnem ribolovu s plovcem. V orga-
nizaciji Ribiške družine Radeče se je v treh 
razredih (moški stoje – NAC, ženske sto-
je – NAC ter moški sede – paraplegiki in 
tetraplegiki) pomerilo 60 ribičev invalidov.

Med dvajsetimi paraplegiki in tetra-
plegiki je naslov državnega prvaka osvojil 
Rudi Centrih (DP-CE), drugi je bil Franc 
Simonič (DP-MB), tretji Franc Borovnjak 
(DP-MS), četrti Boštjan Javernik (DP-SG), 
peti Slavko Dunaj (DP-MS), naprej pa: 
Alojz Jeromel (DP-SG), Mirko Temnik (DP-
CE), Leon Jurkovič (DP-MS), Marjan Pušljar 
(DP-LJ), Gašper Pecek (DP-NM), Peter Kralj 
(DP-LJ), Zoran Štruclin (DP-CE), Bogdan 
Petek (DP-MB), Zdenko Lilek (DP-MB), 
Tine Gorenc (DP-NM), Zoran Božinovski 
(DP-KP), Brane Urbanija (DP-LJ), Boško Bo-
žič (DP-KP), Željko Geci (DP-KP) in Miran 
Jernejšek (DP-MB). Za pravilen potek tek-
movanja je skrbel sodnik Franc Jug.

Jože Globokar | Državno pr-
venstvo v športnem ribolovu

RUDI CENTRIH 
– DRŽAVNI
PRVAK

Rudi Centrih (foto: Arhiv DPLJ)

V francoskem mestu Nantes je 
od 13. do 17. junija potekalo 
odprto prvenstvo Francije v 

namiznem tenisu. Barve Slovenije je 
pod vodstvom trenerja Darka Kojadi-
noviča zastopala Andreja Dolinar. V 
prvih dneh tekmovanja, ko so se od-

Jože Globokar | Odprto 
prvenstvo Francije v nami-
znem tenisu

ZA DOLINARJEVO 
ZLATA IN BRONASTA 
KOLAJNA

vijali posamični boji, je Andreja v zdru-
ženi skupini 3 in 4 osvojila prvo mesto. 
V finalni tekmi je z rezultatom 3:2 pre-
magala Italijanko Brunelli. V ekipni kon-
kurenci združene skupine 4 in 5 je boje 
nadaljevala v paru z Avstrijko Heike Kol-
ler. Osvojili sta bronasto odličje.
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V prostorih društev paraplegikov Slovenije so se 20. sep-
tembra na delovnem sestanku zbrali športni referenti iz 
vseh devetih pokrajinskih društev. 

Nagovoril jih je predsednik 
Zveze Dane Kastelic in 
med drugim poudaril: »Po 

zadnji anketi se s športom rekreativ-
no ali tekmovalno ukvarja več kot ena 
četrtina paraplegikov in tetraplegikov, 
za kar imate velike zasluge referenti 
v društvih. Še posebej mlade člane 
je treba zainteresirati, da se aktivno 
ali vsaj rekreativno vključijo v špor-
tno udejstvovanje. Širina športnih 
panog je velika, dodatni zalogaj pa 
predstavlja regionalna liga, ki jo vodi 
naša Zveza. Vaša prizadevanja, ki jih 
vlagate, bodo poplačana z rezultati in 
občutkom, da ste nekaj koristnega in 
dobrega naredili za sočlana.« 

V obsežnem dnevnem redu so 
udeleženci sestanka najprej razpra-
vljali o dosedanjih letošnjih športnih 
dogodkih, nato pa sprejeli smernice 
za nadaljnje delo v sezoni 2012/2013. 
Določili so tudi vodje posamičnih pa-
nog, ki bodo zadolženi za organizacijo 
in izvedbo tekmovanj. Atletiko bo vodil 
Janez Hudej, košarko, namizni tenis in 
regionalno ligo Gregor Gračner, ročno 
kolesarstvo Primož Jeralič, tenis Sašo 
Rink, smučanje Gal Jakič, streljanje in 
kegljanje Robert Žerovnik, biljard Matej 
Brajkovič, veslanje Jovita Jeglič, športni 
ribolov Rudi Centrih, avto rally Franc 
Borovnjak, šah pa Milan Zlobko. 

Vodja športa pri ZPS Gregor 
Gračner, ki je srečanje vodil, je refe-
rente opozoril, da morajo v svojih dru-

Jože Globokar | Delovno srečanje športnih referentov Zveze

TEŽKO USKLAJEVANJE 
ŠPORTNEGA KOLEDARJA

štvih narediti več za razvoj in oživitev 
vseh športnih panog, za katere člani 
pokažejo vsaj nekaj zanimanja. Vsak 
referent je izčrpno poročal o športnih 
aktivnostih v svojem društvu, nato pa 
so skupaj in z zgledi skušali poiskati 
rešitve, da bi šport bolj zaživel prav v 
vseh društvih. Iz poročil je razvidno, 
da je posebej pri mladih zanimanje za 
športno-rekreativno dejavnost slabo. 
To pa ni dobro, saj šport in športna 
rekreacija odločilno vplivata na zdravo 
ter kvalitetno življenje paraplegikov in 
tetraplegikov.

V nadaljevanju so govorili o liga-
škem tekmovanju. Imamo jih kar šest: 
košarka, kegljanje, atletika, ribolov, stre-

ljanje in šah. Da bi v ligaško tekmovanje 
vključili še kakšno dodatno panogo, ne 
bi bilo smotrno. Razpravljali so tudi o 
pridobivanju sponzorskih sredstev, ki 
naj bi jih organizatorji ligaških in me-
morialnih tekmovanj skušali pridobiti.

Srečanje referentov je bilo po-
membno predvsem zaradi usklajeva-
nja urnika tekmovanj. Uskladiti urnik 
toliko ligaških in memorialnih tek-
movanj vseh devetih društev je zelo 
težko, saj so za tovrstna tekmovanja 
najbolj primerne sobote, ker veliko 
športnikov tekmuje v različnih pano-
gah na različnih krajih. Za nameček se 
je treba prilagoditi še državnim prven-
stvom ter mednarodni ligi v košarki. 
Tudi ta tekmovanja ponavadi poteka-
jo ob sobotah.

Po dolgotrajnem usklajevanju in 
popravljanju datumov so le uspeli 
sestaviti urnik. In v sezoni 2012/2013 
se nam obeta pestro dogajanje na 
področju športa paraplegikov ter te-
traplegikov. Sklenili so tudi, da zaradi 
večje konkurence v skupini veteranov 
mejo s šestdesetih spustijo na petin-
petdeset let, s športnimi nastopi pa 
bodo športniki popestrili tudi Dan pa-
raplegikov.

Srečanje športnih referentov na Zvezi (foto: Arhiv ZPS)
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Gregor Gračner

KOLEDAR TEKMOVANJ ZA SEZONO 2012/13 
DATUM PANOGA KRAJ ORGANIZATOR PRIREDITEV

06.10. 2012 kegljanje KOČEVJE DP Ljubljana meddruštveno srečanje / 60 lučajev
02.11. 2012 kegljanje RADENCI DP Murska Sobota 1. kolo lige / 120 lučajev
23.11. 2012 kegljanje  MARIBOR DP Maribor 2. kolo lige / 120 lučajev
18.01. 2013 kegljanje ŠKOFJA LOKA DP Kranj meddruštveno srečanje /60 lučajev
01.02. 2013 kegljanje KOPER DP Koper meddruštveno srečanje /  60 lučajev
02.03. 2013 kegljanje RAVNE na KOROŠKEM DP Slovenj Gradec 3. kolo lige / 120 lučajev (DP ekipno - ZPS)
15.03. 2013 kegljanje CELJE DP Celje 4. kolo lige / 120 lučajev (veterani DP)
3. 4. 2013 kegljanje GORICA DP Nova Gorica meddruštveno srečanje /  120 lučajev
16. 4. 2013 dan športa LJUBLJANA ZPS paraplegiki in šport
20. 4. 2013 kegljanje DOMŽALE DP Ljubljana meddruštveno srečanje /  120 lučajev
maj  2013 kegljanje CELJE ZŠIS – POK državno prvenstvo / 120 lučajev

16. 11. 2012 streljanje ANKARAN DP Koper 1. kolo lige
1. 12. 2012 streljanje VIDEM- DOBREPOLJE DP Ljubljana 2. kolo lige
8. 2. 2013 streljanje PTUJ DP Maribor 3. kolo lige

25. 3. 2013 streljanje MURSKA SOBOTA DP Murska Sobota 4. kolo lige in DP v ekipnem tekmovanju
april  2013 streljanje SPOROČENO KASNEJE ZŠIS – POK državno prvenstvo
25. 4. 2013 šp. ribolov BRESTANICA DP Novo mesto 1. kolo lige
1. 5. 2013 šp. ribolov VOGERŠČEK DP Koper 2. kolo lige
6. 5.2013 šp. ribolov GRADIŠČE DP Murska Sobota memorial Ivana Peršaka

23. 5. 2013 šp. ribolov ZALOG DP Ljubljana 3. kolo lige
4. 6. 2013 šp. ribolov RADEČE DP Celje 4. kolo lige
18. 6. 2013 šp. ribolov BRDINJE DP Slovenj Gradec 5. kolo lige
13. 9. 2013 šp. ribolov METLIKA DP Novo mesto memorial V. Čurčija
junij2013 šp. ribolov SLOVENIJA ZŠIS-POK državno prvenstvo

20.10. 2012 košarka RIBNICA DP Mercator Ljubljana 1. kolo lige
17. 11. 2012 košarka SLOVENJSKE KONJICE DP Celje 2. kolo lige
5. 1. 2013 košarka SODRAŽICA DP Ljubljana novoletni turnir

8. 12. 2012 košarka STRAHINJ DP Kranj 3. kolo lige
19. 1. 2013 košarka NOVO MESTO DP Novo mesto 4. kolo lige
16. 2. 2013 košarka MARIBOR DP Maribor 5. kolo lige
6. 4. 2013 košarka STRAHINJ DP Kranj 3. mednarodni  turnir

23. 3. 2013 košarka SLOVENIJA ZŠIS-POK PLAY OFF
18. 5. 2013 košarka LUCIJA ZPS POKAL ZVEZE
10. 11. 2012 košarka CELOVEC RSV Karnten 1. kolo regionalne lige A-skupina
27. 1. 2013 košarka BANJA LUKA KKI Vrbas 2. kolo regionalne lige A-skupina 
11. 11. 2012 košarka ZAGREB KK  »Zagreb« 1. kolo regionalne  lige B-skupine
26. 1. 2013 košarka SANSKI MOST KIK »Sana« 2. kolo regionalne  lige B-skupina
2. 3. 2013 košarka SARAJEVO KKK »3K Sarajevo« polfinale regionalne lige
13. 4. 2013 košarka LJUBLJANA ZŠIS-POK FINALE regionalne lige

10. - 12. 5. 2013 košarka LJUBLJANA DP Ljubljana Pogačnikov memorial
21. - 23. 6. 2013 košarka MARIBOR DP Maribor 14. parabasket

19. 10. 2012 šah KOPER DP Koper 1. kolo lige
 november 2012 šah SLOVENIJA ZŠIS-POK DP hitropotezni – ekipno

7. 12. 2012 šah PONIKVE DP Ljubljana 2. kolo lige
22. 2. 2013 šah MARIBOR DP Maribor 3. kolo lige

 marec 2013 šah SLOVENIJA ZŠIS-POK DP hitropotezni posam.
9. 5. 2013 šah NOVO MESTO DP Novo mesto 18. memorial Jožeta Radeja (4. kolo lige)

 23. 5. 2013 šah CELJE DP  Celje meddruštveno tekmovanje
  17. 5. 2013 atletika MARIBOR DP Maribor 1. kolo lige
  31. 5. 2013 atletika NOVA GORICA DP Nova Gorica 2. kolo lige
  7. 6. 2013 atletika CELJE DP Celje 3. kolo lige

  21. 6. 2013 atletika SLOVENJ GRADEC DP Slovenj Gradec 4. kolo lige
 14. 9. 2013 atletika MARIBOR ZPS 44. memorial prof. Bojana Hrovatina
  29. 4. 2013 kolesarstvo KRKA KK Adria Mobil maraton po dolini Krke
 18. 5. 2013 kolesarstvo RADENCI ŠD Radenci 33. maraton treh src
 10. 6. 2013 kolesarstvo LJUBLJANA KD Življenje (KK Rog maraton Franja BTC City

 23. - 25. 8. 2013 kolesarstvo MORAVCI Udobno po svetu handbike vikend
 26. 10. 2013 kolesarstvo LJUBLJANA MOL 18. ljubljanski maraton

 29. - 31. 1.2013 smučanje KRANJSKA GORA ZPS 5. smučarski kamp
februar 2013 smučanje SLOVENIJA ZŠIS-POK državno prvenstvo

 oktober 2012 tenis ŠENČUR DP Kranj turnir mešanih dvojic
maj 2013 tenis LAŠKO Thermana d.d. turnir mešanih dvojic
junij 2013 tenis ŠENČUR ZŠIS-POK državno prvenstvo
 14. 9. 2013 avtorally SEBEBORCI DP Murska Sobota meddruštveno tekmovanje

  februar 2013 biljard CELJE ZPS meddruštveni turnir
  februar 2013 namizni tenis sporočeno kasneje ZPS meddruštveni turnir

  junij 2013 namizni tenis SLOVENIJA ZŠIS-POK državno prvenstvo
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Konjiški bazen je že deveto poletje zapored za en dan gostil gibalno ovirane osebe in 
jim ponudil možnost, da vsaj za kratek čas zamenjajo invalidski voziček za kakšno dru-
go sredstvo, ki prav tako služi premikanju.

Kljub slabi vremenski napove-
di se je 13. julija na konjiškem 
bazenu zbralo skoraj štiride-

set gibalno oviranih oseb iz Slovenije, 
Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovi-
ne. Izmenjali so si izkušnje in preskusili 
novosti, ki omogočajo še kaj več kot le 
sedenje na invalidskem vozičku.

Pobudnika akcije Plavalni klub Slo-
venske Konjice in Društvo paraplegikov 
jugozahodne Štajerske sta ob pomo-
či upravljavca mestnega kopališča in 
Zveze paraplegikov Slovenije pripravila 
zanimiv dogodek, kjer ni manjkalo no-
vosti. Tako so lahko zbrani kot prvi v ja-
dranski regiji preizkusili A.P. Valves 

Branko Ravnak | 9. mednarodni dan brez vozička

VEČ KOT LE SEDENJE  
NA INVALIDSKEM VOZIČKU

Buddy Travelwing sub three zero, 
ki velja za novost na področju potaplja-
ške opreme. Kompenzator plovnosti je 
namenjen neinvalidnim potapljačem, 
vendar so jih tokrat prehiteli potapljači 
invalidi. Po praktičnem preizkusu so bili 
nad njim zelo navdušeni. 

Poleg testiranja opreme in izme-
njave izkušenj je Dan brez vozička po-
memben predvsem za tiste, ki so kra-
tek čas na invalidskem vozičku, saj se 
lahko srečajo z aktivnostmi, za katere 
v veliki večini niti slišali niso, kaj šele da 
bi jih preizkusili. Potapljanje je le ena 
od njih in tako smo letos kar dvojico 
novincev popeljali pod gladino konji-

Ob bazenu mestnega kopališča v Slovenskih Konjicah (foto: Arhiv DPJZŠ)

škega bazena. Poleg ročnih koles, ki 
jih je bilo možno peljati (kar je z ve-
seljem storil tudi direktor Zavoda za 
šport Slovenske Konjice), so udeležen-
ci spoznali nov šport – wakeboard, ki 
je med gibalno oviranimi na pohodu. 
Predstavil ga je David Razboršek, ki 
ga je spoznal na Krku, kjer je v bližnji 
okolici edini poligon za to vrsto dejav-
nosti. 

Kljub kislemu vremenu so se ude-
leženci razšli v poznih večernih urah z 
obljubo, da se naslednje poletje zno-
va srečajo v še večjem številu in spet 
s kakšno posebnostjo, ki bo poživila 
dogodek. 
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ga obogatila »grajski gospod in gospa«. 
In to v pravem pomenu besede! Lastnik 
gradu Peter Pirnat je namreč ob kla-
virski spremljavi žene najprej zapel nekaj 
narodnih pesmi, ob zaključku pa nekaj 
odlomkov iz opernih arij.

Ob zaključku projekta so 18. sep-
tembra v goriški knjižnici Franceta Bevka 
pripravili tiskovno konferenco in kulturni 
nastop sedmih slušateljev delavnice kre-
ativnega in ustvarjalnega pisanja, ki je 
potekala v Ljubljani. Z recitali svojih del, 
ki so po navodilih predavatelja nastajala 

na tedenskih delavnicah in doma, so se 
predstavili: Sandi in Nataša Grum, Slavko 
Trebše, Saša Žgajnar, Sabina Dermota, 
Sonja Jež  in Jože Globokar. Predstavnik 
Rotary kluba Nova Gorica Tomi Ilijaš je 
povedal, da je projekt zelo dobro uspel 
(kar si obiskovalci lahko ogledajo tudi na 
spletni strani www.knjigazavse.si) in da 
bodo udeleženci delavnic s svojim zgle-
dom k sodelovanju pritegnili tudi druge 
invalide. Slavko Trebše – Taras je ob tej 
priložnosti v knjižnici pripravil samostoj-
no razstavo mandel. 

BUČNI APLAVZI NA KULTURNIH VEČERIH
Skupina desetih udeležencev delavnic kreativnega in ustvarjalnega pisanja, ki so pote-
kale v programu projekta »Knjiga za vse«, se je s kratkimi literarnimi deli predstavila na 
kulturnih večerih.

Projekt »Knjiga za vse«, ki ga je v 
letošnjem letu pripravil Rotary 
klub Nova Gorica in je bil name-

njen usposabljanju invalidov za aktivno 
ustvarjalno delo na področju literature, 
se je zaključil. 

Pod okriljem občine Škofja Loka so 
5. junija nastopili v Sokolskem domu. S 
svojimi krajšimi literarnimi deli, ki so jih 
napisali v času literarnih delavnic, so 
po nagovoru in predstavitvi mentorice 
prof. Bernarde Pavlovec – Žumer na-
stopili: Slavko z esejem o ljubezni, Sonja 
s prozo o Guni, Tina s pesmicami o mar-
jetici in pikapolonici, Sabina s prozo o 
slepi psički Kori, Sandi, Slavko in Nataša 
s komičnim dialogom, Saša s pesmico 
o Kalimeru, Nataša z odlomkom o tašči, 
Jože pa z odlomkom iz avtobiografije. S 
pesniškim dialogom sta sodelovala še 
Veronika in Slavko, pesem Lep dan, ki 
jo je brala Nataša, so z gibalno uprizo-
ritvijo predstavile Lada, Zlatka in Sonja. 
Kulturni večer je s spremljavo na kitari 

Jože Globokar | Predstavitev literarnih del v Škofji Loki, na gradu Tuštanj in v Novi Gorici

Udeleženci delavnice so v Sokolskem domu imeli svoj krstni nastop. (foto: Arhiv ZPS)

Ob zaključku projekta v Novi Gorici (foto: 
Arhiv ZPS)

popestrila slikarka Ljudmila Turk. Kul-
turni dogodek so popestrili še z odpr-
tjem skupinske likovne razstave. V mali 
razstavni galeriji so si obiskovalci lahko 
ogledali likovna dela: Dragice Sušanj, 
Tine Pavlovič (štipendistki mednaro-
dnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti 
ali nogami), Irme Pervanja, Sonje Jež, 
Danice Aščič, Nežike Kobal, Borisa Štera, 
Matjaža Volka, Primoža Grebenjaka in 
Jožefa Bizjaka. Udeležence kulturnega 
dogodka sta nagovorila: predstavnik 
Rotary cluba Škofja Loka Andrej Šubic, 
dr. med., in župan mag. Miha Ješe, ki je 
razstavo tudi odprl. 

S podobnim programom so 26. juli-
ja na gradu Tuštanj pri Moravčah pope-
strili srečanje Medgeneracijskega dru-
štva »Jesenski cvet«, ki je za svoje člane 
pripravilo poletno srečanje. Na grajskem 
dvorišču se jih je zbralo skoraj sto, ki so 
z bučnim aplavzom nagradili prav vsak 
nastop. Srečanje je popestril tudi mladi 
harmonikar Blaž Koš, še posebej pa sta 
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umetniško delo. Likovna dela na razsta-
vi je ocenila akademska slikarka Terezi-
ja Bastelj, odprl pa jo je župan občine 
Ljubno Franjo Naraločnik. Razstava je 
bila mednarodna, saj se je je udeležil 
tudi član VDMFK in član Zavoda ARS 
VIVA Itzak Adir iz Izraela.

Delavnica in razstava sta ob pomo-
či domačega likovnega društva odlič-
no uspeli. Gostoljubje in prijaznost 
Rupnikovih ter domačinov sta bila iz-
jemna.

... V PINETI
V septembru smo bili slikarji nadvse ak-
tivni. Po komaj končanih Dnevih kulture 
v Pacugu smo se že odpravili v Pineto, 
kjer je od 12. do 21. septembra poteka-
la desetdnevna slikarska kolonija. Sprva 
deževni dnevi so se kmalu umaknili 
sončnim žarkom in Pineta je poletno 
oživela. Kolonije smo se udeležili: Silvo 
Mehle, Vojko Gašperut, Zorica Razbor-
šek, Miran Jernejšek, Franc Ekart, Jožica 
Ameršek, Damjan Rogelj, Dragica Su-
šanj in Tina Pavlovič z našimi spremlje-
valkami in ženami – odličnimi kuharica-
mi. Kolonijo je vodil in slikarsko usmerjal 
naš večletni mentor Rasso Causevig. Kot 
vedno smo poskušali čim več znanja 
osvojiti in ga prenesti na platno. Nasta-
jala so nova umetniška dela, kakšna, pa 
je bila pozitivna kritika mimoidočih. Ta-
kšne in podobne večdnevne delavnice 
so izredno dobrodošle, saj se v tem času 
popolnoma posvetimo slikanju in med 
seboj tudi izmenjamo ideje.

USTVARJALI ...
Poletni meseci so za likovnike Zveze paraplegikov Slove-
nije minili v ustvarjalnem duhu, saj so pridno vrteli čopiče 
v primorskem in štajerskem okolišu, na koncu pa še v Istri.

... NA TOLMINSKEM KONCU
Člani likovne sekcije ZPS smo bili 14. 
julija povabljeni k našemu prijatelju 
slikarju Klavdiju Lebanu na slikarsko 
delavnico. Tako kot že nekaj let zapo-
red smo tudi tokrat ustvarjali v Gabr-
jah pri Tolminu. 

Delavnica je v zelo prijetnem 
vzdušju potekala pod okriljem DP se-
verne Primorske. Bil je ravno pravšnji 
poletni dan za ustvarjanje, saj nam 
ob neprecenljivih lepotah narave pri 
reki Soči ni bilo prevroče. Mentor de-
lavnice Rasso Causevig je slikarjem 
Zorici Razboršek, Tini Pavlovič, Vojku 
Gašperutu, Benjaminu Žnidaršiču ter 
gostitelju delavnice Klavdiju Lebanu 
podajal bogato slikarsko znanje. Majh-
na udeležba slikarjev (večina je bila že 
na poletnem počitnikovanju) je bila 
deležna toliko večje pozornosti s stra-
ni prijateljev in članov DP severne Pri-
morske, med njimi tudi našega men-
torja grafike Jožeta Potokarja – Cvrča. 
Slikanje in ustvarjena dela so si vsi z 
zanimanjem ogledali.

Tina Pavlovič | Likovna sekcija ZPS

Mentor Rasso Causevig svetuje. (foto: Arhiv 
ZPS)

Razstava v Brankovi domačiji (foto: Arhiv 
ARS VIVA)

... V LJUBNEM OB SAVINJI
Slikarji likovne sekcije Zveze para-
plegikov Slovenije smo bili 31. julija 
vabljeni k našemu prijatelju slikarju 
Branku Rupniku na njegov dom 
v Ljubnem ob Savinji. Z ženo Marjo 
sta ob pomoči domačega likovnega 
društva pripravila slikarsko delavni-
co, ki se je je udeležilo veliko slikark 
in slikarjev iz drugih likovnih društev. 
Iz likovne sekcije ZPS smo se slikar-
sko izpopolnjevali: Zorica Razboršek, 
Jožica Ameršek, Dragica Sušanj, Tina 
Pavlovič, Irena in Franc Ekart, Me-
tod Zakotnik in Klavdij Leban. Poleg 
akademskega slikarja mag. Mladena 
Stropnika, ki je bil pred leti mentor 
slikarjev paraplegikov in tetraplegi-
kov, sta slikarjem na delavnici sveto-
vala tudi mentorja Rasso Causevig in 
Jože Potokar – Cvrčo. 

Mnogi so si ogledali razstavo v 
Brankovi domači galeriji, katere otvo-
ritev je bila 26. julija. Tema razstave je 
bila »Tako slikajo moji prijatelji«, kjer je 
vsak od slikarjev prispeval eno svoje 

Posvet z mentorjem (foto: Arhiv ZPS)
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VSAKA SLIKA GOSTO 
TKAN PREPLET IZPOVEDI
Z likovnimi delavnicami in odprtjem razstave so se v domu 
paraplegikov v Pacugu začeli sedmi tradicionalni DNEVI 
KULTURE INVALIDOV 2012. Ob podpori sponzorjev in dona-
torjev jih je tudi tokrat pripravila Zveza paraplegikov Slove-
nije, potekali pa so od 3. do 8. septembra. Slikarji so s svojimi 
deli sodelovali še na EX-TEMPORU v Piranu, kjer je naš prizna-
ni slikar in polnopravni član VDMFK Vojko Gašperut za sliko 
Soline prejel veliko odkupno nagrado.

Osrednji dogodek na začetku 
kulturnih dni je bil kulturni ve-
čer, na katerem je predsednik 

Zveze Dane Kastelic v pozdravnem 
nagovoru omenil razvoj in današnji nivo 
kulturne dejavnosti pri Zvezi ter se zahva-
lil vsem, ki se trudijo, da so ti dnevi vsako 
leto boljši. Zatem so se z recitali svojih del 
predstavili udeleženci delavnice kreativ-
nega in ustvarjalnega pisanja, ki je pote-
kala poleti v sklopu projekta »Knjiga za 
vse«. Nastopili so: Sandi in Nataša Grum, 
Tina Pavlovič,  Slavko Trebše, Saša Žgaj-
nar, Sonja Jež in Jože Globokar. S kitaro 
jih je spremljala slikarka Ljudmila Turk. Z 
igranjem na harfi je kulturni dogodek 

Jože Globokar | Sedmi tradicionalni Dnevi kulture invali-
dov 2012 v Pacugu

popestrila in obogatila še odlična učen-
ka 8. letnika glasbene šole Koper Bilka 
Peršič. Za njeno nadarjeno glasbeno pot 
skrbi mentorica Lučka Joksić.

V nadaljevanju kulturnega večera je 
absolvent umetnostne zgodovine Jaka 
Racman predstavil avtorje razstavljav-
cev skupinske razstave in ocenil njihova 
dela. Povedal je: »Vsem predstavljenim 
slikarkam in slikarjem je invalidnost sti-
čišče življenjskih poti. Usoda je stopila v 
njihova življenja in jih obrnila na glavo. 
Zavite poti življenjskih preizkušenj, notra-
njih bitk in iskanj so jih vodile tudi v spo-
znavanje neslutenih možnosti likovnega 
snovanja, ki predstavlja stičišče njihovih 
umetniških hotenj. Skozi proces osebne 
in umetniške rasti so iz ljubiteljskih slikar-
jev mnogi postali umetniki, njihove slike 
in grafike pa kvalitetna umetniška dela. 
Danes so pred nami kot suvereni slikarji, 
nekatera imena med njimi so tudi širše 
in mednarodno uveljavljena. Vsak izmed 
njih je svet zase, vsakogar ženejo dru-
gačni vzgibi in vsak zasleduje svoje cilje; 
pa vendar nam na svojih likovnih delih 
slikajo podobe sveta, ki je skupen za vse. 
Skozi njihove raznolike interpretacije se 
zrcali pot, ki je za njimi, obenem se od-
stira odprto obzorje, ki mu gredo naproti. 

Koliko vtisov, dogodkov in zgodb, koliko 
življenjskih spoznanj in hrepenenj preže-
majo njihova dela?! Vsaka slika je gosto 
tkan preplet izpovedi ter pripovedi in je 
lahko obenem pesem, novela, roman, 
potopis ali strokovna analiza, ki nudi vpo-
gled v slikarjeve izkušnje ter svet, ki ga 
obdaja – predvsem pa v njegovo obču-
tenje tega sveta.«

Večina razstavljenih slik je v oljni 
tehniki. Nekateri izmed predstavljenih 
umetnikov slikajo na konvencionalen na-
čin, drugi so pri premagovanju omejitev 
ubrali drugačne načine in slikajo z usti ali 
nogami. 

V prostorih doma, ki je za en teden 
postal galerija umetnosti, je bilo razsta-
vljenih okrog 70 del devetnajstih slikarjev. 
Razstavo je odprl predsednik Zveze Dane 
Kastelic. Slikar in rezbar Franc Ekart je ob 
tej priložnosti Marjeti Kavalič v zahvalo 
za gostoljubje na poletni likovni delavnici 
poklonil izrezljano leseno skulpturo, ki bo 
krasila vhod v njihovo vinsko klet.

V sklopu kulturnih dni invalidov 2012 

Predsednik Zveze Dane Kastelic se je 
zahvalil vsem, ki se trudijo, da so tradicio-
nalni dnevi kulture vsako leto boljši. (foto: 
Arhiv ZPS)

Z igranjem na harfi je navdušila Bilka Peršič, 
z recitali svojih del pa udeleženci delavnice 
kreativnega pisanja. (foto: Arhiv ZPS)

Tomo Jurak je pripravil pravi »žur«. (foto: 
Arhiv ZPS)
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smo v Pacugu pripravili še kulturni večer 
s Tomom Jurakom, bolj znanim po sku-
pini GU-GU. Nastopila naj bi tudi izjemna 
vsestranska glasbenica Tinkara Kovač, 
vendar je zadnji trenutek zbolela. In tako 
je skrbno načrtovan kulturni večer rešil 
Tomo, ki nam je pripravil nepozaben »žur«.

Tomo je v osemdesetih s skupino 
GU-GU nanizal ogromno uspešnic. Ka-
sneje se je posvetil samostojnemu delu 
in sodelovanju z drugimi imeni estrade. 

Še vedno veliko nastopa in izvaja tudi 
lastna dela, nekatera od njih so takore-
koč ponarodela kot npr.: Sam po parku, 
Želim si na Jamajko, Ljubil bi se, Imamo 
se fajn ... In res smo se imeli »fajn,« saj je 
Tomo pravi žurer. Slišali smo vse omenje-
ne uspešnice pa še mnogo drugih. Slišali 
smo rock izvedbe, narodne, dalmatinske, 
skupaj smo zapeli celo tisto dolenjsko En 
starček je živel. Vmes je imel Tomo vse 
polno dovtipov in domislic, ki smo se jim 

od srca nasmejali.
V prostorih doma in okolici so v do-

poldanskem ter popoldanskem času 
potekale delavnice, na katerih so si naši 
likovniki pod vodstvom mentorjev Rassa 
Causeviga in Jožeta Potokarja v različnih 
slikarskih tehnikah izpopolnjevali znanje. 
Dneve kulture invalidov 2012 so omogo-
čili: Zveza paraplegikov Slovenije, Občina 
Piran, Javni sklad RS za kulturno dejav-
nost in Dom paraplegikov Pacug.   

na) odprli 20. slikarsko razstavo Benjami-
na Žnidaršiča. V kulturnem programu je 
nastopil Nejč Slapar s harmoniko, o sli-
karju pa je spregovorila Polona Škodič, 
umetnostna zgodovinarka, ki je predsta-
vila njegovo celotno delovanje. Razstava 
je bila na ogled do 10. septembra.

Na Zavodu RS za transfuzijsko medi-
cino v Ljubljani je 16. julija Benjamin Žni-
daršič odprl svojo 21. samostojno razsta-
vo. Tu so bila razstavljena njegova zadnja 
dela poljskega cvetja, v glavnem nare-
jena v tehniki akrila na platno. Razstavo 
je z obiskom pospremil direktor zavoda 
Igor Velušček in v pogovoru pohvalil 
pomen ustvarjalnosti invalidov. Razstava 
je bila na ogled do 10. septembra.

Benjamin Žnidaršič od 10. septem-
bra razstavlja tudi v Hotelu Delfin v Izoli. 
Njegov izbor na 22. samostojni razstavi 
predstavljajo motivi narave Loške doline 
in Cerkniškega jezera. Razstava bo na 
ogled v Izoli do novembra v času obrato-
valnih ur hotela.

ŽIVAHNO SLIKARSKO 
POLETJE
Kulturno društvo Gornji Grad in Zavod ARS VIVA sta 29. juni-
ja ob občinskem prazniku pripravila slikarsko delavnico in 
pregledno razstavo narejenih del. Vsestranski kulturni ume-
tnik, pesnik, pisatelj in slikar Benjamin Žnidaršič, član DP Istre 
in Krasa, pa je čez poletje odprl kar tri samostojne razstave.

SLIKARSKA DELAVNICA V GORNJEM 
GRADU
Na povabilo Kulturnega društva Gornji 
Grad in Zavoda ARS VIVA smo se 29. ju-
nija – ob občinskem prazniku Gornjega 
Grada – v parku ob katedrali udeležili sli-
karske delavnice, ki smo si jo pod strokov-
nim vodstvom župana Stanka Ogra-
dija tudi ogledali. Prijeten hlad in topli 
ljudje so v nas spodbudili ustvarjalni duh. 
Sonce pa nas je v popoldanskih urah 
malo utrudilo, tako da je bila potrebna 
siesta. Ob 19. uri smo v galeriji Štekl odprli 
pregledno razstavo narejenih del. Za or-
ganizacijski trud se zahvaljujemo kultur-
nemu društvu in njihovim članom ter še 
posebej Jožici Tiršek Drčar.

Sodelovali so: Miran Jernejšek, Franc 
Ekart, Branko Rupnik, Silvo Mehle, Jože 
Potokar, Emil Škrbec, Dragica Sušanj, 
Dragica Čadež, Benjamin Žnidaršič, Ar-

Benjamin Žnidaršič | Slikarske razstave

pad Šalamon in Heda Vidmar Šalamon, 
člana DLiF Slovenske Konjice, Irena in 
Fabjana Podbrežnik ter Jaka Fale iz Gor-
njega Grada.

SAMOSTOJNE RAZSTAVE BENJAMINA 
ŽNIDARŠIČA
3. julija smo ob 16. uri v vhodni avli druž-
be SALUS (Litostrojska cesta 46 A, Ljublja-

Razstava v galeriji Štekl (foto: ARS VIVA)

Razstava v preddverju podjetja Salus (foto: 
Dragica Čadež)
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V LEŠAH OBELEŽILI DAN DRŽAVNOSTI
Tudi letos se je Društvo paraplegikov Gorenjske javilo na razpis JSKD Slovenije in skupaj 
z občino Tržič ter Mercatorjem organiziralo že sedmo likovno delavnico pri Ani in Borisu 
Šteru doma. 

Tokrat so poleg nas iz likovne 
sekcije ZPS sodelovali tudi likov-
niki iz društva Dolik Jesenice, li-

kovnega društva Radovljica in na novo 
ustanovljenega likovnega društva Tržič, 
v katerem sta včlanjena tudi gostitelja 
delavnice. Kot vsako leto smo povabili 
slikarje iz Zveze slepih in slabovidnih. 
Iz likovne skupine Zveze paraplegikov 
Slovenije so v Leše, vasico pod Dobr-

čo, prišli: Franc Ekart iz Maribora, Miran 
Jernejšek in šofer, oba z ženama, ki so 
med potjo v Zdravilišču Laško pobrali 
še Jožico Ameršek in Zorico Razboršek; 
iz Ljubnega ob Savinji se je pripeljal 
Branko Rupnik, ki zbira slike za razsta-
vo »Tako slikajo moji prijatelji«: odprta 
bo v času likovne delavnice pri njem 

Boris Šter | Likovna delavnica

doma. Primorce je z novim kombijem 
pripeljala Dragica, sošolka Benjamina 
Žnidaršiča, našega slikarja, ki slika z usti, 
in direktorja Ars Vive. Da je bil njihov 
kombi polno zaseden so vmes pobra-
li še Dragico Sušanj, slikarko, ki slika z 
usti, v Postojni pa se jim je pridružil tudi 
mentor Rasso Causevig. Gorenjsko sta 
zastopala Metod Zakotnik z akvareli in 
gostitelj Boris Šter, delno tudi Ljudmi-

la Turk, ki je v mladosti živela v Lipnici 
na Gorenjskem, sedaj pa živi in dela v 
Ljubljani. Iz ljubljanske regije sta prišla 
Damjan Rogelj in Tina Pavlovič; slednja 
je ravno v tem času prevzela vodenje 
kulture in slikarske dejavnosti. Z viken-
da v Škofji Loki je prišel še drugi mentor 
– grafik in slikar Jože Potokar z ženo.  

V Lešah so se zbrali likovniki ZPS. (foto: Arhiv ZPS)

Ko smo se zbrali v polni zasedbi, 
smo pričeli z delom. Sicer bela platna 
so zažarela v množici barv in motivov. 
Vse dokončane stvaritve bomo jeseni 
razstavili v galeriji paviljona NOB v Tr-
žiču. Oglasila se je tudi predsednica li-
kovnega društva Tržič Francka Globoč-
nik. Slikarju Stojanu Rutarju iz Kopra, ki 
je v Leše prišel skupaj s svojo sopotni-
co Sonjo (prav tako slikarko), je izroči-
la nagrado za prvo mesto po mnenju 
strokovne komisije likovne prireditve 
Ex tempore Tržič 2012. Prišel je župan 
občine Tržič mag. Borut Sajovic, ki kljub 
obveznostim na ta dan vedno najde 
čas za kratek obisk delavnice. Pripeljal 
se je s kolesom, ker se pripravlja na tria-
tlon v Bohinju. Našo delavnico je ome-
nil tudi med govorom, ki ga je imel 
popoldan na svečanosti na prizorišču 
medvojnega taborišča na Ljubelju. Pri-
jazne domačinke so nas spet pocrkljale 
s sladkimi dobrotami, naš sostanovalec 
kuhar Andrej, sicer zaposlen v proto-
kolnem objektu Brdo, nam je skuhal 
sočen golaž. Poskrbel je, da šestdeset 
udeležencev ni ostalo lačnih. Obiskalo 
nas je veliko naključnih obiskovalcev in 
vabljenih slikarjev ter ljubiteljev ume-
tnosti iz bližnjih krajev. 

Vsa Slovenija na kupu v Lešah, v 
prijetni družbi domačinov ter gostov, 
in povabilo, da se naslednje leto po-
novno zberemo v vasici pod Dobrčo. 

Delavnico so finančno podpr-
li: JSKD RS, Občina Tržič in Mercator, 
moralno pa Društvo paraplegikov Go-
renjske in KS Leše.
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NE DOMIŠLJAJ SI!
V začetku leta je na knjižne police prišla avtobiografska knjiga paraplegika Igorja Plo-
hla Ne domišljaj si!, ki opisuje njegove občutke in izkušnje prvih dveh let po poškodbi. 

Iz spremne besede (Lučka Zorko): 
Knjiga Igorja Plohla Ne domišljaj si! je 
avtobiografska pripoved, ki predsta-
vlja dve leti življenja mladeniča, ki ga 
je zaznamoval tragičen dogodek, po 
katerem je nenadoma postal paraple-
gik in bil prisiljen temeljito preizpra-
šati vse, kar človeka dela človeškega: 
odnos do telesa, do življenja in smrti, 
ciljev, prihodnosti, vrednot.

Postopki, uporabljeni v knjigi, nam 
s skoraj naturalističnim opisovanjem 
(nam tako samoumevnega in tudi ta-
buiziranega) telesnega prikazujejo, ka-
kšni tujci smo z lastnimi fizisi. Na mo-
mente humoren odnos do tegob, s 
katerimi se mora spoprijeti mladenič, 
prej poln energije in zagona in na za-
četku učiteljske kariere, tragično obra-
ča v optimistično. Osebe v knjigi so 
sicer realne, kot se za avtobiografsko 
izpoved spodobi, a ideja je vsekakor 
tudi literarna in vsesplošno življenjska: 
kako odvisni smo od načrtov; kako je 
velikokrat prihodnost tista, ki je naša 
sedanjost, in kako malo je sedanjost 
ta, v kateri smo pripravljeni živeti.

Avtor se sicer ne odpove lastni 
perspektivi, a ta ni edino, kar želi z 
nami podeliti. Velikodušno nas pope-
lje po zamolklih, zadušnih prostorih 
tesnobe, bolnišnic, strahu, jeze, a tudi 
upanja, želje, nesebičnosti, optimiz-
ma – torej, človeškega najslabšega in 
človeškega najboljšega. Kdor doslej 
ni mogel razumeti, da biti invalid ni 
le nezmožnost hoditi, ampak je tudi 
umanjkanje samoumevnosti lastnega 
telesnega, na čemer sloni večina naše 

Lučka Zorko, Ajda Janovsky | Recenzija knjige

biti, bo po branju te knjige temeljito 
premislil vrednost »hiše«, v kateri biva. 
Nenazadnje pa bo vsak, ki se z invali-
dnostjo sooča in se mu v kakšnem tre-
nutku zazdi, da je sam in da ne zmore, 
ob branju nenadoma spoznal, da ni in 
da zmore. Vsekakor je Ne domišljaj si! 
čtivo, ki mora biti na policah vsakega 
rehabilitacijskega centra in ambulan-
te, pa tudi na naših domačih policah. 
Da ne pozabimo, da je ne misliti na 
bolečino velik blagoslov.

Recenzija Bukla 81 (Ajda Janovsky): 
Vsakogar lahko doleti neusmiljen 
udarec usode, po katerem nismo ni-
koli več enaki, opozarja avtor romana 
Igor Plohl. Profesor geografije, ki je 
po padcu z lestve postal paraplegik, 
z razorožujočo preprostostjo opiše 

bralcu svojo tragično zgodbo in mu 
brez olepševanja predstavi življenje 
človeka z gibalnimi omejitvami. Knji-
ga seže bralcu prav do srca ne le zara-
di pretresljive vsebine in privlačnega 
sloga pisanja, ampak tudi po zaslugi 
pozitivnega sporočila, ki uči, da mo-
ramo vztrajati v boju za svojo srečo, 
tudi kadar nam drugi zabrusijo: »Ne 
domišljaj si!«

Sozaložnik knjige Ne domišljaj si! je 
bila tudi Zveza paraplegikov Slo-
venije, ki je knjigo namenila vsa-
kemu članu Zveze. Če je še nimate 
na svoji knjižni polici, sporočite svo-
jem društvu, da bi jo radi imeli.  
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EX TEMPORE PIRAN 2012 

Na 47. mednarodnem slikar-
skem EX-temporu sta od 
naših članov sodelovala 

Vojko Gašperut in Benjamin Žnidar-
šič. Dela je oddalo 243 slikarjev iz 
osmih držav. 

8. septembra so v Piranu na slav-
nostnem dogodku podelili nagrade, 
naš član Vojko Gašperut je tako 
dobil veliko odkupno nagrado Stav-
benika iz Kopra. Kulturni program 
je vodil Danijel Malalan, »POGLED Z 
OKNA« z glasbeno plesnim perfor-
mansom z Rudijem Bučarjem in Sini-
šo Bukincem je režiral Igor Jelen. Po 

Benjamin Žnidaršič

Vojkova nagrajena slika (foto: Dragica 
Čadež)

koncu prireditve je bil na razstavišču 
Monfort Portorož še sprejem župana 
občine Piran Petra Bossmana in od-
prtje razstave. 

STOLETNICA 
POLNOJARMENIKA
Ob izviru Velikega Obrha v Loški dolini stoji žaga, ki se 
lahko pohvali z enim od najstarejših delujočih strojev za 
žaganje. Vendar pa je nekdanja žagalnica v zadnjem 
času postala zavetje slikarjev.  

Na vzhodnem delu Loške doline 
pod vznožjem Racne gore ob 
izviru Velikega Obrha stoji žaga, 

Benjamin Žnidaršič | Kulturna dediščina

ki ima enega najstarejših še delujočih 
strojev firme Esterer. 1. septembra smo 
praznovali stoletnico delovanja polnojar-
menika, gatra, ki je bil prvotno postavljen 
v lesnem obratu v Prezidu. Tam je bil po-
gon narejen na diesel motor, ki je sedaj 
v tehničnem muzeju v Zagrebu. Justin 
Žnidaršič, ki je leta 1970 kupil ta gater od 
firme DIP Čabar, je postavil stroj k izviru 
Veliki Obrh in spremenil pogon na fran-
cissovo turbino. Na vodo je žaga delova-
la do 1986. leta, potem pa je bil pogon 
spremenjen na električno energijo.

Praznovanje stoletnice smo združili 
tudi s petnajstletnico, odkar se je od nas 
poslovil Justin Žnidaršič in svojim dedi-
čem ter Loški dolini zapustil dragoceno 
kulturno dediščino. Jubilejno proslavo je 
povezovala Andreja Buh, slavnostni go-
vornik je bil župan občine Loška dolina 
Janez Komidar. Kulturni del prireditve 
je v svojem slogu popestril Adi Smolar, 
za kar se mu posebej zahvaljujemo. Ob 
tako visokem jubileju se je potrebno za-
hvaliti tudi vsem, ki so delali na tem gatru 
ali pomagali pri njegovem vzdrževanju 
in tako vsak po svoje pustili svojo sled.

Žaga je kar nekaj let delovala celo 
preko svojih zmogljivosti. Veliko zgodb 
se je spletlo okoli nje. Prav vsak razrez 
je dogodivščina zase, velikokrat fizično 
naporna, ker je terjala skrajne napore in 
tveganje, ali pa je bilo le rutinsko delo. 
Nemalokrat pospremljeno s sočnimi 
kletvicami, spet drugič skoraj komično, 
da smo se pošteno nasmejali. Žal je ti-
stih težkih več kot lahkotnih.

Zdajšnji lastnik Benjamin Žnidar-
šič se je odločil, da bo iz nekdanje žagal-
nice naredil nekaj novega. Tako že sedaj 
velik prostor daje zavetje slikarjem, de-
luje kot galerija ali atelje, namenjen pa 
je tudi druženju mladih v neformalnem 
izobraževanju. Da se imamo lepo, nam 
ni treba daleč. V bistvu se verjetno sploh 
ne zavedamo, kakšne naravne lepote 
so v naši neposredni bližini.  Žuboreča 
voda, travnata polja in gozdovi naokrog, 
ki se počasi zibljejo ob popoldanskem 
vetru. Nobenega hrupa, le veter in zvoki 
ptic. Izvir Obrha je definitivno eden iz-
med najlepših naravnih biserov.

Žaga daje zavetje slikarjem. (foto: Arhiv 
ARS VIVA)

Adi Smolar v svojem stilu popestril kulturno 
dogajanje. (foto: Arhiv ARS VIVA)
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V SPOMIN
Anton KUŠAR, 
član DP ljubljanske pokrajine, 
rojen 10. 2. 1933

Tilen KOCJANČIČ, 
član DP ljubljanske pokrajine, 
rojen 23. 7. 1982

Vitore CURANOVIĆ, 
članica DP Gorenjske,
rojena 23. 8. 1948

Kristijan REJAK, 
član DP Koroške,
rojen 18. 11. 1963

Ivan STAREŠINIČ, 
član DP Dolenjske, Bele Krajine in Po-
savja, rojen 8. 6. 1928

Aleksander LEBARIČ, 
član DP severne Štajerske, 
rojen 3. 7. 1943

Miroslav NEVREDEN, 
član DP Istre in Krasa,
rojen 27. 3. 1925

Ludvik FONDA, 
član DP ljubljanske pokrajine, 
rojen 8. 8. 1935

Venčeslav LIKAR, 
član DP severne Primorske, 
rojen 17. 9. 1939

Franc DEMŠAR, 
član DP Gorenjske,
rojen 20. 3. 1927

Josip ŽIBERT, 
član DP ljubljanske pokrajine, 
rojen 30. 11. 1933

Marija PIVK, 
članica DP ljubljanske pokrajine, 
rojena 25. 3. 1943
 
Vekoslav KORPAR, 
član DP ljubljanske pokrajine, 
rojen 25. 7. 1935
 
Danijela CONFIDENTI, 
članica DP JZ Štajerske, 
rojena 26. 7. 1930

ZAHVALE
Zvezi paraplegikov se lepo zahvaljujem 
za dobrodelno denarno pomoč pri 
nabavi kurilnega olja. Tako sem sedaj 
za zimo preskrbljen. Želim vam veliko 
zdravja in uspešno delo pri vodenju 
Zveze. Lepo vas pozdravljam!

Maks Zorčič

Zvezi paraplegikov se najlepše zahva-
ljujem za letne obnovitvene rehabi-
litacije, ki mi pomagajo premagovati 
tetraparezo. Lep pozdrav vsem! 

Silvo Logar z Gorenjske

Zvezi paraplegikov Slovenije se najlepše 
zahvaljujeva za denarno pomoč. 

Vlado in Elica Krivec

Mira in Anton Racman, stanujoča v Lju-
bljani, Glinškova ploščad 12, se zahvalju-
jeva Zvezi paraplegikov Slovenije za do-
deljeno finančno pomoč. Koristno sva 
jo porabila za delno poplačilo nakupa 
elektro hidravlične rampe, ki omogoča 
lažji transfer invalida na vozičku v vozilo. 
Hvala še enkrat in veliko uspehov pri na-
daljnjem delu. S spoštovanjem!

Mira in Tone Racman

Lepa hvala Zvezi paraplegikov Slovenije 
za denarno pomoč. Ker sem bil v stiski, 
je bila zelo dobrodošla. Še posebej bi se 
rad zahvalil predsedniku Danetu Kasteli-
cu. Lep pozdrav!

Branko Gorjan

Z vašo pomočjo sem prišel do težko 
pričakovanega dvigala. Olajšalo mi je 
gibanje in omogočilo večjo samostoj-
nost, zato se vam najlepše zahvaljujem 
ter vam želim veliko zdravja in poslovnih 
uspehov. Lepo vas pozdravljam! 

Boris Hebar

Zvezi paraplegikov se zahvaljujem za 
denarno pomoč pri nakupu ROHO po-
steljnih blazin. Lepo pozdravljeni. 

Roman Gruntar

Zvezi paraplegikov se najlepše zahva-
ljujem za pomoč pri doplačilu novega 
invalidskega vozička. 

Valter Mahne

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas,
so vezi močnejše,
brez pomena so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)
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OGLASI
Ugodno prodam električni invalidski 
voziček z dvema popolnoma novi-
ma akumulatorjema. Informacije na 
051/226-803

Podarim Quidosimplex komande, 
odlično ohranjene, brez A-testa, za 
uporabo na delovnem stroju (kosilni-
ca, traktor …). Vse informacije na GSM 
041/ 211-380  Soklič

Kupim električno bolniško posteljo. 
Prodam električni invalidski voziček Mi-
stral 3 plus. Vse informacije na telefon 
03/ 58-31-835

Motor trikolo tomos, 3 brzine, oltajmer 
– kot nov. Letnik izdelave 1966, registri-
ran, generalno obnovljen (mašina, zuna-
njost, luči, kabli, gume ...), cena 869 eur. 
Za vse informacije sem dosegljiv na 
telefon 031/275 326 ali elektronski na-
slov sintic.mirko@gmail.com.

Zahvaljujem se za povabilo na de-
lavnico praktičnega usposabljanja za 
delo z invalidi. Kljub temu da sem že 
marsikaj vedela, sem pridobila novo 
znanje, ki mi bo omogočilo lažje delo. 
Dobro bi bilo, če bi nam še kdaj pri-
pravili kaj podobnega. Vsem skupaj 
lep pozdrav.

Irena Javševec

V današnjih časih narašča potreba po to-
plih medčloveških odnosih. Naš zavod 
je ustanovljen z namenom pomagati 
ljudem, ki so se iz različnih vzrokov znašli 
v takšni situaciji, da potrebujejo pomoč 
in predvsem veliko topline sočloveka. 
Delavci Prizme se tega zavedamo, zato 
je vsakdanjik v zavodu namenjen njim.
Vendar obenem vemo, da naš trud in 
delo lahko dopolnjujejo ljudje, kot ste 
vi! Zahvaljujemo se za vso pomoč in 
podporo, ki smo je deležni z vaše strani, 
hkrati pa bi poudarila, da je bil dan inva-
lidskih organizacij izredno uspešno izve-
den tudi po zaslugi Mojce Burger. Hvala 
za sodelovanje in pozitivno energijo na 
otvoritvi. Lepo vas pozdravljamo!

Katja Vipotnik, direktorica

ČESTITKE

Štefanu Kušarju, novemu direktorju FIHA, 
iskreno čestitamo za imenovanje, ki ga je s 
končnim soglasjem na svoji 33. seji 11. ok-
tobra 2012 potrdila tudi vlada. Želimo mu, 
da v dobro slovenskih invalidskih in huma-
nitarnih organizacij ter posledično vseh 
članov oz. uporabnikov svoje delo nada-
ljuje še z večjim entuziazmom. Ker je na 
splošno dober poznavalec invalidskega in 
socialnega varstva, smo prepričani, da bo 
Fundacija ob upoštevanju strateških ciljev 
pod njegovim vodstvom razvojno narav-
nana, da bo v duhu osnovnega namena 
in poslanstva. Pri tem pa lahko računa na 
podporo Zveze paraplegikov Slovenije 
kot tudi njenega predsednika osebno.

Zveza paraplegikov Slovenije

Nina Wabra in Gal Jakič sta 22. septem-
bra stopila na skupno pot. Pri tem jima 
želimo, da bosta kljub zaobljubi ostala 
svojstvena človeka, zvesta sebi, ki bo-
sta drug v drugem našla oporo, uteho, 
tolažbo, veselje in smeh.

Zveza paraplegikov Slovenije

V dvoje je zmeraj lažje živeti. 
Če eden pade, ga drugi pobere. 
(malgaški pregovor) 

Poroka
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upravičeno sprašujejo, vmes pa je za-
gotovo tudi malo slovenskega nacio-
nalnega športa?

Tradicionalni teden kulture v Pa-
cugu je za nami. Veliko je bilo lepih in 
visokodonečih besed, tako da se še 
predstavnik matične občine ni upal 
prikazati. Razstavljavci so predstavili 
ogromno del, kritike so bile večinoma 
ugodne, organizacija vsega skupaj pa 
je bila … izven dolgoletne prakse. Še 
dobro, da sta bila na prizorišču … di-
rektor doma in prejšnji vodja kulturne 
dejavnosti. Nova ŠEFICA bi celo na od-
prtje skoraj zamudila. Prisotni so menili, 
da to gotovo zaradi intezivnega razmi-
šljanja namesto slikarjev in literatov, kaj 
naj v prihodnje naredijo, in članov sek-
cije, ki naj bi brez besed izvrševali njene 
ideje. Predsednik Zveze je bil nad takim 
pristopom ogorčen in kot se šušlja po 
kuloarjih, je zahteval sklic vseh članov 
sekcije v Ljubljani. To je gotovo nezau-
pnica vodji, pritrjujejo zlobni jeziki. 

Pri umetnikih se je v medsebojnih 
odnosih pričela pojavljati avtokracija. 
Ker smo v preteklosti tako obdobje že 
preživeli, se obrekljivci sprašujemo, ali 
se bo ponovno začelo uvajati načelo, 
da pač drug misli namesto nas. Znak za 
alarm je toliko večji, ker se je to pojavilo 
pri »svobodnih umetnikih«. Le kakšen 
status imajo pri vsem tem tisti, ki so fa-
vorizirali sedanjega vodjo, se upraviče-
no sprašuje predsednik? 

Bila je velika golažijada! Vampi in 
kotlovina ne sodijo v naslovni sklop, je 
ugotovila s strani organizatorja imeno-
vana komisija. Sestavljena je bila iz treh 
članov: družboslovca, naravoslovca in 
izvedenca z veliko praktičnih izkušenj. 
Komisija je na decimalko natančno 
ocenila vrstni red izdelkov, vendar je pri 
razglasitvi predsednik komisije skoraj 
»zakuhal« spor, preveč je »zamešal« in 
»pomešal« dve ekipi istega društva, se-
veda na račun nežnejšega spola. Tudi 
pri paraplegikih je patriarhat nekaj sa-
moumevnega!  

Ker smo neprestano podvrženi raz-
ličnim nadzorom, uradnim, še bolj pa 
neuradnim, zlobneži opažajo, da se 
moški del zaposlenih med delovnim 
časom veliko zadržuje v sosednjem 
bifeju. Ženski del uslužbenk se globo-
ko zaveda svoje enakopravnosti, zato 
kompenzira podoben namen z nakupi 
gospodinjskih potrebščin v sosednji 
trgovini. Predvidevamo, da predsednik 
še ni pogledal koliko efektivnih ur je 
zaradi takega odnosa do dela izgublje-
nih, ali pa mu stvari uhajajo iz rok.

Sestanek glede našega Paraplegi-
ka se je po tradiciji pričel z zamudo, 
potekal pa je v konstruktivnem vzduš-
ju z oblikovalci in tiskarji. Sproščujoč 
sestanek ni vseboval številk, zato se je 
predsednik začel dolgočasiti. Uredni-
ca, ki je sklicala sestanek, je to opazila, 
vendar je dobila odgovor, da ga čaka 
čez par minut sestanek z nadzorniki. 
Kasneje se je ugotovilo, da je bil sesta-
nek sklican šele čez eno uro. Očividci 
se upravičeno sprašujemo, ali je bila 
vzrok trema pred nadzorniki ali pa ire-
levanten odnos do medijev; urednica 
pričakuje, da se bo odgovorni izjasnil. 
Če je posredi drug vzrok, bo sedma 
sila na spodoben način obračunala z 
njim. Lahko se vzame, da je ta bodica 
že začetek.

Kot smo izvedeli od globokega 
grla, ki obvlada kuloarske dogodke in 
ima odlične zveze s predsednikom, je 
šef zadnje čase precej nergav glede so-
delavcev, ki zasedajo vodilna mesta – 
funkcije. Kot človek, ki operativno vodi 
našo organizacijo, opaža, da se nekate-
ri sodelavci bolj posvečajo delu v dru-
štvu kot prevzetim nalogam v okviru 
Zveze. Sprašuje se, ali je nekaterim res 
samo do titul? Prepričan je, da parcialni 
interesi ne smejo biti postavljeni pred 
nacionalnimi. V nasprotnem je to lahko 
začetek konca. Sedaj samo še razmišlja, 
komu je to v interesu, vendar mu nje-
gova vedno bolj siva glava po zadnjih 
podatkih še ni dala odgovora.

ŠPIK

Letos je bilo volilno leto tudi na 
Zvezi. Temu primerno so bila 
izražena razna priporočila, kdo 

naj bi bil za kaj dober. Kot smo izvede-
li iz zaupnih krogov blizu vrha Zveze, 
so bili lobistični pristopi zelo zanimivi, 
noben pa v skladu s trenutno veljavno 
zakonodajo. Kar naenkrat je imel pred-
sednik en kup brezplačnih svetovalcev, 
»svoje« izbrance pa so predstavljali, kot 
bi šlo za nacionalno varnost. Pa naj še 
kdo reče, da pri paraplegikih ni politike.  

Zveza je bila soorganizator EP v 
košarki, ki je skupaj z društvi zagotovi-
la kompletno transportno logistiko za 
ekipe in tekmovalce, na prizorišču je 
zagotovila tudi medijsko pokritje preko 
kosarka.si. Vendar je vodja protokola s 
strani organizatorja zagotovil predstav-
niku soorganizatorja triminutni nago-
vor na zaključku prireditve. Predsednik 
jih je dobil pod nos, da NIČ več ne velja; 
če imaš pod kontrolo medije, imaš tudi 
reklamo, protokol organizatorja je bil v 
tem primeru pač vsemogočen?

Novopečeni ober šef Zveze je imel 
sestanek z vsemi sodelavci že mesec 
po izvolitvi. Od vseh pričakuje, da bi 
manj parlamentirali, se manj ukvarjali 
z velikimi strategijami in bili bolj ope-
rativni. Skratka – dal je signal, več na-
rediti, manj govoriti. Prisotni se sprašu-
jemo, ali je to že vonj po absolutizmu?

Ženski del zaposlenih na Zvezi je 
javno protestiral zaradi odhoda ma-
čistov v sosednji bife na »strateški 
pogovor« ob kavi. Nežnejši spol ugo-
tavlja, da je teh odhodov z delovne-
ga mesta enostavno preveč, učinkov 
pa nobenih. O enakopravnosti se tu 

Kuloarno Oko

Vstal od mrtvih
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Pri vsaki številki so navedeni 3 odgo-
vori. Odločite se za pravilnega in s 
črko, ki je pred njim,  nadomestite 

številko v liku. Vse črke v liku, brane vodo-
ravno, dajo slovenski pregovor.

Gorska reševalna služba Slovenije 
praznuje:

B - 90 let
K - 100 let
Ž - 120 let

Kaj pomeni latinski izraz ad hoc?
Z - nalašč za to
C - glede na to
T - po želji     

Ženska jopica je:
Č - balalajka
A - kočemajka
U - cirenajka

Pri Vrhniki je grad:
O - Bistra
D - Strmol
S - Brdo

V simfoničnem orkestru sedijo v prvi 
vrsti desno od dirigenta:

E - violinisti
S - violončelisti
R - kontrabasisti

1 4 5 6 2 13 10 4 5 11 13 7 13 8

9 13 5 3 12 5 13 14 13 8 13 5 15 4 2 8 3 9

      1 4 5 6 8 13 5 11 13 7 13 8      

16 13 8 6 17 7 13 8 4 7 13 15 4 2 8 3 16 6

Slovenija je na OI v Londonu osvojila:
F - 2 medalji
P - 3 medalje
I - 4 medalje

Pri katerem priimku ne manjka pre-
dlog von:

Č - pri slikarju Petru
   Pavlu Rubensu
G - pri nogometašu
   Marcu Bastenu
Z - pri skladatelju
   Ludwigu Bethovnu

Na Marsu je pristalo vozilo:
N - Radovednost
H - Zmaga
O - Zgodovina

Kaj je svinec?
I - ferrum
J - cuprum
Š - plumbum

Žena grškega filozofa Sokrata je bila:
A - Ksenija
L - Ksantipa
V - Kasandra

Kdo je Matej Bor?
R - Vladimir Pavšič
F - Peter Božič
U - Pavle Zidar

Zmagovalka festivala MMS je:
H - Eva Boto
M - Nuša Derenda
T - Irena Vrčkovnik

Kje je služila vojsko Predinova Lidija?
J - v Požarevcu
L - v Sarajevu
E - v Kikindi

Katero meso se uporablja za rostbif?
B - goveja zarebrnica
C - svinjski kare
D - puranja prsa

Kaj je freska?
Z - mozaik
E - oljna slika
P - stenska poslikava

Avtor besedila popevke Pegasto de-
kle je:

T - Elza Budau
O - Arsen Dedić
R - Dušan Velkaverh

Športna dvorana v Kopru je:
I - Poden
Š - Marof
H - Bonifika

Albin Rožman

Rešitev kviza iz 129. številke: 
Če bi bila sreča res slepa, bi se 
dala večkrat ujeti.
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PREDMET
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ADAKALE – Otok in naselje na Donavi, potopljen leta 1971 ob izgra-
dnji	hidroenergetskega	sistema	Đerdap.		•		ANSKA – Marianne, franco-
ska filmska igralka. Z Meg Ryan in Kevin Klineom igrala v filmu ''Franco-
ski poljub''.   GEZI – Border, zimbabvejski politik, tesen prijatelj Roberta 
Mugabeja.	Umrl	v	prometni	nesreči.		•			MARJIN – Aleksej, ruski hokejist 
–	vratar.		•			SOKEN – Masayoshi, japonski zvokovni mojster in sklada-
telj	glasbe	za	video	igre.		•			ZLETOVO – mestece na SV Makedonije z 
istoimenskim rudnikom železa in cinka. Rudnik je od leta 1992 zaprt.

Pravilno geslo križanke iz Paraplegika št. 129 se glasi: PLES, DAN PARAPLEGIKOV
Nagrajenci križanke iz št. 129: RAZPOTNIK Olga, Kresnice 1A, 1281 KRESNICE  
•  SIMONČIČ Jože, Gor. Vrhpolje 85, 8310 ŠENTJERNEJ  •		ŠKRINJAR Davor, 
Krmčeva 1 B, 1000 LJUBLJANA
Vse tri nagrade so v vrednosti 20,00 €.

Pravilno geslo križanke napišite na dopisnico ali pošljite po e-mailu najpozneje 
do 10. novembra 2012 na naslov: Zveza paraplegikov Slovenije, p.p. 5714, 
1001 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.




