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19 PROSTA DELOVNA MESTA OSEBNIH ASISTENTOV
Strokovna služba ZPS

Zveza paraplegikov Slovenije vabi v svoje kroge nove sodelavce – osebne asistente, ki bi želeli delo opravljati blizu 
svojega doma. Gibalno ovirana oseba bo vašo pomoč potrebovala pri osebni negi, gospodinjskih opravilih in pri 
spremstvih (nakupovanje, sprehodi, tečaji, izleti in po dogovoru na potovanjih). Ponujamo vam možnost dela, ki ga 
lahko prilagodite svojim potrebam ter soustvarite delovno okolje in delovne procese.

07 FESTIVAL, ZASIDRAN GLOBOKO V PRAZNOVANJE OBČINE IN V UTRIP MESTA
Stojan Rozman 

Društvo paraplegikov Koroške se v praznovanje občinskega praznika Mestne občine Slovenj Gradec že tradicional-
no vključuje s prireditvijo Festival drugačnosti, na katerem se predstavljajo invalidske organizacije, delujoče v Mestni 
občini.

13 POMEN VITAMINA D ZA ZDRAVJE 
Lidija Gradišnik in dr. Tomaž Velnar

Pomanjkanje vitaminov lahko povzroči različne vrste obolenj, bolezenski znaki pa so značilno povezani z vlogo posa-
meznega vitamina v delovanju telesa. Tudi vitamin D je vključen v patogenezo (nastanek in razvoj bolezni) številnih 
bolezni. Njegovo pomanjkanje je kritično predvsem pri starejših ljudeh, česar se dandanes še vedo premalo zaveda-
mo.

18 »SKUPAJ GREMO NAPREJ«
Jože Globokar  

Letošnje leto s sloganom »Skupaj gremo naprej« obeležuje enotnost in slogo v delovanju vseh življenjsko-družbenih 
procesov v sodelovanju ljudi, institucij skupaj z državo, da bi združeno omogočili boljše in uspešnejše predvsem pa 
pravičnejše življenje invalidov. To je tudi zaveza, ki jo je Slovenija dala ob ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov 
in letos praznujemo 10. obletnico ratifikacije konvencije. Svet za invalide Republike Slovenije v novem mandatu še 
odločneje hodi po tej poti in dela korenite spremembe za boljši jutri invalidov skupaj z njimi.

15 NAPREDNA TEHNOLOGIJA ZA ZDRAVLJENJE PARALIZE
Wings for life 

Trije pacienti s kronično paraplegijo so znova shodili zahvaljujoč natančni električni stimulaciji njihovih hrbtenjač prek 
brezžičnega vsadka. V dvojni študiji, ki je bila objavljena v publikacijah Nature in Nature Neuroscience, švicarska znan-
stvenika Grégoire Courtine (EPFL in CHUV/Unil) in Jocelyne Bloch (CHUV/Unil) prikazujeta, kako so bili pacienti po zgolj 
nekaj mesecih vaje zmožni nadzorovati do tedaj paralizirane mišice v nogah, in to celo brez električne stimulacije.

34 POŠLJI SMS KOMBI5 NA 1919  
DP ljubljanske pokrajine

Pozivamo vas, da pomagate Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine pri zbiranju sredstev za nakup novega kom-
bija. Njihov stari kombi že »težko diha«, zato so se odločili za zamenjavo. Zbrati morajo blizu 40.000 €. Sredstva zbirajo 
preko SMS donacij. S ključno besedo KOMBI5, ki jo pošljete na 1919, boste prispevali 5 evrov za nakup novega 
kombija. 

52 SPINT – 2018 CELJE
Jože Globokar

V dvorani Zlatorog (Celje) je med 17. in 20. oktobrom 2018 potekalo svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za in-
valide. Za najboljše rezultate se je borilo 325 igralk in igralcev iz 54 držav. Med njimi pod vodstvom trenerja Darka 
Kojadinovića tudi slovenska trojica – Barbara Meglič iz Društva paraplegikov Gorenjske, Primož Kancler, član Društva 
paraplegikov Podravja, in mladi obetavni Luka Trtnik.

58 SLIKANJE JE DRAGICI ODPRLO NOVO POGLAVJE V KNJIGI ŽIVLJENJA
Benjamin Žnidaršič

Zavod Ars Viva je Dragici Sušanj 27. oktobra 2018 v Galeriji ”Štala” odprl samostojno razstavo, ki predstavlja njen slikarski 
razvoj. Dragica Sušanj se je rodila leta 1966 v Dolnjem Zemonu pri Jelšanah in je članica Društva paraplegikov Istre 
in Krasa. Čeprav jo je usoda pred več kot dvema desetletjema priklenila na invalidski voziček, se ni vdala in je vselej 
stremela po lastnih kreativnih vsebinah.

[ VSEBINA ]
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[   UVODNEBESEDE   ]

Dane Kastelic | Kolumna predsednika

Spoštovane članice in člani ter  
ostali bralci Paraplegika
Zaključuje se leto 2018, katero je bilo za našo organizacijo in lokalna društva več ali manj v ustaljenih tir-
nicah, tako v programskem delu kot v fazi rednih nadzorov pristojnih institucij. Vendar ugotavljamo, da nas 
obkroža veliko predpisov in deklarativnega balasta. Medtem, ko v invalidskih organizacijah in invalidi sami 
postajamo resno zaskrbljeni, saj se sredstva namenjena socialnovarstvenim programom zmanjšujejo.

Kljub temu, da se je od sprejema 
Konvencije ZN o pravicah in-
validov pred desetimi leti spre-

jelo kar nekaj dobrih sistemskih rešitev 
za invalide, naj omenim Zakon za 
izenačevanje možnosti invalidov, Zakon 
o osebni asistenci in Zakon o socialnem 
vključevanju invalidov katera bosta sto-
pila v veljavo 1. 1. 2019, ugotavljam, da 
se sprejeta Konvencija ne uresničuje v 
zadostni meri in je raven uresničevanja 
pravic invalidov glede na možnosti ve-
liko prenizka. Po podatkih Statističnega 
urada RS se razmere na področju inva-
lidskega in socialnega varstva slabšajo. 
Še  leta  2000 je bil delež izdatkov za so-
cialno zaščito in invalidnost v BDP 2,1 %, 
leta 2016 pa je ta zaščita upadla na 1,2 % 
BDP. Ravno tako se kaže upad v strukturi 
deležev za socialno zaščito po vrstah, 
kjer je strukturni delež za invalidnost leta 
2000 znašal 9%, leta 2016 pa je upadel 
že na 5,3 %. Tudi na podlagi teh dejstev 
ugotavljamo, da je med invalidi visoka 
stopnja revščine in socialne izključenosti.
  Nemudoma je država dolžna zvišati 
mizerne invalidnine, dodatek za pomoč 
in postrežbo in druge prejemke, ki se 
že nekaj let ne usklajujejo niti z rastjo 
življenjskih stroškov. Saj so ti dodatki za 
večino slovenskih invalidov socialni ko-
rektiv, kar pa ni prav, saj imajo svoj vse-
binski pomen. 
    Zmanjšuje se obseg financiranja 
posebnih socialnih programov invalid-
skih organizacij, s katerimi se uresničujejo 
človekove pravice invalidov. Po drugi 
strani pa država vedno več obveznosti 
prelaga na invalidske organizacije, hkrati 
pa ne zagotavlja dodatnih sredstev. 
Zato je potrebno v najkrajšem času 
zagotoviti stabilno in trajnostno finan-

ciranje posebnih socialnih programov 
invalidskih organizacij preko Fundacije 
invalidskih in humanitarnih organizacij. 
Slednja se je dvajset let skupaj z državo 
in civilno družbo gradila in oblikovala 
za izboljšanje socialnega položaja ran-
ljivih skupin državljanov. Ves ta čas so jo 
izmenično uspešno vodili predstavniki 
uporabnikov, en mandat predstavnik 
humanitarnih organizacij, drugi mandat 
predstavnik invalidov in vse odločitve 
so se sprejemale s konsenzom in vi-
soko stopnjo soglasja. V lanskem letu je 
nam iz neznanih vzrokov vodenje fun-
dacije prevzel predstavnik, ki ga v svet 
fundacije imenuje Vlada in dolgoletno 
medsebojno zaupanje med invalidskimi 
in humanitarnimi predstavniki v svetu 
fundacije se je pričelo krhati. Posledice 
poznamo, nestabilno delovanje sveta, 
preglasovanja in posledično tudi likvid-
nostne težave fundacije. In vse to bomo 
v obdobju konjukture gospodarstva 
občutili invalidi, invalidske in humani-
tarne organizacije, saj so se razpisana 
sredstva za posebne socialne programe 
za leto 2019 znižale za skoraj 8 odstot-
kov.  
    V invalidskih organizacijah tudi ugo-
tavljamo, da ni zadostnega posveto-
vanja z nami v postopkih priprave in 
izvajanja zakonodaje in politik. Tu imam 
v mislih aktivno soodločanje. Ne samo, 
da smo invalidi v posameznih delovnih 
skupinah prisotni, da je formi zadoščeno, 
potem pa preglasovani. Tu upravičeno 
pričakujemo, da se bodo v prihodnje 
odločitve sprejemale s konsenzom, ne 
s pozicije moči. Nenazadnje smo invalidi 
ustavno zaščitena skupina državljanov, 
zato želimo, da se dosledno spoštuje 
obveza o temeljitem posvetovanju s 

predstavniki invalidov v vseh segmentih 
in, da se spoštuje načelo »Nič o invalidih, 
brez invalidov«.
   Na ogroženost človekovih pravic inva-
lidov v Sloveniji opozarja tudi Odbor ZN 
o pravicah invalidov v Ženevi, ki je aprila 
letos objavil svoje Zaključne ugotovitve, 
v katerih je bil odbor zelo kritičen do iz-
vajanja Konvencije o pravicah invalidov 
v Republiki Sloveniji.
   Spoštovane bralke in bralci glasila 
Paraplegik, ob koncu leta 2018 vsem 
izrekam iskreno zahvalo za podporo in 
sodelovanje. Posebno bi se ob tej priliki 
rad zahvalil vsem sodelavcem na Zvezi 
in društvih paraplegikov, kajti brez vas 
ne bi bilo uresničenih številnih akcij in 
drobnih del v skupno dobro. Ogrom-
no Vas je, ki ste nam stali in obstali pri 
uresničevanju našega poslanstva, se z 
nami veselili uspehov in nas bodrili pri 
neuspehu, hvala vsem in vsakemu pose-
bej.
   Leto, ki prihaja bo za sloven-
ske paraplegike in tetraplegike 
praznično leto, saj bomo 16. aprila 
2019 praznovali 50 letnico organi-
ziranega delovanja naše organi-
zacije. Spoštovane članice in člani, 
bodimo ponosni na to!
   Vsem Vam zaželim, da bi v teh zad-
njih dneh letošnjega leta v krogu svo-
jih najdražjih doživeli lep, miren in 
blagoslovljen Božič. Želim vam ponosno 
praznovanje Dneva samostojnosti in 
enotnosti, v Novem letu pa Vam želim 
veliko zdravja, miru, osebne sreče in da 
se vam izpolnijo vse tihe želje, ki jih go-
jite.
   
Uspešno leto 2019 in vse dobro 
želim vsem!
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Predsednik ZPS Dane Kastelic je 
uvodoma predstavil delovanje 
organizacije, ki bo drugo leto 16. 

aprila obeležila 50-letnico delovanja. 
Dejal je, da zvezo sestavlja devet pokra-
jinskih društev ter več kot tisoč članov z 
različnimi poškodbami hrbtenjače, ki za 
življenje potrebujemo invalidski voziček 
in da Zveza paraplegikov Slovenije po-
leg društvene dejavnosti načrtuje in iz-
vaja tudi različne socialne programe.
   V pogovoru so naši predstavniki iz-
postavili, da bo s 1. januarjem 2019 v vel-
javo stopil Zakon o osebni asistenci, ki 
nam bo omogočil predvsem neodvisno 
življenje. Strokovna delavka ZPS Špela 
Šušteršič je poudarila, da bo zakon raz-

bremenil predvsem svojce, ki paraple-
gikom in tetraplegikom pomagajo pri 
različnih opravilih v domačem okolju. Z 
zakonsko ureditvijo bo namreč osebna 
asistenca postala pravica, ki bo invali-
dom omogočila svobodno življenje v 
svojem domačem okolju. Naši pred-
stavniki so opozorili, da kljub temu da 
bo zakon omogočal osebno asistenco, 
marsikdo ne bo mogel domov, če nje-
govo  bivalno okolje ne bo prilagojeno 
potrebam invalidov. 
   Špela Šušteršič je opozorila tudi, da 
še vedno ostaja odprto vprašanje ure-
ditve oziroma prilagoditve bivalnega 
okolja invalidom, saj ureditev stano-
vanja marsikateremu invalidu pred-

stavlja velik finančni zalogaj. Pri tem 
je navedla primer, da za gibanje v svo-
jem domačem okolju, če ni v nivoju, 
paraplegiki in tetraplegiki potrebujemo 
klančino, dvižno ploščad ali dvigalo. Če 
nimamo arhitekturno urejenega dos-
topa do svojih bivalnih prostorov, nam 
preostane edino še dom za ostarele. S 
tem vprašanjem se ukvarjamo že dolgo 
in za te namene zbiramo tudi donacije. 
Prepričani pa smo, da je treba tovrstne 
zadeve rešiti sistemsko.
   Predsednik Državnega zbora, mag. 
Dejan Židan, je dejal, da nas podpira 
pri reševanju naših težav, saj po njego-
vih besedah sami najbolje vemo, kaj je 
potrebno za kvalitetno življenje.

Lutfi Abdullahu | Predstavitev organizacije

PREDSTAVNIKI ZVEZE PRI 
PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA
Predsednik Državnega zbora, mag. Dejan Židan, je 24. oktobra 2018 sprejel predstavnike Zveze paraple-
gikov Slovenije – strokovno delavko Špelo Šušteršič, predsednico skupščine Mirjam Kanalec in predsednika 
Daneta Kastelica.

[   DELOZVEZE   ]

Predstavnike Zveze paraplegikov Slovenije je sprejel predsednik Državnega zbora. (Foto: Borut Peršolja)
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[   DELOZVEZE   ]

Predsednik ZPS Dane Kastelic 
je v uvodnem nagovoru omenil 
pomen in vlogo športa pri para-

plegikih in tetraplegikih ter dodal, da 
so za odlične športne dosežke naših 
športnikov zaslužna predvsem društva. 
Pripomnil je še, da je šport sestavni del 
našega življenja in da tisti naši člani, ki 
se ukvarjajo s športom, to življenje tudi 
kvalitetnejše živijo.
   Vodja športa pri ZPS in vodje 
posamičnih panog so poročali o tek-
movanjih in športnih dosežkih v pretekli 
sezoni, s poročili o društvenih športnih 
aktivnostih pa so se jim pridružili tudi 
predstavniki društev. Iz poročil je razvid-
no, da so društva na športnem področju 
dobro delovala in da so dosegala 
zelo dobre rezultate, nekatera tudi na 
mednarodni ravni. Vodja športa pri ZPS 
Gregor Gračner je ob tem poudaril, da 
je cilj  športno dejavnost obdržati vsaj na 

tem nivoju. Seveda je imel v mislih pred-
vsem denarna sredstva, ki krojijo tudi 
šport in njegov napredek.
  Najzahtevnejše je bilo usklajevanje 
obsežnega tekmovalnega urnika. 
Zapišemo  naj, da športnice in športniki 
naših pokrajinskih društev tekmujejo v 
šestih ligah – atletiki, košarki, kegljanju, 
streljanju, športnem ribolovu in šahu. 
Vsaka liga ima po tri ali štiri kroge. Tu so 
še mednarodna tekmovanja, svetovna in 
državna prvenstva, ki jih organizira Zveza 
za šport invalidov Slovenije, medna-
rodna košarkarska NLB Wheel liga ter 
različna društvena tekmovanja. Vse to je 
bilo treba uskladiti, da se tekmovanja ne 
bi prekrivala in določiti, katero društvo 
bo pripravilo in izvedlo določeno tek-
movanje.
   Po uskladitvi in sprejetju urnika so se 
dogovorili, da bo naše največje – 50. ju-
bilejno atletsko tekmovanje v spomin 

prof. Bojanu Hrovatinu, potekalo 7. 
septembra 2019 v Ljubljani. Ob tem je 
Jože Globokar, ki je Bojana tudi oseb-
no poznal, predstavil njegovo pionirsko 
delo in temelje, na katerih sloni šport in-
validov Slovenije. 
Ob koncu posveta pa je beseda tekla še 
o vključevanju športnikov paraplegikov 
in tetraplegikov v športne programe 
ZŠIS-POK. Do sedaj se še ni zgodilo, da 
se naši športniki z najodmevnejšega tek-
movanja – paraolimpijskih iger (1972) ne 
bi vrnili brez medalje. Zdaj se pa že posta-
vlja vprašanje: Kako bo v prihodnje? Kaj 
bo z našim vrhunskim športom in kako 
bomo na največjih tekmovanjih dostoj- 
no zastopali našo Slovenijo? So samo 
še strelci naša svetla luč? Udeleženci 
delovnega sestanka so še veliko govorili 
o športu in s predlogi iskali kar najboljše 
rešitve.

Jože Globokar | Delovni posvet športnih referentov

ŠPORT JE SESTAVNI DEL NAŠEGA ŽIVLJENJA 
V prostorih ZPS so se 10. oktobra 2018 na delovnem posvetu sestali športni referenti in predstavniki vseh de-
vetih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Ocenili so rezultate dela v pretekli sezoni in sprejeli 
smernice za tekmovalno sezono 2018/2019.

Delovni posvet športnih referentov (Foto: Lutfi Abdullahu)
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Številka 11 je v znaku letošnjega 
festivala oblikovana kot puščica 
in simbolizira našo odločenost, da 

napredujemo ter verjamemo, da bomo 
tudi to in podobne zagate rešili ter bomo 
uspešnejši del družbe.

[   MREŽENJE   ]

Stojan Rozman | 11. Festival drugačnosti

FESTIVAL, ZASIDRAN GLOBOKO V  
PRAZNOVANJE OBČINE IN V UTRIP MESTA
Društvo paraplegikov Koroške se v praznovanje občinskega praznika že tradicionalno vključuje s prireditvijo 
Festival drugačnosti, na katerem se predstavljajo invalidske organizacije, delujoče v Mestni občini Slovenj 
Gradec. 
Ciljev pri tem je več: predstavitev delovanja društev širši javnosti, razbijanje stereotipov, povezovanje in-
validskih društev, motiviranje tako invalidskih društev kot »normalne« populacije k razvoju skupnega sode-
lovanja in izobraževalna nota s ciljno skupino otroci in mladina. V bojih za odpravo arhitektonskih ovir in 
prepoznavnost ter vključevanja smo v teh letih invalidi bili kar uspešni in uslišani, a še vedno prevečkrat 
narobe razumljeni in obravnavani tudi kot finančna ovira. Letos z upanjem, a tudi s skrbjo pričakujemo za-
četek drugega leta ter začetek izvajanja Zakona o osebni asistenci. A bolj kot strah pred nepripravljenimi 
institucijami in izvajalci se bojimo, da ne bo na razpolago zadostnega števila ljudi za pomoč – razlog je v 
nezainteresiranosti nezaposlenih in nizkem osebnem dohodku.

Društvo paraplegikov Koroške se v 
praznovanje občinskega praznika že 
tradicionalno vključuje s prireditvijo Festival 
drugačnosti, na katerem se predstavljajo 
invalidske organizacije, delujoče v Mestni 
občini Slovenj Gradec. (Foto: ozara.si)

   V četrtek, 13. septembra, je v knjižnici 
K. Meška v Slovenj Gradcu na tem 
tradicionalnem dogodku, ki je odprl 
letošnji Festival drugačnosti, Elena 
Pečarič predstavila svojo  knjigo »In-
validski Catch the Cash«, Državne lo-
terijske igre. Večina jo pozna kot ak-
tivistko brez meja, tako na področju 
enakopravnosti in neodvisnem 
življenju invalidov – hendikepiranih 
kot političnem. A je tudi novinarka 
– objavlja kolumne na spletni strani 
zamisli.si in blog na RTV SLO MMC. 
Ravno raziskovalno delo novinarja je 
bilo podlaga za njeno knjigo EUTROPI-
JA in tudi »Invalidski Catch the Cash«, 
ki razkriva ozadje razdeljevanja loteri-
jskih sredstev, namenjenih invalidom, 

izigravanje prava, krojenje pravil, ig-
noranco vodstva države, nereagiranje 
politike … kot bi gledal delo mafije. 
Verjetno se tudi za to ta knjiga bere 
kot kriminalka. Ob predvajanju filma 
iz leta 2011, Invalidski multifunkcionar 
– dodan knjigi na USB ključu – je po-
jasnila različne relacije, ključne figure, 
razložila problem, pravne zaplete … 
pa kako tudi kot sociologinja kulture 
in filozofinja gleda na to. Elena je bila 
izredno vesela šopka, ki ga je ustvarila 
gospa Vlasta Hribernik. Ob za- 
nimivih in izredno direktnih vprašanjih, 
njihovih mnenjih na to in drugih 
temah, ki se dotikajo invalidov, se je 
večer zaključil v prijetnem druženju.

   Darko Novak je amaterski foto-
graf s profesionalnimi znanji. Njegova 
prva razstava je doživela otvoritev v 
petek, 14. septembra, v MKC Hostlu 
v Slovenj Gradcu. Razstava je namen-
jena ljubiteljem in oboževalcem psov 
pomočnikov in psov vodnikov. Slike na 
razstavi prikazujejo uporabnike psov 
ter njihove aktivnosti in utrinke iz vsak-

danjega življenja. Za društvi SLO CANIS 
IN KD REPS predstavlja pomembnega 
člana.
 Slikanje psov vodičev in psov 
pomočnikov mu predstavlja poseben 
izziv, saj želi čim bolj ujeti povezanost 
psa z lastnikom. Pravi, da pravilna 
kompozicija in svetloba še dodatno 
poudarita vse skupaj, kar pa je zelo 

LITERARNI VEČER

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA – DARKO NOVAK
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   Bila je nedelja, 16. septembra, tista ta 
prava pozno poletna. Udeleženci tradi-
cionalnega dogodka »Kolo povezuje« 
smo se zbrali na terasi MKC-ja na zajtrku 
in kavici. Predstavili so nam pot, točke 
počitka, varovanje, opozorilo na nevar-
nosti, posebnosti … Udeležence je na-
govoril in pozdravil tudi župan Slovenj 

Gradca, Andrej Čas. Pisana kolona nas 
je bila, saj smo bili zbrani tako otroci, 
mladi, starejši pa razni invalidi: paraple-
giki, diabetiki, delovni invalidi, cerebralna 
paraliza, slabovidni, naglušni, »koronarci«, 
mišična distrofija, osteoporoza, črevesne 
bolezni, z mentalno motnjo … pa razne 
vrste koles: priklopna kolesa (na invalidski 

voziček), ročno gonjenje in z električnim 
pomožnim pogonom ali samo z 
električnim pogonom; ležeči nožni po-
gon, kombinacija ležeče in normalno kolo 
in »klasična« kolesa. Letos na žalost prvič 
tudi brez ležečega kolesa na ročni pogon 
(parakolo). Prvič je pri varovanju kolone 
kolesarjev na nevarnejših prečkanjih 
lokalnih cest sodelovala Policijska postaja 
Slovenj Gradec, in sicer z vozilom, ne s 
policistom kolesarjem. »Štrekna« in cela 
Mislinjska dolina sta se kopali v soncu, 
prijetna temperatura je pripomogla k iz-
rednemu tempu in užitku. Na poti je bilo 
veliko smeha, »rumenega tiska«, petja in 
vriskanja skozi tunela. Nazaj grede smo 
zavili v center mesta, da se pridružimo 
drugi koloni kolesarjev ter skupno v en 
glas zahtevali »Hoč'mo cesto!« za izgrad-
njo tretje razvojne osi. Prijetno druženje 
smo nadaljevali z zelo okusnim bogračem 
iz gostilne Preša v jedilnici Hostla Slovenj 
Gradec in uživanjem na njegovi terasi. Vsi 
smo bili zadovoljni in enotni, da se drugo 
leto zopet dobimo, vmes pa … se bomo 
vsekakor srečali tudi na kolesarski stezi. 

težko doseči. Dodaten izziv mu pred-
stavlja samostojno slikanje psov, še 
največji pa, če jih je na sceni več.
  Akcija z naslovom »Repki upanja« je 
namenjena zbiranju sredstev, s kateri-
mi bomo pomagali centru SLO CANIS 
pri delovanju ter šolanju psov vodni- 
kov in psov pomočnikov. V slovenskem 
združenju inštruktorjev SLO-CANIS 
šolajo družne pse, pse spremljevalce 
za osebe s posebnimi potrebami, pse 
vodnike za slepe in slabovidne osebe 
in pse pomočnike za gibalno ali senzo-
rno ovirane osebe. Poleg teh fotografij 
so bile razstavljene še fotografije z 
razstave društva REPS – zaradi poveza-
nosti obeh društev, katerih avtorja sta 
uveljavljena fotografa Štefi Praprot-
nik Borko in Ivo Borko.
  Dejavnost Kinološkega društva REPS 
je šolanje psov v reševalne namene in 
reševanje izpod snežnih plazov, ruševin 
in za iskanje pogrešanih oseb tudi na 
težjih terenih, za kar imamo usposo-
bljenih več vodnikov z reševalnimi psi.  
   Dogodek sta glasbeno olepšala 
mlada učenca kitare Val in Žiga iz 
glasbene šole. Obiskovalcem so se 
predstavili in o svojih društvih in delu 

povedali Stojan Rozman – organiza-
tor Festivala, Darinka Urbancl Lečnik 
– SLO CANIS in Emil Urbancl – REPS 
ter seveda fotograf Darko Novak. Na 
dražbo so bile dane slike in fotografije 
mednarodno uveljavljenih slikarjev in 

fotografov: Sandre Požun, Ksenije 
Hauptman, ter že omenjenih Štefi 
Praprotnik Borko (z Ivom Borkom) in 
Darka Novaka.
Razstava je bila na ogled do 19. 10. 
2018.

Slikanje psov vodičev in psov pomočnikov fotografu Darku Novaku predstavlja poseben izziv, 
saj želi čim bolj ujeti povezanost psa z lastnikom. (Foto: arhiv DP Koroške)

Pisana kolona nas je bila, saj smo bili zbrani tako otroci, mladi, starejši pa invalidi.  
(Foto: arhiv DP Koroške)

[   MREŽENJE   ]

DRUŽABNO-REKREATIVNA PRIREDITEV »KOLO POVEZUJE« 
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   Letos smo med 16. in 18. septem-
brom na Glavnem trgu poleg pri-
reditve »Kolo povezuje« predstavljali 
tudi mobilnosti invalidov v centru mes-
ta. Kaj invalidu mobilnost pomeni in na 
kakšen način je invalid mobilen? Vsak 

najprej pomisli na invalidski voziček, 
a tega je več vrst, izvedb. Sledi avto 
in njegova prilagoditev. Nato razna 
športno-rekreativna sredstva. Vse to 
smo razstavili in predstavljali. Letos 
smo gostili Petra Osterveršnika iz 

podjetja TO BI d. o. o, ki se ukvarja z 
uvozom in prodajo ležečih koles, veliko 
nas ga pozna po spletni strani udob-
noposvetu.si in po organizaciji kolesar-
skih taborov. Predstavljal je razne vrste 
ležečih koles.

   Knjižnica K. Meška Slovenj Gradec je 
tudi mesto, kjer radi postavimo kakšno 
razstavo. V sredo, 19. septembra, smo 
tam predstavili izdelke dijakinj Sred-
nje trgovske šole Maribor, ki so na ta 

način želele tudi slepim in slabovid-
nim predstaviti del evropske likovne 
umetnosti. Še pred uradnim delom 
je razstava in njen namen navdušil 
mlada obiskovalca Jana in Klemna. 

Še en dokaz, kako učljiva in hvaležna 
je lahko mladina za drugačnost in pravi 
pristop do nje. Kulturni del so izvedli 
člani Medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih Maribor. Harmonikar Maks 
Vinšek nam je zaigral nekaj lepih pes-
mi, Darinka nam je prebrala nekaj 
pesmi pesnika Valterja Čučkoviča. Nje-
ga smo tudi prosili, da prisotnim razloži, 
kako slep pristopi do tipne slike in si jo 
"ogleda". O nastanku in izvedbi del za 
razstavo nam je povedala Darinka 
Lozinšek, ki je v društvu odgovorna 
za kulturo. O 70. obletnici delovanja 
društva in izzivih za naprej je govoril 
predsednik društva Milan Mugerle. 
Na koncu se je Stojan Rozman v ime-
nu Društva paraplegikov Koroške zah-
valil gostom za obisk in zanimanje ter 
zaželel MDSS MB še uspešno delo in da 
vsako leto obogatijo program festivala. 
Ta izjemna razstava  je bila na ogled do 
torka, 23. oktobra.

   Kaj je drugačnost, kako jo sprejeti, 
kako pristopiti do invalida in bolnika, 
kako ga motivirati, da najde moč za 
vsakdanje življenje, kako se odzvati in 
spregovoriti o  bolezni, invalidnosti, 
diagnozi in še o marsičem, na kar ni-
mamo odgovora, ko se moramo s tem 
soočiti, sta predavali in s poslušalci de-

batirali Breda Duler in Ivana Gornik. 
Pri tem je ga. Duler izpostavila uskla-
jenost nas, kot energetskega bitja, in 
procesa zdravljenja, ga. Gornik pa je na 
podlagi lastne izkušnje povedala, kaj 
je njej pomagalo do spoznanja, kaj je 
pomembno, koristno in kaj škodljivo za 
nas v tistem obdobju. Obe sta prejeli 

še prekrasen šopek, izdelek Simone 
Vončina.

PREDSTAVITEV MOBILNOSTI INVALIDOV IN LEŽEČIH KOLES 

OTVORITEV RAZSTAVE TIPNIH REPLIK SLIK ZNANIH EVROPSKIH SLIKARJEV 

PREDAVANJE – KAJ JE DRUGAČNOST IN KAKO JO SPREJETI? 

Predstavili smo izdelke dijakinj Srednje trgovske šole Maribor, ki so preko tipne slike želele tudi 
slepim in slabovidnim predstaviti del evropske likovne umetnosti. (Foto: arhiv DP Koroške)

Festival drugačnosti ima za poslanstvo tudi ozaveščanje, širjenje koristnih informacij, pomoč invalidom in nji-
hovim sorodnikom ter razrešitev stereotipov. Za izvedbo dveh predavanj, na katerih smo podali koristne in-
formacije in motivacijo tistim, ki jih doleti usodna poškodba ali bolezen, je bila izbrana Čarnica, butik čarobnih 
daril in dogodkov na Glavnem trgu. Tukaj se dogajajo predavanja, delavnice, svetovanja, predstavitve …, ki 
bogatijo naš um, koristno pripomorejo k osebni rasti, predstavijo uporabo alternativnih načinov zdravljenja, 
delavnice za uspešno premagovanje vsakdanjih tegob …
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   Pozno poletno jutro v petek, 21. sep-
tembra, je bilo prekrasno in takšno je bilo 
tudi dogajanje v centru Slovenj Gradca, 
na Bazarju 11. Festivala drugačnosti in ju-
bilejnega 20. Mirovniškega festivala. Na 
45 stojnicah, delavnicah, igrišču in odru 
so nevladna, humanitarna in invalidska 
društva, razne ustanove ter osnovne in 
srednje šole prikazale svoje delo in nas 
vabile na razna testiranja – ravni slad-
korja v krvi ali krvnega pritiska pa razne 
prikaze gibanja gibalno oviranih, gibanja 
slepih in slabovidnih, slovenskega zna-
kovnega jezika, dela psov vodnikov in 
spremljevalcev, slikanja z usti … ali na 
zabavne in poučne kreativne delavnice: 
spoznavanje kulturne dediščine Slovenj 
Gradca, izdelava razglednic Slovenj 
Gradca, tarča z znamenitostmi Slovenj 
Gradca, napihljiv poligon, poslikava 
obraza, delavnica z baloni in ostalo. Vse 
pa je pričel Kogojev pohod, sprehod za 
spomin ob svetovnem dnevu Alzhei-
merjeve bolezni. Na odru so se menjavali 
nastopi invalidnih društev, pred odrom 

so se dogajali flash-mobi in razgibavanja 
ter košarkarska tekma na invalidskih 
vozičkih. V pritličnih prostorih Koroške 
galerije likovnih umetnosti smo prika-
zovali video predstavitve in posnetke 
invalidskih društev in odprli razstavo iz-
virnih otroških risb in podelili priznanja 
iz natečaja za najboljše otroške risbe, 
fotografije in literarna dela. Glasbeni vr-

hunec sta bila nastopa raperja Trkaja, 
ambasadorja miru, in Neishe, ki je pos-
nela en svoj video tudi v slovenskem 
znakovnem jeziku. Na oder smo povabili 
invalida, njenega velikega oboževalca 
Roka Cehnerja. Spustili smo balon želja 
za mir ter dogajanje zaključili z adrena-
linsko pikantnim spontanim nastopom 
gledalke. Bilo je pestro in uspešno.

   Isti dan, torej v petek, 21. septembra, 
smo izvedli predavanje, kako reagirati 
ob pogubni diagnozi, kaj nam v tistem 
trenutku daje moč, voljo in spodbudo, 
kako se odzvati na odziv bližnjih in oko-
lice, primeri dobre prakse, potrebne in 
pomembne življenjske odločitve … 

O tem so predavali in s poslušalci na 
lep pozni poletni večer govorili in de-
batirali univ. dipl. soc. delavka Violeta 
Potočnik Krajnc, sistematska terapevt-
ka in Stojan Rozman. Ga. Potočnik Kraj-
nc je poudarila aktiviranje lastne moči 
in volje ter prepoznavanje in obrambo 

pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Iz last-
nih izkušenj je o tem in o drugačnosti 
govoril g. Rozman. Sledila je obširna de-
bata in veliko osebnih vprašanj. Prekra-
sen šopek, izdelek Simone Vončina, sta 
prejeli predavateljica in Bojana Vra-
njek iz Čarnice.

»BAZAR« 

PREDAVANJE – KAKO ZNOVA ZAŽIVETI PO TEŽKI PREIZKUŠNJI?

Neisha je na oder povabila svojega velikega oboževalca Roka, ki je na invalidskem vozičku, in 
poskrbela za lepo presenečenje. (Foto: arhiv DP Koroške)

Izvedeni dogodki, odzivi udeležencev in sodelujočih invalidskih organizacij so pokazali, kako globoko se je v 
praznovanje občine in nasploh v utrip mesta zasidral Festival drugačnosti. Mogoče so še najbolj očitni odzivi 
otrok, ki tovrstne zadeve dobesedno »vsrkajo« in od tega tudi veliko odnesejo. Zato je na mestu ponovni poziv 
društvom invalidov, da svoje delovanje, predvsem pa svoje kulturne dogodke in športne tekme izvedejo na 
festivalu. V vseh letih izvedbe Festivala drugačnosti se  spreminja dojemanje in delo z invalidi v družbi, v javnih 
ustanovah, še posebej pa v občinskih strukturah. Tako so na Mestni občini Slovenj Gradec vsako leto naredili 
korak naprej k izboljšanju, ne samo na področju odprave arhitektonskih ovir, ampak širše. Gledano »s strani« 
je opazno, kako dobro so invalidi vključeni v družbeno življenje in kako se rešujejo problemi, ki jih bremenijo. 
Posebno težo ima pozitivni pristop še pred uveljavitvijo Zakona o osebni asistenci do le-te ter do načrtovanja in 
nato izvedbe celovite strategije ureditve zunanjega prostora brez arhitektonskih ovir. In to se načrtuje v sode-
lovanju društev invalidov, občinskih organov in stroke. To pa je tisto, kar si invalidi najbolj želimo – sodelovati 
v odločitvah, oblikovanju prostora in ukrepov za nas. Vse s ciljem: dostopno za vse!
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   14. junija 2018 je Odbor za planinstvo 
za invalide/OPP izpeljal inkluzijski po-
hod na Planino nad Vrhniko – 733 m. 
n. v. Za tiste, ki jim vzpenjanje na stolp 
ni povzročalo vrtoglavice, pa še 22 do-
datnih metrov. Pohoda se je udeležilo 
preko 240 pohodnikov najrazličnejših 
vrst invalidnosti s spremstvom. Kar 60 
prostovoljcev spremljevalcev iz pod-
jetja P in C  Automobil Import d. o. o. 
nam je pomagalo priti na vrh in nazaj. 
Večina jih je krenila z Betajnove po 
4-kilometrski poti na vrh, nekaj nas – 
večinoma gibalno oviranih – pa se je 
zapeljalo nad Zaplano, kjer smo po 1,7 
km makadamske ceste po grebenu v 
hladu gozda prišli do nove koče. Od 
tod je lep pogled na Vrhniko in dolino 
do Ljubljane. Z vrha 22 m visokega 
stolpa je veličasten razgled na vse stra-
ni. Videli smo tudi stopinjo dinozavra. 
Dobro enolončnico so mladi nadgradili 
s palačinkami, mi starejši pa z odlično 

Cankarjevo kavo. Na poti so nam de-
lali družbo novinarka in snemalec iz 
oddaje Spletna TV in novinar iz časnika 
Prijatelj iz Celja.
   Otroci iz vrtca in pohodniki z več 
kondicije so svojo pot začeli na Betaj-
novi. Z njimi je šla psička na povodcu. 
Na vrhu smo se spet srečali. Otroci so 
bili najbolj veseli njihove maskote, ve-

likega plišastega medvedka, ki si je za 
premagovanje poti izposodil invalidski 
voziček. Posneli so tudi simulacijo akci-
je Gluhi strežejo v planinskih kočah – ta 
se je odvijala po kočah 22. in 23. sep-
tembra. In zopet je odmeval »juhu« iz 
duše veselih invalidov z ene od slove-
nskih gora. Gremo zdaj dol, da bomo 
zopet šli gor!

   Pohod na Ušte je bil eden od treh 
(Ušte, Zelenica in Tamar) v sklopu in-
formiranja javnosti. Televizija POP TV je 
snemala prispevek za nedeljsko oddajo 
24 ur Fokus (emitirano 15. 7. 2018). 
Jurček in Marjeta sta pripravila »logis-
tiko«, kjer je verjetno najbolj pomem-
bna izbira primernega terena – tako 
zaradi varnosti, zmožnosti udeležencev 
in primernosti terena. 
  Sodelovali so različni invalidi, ki so sle-
pi, gluhi – senzorno ovirani; tetraplegiki, 

Pohoda se je udeležilo preko 240 pohodnikov najrazličnejših vrst invalidnosti. (Foto: arhiv SR)

V objemu narave, dobrega vzdušja, smeha in sproščenosti (Foto: arhiv SR)

Stojan Rozman | Odbor planinstvo za invalide/OPP 

INKLUZIJSKI POHODI REALIZIRANI
Planinska zveza Slovenije je zavezana k upoštevanju predpisov, kot je novi Pravilnik o univerzalni graditvi in 
uporabi objektov – v 2. členu omenjena univerzalna uporaba za posebne vrste objektov, a (celo tehnična 
stroka meni, da) tovrstni objekti so v sredogorju in visokogorju tako specifični, da niso smiselne zahteve o 
dostopnosti, kot velja za objekte v grajenem okolju. 
Osebno menim, da bi morale biti (nove in prenovljene) koče, ki so dosegljive z avtom, tudi dostopne, v 
notranjosti urejene za gibanje, s sanitarijami za funkcionalno ovirane osebe in kot (le kot) luksuz nadgradnja 
tudi z možnostjo prenočitve.

[   MREŽENJE   ]

PLANINA NAD VRHNIKO 

UŠTE
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s cerebralno paralizo – gibalno ovirani; 
z motnjo v duševnem razvoju in drugi; 
iz različnih organizacij in društev – npr. 
Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Dolfke Boštjančič, Draga; CIRIUS Kamnik 
… Inkluzija je proces, ko se učimo živeti 
drug z drugim. Na pohodih je to v ob-
jemu narave, dobrega vzdušja, smeha 
in sproščenosti. Aktivnost predrami 
telo, brez navlake vsakdana, hitenja in 
stremljenja po opravljanju čim več v 
čim krajšem času. Na pohodih prestopi-
mo v druge čevlje, k doživljanju narave, 
pohodnikov in samega sebe. Čas dobi 
drugo dimenzijo, ko opazuješ, ko sta 
doživljanje in čutenje na prvem mestu. 
Kakšna podlaga je, ki jo premagujemo, 
kakšen občutek širine in objema sveta 
okrog nas, kaj vse zaznava naša koža, 
naš nos in nad čim si lahko odpočijejo 
naše oči. Vse to poživi telo, prevetri um 
in razbistri duha.
   Pričakovanje pohoda in priprave so 
prvi korak k doživetju, ki ga pohod po-
nudi z razgledom, družbo, izmenjavo 
besed, nasmehov in za tiste, ki so si bolj 
blizu, objemov.
   Prvi pohod se je pričel na Planinskem 
domu Ušte - Žerenk nad Moravčami, 
ki je last PD Moravče in se nahaja na 
severozahodnih pobočjih Slivne na 
658 m. n. v. in je v bližini GEOSS-a, Geo-
grafskega središča Slovenije. Od doma 
oziroma njegove bližnje okolice je lep 
razgled proti Limbarski gori, Moravški 
dolini in Kamniško-Savinjskim Alpam.

   Zbranim na travniku pod domom je 
Jurček (organizator, vodnik) pojasnil, 
kje nas bo vodila pot, razdelil pomožne 
trakove – gurtne, spremljevalcem dal 
navodila …  Pot nas je vodila v hrib 
čez travnik mimo doma, po gozdu 
in asfaltu do odcepa pri zaščitenem 
vhodu v Osoletovo jamo in navkreber 
proti GEOSS-u in nazaj do planinskega 
doma. Spremljevalci so se potrudili in 
udeležencem pomagali pri premago-
vanju poti, a tudi približanju narave – 
katera rožica kje raste, katero je to drevo, 
kaj se tam plazi … In potem je bila tam 
čudna kovinska konstrukcija čez nek 

jašek. Osoletova jama v kraju Dešen je 
najlepša kraška jama na domžalsko-
moravškem krasu. Ta jama se z 260 m 
globine uvršča na enajsto mesto med 
najglobljimi jamami na Slovenskem. 
Posebnost jame je, da je nastala na sti-
ku karbonskih in apnenčastih skladov. 
Voda ruši in odnaša karbonske sklade, 
v apnencu pa nastaja kapniški nakit. 
Jama je najlepša v zgornjem delu in 
v dvorani pod 40 metrov globokim 
breznom. Vse kapniško bogastvo je 
ostalo nepoškodovano, kar je zasluga 
bližnjega kmeta Vincenca Ribiča - Os-
oleta, po katerem je dobila ime. Še ena 
posebnost jame so njeni prebivalci. Štiri 
vrste mehkužcev, polžkov iz podrazreda 
pljučarjev. 
   Pohod je bil pester, v lepem vremenu, 
ušli smo popoldanskim ploham. Za 
trud smo bili »poplačani« z dobrim 
toplim prigrizkom. Iskreno rečeno sem 
prišel – pridrvel – na Ušte vznemirjen 
in tudi slabe volje, a so mi razpoloženje 
hitro izboljšali drugi udeleženci in mi 
rešili dan. Mišice smo si pohodniki in 
spremljevalci dodobra pretegnili ter 
pljuča napolnili s čistim zrakom. Še na-
slednji dan sem imel nasmeh na ustih. 
Pričakovanja o tem, kakšen bo prispe-
vek na TV so bila velika in upravičena 
– menim, da so zelo dobro posneli in 
uspeli prikazati, da tudi invalidi radi 
hodimo v gore in kakšno pomoč pri 
tem potrebujemo. In kam jo mahnemo 
naslednjič?

Zbranim na travniku pod domom je Jurček pojasnil, kje nas bo vodila pot. (Foto: arhiv SR)

Pohodniki smo si dodobra pretegnili mišice, pljuča pa napolnili s čistim zrakom. (Foto: arhiv SR)

[   MREŽENJE   ]
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Vitamin D je vključen v patogen-
ezo številnih bolezenskih proce- 
sov in je pomemben za normal-

no delovanje organizma v vseh starost-
nih obdobjih. Njegovo pomanjkanje je 
v zadnjih letih postalo zelo pomemben 
problem. Kljub dostopnosti literature 
v zvezi s priporočili za vnos vitamina 
D in problematiki pomanjkanja, še 
vedno ni dovolj dostopnih podatkov 
na širši ravni, ki bi omogočili primerno 
postavitev strategij za vnos ustrezne 
količine vitamina D. Po grobih ocenah 
naj bi približno milijardi ljudi po svetu 
primanjkovalo vitamina D, njegovemu 
pomanjkanju pa so lahko izpostavljene 
vse starostne skupine. Natančnega zbi-
ranja podatkov o vsebnosti in pomanj-
kanju vitamina D pri ljudeh v različnih 
življenjskih obdobjih še nimamo. 
Priporočila in zahteve za vnos v preven-
tivi in kurativi so zelo različne. Zaradi 
izjemnega pomena za zdravje doda-
jajo vitamin D preventivno v prehrano 
dojenčkov in ponekod tudi nosečnic, 
še vedno pa je k pomanjkanju nag-
njena predvsem starejša populacija, saj 
pri tej starostni skupini pomanjkanja vi-
tamina D ne odpravljamo tako aktivno 
kot na primer pri dojenčkih. 

O POIMENOVANJU IN DELITVI  
VITAMINOV
   Vitamini so organske spojine, ki imajo 
različne kemijske lastnosti in različne 
strukture. Poimenovanje vitaminov te-
melji na pravilih mednarodnega kemij-
skega združenja (angl. Interantional 
Union for Pure and Applied Chemis-
try – IUPAC), kjer veljajo enaka pravila 
kot za ostale kemijske spojine. Preden 
je bila kemijska struktura vitaminov 
znana, pa je označevanje potekalo z 

velikimi črkami. Takšno poimenovanje 
vitaminov s črkami je še danes zelo 
razširjeno: A, B, C, D, E, K. 
  Ime vitamin je leta 1911 prvi uporabil 
poljski biokemik Casimir Funk, ki je 
raziskoval pomen zdravilnih substanc 
ali dietetičnih faktorjev za zdravljenje 
različnih bolezni (beriberi, skorbut, 
pelagra). Sprva so mislili, da gre za 
amine, saj so te substance vsebovale 
amino-skupino. Ker pa so življenjsko 
pomembne, so dobile ime iz skovanke 
dveh besed (vita – življenje, amini – 
dušikova substanca, ki je nujna za delo-
vanje organizma). Ime je bilo leta 1912 
sprejeto v znanstvenih krogih. Vitamine 
delimo na dve skupini, glede na njiho-
vo topnost:
– vodotopni vitamini (vitamin C in vita-
mini B-kompleksa),
– vitamini, topni v maščobah (vitamin 
A, D, E in K).
   Človeški organizem vitaminov ne 
more proizvajati sam. Zato je njihovo 
pridobivanje, kar se določenih oblik vi-
taminov (provitaminov) tiče, potrebno 
s hrano, kjer pa se nahajajo le v majhnih 
količinah. Vitamini so nujno potrebni 
za normalno delovanje organizma. 
Njihove dnevne doze so natančno 
poznane, pomanjkanje ali prevelike 
količine pa so povezane z nastankom 
različnih bolezni (Tabela). 

ODKRITJE VITAMINA D IN KEMIJ-
SKE ZNAČILNOSTI
  Raziskovalci so leta 1913 odkrili 
pomožne hranilne substance – vita-
mine, topne v maščobah. Sprva so 
predvidevali, da gre za eno obliko 
vitamina, nato pa so izolirali dve sub-
stanci. Eno so poimenovali vitamin A, 
drugo, ki je preprečevala nastanek ra-
hitisa, pa vitamin D. Zaradi pozitivne-
ga učinka na rahitis so ga imenovali 
tudi antirahitični vitamin. Dokazano 
je bilo, da vnos tega vitamina s hrano 
in z izpostavljanjem soncu omogoča 
preprečevanje in zdravljenje te bolezni.
Vitamin D (kalciferol) je vitamin, topen 
v maščobah. Skupina vitaminov D zaje-
ma sedem različic (izomer), ki imajo po-
dobno kemijsko strukturo. V terapevt-
ske namene in pri kliničnem določanju 
vsebnosti v serumu uporabljamo le 
dve obliki tega vitamina, ki sta tudi naj-
bolj učinkoviti. To sta vitamin D3 (hole-
kalciferol) in vitamin D2 (ergokalciferol). 
Vitamin D je po načinu delovanja in 
strukturi predstopnja steroidnih hor-
monov, ki so pomembni za delovanje 
organizma. Večinoma nastaja v koži 
(vitamin D3), majhen delež pa ga do-
bimo s hrano ali prehranskimi dodatki 
(vitamin D3 in D2). Vitamin D3 nastaja 

Lidija Gradišnik, dipl. soc. gerent., ing. živ. teh., Medicinska fakulteta Maribor in dr. Tomaž Velnar, dr. med., spec. 
nevrokirurgije, Klinika za nevrokirurgijo, UKC Ljubljana | Vitamin D

POMEN VITAMINA D ZA ZDRAVJE 
Pomanjkanje vitaminov lahko povzroči različne vrste obolenj, bolezenski znaki pa so značilno povezani z vlo-
go posameznega vitamina v delovanju telesa. Tudi vitamin D je vključen v patogenezo (nastanek in razvoj 
bolezni) številnih bolezni. Njegovo pomanjkanje je kritično predvsem pri starejših ljudeh, česar se dandanes 
še vedo premalo zavedamo.

Telo lahko pridobi optimalno količino vitamina D z zmernim izpostavljanjem kože sončnim 
žarkom ter z mešano in uravnoteženo prehrano. (Foto: hbmag.com)
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v koži pod vplivom sončne svetlobe – 
ultravijoličnih žarkov. Iz 7-dehidrohol-
esterola, ki je živalskega izvora in je pro-
vitamin za vitamin D3, nastane najprej 
previtamin D3, ki pa se nato v kožnih 
celicah takoj pretvori v vitamin D3. Vi-
tamin D2 pridobivajo z ultravijoličnim 
sevanjem iz ergosterola. Ta je rastlin-
skega izvora, pridobivajo ga iz gliv, in je 
provitamin za vitamin D2. 
Vitamin D je, poleg maščob, topen tudi 
v ostalih nepolarnih topilih. Pripravke 
hranimo na hladnem mestu, zaradi 
občutljivosti na svetlobo v temi in v 
hermetično zaprtih posodah, saj je 
občutljiv na prisotnost kisika in ob stiku 
z zrakom oksidira. Zato tudi pripravke z 
vitaminom D odpiramo in pripravljamo 
neposredno pred uporabo.

POMEN VITAMINA D ZA ORGANI-
ZEM
   Vitamin D v večji meri nastaja v koži 
pod vplivom UV žarkov, v manjši meri 
pa ga vnesemo s hrano, v kateri pa je 
prisoten le v majhnih količinah, zato 
je njegov ustrezen vnos s hrano težko 
zagotoviti. To predstavlja še posebej 
velik problem za tiste skupine ljudi, ki 
se soncu ne izpostavljajo dovolj. EFSA 
(angl. European Food Safety Agency) 
je nedavno objavila poročilo, v kate-
rem povezuje pomanjkanje vitamina 
D z mnogo več bolezenskimi stanji kot 
je to veljalo v preteklosti. Tako je bilo 
pomanjkanje vitamina D dokazano 
povezano z nekaterimi znanimi oblika-
mi raka, multiple skleroze, sladkorne 

bolezni, nekaterimi avtoimunskimi 
boleznimi, hipertenzijo, infekcijskimi 
boleznimi.
   Problem pomanjkanja vitami-
na D je posebej zaskrbljujoč prav 
med starejšimi ljudmi. Veliko ljudi v 
kasnejšem življenjskem obdobju ne 
dosega ustrezne ravni vitamina D. Glav-
ni vzroki so lahko neustrezna prehrana, 
nezadostna izpostavljenost sončni 
svetlobi ali oboje skupaj. Tudi določena 
bolezenska stanja lahko vplivajo na 
pomanjkanje vitamina D. Ta starostna 
skupina je bolj podvržena različnim 
bolezenskim stanjem in je zaradi 
zmanjšane odpornosti organizma tudi 
bolj ranljiva. Pomanjkanje vitamina D 

je zato pri starejših ljudeh pomembno 
pri nastanku številnih bolezni in je po-
vezano z različnimi dejavniki tveganja 
za poslabšanje zdravstvenega stanja. 
Ti vključujejo spol, prehranske nava-
de, izpostavljenost sončenju, upad 
kostne gostote, pomanjkanje gibanja. 
Ocenjujejo, da kar 90 % odraslih v sta-
rostnem obdobju med 50 in 80 let ne 
dobi dovolj vitamina D le s hrano. Tako 
bi lahko pri odkrivanju dejavnikov tve-
ganja, ki so povezani z vitaminom D, 
poleg zdravstvenega osebja sodelovali 
tudi socialni gerontologi, kar bi vodilo 
k boljši osveščenosti o tej problematiki 
in s tem manjšim posledicam pomanj-
kanja.
  Vitamin D sodeluje pri številnih 
fizioloških in patofizioloških procesih 
v organizmu. Na molekularnem nivoju 
sodeluje pri rasti celic, nastanku av-
toimunih bolezni, vnetnih procesov, 
pomemben je v bioloških dogajanjih, 
ki zajemajo mišično-skeletni sistem in 
nevromišične funkcije. Na makroskop-
skem nivoju se njegovo pomanjkanje 
kaže kot različne bolezni, ki so pos-
ledica motenega delovanja organskih 
sistemov, v katerih tokokroge vstopa 
vitamin D: osteoporoza, sarkopenija 
(upad mišične moči in mase v pove-
zavi s staranjem), mišična in skeletna 
obolenja, kardiovaskularna obolenja, 
okužbe, metabolni sindrom idr. Nas-
tanek teh bolezni je tudi v starosti ob 
pomanjkanju tega elementa bolj ver-
jeten, njihov potek pa težji.

[   STROKOVNO   ]

Klinične referenčne vrednosti vitamina D v krvni plazmi  
(Vir: NIH - National Institute of Aging, 2009)

Vitamin D najdemo v ribjem olju, morskih ribah (sardine, losos, tuna), mleku in mlečnih 
izdelkih, mesu, rumenjaku, kvasu. (Foto: livescience.com)

Klinična referenčna vrednost  
vitamina D [ng/ml] Zdravstveni status

<12 Hudo pomanjkanje, ki vodi pri otrocih v 
rahitis, pri odraslih pa v osteoporozo.

<20
Pomanjkanje vitamina D. Nezadostna 

količina za vzdrževanja splošnega zdravja 
in zdravja kosti.

20 do 50 Priporočene vrednosti za zdrave ljudi.

>50 Previsoka koncentracija, ki je lahko  
povezana s škodljivimi učinki.

>60 Potencialna toksična (nevarna)  
koncentracija.
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Trije paraplegiki, ki so pred 
leti utrpeli težje poškodbe 
vratne hrbtenice, lahko sedaj 

hodijo s pomočjo palice ali hodulje, 
zahvaljujoč novim metodam rehabili-
tacije, ki vključujejo ciljano stimulacijo 
hrbtenjače s pomočjo električnih im-
pulzov in vaje z uporabo pomagal za 
razbremenitev telesne mase.
   Rezultat najnovejše klinične študije 
z imenom STIMO (kratica za STImula-
tion Movement Overground) je nova 
metoda terapevtskega zdravljenja, 
katere cilj je pospešiti okrevanje po 
poškodbi hrbtenjače. Vsem pacien-
tom, ki so sodelovali v tej klinični 
študiji, je s svojo voljo uspelo ponov-
no vzpostaviti nadzor nad mišicami v 
nogah, ki so bile vrsto let paralizirane. 
Za razliko od dveh neodvisnih študij, 
ki temeljita na podobnem konceptu, 
in katerih rezultati so bili nedavno 
objavljeni v ZDA, je pacientom, ki so 
sodelovali v tej študiji, uspelo ohrani-
ti nevrološko funkcijo, tudi ko niso 
več prejemali stimulacije s pomočjo 
električnih impulzov. Rezultati klinične 
študije STIMO, do katerih sta prišla 
Inštitut za tehnologijo (EPFL) in 
Univerzitetna bolnišnica v Laus-
annu (CHUV), so bili objavljeni 1. no-
vembra 2018 v znanstvenih publikaci-
jah Nature in Nature Neuroscience.
  „Naše ugotovitve temeljijo na po-
globljenem razumevanju osnovnih 
mehanizmov, do katerega smo prišli 
s pomočjo dolgoletnih raziskav na 
živalih. Zahvaljujoč temu smo uspeli v 
realnem času oponašati komunikaci-
jo, s katero možgani po naravni poti 
pošiljajo impulze skozi hrbtenjačo,” 
pojasnjuje Grégoire Courtine, nev-
roznanstvenik z Inštituta za tehnologi-

jo v Lausannu.
„Vsi pacienti so v roku tedna dni shodili 
s pomočjo pomagal za razbremenitev 
telesne mase. Takoj mi je bilo jasno, 
da smo na dobri poti,” dodaja nevroki-
rurginja z Univerzitetne bolnišnice v 
Lausannu, Jocelyne Bloch, ki je pa-
cientom kirurško vgradila vsadke.
„Čas in lokacija, na katero se usmer-
jajo električni impulzi, sta ključnega 
pomena, da lahko pacient s svojo 
voljo naredi premik. Poleg tega ravno 
ujemanje časovnih in lokacijskih para-
metrov spodbuja ustvarjanje novih 
nevroloških povezav,” poudarja Cour-
tine.
  V okviru te klinične študije je bila 
dosežena do sedaj najbolj natančna 
električna stimulacija hrbtenjače. „Cil-
jana stimulacija mora biti natančna 
kot švicarska ura. Naša metoda 
poteka tako, da se pacientom vzdolž 
hrbtenjače vgradijo elektrode, ki nam 
omogočajo, da ciljano stimuliramo 
posamezne skupine mišic v nogah,” po-
jasnjuje Bloch. „Izbrane konfiguracije 
elektrod aktivirajo določena področja 

hrbtenjače in pri tem oponašajo si-
gnale, ki bi jih pošiljali možgani za pre-
mikanje spodnjih udov.”
  Pacientom je največji izziv predstav-
ljalo učenje, kako uskladiti namen, da 
premaknejo spodnje ude, ki prihaja 
iz možganov, z usmerjeno električno 
stimulacijo. Vendar so ta izziv hitro ob-
vladali. “Vsi trije udeleženci te znanst-
vene študije so lahko hodili s pomočjo 
pomagal za razbremenitev telesne 
mase po zgolj tednu dni kalibriranja 
sistema, po petih mesecih vaj pa se 
je zavedni nadzor mišic drastično 
povečal,” pojasnjuje Courtine. „Živčni 
sistem ljudi se je na terapijo odzval ve-
liko temeljiteje od naših pričakovanj.”

PRILOŽNOST, DA MOŽGANI 
POMAGAJO SAMIM SEBI
  Novi protokoli rehabilitacije, ki te-
meljijo na tej strogo usmerjeni nev-
rotehnologiji, vodijo do izboljšane 
nevrološke funkcije, ker udeležencem 
omogočajo, da v laboratoriju daljše 
časovno obdobje aktivno vadijo hojo 
po tleh, za razliko od pasivne vadbe, 

Wings for life, PR | STIMO - Stimulation movement overground

NAPREDNA TEHNOLOGIJA ZA ZDRAVLJENJE PARALIZE 
Trije pacienti s kronično paraplegijo so znova shodili zahvaljujoč natančni električni stimulaciji njihovih hrb-
tenjač prek brezžičnega vsadka. V dvojni študiji, ki je bila objavljena v publikacijah Nature in Nature Ne-
uroscience, švicarska znanstvenika Grégoire Courtine (EPFL in CHUV/Unil) in Jocelyne Bloch (CHUV/Unil) 
prikazujeta, kako so bili pacienti po zgolj nekaj mesecih vaje zmožni nadzorovati do tedaj paralizirane mišice 
v nogah in to celo brez električne stimulacije.
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kot je recimo korakanje s pomočjo zu-
nanjega skeleta.
   Vsi trije pacienti so v času posa-
mezne terapije lahko prehodili več kot 
en kilometer, ne da bi se pri tem držali 
z rokami, temveč zgolj s pomočjo 
usmerjene električne stimulacije in 
inteligentnih pomagal za razbre-
menitev telesne mase. Pomembno 
je poudariti, da v času vaj ni prihajalo 
do utrujenosti mišic v nogah, zato se 
kakovost korakov ni poslabšala. Daljše 
in intenzivnejše izvajanje vaj se je iz-
kazalo za ključni dejavnik pri spod-
bujanju funkcije nevroplastičnosti, tj. 
sposobnosti živčnega sistema za re-
organizacijo živčnih vlaken. Rezultat 
so izboljšane motorične funkcije, celo 
brez električne stimulacije.
  Pri prejšnjih kliničnih študijah z bolj 
empiričnim pristopom, kot je npr. 
neprestana električna stimulacija, se 
je izkazalo, da so nekateri paraple-
giki sicer lahko naredili nekaj kora-
kov s pomočjo različnih pomagal in 
električne stimulacije, vendar jim je 
uspelo premagati zgolj krajše razdalje 
in še to samo, dokler so prejemali 
električne dražljaje. Čim so dražljaji 
prenehali, so se pacienti vrnili v stanje, 
v katerem so bili, tj. bili so enako para-
lizirani in ponovno niso mogli pre-
makniti spodnjih udov.

NASLEDNJI KORAKI
   Startup z imenom GTX medical, ki sta 
ga skupaj osnovala Courtine in Bloch, 
bo na podlagi teh rezultatov razvil 
prilagojeno nevrotehnologijo s ciljem, 
da to metodo rehabilitacije uvede v 
bolnišnice in klinike po vsem svetu. 
„Ustvarjamo nevrotehnologijo nove 
generacije in testirali jo bomo v zgod- 
njih fazah po poškodbi, ko je potencial 
za okrevanje velik, nevromišični sistem 
pa še ni doživel atrofije, kateri sledi 
kronična paraliza. Naš cilj je, da ustva-
rimo obliko terapevtskega zdravljenja, ki 
je dostopna vsem,” dodaja Courtine.

PODPORA FUNDACIJE WINGS FOR 
LIFE
  Klinično študijo STIMO od samega 
začetka podpira mednarodna neprofit-
na fundacija Wings for Life, ki se ukvarja 
z raziskovanjem hrbtenjače. Ta študija 
je samo eden od uspehov pomemb-
nega posla te fundacije. Vsa sredstva, 

zbrana z globalnim tekom Wings for Life 
World Run, so se v preteklih petih letih 
oplemenitila na najboljši možen način. 
Vendar je to šele začetek, saj tako tek 
kot fundacija s svojim delom ne bosta 
prenehali, dokler poškodbe hrbtenjače 
ne bodo enkrat za vselej postale ozdrav-
ljive.
   Šesta izvedba teka Wings for Life 
World Run bo potekala v nedeljo, 5. 
maja 2019, po vsem svetu, sto odstot-
kov zbranih startnin in donacij pa bo 
namenjenih fundaciji Wings for Life, ki 
poleg klinične študije STIMO financira 
še na desetine najsodobnejših kliničnih 
raziskav.

REFERENCE: 
Targeted neurotechnology restores 
walking in humans with spinal cord 
injury, Nature, 1. november 2018, 
https://doi.org/10.1038/s41586-018-
0649-2  

Electrical spinal cord stimulation must 
preserve proprioception to enable lo-
comotion in humans with spinal cord 
injury, Nature Neuroscience, 1. no-
vember 2018, https://doi.org/10.1038/
s41593-018-0262-6 

O FUNDACIJI WINGS FOR LIFE 
SPINAL CORD RESEARCH FOUN-
DATION
   Po vsem svetu je na milijone ljudi 
odvisnih od invalidskega vozička zaradi 
poškodbe hrbtenjače, ki je najpogoste-
je posledica prometne nesreče ali pad-
ca. Wings for Life je neprofitna fundaci-
ja za raziskave hrbtenjače, ki ima eno 
samo misijo: najti zdravilo za poškodbo 
hrbtenjače. Od leta 2004 je fundacija fi-
nancirala izjemno pomembne razisko-
valne projekte in klinične študije po 
vsem svetu. Čeprav še zdravila niso 
našli, nenehno prihaja do napredka. 
100 odstotkov startnin za tek Wings for 
Life World Run in donacij bo v okviru 
tega globalnega dogodka fundaciji 
pomagalo do njenega končnega cilja. 
Vsak korak na teku Wings for Life World 
Run in z mobilno aplikacijo Wings for 
Life World Run je korak v pravo smer – 
http://www.wingsforlife.com.

O TEKU WINGS FOR LIFE WORLD 
RUN
  Vsako leto poteka tek Wings for Life 

World Run istočasno na številnih 
lokacijah in prek aplikacije po vsem 
svetu, pri čemer vsi udeleženci star-
tajo istočasno, naj bo dan ali noč, z 
enakim ciljem – zbrati denar za fun-
dacijo Wings for Life. Tek ima edinst-
ven format, in sicer udeleženci tečejo 
kolikor daleč lahko, dokler jih ne prehiti 
premikajoča se ciljna črta, “zasledoval-
no vozilo”, ki tekače lovi po trasi ali vir-
tualno prek aplikacije in postopoma 
pospešuje, dokler ne prehiti čisto vseh 
udeležencev. Premikajoča se ciljna črta 
tekmovalcem omogoča, da pridejo do 
cilja – počasnejše vozilo prehiti zgodaj, 
medtem ko lahko ultra tekači tečejo ure 
in ure. 100 % startnin in donacij je na-
menjenih iskanju zdravila za poškodbo 
hrbtenjače. V petih izvedbah teka, od 
pričetka leta 2014, je na Wings for Life 
World Run sodelovalo več kot 500.000 
ljudi iz 193 držav, ki so tekli v več kot 66 
državah na vseh sedmih celinah. Skupaj 
so zbrali več kot 23 milijonov evrov in 
pretekli več kot 5,1 milijon kilometrov.

O APLIKACIJI WINGS FOR LIFE 
WORLD RUN
  Aplikacija Wings for Life World Run 
vsakomur omogoča, da se kjerkoli 
pridruži globalnemu gibanju. Z ak-
tivacijo aplikacije se tekači lahko 
udeležijo teka Wings for Life World 
Run, pri čemer jih lovi zasledovalno 
vozilo istočasno kot vse druge tekače 
na Wings for Life World Run po vsem 
svetu. Uporabniki aplikacije si lahko 
sami izberejo svojo traso in tečejo 
sami ali pa se pridružijo enemu od or-
ganiziranih tekov z aplikacijo kjerkoli 
na svetu, kjer ljudje tečejo v skupinah 
in pri tem uporabljajo aplikacijo.

Uradni partner teka je globalna 
digitalna storitev vremenskih 
napovedi UBIMET. 
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Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. 

Svet za invalide Republike Slovenije  
naslavlja na slovensko javnost

P O S L A N I C O
ob 3. decembru –  mednarodnem dnevu invalidov 2018

Ob tej priložnosti potekajo aktivnosti Evropske unije pod geslom:
Evropski dan invalidov – "Skupaj gremo naprej"

Letošnje leto s sloganom »Skupaj gremo naprej« obeležuje enotnost in slogo v delovanju vseh življenjsko-
družbenih procesov v sodelovanju ljudi, institucij skupaj z državo, da bi združeno omogočili boljše in 
uspešnejše predvsem pa pravičnejše življenje invalidov. To je tudi zaveza, ki jo je Slovenija dala ob ratifikaciji 
Konvencije o pravicah invalidov in letos praznujemo 10. obletnico ratifikacije konvencije. Svet za invalide Re-
publike Slovenije v novem mandatu še odločneje hodi po tej poti in dela korenite spremembe za boljši jutri 
invalidov skupaj z njimi.

Svet za invalide Republike Slovenije v začetku svojega drugega mandata aktivno uresničuje svoje naloge in s korenitimi 
spremembami napreduje do uresničitve svojega resničnega poslanstva, ki ga v 33/2 členu nalaga Konvencija o pravicah 
invalidov. Svet za invalide Republike Slovenije mora postati neodvisno telo, kot to določajo tudi Pariška načela, ki pravijo, 
da mora biti neodvisnemu organu zagotovljena funkcionalna neodvisnost z zakonodajnim tekstom ali Ustavo, imeti mora 
finančno neodvisnost, torej dovolj velik proračun, zagotovljen s strani parlamenta in seveda neodvisnost glede oseb ozi-
roma kadrov, ki morajo biti delegirani kot člani neodvisnega mehanizma. Tega ta svet do sedaj ni imel.

Nekatere od bistvenih nalog neodvisnega organa so promocija, zaščita in monitoring s področja invalidske politike. Pro-
mocija je bistvena za ozaveščanje ljudi tako laične kot strokovne javnosti o invalidih in invalidski politiki, o njihovih pravicah 
in možnostih, torej o vsem, kar se tiče invalidov. Zaščita pravic invalidov pomeni varstvo invalidov, ko in če so jim pravice 
kršene. Pomagati invalidom v tožbah, dajanje in pisanje strokovnih mnenj ali priprava ekspertiz za sodišča, vse to je delo 
neodvisnega organa, kakršen mora postati Svet za invalide Republike Slovenije. Zagotovo je ena pomembnejših nalog tudi 
monitoring implementacije Konvencije o pravicah invalidov v Sloveniji. 

To, da je tak organ potreben v Sloveniji, je prepoznal tudi Odbor za pravice invalidov ZN v Ženevi, na kar so nas tudi pisno 
opozorili. Svet je že pripravil prvi osnutek Zakona o Svetu za invalide Slovenije, ki predvideva neodvisen organ, kot ga 
zahtevajo smernice Konvencije o pravicah invalidov in Pariška načela. Predvsem pa bo to organ, ki bo za slovenske invalide 
kot prvi deloval popolnoma neodvisno in v celoti le zanje in le za njihovo dobrobit. 

Skupaj gremo naprej! 

Svet za invalide Republike Slovenije
ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembra 2018,

še posebej z zadovoljstvom čestita
vsem slovenskim invalidom in državljanom, ki živijo in delajo z invalidi.

Svet za invalide Republike Slovenije 

Dane KASTELIC,  P R E D S E D N I K

[   VSREDIŠČU   ]
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Predsednik Borut Pahor je ob tej 
priložnosti povedal, da letos mi-
neva deset let od pristopa naše 

države h Konvenciji o pravicah inva-
lidov in da bo država sledila glavnemu 
sporočilu konvencije, kjer naj se o in-
validih nič ne odloča brez njih in da se 
temu posveča na vseh ravneh oblasti 
dolžna skrbnost.
   V nadaljevanju se je predsednik Pahor 
zahvalil predsedniku Sveta za invalide 
RS Danetu Kastelicu za pobudo o 
srečanju pred sprejemom, kjer so se 
predstavniki sveta s predsednikom 
posvetovali o aktualnih zadevah. Taka 
kratka posvetovanja naj bi postala 
tradicionalna. Predsednik je predlagal 
tudi srečanje na začetku leta, kjer naj bi 
razpravljali o pomembnih vprašanjih, 
ki zadevajo naše interese, skrbi in 
pričakovanja, prisotni pa naj bi bili tudi 
predstavniki vlade. Omenil je še, da se 
v prihodnjem letu pripravlja zakon, ki 
bo zahteval veliko skupnega napora in 
sodelovanja. Ob zaključku je omenil še 
željo, da bi imeli vsi enake možnosti, kar 
je tudi cilj vseh, in se v imenu vseh treh 
predsednikov zahvalil za sodelovanje.
Predsednik Sveta za invalide RS 
Dane Kastelic je v obsežnem in neko-
liko kritičnem nagovoru pripomnil, da 
slovenske invalide obkroža veliko pred-
pisov in deklarativnega balasta, med-
tem ko invalidi v invalidskih organi- 
zacijah postajamo resno zaskrbljeni, ker 
se sredstva, namenjena socialnovarst-
venim programom, zmanjšujejo. Ravno 
tako se kaže upad v strukturi deležev za 
socialno zaščito po vrstah, kjer je struk-
turni delež za invalidnost leta 2000 

znašal 9 %, leta 2016 pa le še 5,3 %. Tudi 
na podlagi teh dejstev ugotavljamo, da 
je med invalidi visoka stopnja revščine 
in socialne izključenosti. Ob teh podat-
kih je bil presenečen tudi predsednik 
Borut Pahor.
  Nemudoma je treba dvigniti tudi 
invalidnine, dodatek za pomoč in 
postrežbo ter druge prejemke, ki se že 
nekaj let ne usklajujejo niti z rastjo 
življenjskih stroškov. 
  Zmanjšuje se obseg financiranja 
posebnih socialnih programov in-
validskih organizacij, s katerimi se 
uresničujejo pravice invalidov. Po drugi 

strani pa država vedno več obveznosti 
prelaga na invalidske organizacije, 
hkrati pa ne zagotavlja dodatnih sred-
stev. Zato je treba v najkrajšem času 
zagotoviti stabilno in trajnostno finan-
ciranje posebnih socialnih programov 
invalidskih organizacij, preko Fundaci-
je invalidskih in humanitarnih or-
ganizacij. Slednja se je dvajset let sku-
paj z državo in civilno družbo gradila 
in oblikovala za izboljšanje socialnega 
položaja ranljivih skupin državljanov.             
   V invalidskih organizacijah tudi ugotav-
ljamo, da ni zadostnega posvetovanja z 
nami in aktivnega soodločanja v postop- 

[   VSREDIŠČU   ]

Jože Globokar | Sprejem ob mednarodnem dnevu invalidov

PRED SPREJEMOM ŠE POSVET S PREDSTAVNIKI 
SVETA INVALIDOV RS 
V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju so ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru, predsednik RS 
Borut Pahor, predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan in predsednik Vlade RS Marjan Šarec 30. 
novembra 2018 pripravili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij Slovenije. V letošnjem letu invalide 
povezuje slogan »Skupaj gremo naprej«, ki obeležuje enotnost in slogo v delovanju vseh življenjsko družbe-
nih procesov, v sodelovanju z ljudmi, institucijami in skupaj z državo.

Dane Kastelic je nagovoril predsednike v imenu Sveta za invalide RS (Foto: Jože Vipotnik)
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kih priprav in izvajanju zakonodaje in 
politik. Pričakujemo, da se bodo v pri-
hodnje odločitve sprejemale s konsen-
zom, ne s pozicije moči. Zato želimo, 
da se dosledno spoštuje obveza o te-
meljitem posvetovanju s predstavniki 
invalidov v vseh segmentih in da se 
spoštuje načelo »Nič o invalidih brez 
invalidov«. 
   Skozi desetletje v Sloveniji deluje Svet 
za invalide Republike Slovenije, ki je 
vedno pripojen h kakšni vladni službi 
ali ministrstvu, posledično pa nima 

nobene neodvisnosti, da bi izpolnjeval 
vsaj eno izmed pomembnejših nalog, 
kot je spremljanje uresničevanja Kon-
vencije v Sloveniji. NSIOS, ki združuje 24 
invalidskih organizacij in 118.000 inva-
lidov, še vedno nima pravne subjektivi- 
tete, da bi se lahko registriral v skladu z 
Zakonom o društvih. To bi mu morala 
omogočiti država preko Zakona o inva-
lidskih organizacijah.
   Ob zaključku nagovora je Dane Kas-
telic v imenu Nacionalnega sveta inva-
lidskih organizacij Slovenije in Sveta za 

invalide RS poudaril, da invalidi v svo-
jem življenju uspešno premagujemo 
različne ovire. Toda, če se nam bodo 
postavljale vedno nove in nove bomo 
svoje nestrinjanje tudi jasno pokazali. 
Zavedamo se, da se vse ne da postoriti 
čez noč, vemo pa tudi, da so tam, kjer je 
volja, uspehi zagotovljeni. 
   Tradicionalno srečanje predstavnikov 
invalidskih organizacij je popestril sek-
stet kljunastih flavt Konzervatorija za 
glasbo in balet ter Trobilni kvintet policij- 
skega orkestra.

[   VSREDIŠČU   ]

Predstavnike slovenskih invalidov so na Brdu pri Kranju sprejeli predsednik RS, predsednik DZ RS in predsednik Vlade RS. (Foto: Jože Vipotnik)

PROSTA DELOVNA MESTA OSEBNIH ASISTENTOV
Zveza paraplegikov Slovenije vabi v svoje kroge nove sodelavce – osebne asistente, ki bi želeli delo opravljati blizu 

svojega doma. Gibalno ovirana oseba bo vašo pomoč potrebovala pri osebni negi, gospodinjskih opravilih in pri 
spremstvih (nakupovanje, sprehodi, tečaji, izleti in po dogovoru na potovanjih). Ponujamo vam možnost dela, ki ga 

lahko prilagodite svojim potrebam ter soustvarite delovno okolje in delovne procese.
Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem vestno in potrpežljivo opravljale delo  

osebnih asistentov ali osebnih asistentk.

Iskreno se veselimo, da se boste pridružili našemu 
velikemu timu osebnih asistentov. 

Dobrodošli!

Kaj lahko pričakujete? Mesečno plačo v višini 1.043,68 EUR bruto (23. plačni razred), plus dodatke za posebne pogoje 
dela (nočno delo, nadurno delo, delo ob nedeljah in praznikih ter prostih dnevih), plus povračilo stroškov v zvezi z de-
lom. Možnost dodatnega plačila za delovno uspešnost in udeležbo na izobraževanjih ali usposabljanjih glede na vaše 

potrebe. V nadaljevanju gotova možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Kontakt za dodatne informacije: 051 640 885 (Špela ali Hana).
Vlogo za delo lahko pošljete po e-pošti na info@zpsasistenca.si ali po navadni pošti na naslov  

Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana s pripisom »za osebno asistenco«.
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   V ponedeljek, 24. septembra, je naše 
društvo organiziralo članski izlet z ogle-
dom Sečoveljskih solin in Zavoda Ars 
Viva, ki ga je ustanovil tetraplegik Ben-
jamin Žnidaršič. Izleta se je udeležilo 
34 članic in članov, njihovih svojcev 
ter spremljevalcev. V zgodnjih jutranjih 
urah smo se z različnih koncev Dolenj-
ske, Bele krajine in Posavja s kombiji in 
osebnimi vozili odpravili proti Primorski. 
Pot je spremljal obilen dež, kar nam je 
kar malo pokvarilo razpoloženje, ven-
dar bolj kot smo se bližali Primorski, 
bolj se je vreme lepšalo. Pričakalo nas 
je delno sončno vreme, vendar smo 
kmalu občutili ostro primorsko burjo. 
Pred vhodom v soline nas je pozdravila 
vodička Maja Makovec. V varnem za-
vetju pred burjo, ob hišici pri informacij-
skem centru, nam je podrobno pred-
stavila poslanstvo Krajinskega parka 
Sečovlje (KPPS), krajinski park (rastlin-
stvo, živalstvo, kulturno dediščino), zgo-

dovino ter postopek pridobivanja soli. 
Ob poti po Leri, ki nas je vodila do centra 
za obiskovalce, smo lahko videli bazene, 
kjer tradicionalno pridelujejo sol, solna 
polja, kanale in bregove s kamnitimi zi-
dovi, stopnicami in z zapornicami, solin-
ske hiše z okolico, poti, mostove, črpalke 
itd. V centru za obiskovalce smo si ogle-
dali multimedijsko predstavitev o parku, 
značilnostih in posebnostih naravne in 

kulturne dediščine Sečoveljskih solin ter 
maketo solin in tradicionalna orodja za 
pridobivanje soli. Ob poti nazaj so tisti, ki 
so to želeli, lahko obiskali trgovino "Lera", 
kjer ponujajo sol in z njo povezane 
izdelke. Soline so nam prikazale tradici-
jo pridelave soli, burja pa je poskrbela 
za razmršene lase in rdeča lica in nam 
pričarala primorsko vzdušje.
   Pot smo nato nadaljevali proti Loški do-
lini, v vas Podcerkev, kjer nas je pričakal 
Benjamin Žnidaršič. Benjamin je dolgo-
letni prijatelj mnogih naših članov. Na 
svoji rodni domačiji je ustanovil Zavod 
ARS VIVA – Zavod za kulturno integracijo 
in socializacijo družbenih skupin. Sledilo 
je kosilo, potem pa nas je Benjamin tudi 
nagovoril. Izrazil nam je dobrodošlico 
na svojem posestvu in nam predstavil 
Zavod ARS VIVA ter značilnosti in zna-
menitosti Loške doline. Ogledali smo 
si tudi prostore zavoda, galerijo in hos-
tel ter okolico. Prijetno druženje sta s 
harmoniko popestrila Dolfe in Ciril. 
Po končanem druženju in prijetnem 
slovesu smo se polni novih doživetij od-
pravili proti domu.
   Dan je bil zelo pester. Preživeli smo ga 
aktivno in v odlični družbi.

Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA 
V deželi cvička smo bili v obdobju padanja suhega listja in ostrih hladnih 
vetrov zelo aktivni, izvedli smo kar lepo število delavnic, predavanj, dru-
ženj in predstavitev. Nekaj najodmevnejših smo opisali tudi spodaj.

IZLET ČLANIC IN ČLANOV – OGLED SEČOVELJSKIH SOLIN IN ZAVODA ARS 
VIVA

Ob hišici pri informacijskem centru Krajinskega parka Sečovlje (Foto: arhiv društva)

Na zunanjih prostorih posestva Zavoda ARS VIVA (Foto: arhiv društva)

Šegova 119 
8102 NOVO MESTO

Spletna stran:  
dpdbp.zveza-paraplegikov.com

E-pošta:  
drustvo_paraplegikov2@t-2.net

[   DELODRUŠTEV   ]
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   Mestna občina Novo mesto je leto 
2018 razglasila za »Štukljevo leto«, v 
okviru katerega obeležuje 120. oblet-
nico rojstva največjega slovenskega 
olimpijca vseh časov, Novomeščana 
Leona Štuklja. Tudi naše društvo je 
vključeno v ta program, predvsem z na-
menom predstavitve pomena in oblik 
športa invalidov. V ta namen in namen 
predstavitve še nekaterih programskih 
aktivnosti društva, smo v petek, 12. 10. 
2018, v prostorih našega društva or-
ganizirali novinarsko konferenco. Kon-
ference se je udeležilo kar nekaj pred-
stavnikov medijev na lokalni in državni 
ravni ter članov in sodelavcev našega 
društva. 
  Predsednik društva Jože Okoren 
je predstavnikom medijev predstavil 
aktivnosti in delovanje društva, večji 
poudarek pa je namenil športu inva-
lidov, njegovemu pomenu za invalide in 
izvajanju športnih aktivnosti v društvu. 
Ob tej priložnosti je predstavil tudi svojo 
knjigo z naslovom »Dvajset nageljnov 
in voziček«, ki jo je izdal ob svojem 70. 

jubileju in 50-letnem delovanju kot 
paraplegik. V knjigi je zapisal, kako se je 
skoraj točno na njegov 20. rojstni dan 
končalo življenje, kakršnega je poznal, 
saj je postal paraplegik, in kaj se je doga-
jalo v nadaljnjih 50 letih, ki so sledila.

Na konferenci sta se predstavila tudi 
mlada člana, košarkar Robi Bojanec in 
Gašper Mlakar, ki si še utrjuje svojo pot 
v igranju namiznega tenisa. Predstavila 
sta svoji osebni zgodbi in svoje vizije za 
nadaljnje življenje. Robiju Bojancu je bil 
ob tej priložnosti tudi uradno izročen 
športni voziček za košarko na vozičkih. 
Denar zanj je zbral s pomočjo Društva 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja, Leo kluba Novo mesto, 
Soča Oprema d. o. o. in Košarkarskega 
kampa Gorana Dragića. Robi je 
eden izmed najbolj obetavnih mladih 
košarkarjev na vozičkih in dober zgled 
vsem mladim paraplegikom. Novinar-
ske konference se je udeležil tudi Žiga 
Kobaševič, trener slovenske reprezen-
tance v košarki na vozičkih, v kateri igra 
tudi Robi Bojanec. 
   Med prisotnimi je bil na konferenci tudi 
Matej Žagar, strokovni sodelavec pod-
jetja Soča Oprema d. o. o. iz Ljubljane, 
kateri so dobavili košarkarski voziček.

   Naša ciljna skupina je, poleg članov 
in njihovih svojcev, tudi širša javnost, 
predvsem osnovnošolci in srednješolci, 
ki jih želimo na preventivni ravni poučiti 
o življenju paraplegikov in tetraplegikov 
ter predstaviti delovanje društva.
   Oktobra smo v prostorih društva gostili 

učence 9. a razreda OŠ Drska. Na začetku 
so prisotne članice in člane presenetili z 
bogatim kulturnim programom. Svoje 
talente so predstavili s pesmijo, z recitacijo 
pesmi in glasbenim vložkom. Po uvodnem 
programu so članice in člani predstavili 
društvo, njegovo delovanje in aktivnosti, ki 

jih izvaja. Učenci so z zanimanjem prisluh-
nili tudi osebnim zgodbam naših članov. 
Imeli so  kar nekaj vprašanj, na katere so 
jim naši člani z veseljem odgovorili. Sledil 
je za učence zagotovo najbolj zanimiv 
del predstavitve. Člani so jim na zunanjih 
površinah društva predstavili in demon-
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Zbrani v prostorih društva (Foto: arhiv društva)

Predaja vozička Robiju Bojancu. Na fotografiji (od leve proti desni): glavni trener reprezentance Žiga 
Kobaševič, reprezentant Robi Bojanec, Matej Žagar iz podjetja Soča Oprema d. o. o. in referent za šport 
Mirko Sintič. (Foto: slovenskenovice.si)

NOVINARSKA KONFERENCA

UČENCI 9. a RAZREDA OŠ DRSKA OBISKALI NAŠE DRUŠTVO
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strirali nekaj športnih panog, s katerimi 
se ukvarjajo paraplegiki in tetraplegiki – 
igranje košarke na vozičkih in namiznega 
tenisa. Tudi učenci in učiteljici so se pre-
izkusili v vožnji z invalidskim vozičkom in 
metanju žoge na koš z njega. Ugotovili 
so, da ni tako preprosto. 
   Takšne predstavitve s preventivno vse-
bino so zelo pomembne, saj lahko mla-
dim in ostali javnosti na tak način pred-
stavimo društvo, svoje osebne zgodbe 
in življenje na invalidskem vozičku, 
opozarjamo na vse težave, s katerimi 
se srečujemo, od arhitekturnih ovir do 
vključevanja invalida v aktivno družbeno 
življenje. Poudarek je predvsem na pre-
ventivnem delovanju, saj nesreča nikoli 
ne počiva in te lahko pripelje do življenja 
na invalidskem vozičku. Hkrati pa želimo 
širši javnosti pokazati, da življenje na inva-
lidskem vozičku ni tabu in da smo para-

plegiki enakovredni člani družbe, ki lahko, 
kljub invalidnosti, živimo polno življenje. 
Učenec, ki je bil na obisku v našem 

društvu, je povzel, da »se ne splača seki-
rati zaradi slabe ocene ali drugih prob-
lemov, če le imaš zdravje«.

   Naše društvo veliko pozornosti na-
menja preventivi in ohranjanju zdravja 
članov, zato vsako leto v prostorih 
društva organiziramo preventivno pre-
davanje in pregled s področja interne 
medicine. Že več let ugotavljamo, da je 
to eden izmed najbolj obiskanih dogod-
kov v društvu.
   Letošnji pregled smo organizirali v 
torek, 13. 11. 2018. Našemu vabilu sta se 
prijazno odzvali prim. Tatjana Erjavec, 
dr. med., spec. internistka in dipl. višja 
medicinska sestra Branka Vipavec, 
obe iz Univerzitetnega inštituta za re-
habilitacijo invalidov Soča (URI-Soča) v 
Ljubljani, ki sta izvedli pregled. Pregleda 
se je udeležilo 50 članic in članov s svojci 
in spremljevalci. 
   V uvodnem delu nam je prim. dr. 
Erjavčeva podala nekaj kratkih navodil 
in smernic za zdravo življenje, nato pa 
je sledil pregled in meritve sladkorja in 

holesterola v krvi in krvnega tlaka. Vsa-
kemu udeležencu sta izvajalki podali 
tudi navodila in priporočila, na katerem 
področju morajo še posebej poskrbeti 

za svoje zdravje. Po končanih pregledih 
je sledilo še družabno srečanje, izmenja-
va dragocenih izkušenj in medsebojno 
spoznavanje.

   Septembra smo organizirali že 14. me-
morial Vlada Čurčija v ribolovu. Tek-
movanje je potekalo na ribniku Raztez 

v Brestanici (Ribiška družina Brestanica 
- Krško). Udeleženih je bilo 24 ribičev 
iz sedmih pokrajinskih društev. Po bo-

gatem ulovu in njegovem tehtanju 
smo imeli kosilo v bližnjem gostišču 
ter razglasitev rezultatov in podelitev 

Zbrani na zunanjih površinah med igro košarke na vozičkih (Foto: arhiv društva)

Množično obiskano predavanje in pregled (Foto: arhiv društva)

PREVENTIVNI PREGLED

Ribolov

DOGODKI V JESENSKEM ČASU
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   V okviru »Štukljevega leta«, ki ga v 
letu 2018 organizira Mestna občina 
Novo mesto, v počastitev 120-letnice 
rojstva olimpijca Leona Štuklja, poteka 
tekom leta veliko aktivnosti. V okviru 
projekta Zdrav duh v Novem mestu 
sodeluje tudi naše društvo. S svojimi 
aktivnostmi želimo širši javnosti pred-
staviti pomen in oblike športa invalidov 
v Novem mestu in širše. Z namenom 
predstavitve in promocije športa inva-
lidov je naše društvo organiziralo turnir 
v kegljanju invalidov. Na turnirju so 
sodelovali tekmovalci našega društva 
in tekmovalci Medobčinskega društva 
slepih in slabovidnih Novo mesto.
   Turnir je potekal na kegljišču Portoval 
v Novem mestu. Tekmovalo je osem 
tekmovalcev, sodil pa je Matjaž Za-
man. Turnir je potekal v posamezni 
konkurenci po pravilniku o tekmovan-
ju v kegljanju za slepe in slabovidne. 
Po končanem turnirju so v prostorih 

društva potekale pogostitev, razgla-
sitev rezultatov in podelitev medalj 
najboljšim trem kegljačem. Športni refe- 
rent društva, Mirko Sintič, je razglasil re-
zultate ter podelil medalje.
   Z največ podrtimi keglji je 1. mesto 

osvojil član našega društva Tone Kanc 
(720), 2. mesto si je izboril Josip Bihar 
(710), član Medobčinskega društva 
slepih in slabovidnih, 3. mesto pa je 
osvojil prav tako član našega društva, 
Franc Kuhelj (621).

 Sezona v košarki na vozičkih 
2018/2019 se je pričela s 1. kolom lige 
ZPS – ORMEGA MM, v nedeljo, 11. 11. 
2018, v športni dvorani Marof v Novem 
mestu. Tekmovanje je v sodelovanju z 
Zvezo paraplegikov Slovenije organi-
ziralo naše društvo.
   V prvi tekmi sta se pomerili naša 
ekipa DP Novo mesto in ekipa DP Lju-
bljana Mercator. Z rezultatom 49 : 63 
smo morali premoč priznati ekipi DP 
Ljubljana Mercator. V drugi tekmi  je z 
rezultatom 74 : 56 ekipa RSV Kärnten 
premagala ekipo DP Celje Thermana. 

V tretji je domača ekipa DP Novo mes-
to z rezultatom 49 : 52 izgubila proti 
ekipi DP Maribor, v četrti tekmi je DP 
Ljubljana Mercator z 49 : 45 premagala 
DP Celje Thermana. V zadnji, peti tek-
mi, pa je slavila DP Maribor, ki je z re-
zultatom 59 : 47 premagala ekipo DP 
Kranj. 
   Tekme sta sodila Nedžad Budimlić 
in Marko Hladnik, spremljal pa dele-
gat lige Milan Lukan.

medalj ter prehodnega pokala.
   Največ rib je ulovil Rudi Centrih iz DP 
jugozahodne Štajerske (16.546 g), dru-
gi je bil Franc Štefanič, član našega 
društva DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja (14.841 g), tretje mesto pa je 
osvojil prav tako član našega društva 
DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, 
Gašper Peček (10.492 g). Prehodni 
pokal je osvojil Rudi Centrih. Zahval-
jujemo se Ribiški družini Brestanica 
- Krško za vso pomoč in odlično izpel-
jano tekmovanje. Trije najboljši ribiči na ribniku Raztez (Foto: arhiv društva)

Odlično izpeljan turnir (Foto: arhiv društva)

Tekma DP Novo mesto proti DP Ljubljana 
Mercator (Foto: arhiv društva)

Turnir v kegljanju

Košarka na vozičku
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 V oktobru je bila predstavitev medicin-
sko tehničnih pripomočkov podjetja RTS 
Medical d. o. o. iz Ljubljane. Predstavnika 
podjetja, Robert Žerovnik in Slobodan 
Banjac, sta prisotnim članom predstavila 
podjetje in medicinske pripomočke, ki 
jih ponujajo in dobavljajo kot pogod-
beni dobavitelj Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Pri izbiri najboljših 
izdelkov in svetovanju strankam pa so jim 
v pomoč tudi lastne izkušnje.
Predstavila sta nam tudi izdelek, ki ga 
izdeluje njihovo podjetje – SPEED3X, 
električni priklop za invalidske vozičke. 
Člani so lahko priklop tudi preizkusili in 
bili vidno navdušeni.
   Robert in Slobodan sta članicam in 
članom uspešno predstavila izdelke in 
pripomočke, ki jih ponujajo, ter jim jih 
približala s podrobno predstavitvijo in 
obrazložitvijo.

   V društvu vsaj dvakrat mesečno or-
ganiziramo delavnico ročnih del, na 
kateri so v večini prisotne naše mar-
ljive članice, včasih pa se pridružijo 

tudi člani. Na delavnici ročnih del 
izdelujejo novoletne okraske: »novo-
letne smrečice iz storžev«, voščilnice, 
obeske … Eno izmed delavnic smo 

izvedli s pomočjo strokovnih izvajal-
cev iz Razvojno-izobraževalnega cen-
tra (RIC) Novo mesto. 
   Delavnica je bila sestavljena iz dveh 
delov. Prvi del sta izvajala stroko-
vni delavec iz RIC-a, Uroš Simončič, 
in sodelavec programa »Projektno 
učenje mladih (PUM-O)«, Dejan No-
vak. Članice so s pomočjo pametnih 
telefonov in tabličnih računalnikov 
izdelovale holograme. Po začetnih 
skrbeh, da ta tehnologija ni za njih, so 
kmalu ugotovile, da je zelo prepro-
sto in bile navdušene nad končnimi 
rezultati. Hologrami, ki so se prika-
zovali, so bili zares nekaj posebnega. 
Drugi del delavnice je izvajala Mir-
jam Matjašič. Udeleženkam je poka-
zala izdelavo okrasnih drevesc iz žice 
in perlic. Tehnika izdelave se imen-
uje »sakuro« tehnika. Z malo ročnih 
spretnosti so izdelale prekrasne 
okraske. Delavnica je bila zelo zani-
miva in poučna, predvsem pa zelo 
motivacijska. Članice društva so pri-
dobile novo znanje in nove tehnike 
izdelovanja ročnih del.

Zbrani izdelujejo novoletne smrečice iz storžev. (Foto: arhiv društva)

Navdušene članice pozorno poslušajo navodila gospe Mirjam. (Foto: arhiv društva)

Predstavitev SPEED3X-a, električnega priklopa za invalidske vozičke (Foto: arhiv društva)

Delavnice

Predstavitev podjetja RTS Medical d. o. o.
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   Tudi letos smo se člani DPG odzvali 
povabilu delovne terapevtke in pre-
davateljice na oddelku delovne tera-
pije Zdravstvene fakultete v Ljubljani, 
Alenke Plemelj. V četrtek, 15. 11., 
smo študentom 3. letnika predstavili 
naše prostočasne aktivnosti: košarko 
na vozičkih, smučanje z monoskijem, 
freewheel, ročno kolesarstvo, para-
plezanje, slikanje in ples. Študentje v 
okviru predmeta delovna terapija na 
področju prostega časa izvajajo tudi 
prostovoljstvo. V desetih urah bi naj 
študentje z opazovanjem, nudenjem 
pomoči in udeležbo pri naših raznih 
aktivnostih spoznali te, ki jih izvajamo 
na prilagojen način (ples na vozičkih, 
slikanje z usti). Študentje nam v okviru 
teh ur lahko ponudijo tudi pomoč, 

npr. pri premagovanju ovir v graje-
nem okolju, mobilnosti, komunikac-
iji in podobno. Namen predmeta je 

osveščenost, znanje in pridobivanje 
spretnosti pri prilagojenih oblikah 
prostočasnih aktivnosti.

   Na OŠ Škofja Loka - Mesto učenci 
že vrsto let sodelujejo v projektu 
Začutimo drugačnost, v sklopu ka-
terega se seznanjajo in učijo spre-
jemati drugačnost. Člani našega 
društva poskušamo učencem skozi 
šport predstaviti para in tetraplegijo, 
življenje na vozičku, predvsem pa jih, 
skozi naše zgodbe, opozoriti na ne-
varnosti v življenju. V uvodnem delu 
našega druženja, v torek, 13. 11., je 
predsednik predstavil društvo, naše 

aktivnosti v vsakodnevnem življenju 
ter učence preventivno opozoril na 
nevarnosti, ki lahko privedejo do 
poškodbe hrbtenjače. Nato so člani 
društva predstavili športe, s katerimi se 
ukvarjamo in pripomočke, ki jih za to 
uporabljamo. Košarkarji so za učence 
odigrali čisto pravo tekmo na vozičkih, 
učenci pa so vsak koš nagradili z 
bučnim aplavzom. Poleg košarke smo 
predstavili smučanje z monoskijem in 
ročno kolesarjenje.

Vtisi učencev so izjemni:
- Meni je bila predstavitev všeč in mi je 
zanimivo, kako delaš stvari, če ne čutiš 
nog. Manca, 2. r.,
- Meni je bilo všeč, sploh, ko so igrali 
košarko in zabijali koše. Marcel, 2. r.,
- Meni je bilo ˝ful˝ všeč, ker so si res 
dobro podajali žogo. 2. r.,
- Naučil sem se, da če se trudiš, in 
vztrajaš, se da v življenju marsikaj 
doseči. Emel, 4. r.,
- Bilo mi je zelo všeč, najbolj mi je bilo 

NA ZDRAVSTVENI FAKULTETI V LJUBLJANI

ZAČUTIMO DRUGAČNOST

Anka Vesel

Anka Vesel

Druženje s študenti delovne terapije (Foto: arhiv društva)

Anka Vesel in Ljubica Jančar | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE 
Zadnji mesec v letu prinaša številne dogodke in z njimi nepozabne spomine. 
Kot vsako leto smo organizirali tradicionalno novoletno srečanje, naše najmlaj-
še pa je razveselil Dedek Mraz. V teh jesensko-zimskih mesecih smo sodelovali s 
šolami, družili smo se v Domu paraplegikov v Semiču, naši slikarji so gostovali v 
prostorih Zavarovalnice Triglav v Kranju. Športniki se redno rekreirajo v športni 
dvorani Biotehničnega centra Naklo, igralci tenisa na vozičkih pa nabirajo 
kondicijo v prostorih teniškega kluba Triglav Kranj. Nekaj utrinkov z naših druženj 
si lahko preberete v naslednjih prispevkih.

Ul. Lojzeta Hrovata 4/c 
4000 KRANJ

Spletna stran:  
dpgkr.si
E-pošta:  

dp.gorenjska@gmail.com
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všeč, ko ste igrali košarko. Kako do-
bro, da  kljub temu, da ste na vozičku, 
lahko delate, kar vas osrečuje. Alja, 4. r.,
- Presenetilo me je, kako dobro ste ig-
rali. Želim vam veliko športnih užitkov 
in zdravja. Za nas je bilo lepo darilo, 
ker ste nas obiskali. Nejc, 4. r.,
- Bodite še naprej tako aktivni športniki 
in pozitivni ljudje. Maks, 4. r.,
- Hvala, da ste prišli in pokazali vaše 
veščine. Noro, kaj zmorete. Ponosna 
sem na vas. Žana, 4. r.

   Kar sonce se mi je zasmejalo, ko sem 
dobila sporočilo, da društvo organizira 
izlet v Semič. Ta datum mi je polepšal 
začetek jesenskih dni, saj naj bi bilo 
sedaj še vedno malo topleje kot pa za 
martinovo. Res je, da smo bili dogovor-
jeni, da bomo martinovali v Beli krajini, 
vendar je bil takrat vedno mraz. Sedaj 
pa sem upala, da bo še vedno topleje 
kot v tistem času.
  Ko smo v petek »rajžali« v naš »stari« 
počitniški dom, je bilo res prav polet-
no vroče. Sobota nas je poškropila z 
dežnimi kapljami, v nedeljo, ko smo že 
morali pospravljati, pa smo bili dvojno 
ogreti, tako od dela kot tudi od sonca.
   V naši ljubljeni pokrajini, Beli krajini, 
je pač vse po starem. V samem Semiču 
se seveda veliko dograjuje in obnavlja, 
naše gnezdece pa je še vedno lepo po 
starem. Zato smo se tudi mi počutili 
zelo lepo in kar domače. Skupina 
zbranih nas je lahko veliko klepetala in 

obujala stare spomine. Veliko smo jedli 
in pili, ko pa nas je zazeblo, smo zakurili 
in namesto kostanja spekli gobe. Gobe 
so bile gorenjske, ker ne poznamo 
semiških rastišč. Vemo, kje raste trta in 
vsa druga »zelenjava«, ne vemo pa, kje 
rastejo gobe, zato jih nismo iskali. Kdor 
pa je sam želel biti »goba«, si je lahko 
privoščil v sosedovi vinski kleti. Čeprav 
nas je trgatev presenetila, smo našli na 
trtah en grozd, da smo lahko okusili 
sladkobo letošnje letine. Grozdje je bilo 
zelo sladko, zato smo lahko prepričani, 
da ga je sv. Martin spremenil v zelo do-
bro vino. 
   Izveden je bil tudi obvezni krst za vse 
nove člane. Ker pa je bil tokrat samo 
eden od sodelavcev prvič z nami, je bil 
obred hitro končan. Krščenec je dobil 
nekaj lažjih vprašanj, na katera pa žal 
ni znal odgovoriti. Za kazen si je moral 
narediti ogrlico in zapestnico iz nareza-
nih plastičnih slamic. Za drugo kazen 

pa je moral teči skozi sadni nasad. Med 
drugim je tudi prisegel, da bo zvesto 
opravil zadane naloge. 
Tistim, ki so ostali doma, naj povem, da 
jim je lahko žal, da se našega srečanja 
niso udeležili.

   V prostorih Območne enote Kranj Za-
varovalnice Triglav d. d. se je v četrtek, 
27. septembra, slovesno odprla slikar-
ska razstava treh ljubiteljskih slikarjev 
– članov našega društva – Anke Ve-
sel, Borisa Štera in Metoda Zakot-
nika. Zbrane je na razstavi nagovorila 
direktorica Zavarovalnice Triglav OE 
Kranj, Janka Planinc. Z izrazito jasnim 
opisom avtorjev in njihovih umetniških 
del je goste na razstavi navdušil umet-
nostni zgodovinar Jaka Racman. 
Slovesni dogodek je z glasbenim pro-

gramom popestril učenec 6. razreda 
Glasbene šole Kranj, Domen Oster-
man, na diatonični harmoniki. Za-
varovalnica Triglav OE Kranj že vrsto let 
gosti različne umetnike, letošnjo jesen 
pa je odprla vrata tudi Anki, Metodu in 
Borisu, katerih slike so razveseljevale 
obiskovalce vse do 24. oktobra 2018. 
Dogodek je povezovala vodja organi-
zacije razstave pri Zavarovalnici Triglav 
Kranj, Zinka Zavrl - Križaj.
   Vsem sodelujočim še enkrat iskrena 
hvala.

JESENSKO DRUŽENJE V DOMU PARAPLEGIKOV V SEMIČU

KO SE SLIKAJO DOBRE ZGODBE

Ljubica Jančar

Anka Vesel

Prikaz igranja košarke na vozičkih otroke vedno prevzame. (Foto: arhiv društva)

Ni bilo hladno, samo zgleda tako.  
(Foto: arhiv društva)

Slikarji DPG z direktorico OE Kranj 
Zavarovalnice Triglav in umetnostnim 
zgodovinarjem Jakom Racmanom  
(Foto: Arhiv Zavarovalnice Triglav)
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Razni dopisniki | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

MORJE, REFOŠK IN PRŠUT 
Pestra in barvita jesen je za nami. Tokrat o prevzemu novega kombini-
ranega vozila, s katerim že pridno vozimo člane po nujnih opravkih in 
na tekmovanja,  o preventivnem zdravniškem pregledu in predavanju, o 
tem, kako smo zmagovali v šahu in o tem, kako brezmejna je dobrodel-
nost moto kluba Springer Riders.

34

Benjamin Žnidaršič | Društvo paraplegikov Istre in Krasa

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

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

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

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

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

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

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

Vanganelska 8/f 
6000 KOPER

Spletna stran:  
drustvo-para-kp.si

E-pošta:  
dpik.koper@gmail.com

"Ni potrebno igrati 
dobro, potrebno 

je le pomagati 
nasprotniku, da igra 

slabo."
Genrikh Chepukaitis
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   V petek, 28. septembra 2018, smo 
se članice in člani zbrali v kampu 
Adria v Ankaranu na jesenskem 
družabnem srečanju ter 13. likovni 
delavnici slikarjev invalidov. Letos je 
bil še poseben dogodek, saj smo imeli 
tudi simboličen sprejem novega kom-
biniranega vozila, ki je bilo kupljeno s 
sredstvi donatorjev in z lastnimi sred-
stvi.
  Ob tem dogodku smo povabili tudi 
donatorje, ki so prispevali največ, in 
sicer Luko Koper, Ford Nova iz Kopra in 

motoriste iz Postojne, Springer Riders, 
vendar na žalost iz luke ni bilo nobene- 
ga predstavnika. Obiskal pa nas je 
župan novoustanovljene občine An-
karan, Gregor Strmčnik.
  Imeli smo tudi dve predstavitvi 
glede mobilnosti paraplegikov in sicer 
SPEED3X, električni priklop za inva-
lidske vozičke ter ročno upravljanje 
avtomobila z vgrajeno BDF ročico, kar 
je lahko tudi vsak član preizkusil. Ak-
tivni so bili tudi slikarji invalidi iz več 
DP Slovenije, katerih slike so na koncu 

razstavili in smo si jih lahko vsi ogle-
dali. Po kosilu smo še imeli družabno 
srečanje v prijetnem obmorskem 
ambientu in se kasneje v prijetnem 
vzdušju razšli.

   Društvo paraplegikov Istre in Krasa 
je 18. oktobra 2018 za svoje člane pri-
pravilo preventivni pregled. V pros-
torih društva se nas je zbralo kar nekaj 
članov in svojcev, ki smo želeli pre-
veriti, če imajo povišan krvni tlak, ho-
lesterol ali sladkor v krvi. Prim. Tatjana 

Erjavec, dr. med., je naše člane ob 
pregledu in razgovoru seznanila, kako 
in kje morajo bolj paziti, da previsoke 
vsebnosti znižajo in tako zmanjšajo 
ogroženost svojega zdravja. Nato pa 
sta zdravnica in VMS Branka Vipavec 
na dveh aparaturah opravili meritve. 

Načela zdravega življenjskega sloga 
poznamo, to so uravnotežena prehra-
na s primerno telesno težo, redna tele-
sna aktivnost, življenje brez kajenja in 
zmerno pitje alkoholnih pijač. Po dveh 
letih smo ta načela ponovili v prosto-
rih Društva paraplegikov Istre in Krasa. 

PREVZEM KOMBINIRANEGA VOZILA IN LIKOVNA DELAVNICA V ANKARANU

PREVENTIVNI PREGLED V NAŠEM DRUŠTVU

Naše društvo bogatejše za novo prevozno sredstvo (Foto: arhiv društva)

Na delavnici so ustvarjali tudi člani drugih 
društev paraplegikov. (Foto: arhiv društva)
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V čudovitem, sončnem vremenu smo 
se pogovarjali o dejavnikih tveganja 
za srčno žilna obolenja. Še normalne 
vrednosti krvnega tlaka so do 140/90 
mmHg. Osebe z okvaro hrbtenjače 
imajo na nivoju vratu običajno nižji 
krvni tlak. Ker smo meritve izvajali 
popoldne, torej ne na tešče, so vse 
vrednosti krvnega sladkorja nad 11 
mmol/l pomenile sladkorno bolezen, 
vse vrednosti holesterola preko 6 
mmol/l pa dejstvo, da je potrebno 
narediti pregled holesterola. Učili smo 
se meriti srčni utrip. Pravilno bitje srca 
je enakomerno, s frekvenco med 60 in 
100 utripov/minuto. Pri tetraplegikih 
je srčni utrip v mirovanju običajno 
nižji. Popolnoma nereden ritem srca 
lahko pomeni najpogostejšo motnjo 
ritma – fibrilacijo, ki je v tesni povezavi 
z nastankom možganske kapi.

Meritev se je udeležilo sedemin-
dvajset članov. Štirje izmed njih se že 
zdravijo z zdravili zaradi povišanega 
tlaka, trije prejemajo zdravila za 
sladkorno bolezen, štirje zaradi 
povišanega holesterola. Celokupna 
vrednost holesterola je bila povišana 
pri treh osebah. Odkrili smo člana, ki 
je imel povišan krvni sladkor na vred-
nost možne sladkorne bolezni. Os-
tala dva, ki sta imela visoke vrednosti, 
sta se že zdravila. Petim članom smo 
priporočali preglede krvnega tlaka 
zaradi visokih vrednosti preko 165/90 
mmHg. Štirje se niso zdravili z zdravili. 
»Ulov« tokratnih meritev je bila ena 
oseba z verjetno sladkorno boleznijo 
in štirje možni hipertoniki. Če bodo 
upoštevali zdravničina priporočila o 
dietni prehrani, merili krvni tlak in se 
morda tudi pričeli zdraviti z zdravili, je 

namen preventivnih meritev dejavnik-
ov tveganja za srčno žilna obolenja 
prav gotovo dosežen.

   DP Istre in Krasa je 19. oktobra 
2018 pripravilo tradicionalni spomin- 
ski šahovski turnir, in sicer ligo ZPS 
Gradex, 1. krog za pokal Viktorja 
Brezovnika. V prostorih restavracije 
Emonec v Kopru se je na črno-belih 
poljih pomerilo osemnajst šahistk in 
šahistov iz DP severne Štajerske, DP 
jugozahodne Štajerske, DP Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja, DP ljubljanske 
pokrajine in DP Istre in Krasa.
   Naši šahisti so bili odlični in so za-
sedli prvo mesto v sestavi Benjamin 
Žnidaršič, Danilo Jakomin in Vojko 
Gašperut, ki je dosegel še 3. mesto 

med posamezniki. Prvo mesto je os-
vojil Bogdan Petek (MB), drugo Ra-
dosav Matič (CE).
   Ob razglasitvi rezultatov je šahiste 
nagovoril predsednik društva Željko 
Geci, jim čestital za dobro igro in re-
zultate ter najboljšim posameznikom 
podelil medalje. Pokale je najboljšim 
ekipam podelil športni referent Boško 
Božič.
   Tekmovanje je po pravilih Šahovske 
zveze Slovenije brez zapletov vodil 
arbiter Andrej Žnidaršič. Pokrovitelj 
lige je GRADEX d. o. o. iz Šempetra v 
Savinjski dolini.

   Tudi letos so se motoristi Springer 
Riders iz Postojne izkazali in zbrali ter 
donirali kar 600 evrov. Z njimi naše 
društvo sodeluje že kar nekaj let, vsa-
ko leto nas tudi povabijo na njihova 
srečanja, na katerih se imamo izred-
no lepo. Za to plemenito dejanje se 
jim iskreno zahvaljujemo, še posebej 
pa njihovemu predsedniku Iztoku 
Petkovšku in upamo na nadaljnje 
sodelovanje še vrsto let ter jim želimo 
veliko sreče in varnosti na cesti.

POKAL VIKTORJA BREZOVNIKA – NAŠA EKIPA PRVA

DONACIJA MOTORISTOV IZ POSTOJNE

Namen preventivnih dejavnikov tveganja 
je bil tokrat dosežen. (Foto: arhiv društva)

Vsem šahistom, še posebej pa našim, vse 
čestitke! (Foto: arhiv društva)

Hvala, Springer Ridersi! (Foto: arhiv društva)
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 ali Zdrav duh v zdravem telesu, kot so jo 
tokrat poimenovali, je potekala v soboto, 
6. oktobra, v Don Boskovem centru v 
Celju. Udeleženci so se lahko preizkusili 
v številnih športnih aktivnostih na pros-
tem (nogomet, košarka …), prav tako so 
potekale številne ustvarjalne delavnice, kot 
so jahanje, izdelava in poslikava panjskih 
končnic, čebelarska delavnica, likovna de-
lavnica, plesna delavnica, kuharska delavni-
ca, delavnica izdelave voščilnic in okraskov, 
delavnica za duševno zdravje, frizerska de-
lavnica itd., lahko so samo plesali, peli in še 
kaj. V tem vrvežu smo predstavili tudi naše 
društvo. Z otroki smo odigrali košarkarsko 
tekmo na vozičkih, Gregor pa je demon-
striral svoje slikanje z usti. Tudi tokrat je 

vse v svoj fotografski objektiv ujel Peter 
Planinšek. Živa glasba, pečen kostanj, raz-
ni zdravi napitki in prigrizki, golaž in še kaj 

je bilo na voljo za potešitev lakote. Manj-
kala pa ni niti živa glasba, da je vse skupaj 
potekalo v še bolj veselem vzdušju.

Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI 
Pred nami so božično-novoletni prazniki. Še prej pa se ozrimo na naše je-
senske dejavnosti. Ob tednu mobilnosti smo tokrat sodelovali na prireditvi 
v Velenju, društvo smo predstavili tudi na prireditvi »Hudija je zakon« v Cel- 
ju, na potopisnem predavanju spoznali deželo tulipanov in mlinov na veter. 
Naša dekleta zopet pridno ustvarjajo na ustvarjalnih delavnicah, prav tako 
so svoje zimske aktivnosti pričeli tudi naši športniki. Smo pa  podprli tudi na-
šega Mateja v volilni kampanji in bili veseli ob njegovi izvolitvi v svet Mestne 
občine Celje.

    Tudi tokrat so ob tednu mobilnosti po 
celi Sloveniji potekale številne prireditve, 
člani društva pa smo svoje dejavnosti 
predstavili na svoji stojnici na prireditvi 
v Velenju, pod imenom »Dan brez av-
tomobila«. V ta namen je bila cel dan 
zaprta Rudarska cesta, ki se je spremenila 
v kolesarski poligon, slikarsko delavnico, 
prostor za telovadbo, skejtanje ali pa za 
poležavanje na plaži in prebiranje knjige, 
ki si jo je bilo mogoče izposoditi v mobilni 
knjižnici, ki se je nahajala v električnem 
avtomobilu. Predstavljen je bil tudi lokal-
ni avtobusni prevoznik, ki z določenimi 
avtobusi omogoča tudi prevoz oseb na 
vozičku. Mi smo na svoji stojnici pred-

stavili predvsem naše športno in kul-
turno udejstvovanje in v prvi vrsti naše 
prizadevanje pri odpravi grajenih ovir, ki 
nam grenijo življenje. Mimoidoči so lahko 

poizkusili, kaj pomeni na invalidskem 
vozičku premagati že najmanjšo oviro. Za 
zaključek pa sta za zabavo poskrbela še 
Nipke in Trkaj.

DAN BREZ AVTOMOBILA

»HUDIJA JE ZAKON«

Dan brez avtomobila v Velenju (Foto: arhiv društva)

Otroci veselo razigrani na prireditvi »Hudija je zakon« (Foto: Peter Planinšek)

Opekarniška 15/a 
3000 CELJE

Spletna stran:  
drustvo-para-ce.si

E-pošta:  
dce.paraplegik@guest.arnes.si
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    Že osmič zapored in tudi tokrat se je 
dogajalo v Mercator centru na Hudinji, 
kjer so številni mimoidoči lahko uživali 
v pestrem kulturnem programu in 
ustvarjanju številnih udeležencev. Kot 
je že običaj, se je vse skupaj pričelo 
z nastopom številnih nastopajočih. 
Zapel je društveni zbor »Joža počas'«. 

S slikami Gregorja Janežiča, Franca 
Avberška in Darje Jerala smo se 
spomnili na Katarino Karlovšek, An-
drejo Kukovič in Matejo Vrhovšek, 
ki so nam zelo pomagale pri projektu 
zbiranja sredstev za novo kombinirano 
vozilo. Nastopili so glasbeniki Glasbene 
šole Celje, učenci IV. Osnovne šole Celje 
pa so zaigrali in zapeli. Dogodka so se 
udeležili številni slikarji likovne sekcije 
ZPS: Vojko Gašperut, Benjamin 
Žnidaršič, Željko Vertelj, Dragica 
Sušanj, Klavdij Leban, Metod Za-
kotnik, Miran Jernejšek, Franc 
Ekart in Jožica Ameršek. 
   Domače društvo so predstav-
ljali slikarji: Branko Rupnik, Franc 
Avberšek in Branko Rupnik. Svoje 
unikatne izdelke so skupaj s članicami 
Medobčinskega društva invalidov 

predstavile tudi naše članice. Alimpije 
Košarkoski je prikazal izdelavo ikon, 
otroci so poslikali tudi čebelje panje. 
Skratka bilo je zelo pestro in ustvar-
jalno. Dela slikarja Željka Vertlja pa so v 
Mercator centru ostala na ogled še ves 
mesec november. 

  Letos sta nas v društvu že drugič 
obiskala zakonca Kočevar, ki sta nam 
tokrat pripravila potopisno predava-
nje o njunem letošnjem spomladan-
skem popotovanju po Nizozemski, 
predvsem po podeželju. Njuna pred-
stavitev je bila tudi tokrat zelo dobro 
pripravljena in zanimiva ter podprta s 
številnimi fotografijami. Nizozemska 
je pravo nasprotje Slovenije, saj gre za 
zelo ravninsko deželo, znano po tuli-
panih in mlinih na veter. Razdeljena je 
na več provinc: Overijssel, Severno Ho-
landijo, Južno Holandijo in Flevoland. 

Veliko ozemlja so dobili z izsuševanjem 
zemlje. Znani so po nasipih, ki jih varu-
jejo pred plimovanjem morja. Dežela je 
prepredena tudi s kolesarskimi stezami, 
sprehajalnimi potmi, številnimi narod-
nimi parki. Za konec smo tudi tokrat 
poizkusili nekaj značilno nizozemske-
ga, in sicer njihov jajčni liker in najbolj 
znane piškote Speculas. Oboje je zelo 
sladkega okusa kot tudi velika večina 
njihove hrane. Glede na to, da se za-
konca Kočevar naslednje leto odprav- 
ljata v Španijo, se že veselimo ponovne-
ga snidenja.

  Tokrat ne moremo mimo lokalnih vo-
litev. Te še kako vplivajo tudi na naše 
programe. Od financiranja s strani občin 
in posluha njihovih županov je odvisno, 
kakšen bo naš proračun, zato bi tu čestital 
vsem izvoljenim županom in županjam. 
Letos pa je v Celju za mestnega svet-
nika uspešno kandidiral tudi naš član 
Matej Lednik. Na enem od predvolilnih 
srečanj, namenjenih predvsem vsem in-
validskim organizacijam in društvom, ki 
delujejo na območju Celja, in se je odvilo 
v našem društvu, sta tako Matej kot stari 
in novi župan Mestne občine Celje Bo-
jan Šrot poudarila, da si bosta skupaj 

prizadevala uresničiti čim več želja inva-
lidskih organizacij. V Celju, kjer z občinsko 
oblastjo sicer zelo dobro sodelujemo, si 
zato obetamo še boljšega sodelovanja. 
Mateju in Bojanu Šrotu pa čestitamo za 

uspešno kandidaturo in izvolitev.
   Sicer pa delo v društvu poteka po 
ustaljenih tirnicah. Naše punce že pridno 
ustvarjajo na ustvarjalnih delavnicah, na-
daljuje se tudi tečaj angleškega jezika, 
pridno trenirajo in tudi že tekmujejo naši 
šahisti, kegljači, strelci in košarkarji. In 
prav košarkarji so se v Laškem pomerili 
na prijateljski tekmi z zaposlenimi Ther-
mane Laško in tokrat prvič tudi z igralci 
Košarkarskega kluba Zlatorog Laško, 
seveda v košarki na vozičkih. Bilo je zelo 
zabavno in veselo. O tem, kako smo 
preživeli veseli december in krenili v 
novo leto pa več v naslednji številki.

Jaz sem ta biser našel kar v sebi.  
(Foto: Peter Planinšek)

Joža počas̀  na slikarski delavnici v 
Mercator centru (Foto: Peter Planinšek)

Spoznali smo deželo tulipanov in mlinov 
na veter. (Foto: Peter Planinšek)

Matej Lednik izvoljen v mestni svet v Celju 
(Foto: Peter Planinšek)

JAZ SEM TA BISER NAŠEL KAR V SEBI

SPOZNALI DEŽELO TULIPANOV IN MLINOV 

LOKALNE VOLITVE 
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Prometna statistika v 2018 se je sicer 
izboljšala v primerjavi s statistiko 
preteklih let, vendar na lovorikah 

ne smemo zaspati. Vsaka peta prometna 
nesreča s smrtnim izidom se še vedno 
zgodi zaradi vožnje pod vplivom alkohola 
in od teh vsako četrto povzročijo mladi. 
Najbolj žalostno je tudi, da je vsaka četrta 
smrtna žrtev prometne nesreče pod 
vplivom alkohola mladostnik.
    Prometnim nesrečam pod vplivom al-
kohola so bolj izpostavljeni mladi, ki živijo 
na podeželju, saj se 1x več prometnih 
nesreč pod vplivom alkohola na število 
prebivalcev, v katerih so udeleženi mla-
di, zgodi ravno na podeželju. To lahko 
povežemo z dejstvom, da nimajo na voljo 
taksi služb in javnega prevoza, s katerim bi 
lahko poskrbeli za varno pot domov. Zato 
smo v Zavodu VOZIM svoje aktivnosti 
pričeli prav tukaj, v podeželskih občinah, 
kjer mladi zaradi pomanjkanja prevozov 
in zmanjšanega policijskega nadzora 
preveliko krat sedejo za volan opiti. Na 
novinarski konferenci smo javnosti pred-
stavili »Paket za lažjo uvedbo ukrepov za 
manj voženj pod vplivom alkohola«, ki je 
namenjen slovenskim občinam in med 

drugim zajema nabor učinkovitih ukrepov 
za izboljšanje prometne varnosti v lokal-
nem okolju. 
   Vseslovenska iniciativa 'Heroji furajo 
v pižamah' bo tudi v letu 2019 mla-
dostnike, starše in lokalne odločevalce 
osveščala o problematiki voženj mla-

dih pod vplivom 
alkohola in tako 
nadaljevala s 
svojo misijo. 
Na koncu naj 
poudarimo, da 
je Heroj vsak, ki 
se sredi noči v 
pižami, usede 
v avto in se 
trezen odpravi 
po svoje bližnje 
na zabavo. Naša 
odgovornost je, 
da poskrbimo 
za varnost naših 
bližnjih in tudi 
tistih, ki to niso. 
Samo kot družba 
lahko začnemo 
reševati to 
perečo problematiko in vsak posa-
meznik je tisti, ki lahko k temu največ 
prispeva.

Paket za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola, ki so ga pripravili za 
slovenske občine. (Foto: Arhiv Zavod vozim)

Zavod VOZIM skupaj s Toyoto Slovenija in agencijo LUNA TBWA, ki je zasnovala 
komunikacijsko podporo projekta. (Foto: Zavod Vozim) 

Carmen Merčnik  | Zavod Vozim

»HEROJI« ŽE FURAJO V DRUGO SEZONO
»Sami smo še vedno glavni in ključni dejavnik varnosti v prometu, zato lahko za varnost sami naredimo naj-
več,« je na torkovi (27. 11. 2018) novinarski konferenci uvodoma povedal David Razboršek, direktor Zavoda 
VOZIM.
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Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI 
Dogajanje na Koroškem je vselej pestro, tudi najmanjše društvo se ne 
preda. Izvedel se je nepozabni izlet, ki nam bo ostal še dolgo v spominu, 
organizirali smo tudi kostanjev piknik. Razen tega se redno rekreiramo, 
družimo in gremo na kakšno prireditev. Manjkali nismo niti na lokalnih voli-
tvah, trije kandidati so se potegovali za mesto občinskega svetnika, žal, 
neuspešno. Mesto bi v imenovanem krogu potrebovalo kakšno osebo iz 
katere od ranljivih skupin.

Ronkova 6 
2380 SLOVENJ GRADEC

Spletna stran:  
dpkoroske.si

E-pošta:  
dpkoroske@gmail.com

  Oh, kako nas je vleklo ven to lepo 
poletje. In so šli po Vipavski in Sežanski 
dolini –  Krasu.
 Vipavo radi imenujejo slovenske 
Benetke – zaradi številnih mostov čez 
reko Vipavo – ta ima edina od sloven-
skih rek deltasti izliv. Ogledali so si trg z 
gradom Tabor, Lantihierijevim dvorcem, 
parkom, izvir Vipave in spili kavico v zna-
ni gostilni Podfarovž. Sledil je obisk in 
ogled vojnega muzeja o 1. svetovni voj-
ni v vojašnici Janka Premrla - Vojka. Letos 
se obeležuje stoletnica konca le-te. Vozili 
so se po res prekrasni pokrajini Vipavske 
doline – mimo slikovitega dvorca Ze-
mono in skozi Ajdovščino. Spomnili so 
se, da je to kraj, kjer naj bi potekala zna-
menita bitka pri Mrzli reki, ki predstavlja 
prelomnico v zgodovini, ki ni zaznamo-
vala le podobe doline in antičnega slove- 
nskega prostora, temveč nadaljnji razvoj 
celega zahodnega sveta. Spopad je bil 
zaključek državljanske vojne med ce-
sarjem Teodozijem in proticesarjem Ev-
genijem, v njem pa so pomembno vlo-
go odigrala številna barbarska ljudstva, 
ki so kot najemniška vojska sodelovala 
na obeh straneh. Bitka ni pomembna le 
za izid državljanske vojne, njen razplet je 
globoko zaznamoval versko podobo Ev-
rope in sveta, saj si je s Teodozijevim us-
pehom krščanstvo utrlo zmagovito pot 
v zgodovino. Čudovit pogled na Vipav-
ski križ, ki sodi med najlepše zgodovin-
ske kulturne spomenike v Sloveniji. 
Veduto kraja poudarjajo grad, župnijska 

cerkev in kapucinski samostan. Kosilo so 
imeli na turistični kmetiji Cigoj v Črničah. 
Ob izredni kulinariki, izbrane jedi iz man-
galice, so poskusili še obvezno rebulo 
in stari avtohtoni sorti klarnico in zelen. 
Mangalice so kosmati prašiči, ki so videti 
kot ovce in se vedejo kot psi. To je stara, 
avtohtona srbsko-madžarska pasma 
prašičev, znanih po svoji kodrasti, skoraj 
ovčji dlaki in debeli plasti maščobe. Te 
ima za 30 % več kot običajne svinje, 
njeno meso velja zaradi te svoje mar-
moriranosti z maščobo za »kobe med 
svinjami«. Na kobe res spominja tako 
po prerezu kot tudi po visoki vsebnosti 
nenasičenih maščobnih kislin, zaradi 
česar je kvaliteta njene masti in bele 
slanine (t. i. lardo) vrhunska, hkrati pa 
uživanje mangalice zaradi vsebnosti 
stearinske kisline, ki znižuje holesterol, 
priporočajo celo zdravniki. Da je svinjska 

mast škodljiva, je tako, predvsem v pri-
meru mangalice, zgolj mit, saj ima pol 
manj holesterola od drugih prašičev, s 
čimer je njeno meso celo bolj zdravo od 
piščančjega. Tako potešeni so jo mahnili 
po grebenu čez Dornberk, slikovit Branik 
do bisera Krasa, Štanjela, kjer so se spre-
hodili po Ferrarijevem vrtu ter se ustavili 
v gostilni Grča na degustaciji domačega 
pršuta, terana in vitovske grganje – to je 
avtohtono kraško belo vino. Ogledali so 
si botanični vrt v Sežani.
  Ta s statusom naravne vrednote 
državnega pomena, naravnega 
spomenika ter vrtno-arhitekturne 
(nepremične kulturne) dediščine je 
prostor, kjer obiskovalca enostavno 
očara. Potep so zaključili z gurmansko 
večerjo – teletino angus izpod peke, v 
gostilni Ob kaminu v Postojni.

V botaničnem vrtu v Sežani (Foto: arhiv društva)

Izlet

KOROŠCI POTUJEMO, KANDIDIRAMO IN SMO ŠPORTNEGA DUHA 
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  Na konec uradnega poletja in začetek 
jeseni smo na en izredno lep petek iz-
vedli naš tradicionalni kostanjev piknik 
– medgeneracijsko druženje članov 
in sorodnikov. Ribiški dom na Rešu ob 
vodnem parku in reki Dravi pod Rad-
ljami ob Dravi je izredno lep kraj za kaj 
takega. Ob pripravi in kuhi bograča smo 
pridno pomagali naši osebni asistentki 
Milici, peku kostanjev šoferju Dani-
jelu in peku »malih mesnih dobrot« 
Boštjanu, nekateri člani pa so medtem 
lovili ribe. »Uf ka' smo ga špičili in obirali« 
– rumeni tisk, skrij se. Ni bilo teme, ki je 
nismo obglodali.

  Tudi na lokalnih volitvah smo bili de-
javni. V Mestni občini Slovenj Gradec 
smo kar trije člani kandidirali za mes-
to svetnika.  Društvu sta se predstavi-
la in se pozanimala o naših potrebah 

ter pričakovanjih tudi dva kandidata 
za župana Mestne občine Slovenj 
Gradec.
   
  Konec poletja je začetek obdobja, ko 

pričnemo z rekreacijo, s treningi keg-
ljanja, z masažo, s predavanji in tečaji, 
z druženji v društvu, obiski kulturnih in 
zabavnih prireditev ter s pripravami na 
aktivnosti v veselem decembru.

Za kostanjev piknik smo izbrali krasen, sončen dan. (Foto: arhiv društva)

Kostanjev piknik

Lokalne volitve
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

40 LET USPEŠNEGA DELA  
DRUŠTVA 
Pri Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine smo v veselem decembru 
obeležili tudi 40 letnico uspešnega delovanja društva.

Dunajska 188 
1000 LJUBLJANA

Spletna stran:  
drustvo-para-lj.si

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

Nastali so lepi adventni venčki. (Foto: arhiv društva)

Naše društvo je bilo namreč 
ustanovljeno 5.  decembra 1978. 
Prvi predsednik društva je bil 

Dušan Ambrož, drugi Ivan Pibernik 
(pokojni), tretji Dane Kastelic (sedanji 
predsednik Zveze), četrta Mirjam Kana-
lec, peti pa Gregor Gračner. Društvo 
od 30. marca 2016 ponovno vodi Mirjam 
Kanalec, podpredsednica je Mojca Bur-
ger. Društvo ima trenutno 315 članov, ki 

živijo v 38 občinah osrednje Slovenije.
   Rojstni dan društva smo s sodelavci 
praznovali 13. decembra 2018 in se po 
preletu štiridesetletnega dela soočili z zelo 
uspešnim vodenjem največjega društva 
Zveze paraplegikov Slovenije.
   V praznovanje 40 letnice smo vključili zbi-
ranje denarnih sredstev za nakup novega 
kombija in v ta namen pripravili licitacijo 
večerij z znanimi Slovenci v prestižni lju-

bljanski restavraciji JB, SMS sporočili na 
številko 1919 s ključno besedo KOMBI5 
in doniranjem na TRR: SI56 6100 0001 
8736 144, sklic 2018.

Še je čas, da do 31. decembra 2018 
pošljete SMS sporočilo in prispevate 
5 € za udoben in varen prevoz članov 
našega društva.

  Pred prvo adventno nedeljo smo na 
društvu pripravili delavnico, kjer smo 
se naučili izdelovati adventne venčke. 
Odziv na delavnico je bil dokaj velik in 
naša Alenka Dovžan je s svojim znan-
jem izdelovanja venčkov prevzela vlogo 

inštruktorice. Članice so s seboj prinesle 
celoten material, ki je potreben za izde-
lavo: venčke iz slame, smrekove vejice, 
storže, svečke, vejice različnih dreves ter 
dekorativne okraske. Alenka je članicam 
pokazala, kako se venčki izdelujejo in 

okrasijo. Dvanajst udeleženk je svoje 
unikatne izdelke na koncu odneslo 
domov, da bodo v adventnem času 
krasili njihove domove. S tem pa se je 
na društvu začel tudi veseli december. 
SREČNO 2019!

Z ADVENTNIMI VENČKI V VESELI DECEMBER
Mateja Lazar
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   Tradicionalno jesensko srečanje 
smo člani in sodelavci 15. septem-
bra 2018 doživeli v Občini Zagorje. 
Najprej smo se ustavili v Izlakah in si 

ogledali proizvodne prostore tovarne 
ETI Elektroelement d. o. o., zatem 
se zapeljali na Loke do Rudarskega 
muzeja Zagorje, nato pa se napotili 

do osrednjega kraja našega druženja, 
kjer je med zasavskimi hribi letališče 
Aerokluba Zagorje.

   ETI se je od leta 1950 pa do danes raz-
vil v enega vodilnih svetovnih proiz-
vajalcev stanovanjskih in poslovnih 
inštalacij, elektronike in polprevod-
nikov ter vrsto drugih naprav in orodij 
iz keramike in plastike. V koncernu ETI, 
s hčerinskimi družbami doma in v tu-
jini, je našlo zaposlitev več kot 1.850 

angažiranih ljudi, svoje izdelke pa 
prodaja v več kot 60 držav po celem 
svetu. Ustavila jih ni niti recesija in 
konkurenčni pritiski, prihodnost bodo 
še naprej gradili na kakovostni ponud-
bi, dobiček pa namenili  tehnološkemu 
razvoju novih proizvodov. Po izredno 
velikem kompleksu koncerna nas je 

vodila Sabina Pešec in nam sproti 
predstavljala potek proizvodnje. Obrat 
varovalk je robotiziran, stikala pa ses-
tavljajo še ročno. Slišali smo veliko za-
nimivega o tem uspešnem koncernu, 
ki 95 odstotkov proizvodov izvozi, in ki 
ga s številnim strokovnjaki vodi mag. 
Tomaž Berginc.

   Strojnica jaška rudnika Loke pri Ki-
sovcu je bila leta 1995 spremenjena 
v manjši rudarski muzej, v letu 2015 
pa je muzej dobil zasluženo podobo. 
Različna orodja in pripomočke ter fo-
tografsko in dokumentarno gradivo 
prikazujejo zgodovino rudarjenja in 
dogodke iz dela in življenja rudarjev. 
Zgodba o rudarjenju je dolga več kot 
250 let in je polna zanimivih resnic 
ter spominov, ki jih nosijo upokojeni 
rudarji ter njihove družine. Z obiskom 
muzeja smo se soočili z delčkom zani-
mive zgodovine časa, ki ga je Zagorje 
doživelo in ga kot rudarsko središče 
vrisalo na zemljevid Evrope. Jame v 

zagorski dolini so že zaprte in zasute, 
zato so izdelali simulacijo rudniških 
podzemnih prostorov in dvajset-
minutno multimedijsko projekcijo, ki 
pa je žal v prvem nadstropju muzeja. 
Obiskovalci lahko podoživijo podobne 
občutke, kot so jih doživljali rudarji, ko 
so se spustili globoko pod zemeljsko 
površje. Od blizu lahko vidijo še leseno 
in tudi že kovinsko podporje jamskih 
prog, jamski transport, križišče prog, 
različne vrste odkopnega podporja in 
še vrsto drugih zanimivosti, ki tako ne 
bodo šle v pozabo.
   Pred ogledom so nam postregli 
»knapovsko malico«, nato pa sta nam 

v dveh skupinah muzej predstavila Si-
mon Omahne in Milan Razboršek. 
Ogledali smo si ogromno strojnico, 
kjer so na stenah razstavljena različna 
orodja, stare svetilke, čelade in številne 
fotografije, ki prikazujejo dolgoletno 
zgodovino rudarjenja. V tem prostoru 
imajo tudi kip sv. Barbare, zavetnice 
rudarjev. Na prostem so na tirnicah 
razstavljeni vagončki za transport iz-
kopanega črnega zlata. Rudarji svoj 
praznik praznujejo 3. julija v spomin 
na stavko, ki se je 3. julija 1934 začela v 
Zagorju v jami Kotredež.

   Prispeli smo do Aerokluba Zagorje 
in doživeli vrsto prijetnih presenečenj. 
Presenečenje že s tem, ker je letališče 
nastalo na platoju Ruardi nad 
Zagorjem in ga mnogi poznajo po 
plazu, ki je po izravnavi omogočil 
izgradnjo manjšega hangarja in 450 
metrov dolge vzletne in pristajalne 
steze. Letališče med zasavskimi hribi 
na nadmorski višini 350 m je tudi eno 
najprijaznejših letališč v Sloveniji.
   Po pozdravnem nagovoru predsed-
nice društva Mirjam Kanalec nam je 
dobrodošlico zaželel župan Občine 
Zagorje Matjaž Švagan. Povedal 
nam je nekaj zanimivosti občine in se Dobrodošlico nam je zaželel župan Matjaž Švagan. (Foto: arhiv društva)

DOŽIVELI SMO ZAGORJE Z OKOLICO

ETI Elektroelement

Rudarski muzej Zagorje

Aeroklub Zagorje
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v pogovoru, ki je tekel o dejavnostih 
našega društva, kar nekaj časa zadržal 
med nami. Ob tem naj zapišemo, da 
nas je občina prijetno presenetila z 
brezplačno pogostitvijo z dobrotami 
z žara, »knapovsko malico« (pripravilo 
jih je mesarstvo Kum – Slavko La-
zar) in napitki. Dobrodošlico je vsem 
zaželel tudi zasavski socialni pover-
jenik Marjan Zupanec.
  V nadaljevanju prijetnega druženja je 
v izredno toplem in sončnem vremenu 
slikovite pokrajine nad Zagorjem 
sledilo novo presenečenje. Polet s 
helikopterjem! Petnajstminutni polet 
nad zasavsko dolino je šestim članom 
omogočilo društvo, s prodajo srečk po 
pet evrov in z žrebanjem pa je poletelo 
še šest potnikov. Kar nekaj članov pa si 
je zanimiv panoramski polet privoščilo 
samih. Za malo več adrenalina je pri 
vzletu poskrbel izkušeni pilot Tomaž 
Kralj. Med poleti helikopterja je Aero- 

klub predstavil predsednik Alojz 
Završnik, ki je preoblikoval zmajarski 
Aeroklub Zagorje v klub letal gene-
ralne kategorije. Povedal je, da imajo 
štiri letala, dve v skupini generalna in 
dve ultra lahki.
   Za popestritev popoldneva je Adam 
Dmitrovič praktično predstavil para-

olimpijski šport za težje gibalno ovi-
rane invalide boccio, vodja atletike pri 
društvu, Andrej Omahen, pa atletiko.
Tudi tokrat so bile organizacijske 
niti v rokah Mojce Burger in njenih 
sodelavcev, pomagale so osebne 
asistentke, za glasbo pa je poskrbel DJ 
Slavko Krajnc.

   Med 16. in 22. septembrom vsako 
leto poteka Evropski teden mobilnosti. 
Letošnji je nosil naslov – Združuj in 
učinkovito potuj, ki nas spodbuja h 
kombiniranju več okolju prijaznih gibanj, 
kot so: kolesa, avtobusi, vlaki, souporaba 
avtomobilov ... S spremembo potovalnih 
navad bi lahko občutno zmanjšali izpust 
škodljivih snovi v ozračje.
  V letošnjem ETM je z različnimi do-
godki sodelovalo rekordnih 77 sloven-
skih občin, v Mestni občini Ljubljana pa 
tudi Društvo paraplegikov ljubljanske 
pokrajine. Naše društvo je 17. septem-
bra 2018 skupaj z Zvezo društev slepih 
in slabovidnih Slovenije in Zvezo društev 
gluhih in naglušnih Slovenije sodelovalo 
na tradicionalnem OVIRANtlonu, ki ga 
je na Kongresnem trgu v Ljubljani pri-
pravil Svet za odpravljanje arhitekturnih 
in komunikacijskih ovir pri Mestni občini 
Ljubljana. Na naši stojnici smo z drobnimi 
ortopedskimi pripomočki in publikaci-
jami številnim obiskovalcem predstavili 

celostno dejavnost društva, na poligonu 
z različnimi primernimi in neprimernimi 
klančinami ter na podlagi z umetno 
travo pa arhitekturne ovire, s katerimi 
se še vedno vsakodnevno srečujemo. V 
nadaljevanju je OVIRANtlon predstavil 
še ovire, s katerimi se srečujejo slepi in 
slabovidni ter gluhi in naglušni, Ljubljan-
ski potniški promet pa turistični avtobus z 
dvižno ploščadjo in nizkopodni avtobus s 

klančino. Prireditev si je ogledalo tudi več 
kot 300 otrok iz vrtcev in osnovnih šol.
   Dan brez avtomobila je društvo 
pripravilo 21. septembra v Logatcu 
in tamkajšnjim občanom, šolarjem, 
otrokom iz vrtca in mimoidočim pred-
stavilo dejavnosti društva in težave, s 
katerimi se paraplegiki in tetraplegiki še 
srečujemo. Na stojnici smo jim predstavili 
različne publikacije.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – ETM

Prijetno, pestro in veselo srečanje pri Aeroklubu Zagorje (Foto: arhiv društva)

Nino Batagelj je otrokom predstavil različne težave, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. 
(Foto: arhiv društva)

   V organizaciji našega društva so se v 
domu starejših občanov v Ribnici 17. ok-

tobra 2018 zbrali člani, ki živijo v občinah 
Ribnica, Kočevje, Bloke in Loška dolina. 

V domu sta jih sprejela njihov socialni 
poverjenik Slavko Ivančič in vodja 

POVERJENIKI PRIPRAVILI SREČANJE S SVOJIMI »VAROVANCI«
Mojca Burger
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mreže poverjenikov Mojca Burger, 
dobrodošlico in dobro počutje pa jim 
je v pozdravnem nagovoru zaželel tudi 
direktor doma. Na druženju so člani do-
bili vrsto novih informacij o dejavnostih 
društva. Posebej so z zanimanjem pris-
luhnili novostim osebne asistence, ki 
pričnejo veljati 1. januarja 2019. Burger-
jeva jim je med drugim predstavila 
tudi praznovanje ob 40-letnici našega 
društva in zbiranje sredstev za nakup 
novega kombija, ki poteka v sklopu 
obeležja našega praznika.
   Po uradnem delu druženja in prigrizku 
se je sproščena razprava nadaljevala, 
Mojca in Slavko pa sta odgovarjala na 
številna vprašanja in si zabeležila nji-
hove predloge. Po triurnem druženju 
je dvanajst članov dobilo kar nekaj in-
formacij in si izmenjalo bogate izkušnje. 
Mojca je izkoristila priložnost in v bližini 
Ribnice obiskala našo 92-letno članico, 
ki se srečanja ni mogla udeležiti. Seveda 
je bila obiska zelo vesela in prav prijetno 
sta pokramljali.
  Socialna poverjenica Zorica Jelič je 
srečanje s svojimi »varovanci« pripravila 
8. novembra 2018 v domu starejših 
občanov na Fužinah v Ljubljani. Ob 
dobrodošlici skupine G.R.O.M, ki je zna-
no pesem zaigrala s tubami, je utrinke 
doma predstavila socialna delavka Ka-
tarina Zajec, domske aktivnosti pa taj-
nik sveta stanovalcev Rafko Zupančič.

   Poslanstvo in dejavnost našega društva 
sta predstavili predsednica društva Mir-
jam Kanalec in podpredsednica Mojca 
Burger.
   Na srečanju je beseda tekla predvsem 
o medsebojnem sodelovanju, tako pri 
aktivnostih kot pri organizaciji kulturnih 
dejavnosti. Ob zaključku srečanja je Ka-
tarina razkazala njihov dom, ki je res zelo 
lepo urejen in primeren za bivanje oskr-
bovancev vseh vrst invalidnosti in sta-
rostnikov. V domu bivata tudi dva naša 
člana. Srečanja, ki so ga z izmenjavo 
izkušenj nadaljevali v gostišču Portal, se 
je udeležilo enajst naših članov.
   Srečanje svojih »varovancev« je 12. no-
vembra 2018 na Vrhniki vzorno pripravil 
tudi Roman Jesenšek. Udeležilo se ga 
je kar 21 članov in njihovih svojcev, med 

njimi tudi nekdanji prizadevni vodja 
poverjeniške mreže in človek z izred-
nim socialnim čutom, Rafko Jurjevčič. 
Rafko je moral zaradi hude poškodbe 
delo, žal, opustiti.
   Na srečanju je vodja poverjeniške 
mreže in podpredsednica društva Moj-
ca Burger predstavila socialne programe 
društva in akcijo zbiranja sredstev za 
nov kombi, ki poteka ob pripravah na 
obeležje ob 40-letnici našega društva. 
Člane je povabila tudi k večji udeležbi 
srečanj in različnih aktivnosti, saj so le-ta 
namenjena prav njim.
  Članice in člani so se v triurnem 
druženju sproščeno pogovarjali o 
različnih težavah, ki jih tarejo, in si iz-
menjali bogate izkušnje. Še posebej, ker 
se nekateri že dalj časa niso videli.

   Društvo paraplegikov jugozahodne 
Štajerske je 18. oktobra 2018 pripravilo 
že osmo tradicionalno srečanje slikar-
jev Likovne sekcije pri Zvezi paraple-
gikov Slovenije. Hkrati pa tudi razstavo 
našega slikarja Željka Vertlja ter 
razstavo ročnih del članic društva in 
članic Društva delovnih invalidov Celje. 

Prireditev so v Mercatorjevem cen-
tru organizatorji popestrili z bogatim 
kulturnim programom, samostojna 
razstava našega slikarja, ki je tudi član 
Mednarodnega združenja slikarjev, 
ki slikajo z usti ali nogami, pa je bila 
na ogled do konca novembra.

   Naše društvo je s sodelovanjem doma 
starejših v Logatcu 24. oktobra 2018 v 
njihovih prostorih pripravilo Literarne 
utrinke z odprtjem likovne in fotografske 
razstave. Kulturni dogodek je z izbranimi 
besedami povezovala Vlasta Rebek - 
Dolenc, predsednica Društva Norma 7 
iz Brij, in v uvodnem pozdravnem nago-
voru predstavila recitatorke in njihove 

recitacije. S predstavitvijo slikarjev, foto-
grafov in njihovih del se ji je pridružila 
Majda Birsa, podpredsednica društva 
Mojca Burger pa je v pozdravnem na-
govoru predstavila poslanstvo društva in 
izvajanje socialnih programov. Zahvalila 
se je vsem nastopajočim, še posebej pa 
Domu starejših Logatec, ki so nam v svo-
jih prostorih omogočili lepo prireditev in 

številčno udeležbo. Omenila je še 40-let-
nico društva, ki jo praznujemo 5. decem-
bra. »Ponosni smo na svoje delo,« je še 
dodala.
   V literarnih utrinkih je drobce za dušo 
pripravila skupina recitatork našega 
društva  ONA&ONE – Marjana Lavrin, 
Alenka Tratnjek in Ana Feržan. 
Pridružila se jim je recitatorka Majda Birsa 

Srečanje v domu starejših občanov na Fužinah v Ljubljani

Slikar Željko Vertelj na razstavi svojih del 
(Foto: arhiv društva)

RAZSTAVA ŽELJKA VERTLJA V CELJU

LITERARNI UTRINKI Z ODPRTJEM RAZSTAV

[   DELODRUŠTEV   ]



38

iz Društva Norma 7 ter naša pesnica in 
večkratna nagrajenka za haiku poezijo, 
Darinka Slanovec. Prebirale so utrinke 
iz osebnih izkušenj Aleksandrink, ki so 
kot mlada dekleta ali dojilje zapustile svoj 
rodni kraj in se s trebuhom za kruhom po-
dale v širni svet. Najprej do Rima nato pa 
naprej v bogato Aleksandrijo. Slišali smo 
tudi odlomek pesnitve Antona Aškerca, 
največji aplavz pa je požela prvonagraje-
na pesem Mama, pesnice Brede Malus, 
ki jo je odlično predstavila recitatorka 
Majda Birsa. Marsikomu so prišle solze v 
oči in upamo, da se rojeva nova uspešna 
pesnica našega društva.
   V prostorih doma so bila razstavljena 
prva dela slikarjev društva – Drage 
Lapornik, Alenke Tratnjek in Emila 
Palamete, ki so začetne slikarske poteze 
naredili na poletnih likovnih delavnicah 
ter mentorja in že uveljavljenega slikarja 
Damjana Roglja. Na fotografski razstavi 
pa so se z umetniškimi fotografijami pred-

stavili: Mirjam Kanalec, Mojca Burger, 
Zala Kovačič - Hren in Darko Bajželj.
   Z glasbenimi vložki so prireditev pope-
strile in obogatile učenke Glasbene šole 
Logatec – Meta in Manca Lukan ter Pe-
tra Kavčič, posebej pa je navdušila pev-
ka, kitaristka in glasbena ustvarjalka Eva 
Hren, ki je s svojim temperamentnim nas-
topom v trenutku ustvarila nepozabno 
vzdušje. Doživeto je zapela pesem »Po 

jezeru bliz' Triglava« in »Čez Šuštarski 
most«, pika na i pa je bila pesem »Sijaj, 
sijaj sončece«, ki jo je s svojim sinčkom 
in skupaj z nami zapela na zaključku izred-
no lepega dogodka v domu starejših v 
Logatcu. Tokrat so bile organizacijske niti 
v rokah naše sodelavke Marinke Verbič. 
Doživeli smo lep kulturni dogodek, ki sta 
ga podprla JSKD in Občina Logatec.

   Društvo je 25. oktobra 2018 v Zajčji 
Dobravi pripravilo delovni sestanek z 
županom MOL Zoranom Jankovićem, 
predstavniki občinskih ustanov in našimi 
člani, ki živijo na področju Mestne občine 
Ljubljana.
   Predsednica društva Mirjam Kanalec 
je v uvodnem nagovoru na kratko pred-
stavila dejavnost društva, podpredsed-
nica Mojca Burger posebne socialne 
programe, strokovna delavka Zveze para-
plegikov Slovenije Hana Ermenc novosti 
Zakona o osebni asistenci, ki stopi v vel-
javo v začetku leta 2019 in ga nekateri že 
težko pričakujejo, nekdanji arhitekt zveze 
Matjaž Planinc pa novosti v zakonodaji.
   V nadaljevanju druženja je župan MOL 
Zoran Janković pripomnil, da že več 
kot 12 let pozna in spremlja dejavnosti 
društva in dodal, da je mesto, ki je prijaz-
no do starejših in invalidnih oseb, prijazno 
vsem občanom. Obljubil pa je tudi de-
narno pomoč pri nakupu novega kom-
bija (upamo, da bodo njegovemu zgledu 
sledile tudi druge občine, v katerih živijo 
naši člani in ki potrebujejo še daljši prevoz 
s kombijem). Direktor Javnega stanovanj-
skega sklada MOL (član našega društva) 
Sašo Rink je povedal, da stanovanjskih 
enot še vedno primanjkuje, Alenka 

Žagar iz OZSV je predstavila svoje videnje 
o problematiki paraplegikov in tetraple-
gikov, Neža Kunej iz Mestnega redarstva 
je predlagala skupno akcijo o ozaveščanju 
parkiranja na parkiriščih, rezerviranih za 
voznike invalide, Primož Kadunc, vodja 
oddelka za cestni promet na Policijski 
upravi Ljubljana je pripomnil, da so para-
plegiki in tetraplegiki varni in zanesljivi 
vozniki, Gregor Cunder iz Ljubljanskega 
potniškega prometa je pojasnil postopek 
voznikov mestnih in primestnih avtobu-
sov pri vožnji invalidnih potnikov in prido-
bitvi brezplačne kartice Urbana, Lavra 
Perko iz Zavoda za oskrbo na domu je 
povedala, da njihova dejavnost v Sloveniji 
postaja vse razvitejša in da njihove usluge 

koristijo tudi mlajši ljudje, Mira Videtič 
iz Doma starejših občanov Fužine pa 
je predstavila utrip življenja v njihovem 
domu.
  V nadaljevanju posveta so naši člani obe-
lodanili osebne težave in različne prob-
leme, s katerimi se vsakodnevno srečujejo 
pri vključevanju v družbene tokove. Pri 
večnem problemu o neupravičenem 
parkiranju neinvalidnih voznikov na pros-
torih, rezerviranih za voznike invalide, pa 
so dobili od policista in redarke odgovore 
s prve roke. Menimo, da so ta srečanja in 
sodelovanje z omenjenimi ustanovami 
ključnega pomena pri zagotavljanju 
temeljnih pogojev in kvalitetnejšega 
življenja oseb z okvaro hrbtenjače.

Še posebej je navdušila Eva Hren. (Foto: arhiv društva)

Župan Zoran Janković našo dejavnost spremlja že vrsto let. (Foto: arhiv društva)

POSVET Z ŽUPANOM IN PREDSTAVNIKI OBČINSKIH USTANOV
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"Ko verjamete v ljudi, lahko ti naredijo nemogoče."
Nancy Dornan

ŠPORT IN ŠPORTNI UTRINKI

   V društvu smo 26. oktobra 2018 pri-
pravili sestanek z uporabniki osebne 
asistence in jih seznanili s spremem-
bami programa. Obvestili smo jih, da 
pri društvu z 31. decembrom 2018 
zaključujemo s sedanjim načinom izva-
janja programa, ker s 1. januarjem 2019 
začne veljati Zakon o izvajanju osebne 
asistence. Za tolmačenje zakona smo 
povabili izvedenko Aleksandro Ri-

javec Škrl, strokovno delavko Zveze 
gluhih in naglušnih, ki je naše uporab-
nike podrobno seznanila o novostih 
in prednostih zakona. Žal se sestanka 
ni mogla udeležiti nobena strokovna 
delavka Zveze paraplegikov Slovenije. 
Vsem našim uporabnikom, ki še niso 
oddali vloge na center za socialno delo, 
smo pomagali pri njenem izpolnjevanju.

   Pri društvu se zavedamo, kako pomem-
bno je ozaveščanje mladih o vzrokih, ki 
so botrovali naši invalidnosti ter njenih 
hudih posledicah. Zato predstavniki 
društva obiskujejo predvsem osnovne 
šole v občinah, kjer deluje naše društvo. 
S projektom »Različnost je zakon« v 
različnih delavnicah – predavanje s pro-
jekcijo fotografij o spoznavanju para in 
tetraplegije, hrbtenici in hrbtenjači, ose-
bnih zgodbah in dejavnostih društva, 
poligonu, kjer se srečajo z arhitek-
turnimi ovirami, športu, kjer se učenci 
z našimi reprezentanti lahko poskusijo v 
namiznem tenisu ali košarki na vozičkih, 

slikanju z usti, ko učenci tudi sami 
praktično spoznavajo ta način slikanja  
težko gibalno oviranih slikarjev – učenci 
in njihovi učitelji spoznajo življenje po 
poškodbi hrbtenjače. Vse z namenom, 
da mlade opozorimo na nesreče, 
ki prežijo v njihovem vsakdanjem 
življenju in našem življenju po 
poškodbi ali obolenju hrbtenjače. V 
tem času je naša ekipa obiskala: OŠ Rodi- 
ca, OŠ Venclja Perka, OŠ Dob, OŠ Krka, 
OŠ Šmartno pri Litiji, OŠ Trzin.
   Projekt sofinancira Javna agencija RS 
za varnost prometa.

   Naša ekipa DP Ljubljana Mercator je 
22. septembra 2018 na mednarodnem 
turnirju “Trofej Beograda 2018” osvo-
jila tretje mesto.
 V predtekmovanju turnirja je ekipa Fal-
con Moscow iz Rusije na najzanimivejši 
tekmi turnirja v podaljšku z 52 : 47 ugna-
la našo ekipo. V nadaljevanju tekmovan-
ja so se naši igralci pomerili z romunsko 
Oradeo in jo premagali s 56 : 52.

  V tekmah za končne uvrstitve je 
Oradea premagala ekipo Paramont 
iz Črne gore in se uvrstila na peto 
mesto, DP Ljubljana Mercator je v 
boju za tretje mesto odpravila ekipo 
bošnjakov KIK Zenica z 59 : 48, v finalni 
tekmi pa so slavili ruski košarkarji, ki so 
domačine strli s 64 : 46.

SREČANJE Z UPORABNIKI OSEBNE ASISTENCE

OZAVEŠČANJE MLADIH – POSLANSTVO DRUŠTVA

Na turnirju v Beogradu osvojili 3. mesto

Mojca Burger

Sestanek z uporabniki osebne asistence 
(Foto: arhiv društva)

Na turnirju v Beogradu nas je ekipa Falcon 
Moscow (temni dresi) premagala po 
podaljških. (Foto: arhiv društva)

Na osnovni šoli Rodica  
(Foto: arhiv društva)
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   V Košicah je od 12. do 14. oktobra 
2018 potekal svetovni pokal, v Varšavi 
od 9. do 11. novembra 2018 evropsko 
prvenstvo, na Malti pa 24. in 25. no-
vembra odprti turnir v paraplesu.
   Naša plesalka Lara Nedeljkovič v 
Košicah ni posegla po medaljah. V kat-
egoriji women single class 2 je osvojila 
šesto mesto. Nino Batagelj in sople-
salka Sara Štirn sta v Varšavi v katego-
riji combi standard 1 osvojila sedmo, v 
kategoriji combi freestyle 1, pa deveto 
mesto.
   Na Malti, 24. in 25. novembra 2018, 
sta nas na “Malta Dance Spectacu-

lar 2018” zastopali paraplesalki Nina 
Wabra Jakič in Lara Nedeljkovič. 
Prvi tekmovali dan sta Nina Wabra 
Jakič in Katja Peganc v paru v katego-
riji začetniki standardnih plesov class 
1 zasedli drugo mesto, v posamični 
konkurenci je Nina (single women 
class 1) z lepo plesno točko osvojila 
drugo mesto, Lara Nedeljkovič (sin-
gle women class 2) pa si je priplesala 
finale, kjer je končala na šestem mestu. 
Drugi dan tekmovanja sta si Nina in 
Katja v kategoriji standardnih plesov 
class 1 priplesali tretje mesto. Paraple-
salce je vodil trener Andrej Novotny. 

   Najboljša kegljačica našega društva 
Senka Ivaniševič je v prvem krogu 
kegljaške lige osvojila prvo mesto, dru-
go mesto je v najštevilčnejši konkuren-
ci moških osvojil Viktor Rupnik, z 
drugim mestom se mu je v skupini 
tetraplegiki pridružil Slavko Ivančič, 
na drugo mesto pa se je zavihtela tudi 
naša ekipa.

  Oslabljena ekipa naših šahistov je v prvem 
kolu lige ZPS-GRADEX osvojila drugo 
mesto. Če želijo obdržati ligaški šahovski 
prestol, si bodo morali v naslednjih treh 
kolih priigrati nekoliko večjo prednost. V 
ekipi je tokrat prvič zaigral Enver Mehič.

SVETOVNI POKAL, EVROPSKO PRVENSTVO, MEDNARODNI TURNIR

TUDI KEGLJAČI SO PRI VRHU

DRUGO MESTO ZA NAŠO EKIPO

Nino in Sara sta pokazala velik napredek. 
(Foto: arhiv društva)

Med kegljačicami je slavila Senka Ivaniševič. (Foto: arhiv društva)

Uspešne poteze Enverja Mehiča (Foto: arhiv društva)
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  Letošnji Evropski teden mobilnosti 
je potekal pod sloganom Združuj in 
učinkovito potuj, ki nas vse opominja 
na številne alternativne načine prevoza, 
s katerimi prispevamo k zmanjšanemu 
onesnaževanju okolja. Spodbuja nas, 
da čim pogosteje, kolikor nam zdravje 
dopušča, avtomobil zamenjamo s kole-
som, ali pa se odpravimo na pot z av-
tobusom ali vlakom in tako potujemo 
brez skrbi glede parkirnih mest. Ker 
so javna prevozna sredstva v našem 
koncu, kakor tudi v večini ostalih mest 
po Sloveniji, nedostopna za vozičke, 
rešujemo ta problem prevoza z uporabo 
društvenega kombija.
   Rečemo lahko, da je letošnji slogan 
na našem društvu močno izrazit in to 
ne samo v času Evropskega tedna mo-
bilnosti, temveč čez celo leto, ko je naš 
kombi v stalnem pogonu. Člani živijo na 
precej oddaljenih krajih v Prekmurju in 
Prlekiji, zato marsikateremu med njimi 
predstavlja edini način prevoza. Ko se 
skupaj peljejo pa izkoristijo čas tudi 
za prijeten klepet s svojimi "sotrpini". 
Kombi jim omogoča, da se lahko redno 
udeležujejo vseh aktivnosti na društvu 
ter različnih kulturnih in športnih 
prireditev po Sloveniji in tudi tujini. 
Omogoča jim socialno integracijo, ki jo 
potrebuje vsak izmed nas, da lahko nor-
malno funkcionira.
   V okviru Evropskega tedna mobilnosti 
pa smo se v torek, 18. septembra 2018, 
ko je v Murski Soboti potekal Dan brez 
avtomobila, skupaj z društvenim kom-
bijem odpeljali pred občino, na obnov-
ljeni drevored Martina Luthra, kjer so 
potekale različne aktivnosti. Postavljeno 
smo imeli tudi stojnico, na kateri so 

lahko obiskovalci prelistali najnovejšo 
revijo Paraplegik, si ogledali različne 
izdelke iz perlic, krep papirja in nenazad-
nje tudi voska, kar je delo naših pridnih 
članic Aktiva žena. 
  Prireditev je otvoril župan Mestne 
občine Murska Sobota dr. Aleksander 
Jevšek in s svojim pozdravom nagovo-
ril zbrane o spodbujanju MOMS k zeleni 
mobilnosti, kar dokazuje dejstvo, da ima 
le ta že sedem električnih polnilnic av-
tomobilov in se pohvalil s končano 1. 
fazo prenove mestnega središča (parko-
vna ureditev Trga zmage in prehod na 
Slovenski ulici). Povedal je, da v nasled-
njem letu načrtujejo še 2. fazo prenove 
mestnega središča, ki bo zajela del Slo-
venske ulice med gostiščem Zvezda in 
sodiščem ter ureditev pločnikov in kole-
sarskih stez po mestnih četrtih. Ob tej 
priložnosti je predal tudi električno kolo 
Policiji MOMS, ki ga je prevzel koman-
dir Policijske postaje gospod Tomislav 
Habulin.
   Tisti, ki ste se v tem času vozili po Mur-

ski Soboti, ste lahko opazili, da je bila pr-
votna klančina na prehodu na Slovenski 
ulici precej nerodna, zato so jo ljudje po-
imenovali kar »skakalnica«. Seveda so jo 
zdaj že popravili in prilagodili, na MOMS 
pa so se odločili, da bo za otvoritev le 
te najprimernejši smučarski skakalec, 
zato so povabili Roberta Kranjca, ki 
je po uspešnem telemarku, skupaj z 
županom, simbolično otvoril prehod 
in parkovni del Trga zmage. Otroci iz 
vrtcev in šol so s kredami porisali nove 
površine na temo Promet, si ogledali 
lutkovno predstavo BICI-KLETA, katere 
zgodba govori o nastanku kolesa ter 
se na otroškem mini poligonu vozili 
s skiroji. Dijaki srednjih šol so se pred-
stavili z ulično košarko, dodge ballom in 
drugimi športnimi igrami ter glasbenimi 
nastopi. Na stojnicah, med katerimi je 
bila tudi naša, so svoje aktivnosti in de-
javnosti predstavljala različna društva, 
zavodi in občina. Na voljo pa smo imeli 
tudi ogled električnih vozil (avtomobili, 
kolesa, skiroji in rolke).

Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC 
Letošnja jesen nam je postregla s čudovitim sončnim vremenom, ki smo ga na 
Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije do prida izkoristili. Toplo sonce nas je 
privabilo v naravo, kjer smo v soju sončnih žarkov, v občudovanju spreminjajočih 
se barv na drevesih, ki so pravi balzam za oči, še zadnjič postavili ribiške palice 
in čakali na dober ulov ter organizirali in se udeležili različnih športnih dogodkov.

»ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ«

Noršinska cesta 14 
9000 MURSKA SOBOTA

Spletna stran:  
dppp.si
E-pošta:  

drustvo.p.i.p@siol.net

Predstavitev društva ob Evropskem tednu mobilnosti. (Foto: Janja Buzeti)
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  Društvo paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije je v mesecu septembru obiskala 
prva skupina, ki si je ogledala prvi učni 
čebelnjak na svetu, prilagojen za delo z 
invalidi.  
  Po pozdravnem nagovoru in izrečeni 
dobrodošlici, smo se s skupino revma-
tikov, podružnic Maribor, Murska So-
bota in Ptuj, odpravili do čebelnjaka, 
kjer jih je nagovoril dr. Kapun in jim na 
kratko predstavil značilnosti čebelarstva 
v Pomurju. Izpostavil je pomen čebel za 
ljudi, saj le te s svojimi proizvodi pred-
stavljajo pomemben del človekovega 
življenja, tako v ekologiji kot tudi v gospo- 
darstvu. Zato je pomembno, da skr-
bimo za njihov obstoj. Kot zanimivost 
je povedal, da je čebelje telo pokrito z 
dlačicami, na katere se lahko nalepi do 
5 milijonov zrnc cvetnega prahu. Da 
napolni medeni želodček z nektarjem 
mora obiskati 80 – 150 cvetov. Prav to-
liko cvetov pa mora obiskati, da natovori 
košek s 3 milijoni zrnci cvetnega prahu. 
Ob glavni paši izleti čebela iz panja do 
17 krat na dan, en let pa traja približno 
10 minut. Izvedeli smo tudi, da čebela 

leti s hitrostjo 40 km/h.
  Po zanimivih informacijah, ki nam 
jih je podal, smo predstavili še učni 
čebelnjak, od njegove idejne zasnove, 
pa vse do uresničitve in postavitve le 
tega na našem društvu ter podali nekaj 
tehničnih podatkov o njem. Izpostavili 
smo pomembne može, ki so zaslužni, da 
ga lahko s ponosom predstavljamo in 
kar je najpomembnejše, da ga lahko up-
ravljajo naši člani in ostali čebelarji na in-
validskih vozičkih. Da pa so si obiskoval-

ci lažje predstavljali, kako poteka delo v 
čebelnjaku prilagojenem za delo z inva-
lidi, jim je naš čebelar in mentor Dušan 
Slana pokazal nekaj osnovnih opravil in 
jim predstavil pripomočke, prilagojene 
za delo z invalidi v čebelnjaku.
   Ob koncu so obiskovalci prejeli še 
majhen spominček v obliki sveče, ki 
so jih naše članice Aktiva žena izdelale 
iz voska, narejenega iz prvega učnega 
čebelnjaka ter jih pogostili z medenim 
likerjem.

  To jesen smo na sedežu društva gos-
tili invalidske organizacije, ki delujemo v 
Mestni občini Murska Sobota.
   Zbrane je pozdravil župan MOMS dr. 
Aleksander Jevšek in v svojem na-
govoru izpostavil odlično sodelovanje 
Sveta invalidov in občine. Predstavil 
nekaj projektov, s katerimi želijo mesto 
Murska Sobota čim bolj urediti inva-
lidom prijazno. Dotaknil pa se je tudi 
čebelnjaka in pohvalil naše pridne 
čebelice in (seveda!) čebelarje, da je 
lahko že po nekaj mesecih zaživitve 
čebelnjaka okusil prvi pridelek iz Prvega 
učnega čebelnjaka na svetu, prilagoje-
nega za delo z invalidi. Ob toplem jesen-
skem soncu, je svoj nagovor zaključil 
z besedami o dobrosrčnosti vseh nas 
zbranih in besedo predal predsedniku 
Sveta invalidov MOMS Branku Gorn-
jecu. Ta se je zahvalil županu in njegovim 
sodelavcem na MOMS za njihov posluh 
za invalide. Tudi sam je izpostavil odlično 
sodelovanje, obenem pa vsem skupaj 
zaželel prijetno druženje. Kot zadnji nas 
je s svojim nagovorom pozdravil pred-

sednik našega društva Stanko Novak in 
izkazal hvaležnost županu dr. Aleksandru 
Jevšku za vso dosedanjo pomoč društvu 
ter vsem navzočim zaželel prijetno 
dobrodošlico in jih povabil k športnemu 
tekmovanju in druženju. 
   Med pozdravnimi nagovori so se pred-
stavili tudi naši pevci Komornega pev-
skega zbora Društva paraplegikov Prek-
murja in Prlekije pod vodstvom novega 
mentorja Matije Horvata. Zapeli so 
pesmi z naslovom »V našen kraji je lipou«, 
»En hribček bom kupil« in »Kazen«.
   Po uvodnih besedah in kratkem kul-
turnem programu je sledil še ogled 
prvega učnega čebelnjaka, prilagoje-
nega za delo z invalidi, ki ga je vodil naš 
čebelar in mentor Dušan Slana. Nato 
pa so se tekmovalci iz enajstih invalid-
skih društev MOMS pomerili v vrtnem 
kegljanju, pikadu, namiznem tenisu in 
šahu. Med tekmovanjem je potekala 
tudi predstavitev lokostrelstva, ki jo je 
vodil naš član Benjamin Krč. Srečanje 
se je zaključilo s podelitvijo priznanj 
najboljšim tekmovalcem v posameznih 

športnih disciplinah ter najboljšim eki-
pam. Priznanja je podelil predsednik 
Sveta invalidov MOMS Branko Gornjec, 
srečanje in razglasitev rezultatov pa je 
vodila koordinatorka Centra za poklic-
no rehabilitacijo Mira Nemec. Med 
srečanjem so obiskovalci imeli na voljo 
tudi ogled avtomobila Toyota Auris na 
ročno upravljanje z ročico BDF.

SKUPINA REVMATIKOV OBISKALA PRVI UČNI ČEBELNJAK NA SVETU, PRILAGOJEN ZA DELO Z INVALIDI

SREČANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ MOMS

Ogled prvega učnega čebelnjaka, prilagojenega za delo z invalidi (Foto: Janja Buzeti)

Komorni pevski zbor DPPP pripravil kratki 
kulturni program na srečanju invalidskih 
organizacij MOMS (Foto: Janja Buzeti)
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ŠPORT IN REKREACIJA

   V soboto, 22. septembra 2018 sta 
Društvo upokojencev Moravske Toplice 
in Krajevna skupnost Noršinci v sodelo-
vanju s Pisarno za šport in rekreacijo OKS 
Moravske Toplice in v sklopu Evropske-
ga tedna športa organizirali prvi Lajošov 
memorial v vrtnem kegljanju. Turnir 
je potekal na dveh kegljiščih v vaško-
gasilskem domu Noršinci, udeležili pa 
so se ga tudi naši člani. Ekipo DPPP so 
sestavljali Franc Borovnjak, Bojan 

Ciman, Franc Podlesek in Branko 
Barič. 
Pred začetkom tekmovanja so zbrane 
nagovorili predsednik Društva upoko-
jencev Moravske Toplice Ludvik Sočič, 
predsednik Krajevne skupnosti Noršinci 
Tomaž Lopert in vodja Pisarne za šport 
in rekreacijo OKS Moravske Toplice 
Branko Recek. 
  Tekmovanje je potekalo po pravilih 
pomurske regionalne lige upokojenskih 

ekip. Vsako ekipo je sestavljalo največ 
5 tekmovalcev/tekmovalk, ki so metali 
pet metov na polno in pet na čiščenje, 
za uvrstitev pa so šteli rezultati štirih 
najboljših metov. Naša ekipa je tekmo-
vanje končala na 9. mestu. 
   Vse ekipe so prejele spominske plakete, 
najboljše tri v vsaki konkurenci (moški, 
ženske) pa tudi pokale. V konkurenci je 
pokale podeljeval predsednik društva 
upokojencev Ludvik Sočič.

   Konec septembra smo na Društvu 
paraplegikov Prekmurja in Prlekije or-
ganizirali jesensko športno rekreacijsko 
srečanje, ki postaja že tradicionalno. 
S srečanji namreč spodbujamo naše 
člane k redni telesni aktivnosti, prilago-
jeni njihovim zmožnostim in pove-
zovanju. Zavedamo se, da sta šport in 
telesna aktivnost pomembna za ohran-
janje zdravja, odločilno prispevata k 
zdravemu staranju in sta pomemben 
člen vzpostavljanja in ohranjanja social-
nih stikov.
 Tekmovanja so se poleg domačih 
članov udeležili še člani Društva paraple-
gikov jugozahodne Štajerske, sosedje iz 
Čakovca in Varaždina ter tekmovalci iz 
Bosne in Hercegovine. V svojo sredo smo 
povabili tudi madžarske tekmovalce, ki 
pa se srečanja, zaradi neodložljivih ob-
veznosti niso mogli udeležiti. 
   Po prisrčnih pozdravih in izrečenih 
dobrodošlicah predsednika društva 
Stanka Novaka, je športni referent Franc 
Borovnjak podal še kratka navodila in 
tekmovanje se je pričelo. Kljub nizkim 
jutranjim temperaturam smo imeli 
čudovit, topel in sončen dan, odličen za 
druženje in gibanje na sončku. 
   Tekmovalci so se pomerili v lokostrel-
stvu, kjer je vsak imel tri poskusne strele 
in deset rednih. V ženski konkurenci 
je bila najboljša strelka domača članica 
Marija Cigler, drugo uvrščena je bila 
Samanda Toromanović iz Bosne in 
Hercegovine, tretje uvrščena pa ponov-
no domača članica Jožica Zadravec. 
V moški konkurenci so si prva tri mesta 

razdelili domačini Jožef Franc (1. mes-
to), Benjamin Krč (2. mesto) in Bojan 
Ciman (3. mesto). 
  V vrtnem kegljanju je največ keg-
ljev podrla naša odlična atletinja Marta 
Janežič, drugo uvrščena je bila ponov-
no Samanda Toromanović iz BiH in na 
tretjem mestu Jožica Zadravec (MS). 
Najboljši kegljač je bil tokrat domačin 
Alojz Velner, ki je premagal Srečka 
Lazarja iz Varaždina (2. mesto) in Dra-
gutina Mustaka (3. mesto) iz Čakovca. 
   Tekmovalci so se pomerili še v tretji dis-
ciplini, in sicer v pikadu, kjer so medalje 
prejeli Samanda Toromanović (BiH) 
in Denis Makovec (ČK) za prvo mesto, 

Marta Janežič  (MS) in Franc Borov-
njak (MS) za drugo mesto ter Marija 
Cigler (MS) in Vinko Hren (CE) za tretje 
mesto. Posebna konkurenca so bili še 
spremljevalci, pri katerih je bil najboljši v 
vseh treh disciplinah domačin Branko 
Barič, drugo uvrščeni je bil Branko 
Marković iz Varaždina, tretje uvrščena 
pa Monika Biber iz Čakovca. Medalje 
je podeljeval predsednik društva Stanko 
Novak, razglasitev pa vodil športni novi-
nar Murskega vala Tonček Gider, s ka-
terim že nekaj let sodelujemo in je priso-
ten na vseh športnih dogodkih, katerih 
organizator je naše društvo.

Prvi Lajošov memorial v vrtnem kegljanju

Jesensko športno rekreacijsko srečanje z mednarodno udeležbo

Na tradicionalnem športnem srečanju tudi tekmovalci iz BiH in Hrvaške. (Foto: Janja Buzeti)
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   Tako kot vsako leto, smo se tudi le-
tos s člani udeležili srečanja Jesen v 
Međimorju, ki ga je v Prelogu organizira-
lo »Društvo osoba s tjelesnim invalidi-
tetom Međimurske županije«. Letošnje 
srečanje, ki je potekalo v soboto, 29. 
septembra 2018, je bilo že 30. povrsti, 
udeležilo se ga je 15 društev iz Hrvaške, 
Slovenije ter Bosne in Hercegovine. 
Srečanje je svečano otvorila predsedni-
ca Društva Miljenka Radović, mag. iur. 
Tekmovalci so se pomerili v treh 
športnih disciplinah, izbirali pa so lahko 
med kartanjem, pikadom, vrtnim keg-
ljanjem, šahom in vožnjo z vozički. Naše 
društvo so zastopali Franc Borovnjak, 
Ernest Pucko, Alojz Velner, Andrej 
Gorza in Benjamin Krč. Tekmovali so 
v pikadu, vrtnem kegljanju in vožnji z 
vozički. V slednji disciplini so osvojili zla-
to medaljo, ki jo je osvojil Andrej Gorza. 
   Po končanem športnem delu srečanja 
je sledilo prijetno druženje v prostorih 
Sportsko – rekreacisjkega centra "DG-
SPORT" Prelog.

   V začetku meseca oktobra je na ribniku 
Ploj v Smolincih potekalo zadnje, 4. kolo 
društvene lige v športnem ribolovu za 
sezono 2018. 10 ribičev Društva paraple-
gikov Prekmurja in Prlekije se je zbralo 
na Plojevem ribniku, kjer jih je pred 
začetkom tekmovanja nagovoril športni 
referent društva Franc Borovnjak in jim 
zaželel dober ulov. Po štirih urah polnjen-
ja svojih mrež se je tekmovanje zaključilo 
in sledila je razglasitev rezultatov. 
   Zmagovalec 4. kola društvene lige je bil 
Slavko Dunaj, ki je svojo mrežo napolnil 
s 25.610 grami rib. Drugo uvrščeni je bil 
Venčeslav Bezjak. Njegova mreža je 
tehtala 21.510 gramov. Tretje mesto pa je 
tokrat pripadalo Silvestru Križaniču, ki 

je ulovil 15.700 gramov rib. 
   S tem kolom pa se je zaključila tudi 
društvena liga v športnem ribolovu za se-
zono 2018. Tako kot na zadnjem kolu, je 
tudi v skupnem seštevku najboljši ribič 
letošnje sezone Slavko Dunaj. Skupaj 
na vseh štirih kolih je ulovil 107.660 gra-
mov rib. S 89.430 grami težkim ulovom 
je na drugem mestu Venčeslav Bezjak, 
na tretjem pa Silvester Križanič s 63.700 
grami ulovljenih rib v letošnji sezoni. V se-
zoni 2018 so bila organizirana 4 kola, ki 
so se izvajala na ribniku Ploj v Smolincih 
in na Roškarovem ribniku v Lastomercih. 
Tekmovanja pa se je skupno udeležilo 11 
ribičev Društva paraplegikov Prekmurja 
in Prlekije.

   V torek, 6. novembra 2018, se je 33 
kegljačic in kegljačev iz sedmih regijskih 
društev ZPS zbralo v Radencih, kjer je 
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prle-
kije v soorganizaciji Zveze paraplegikov 
Slovenije pripravilo 25. spominsko tek-

movanje v kegljanju, v čast začetniku 
kegljanja na vozičkih Jožetu Magdiču. 
Hkrati s 25. Magdičevim memorialom je 
potekalo tudi 1. kolo lige ZPS -  Dom 
paraplegikov Pacug.  
   Tekmovalci so se pomerili ekipno in 

posamezno (moški, ženske, tetraplegiki in 
veterani), na štirih stezah kegljišča Vikend 
v Radencih. Za nemoten potek tekmo-
vanja sta skrbela sodnika iz Kegljaškega 
kluba Radenska. 
   Po končanem tekmovanju je sledila 

Zaključek ribiške sezone društvene lige

Magdičev memorial letos praznoval polovico Abrahama 

Osvojena zlata medalja na športnem srečanju v Prelogu

Andrej Gorza na srečanju Jesen v Međimurju osvojil zlato medaljo v vožnji z vozičkom.  
(Foto: Branko Barič)

Ribiči v Smolincih še zadnjič letos polnili 
svoje mreže. (Foto: Branko Barič)

[   DELODRUŠTEV   ]



47

razglasitev rezultatov ter podelitev 
medalj in pokalov najboljšim kegljačicam 
in kegljačem. Podelitev je vodil športni 
novinar Murskega vala Tonček Gider, 
medalje in pokale pa je podeljeval 
športni referent Društva paraplegikov 
Prekmurja in Prlekije Franc Borovnjak. 
   Najboljša ekipa 25. Magdičevega 
memoriala je bila ekipa DP Podravja, 
ki je skupno podrla 1.626 kegljev in si že 
drugič zapored priigrala prehodni pokal, 
ki pa ga bo lahko obdržala v trajni lasti šele 
po treh zmagah. Na drugem mestu ji je 
sledila ekipa DP ljubljanske pokrajine 
s 1.567 podrtimi keglji. Tretjeuvrščena 
je bila ekipa DP Prekmurja in Prlekije, 
ki je podrla 1.541 kegljev. 
   Med kegljači je s 475 podrtimi keglji 
slavil Tone Kanc iz DP Dolenjske. Na dru-
gem mestu je bil Viktor Rupnik s 461 
podrtimi keglji iz DP ljubljanske pokrajine, 
na tretjem mestu pa Roman Hrženjak 
s 449 podrtimi keglji iz DP jugozahodne 
Štajerske. V ženski konkurenci je prvo 
mesto osvojila Senka Ivaniševič, članica 
DP ljubljanske pokrajine, ki je podrla 425 
kegljev. Drugouvrščena je bila Marija 
Kerec iz DP Podravja s 362 podrtimi keg-
lji, tretjeuvrščena pa Martina Glavič iz 
DP Dolenjske s 346 podrtimi keglji. Med 
tetraplegiki je prvo mesto osvojil Aleš 
Povše iz DP jugozahodne štajerske, 
drugo mesto Slavko Ivančič iz DP ljub-
ljanske pokrajine ter tretje mesto Dam-
jan Hovnik prav tako iz DP Koroške. V 
skupini veteranov je bil najboljši kegljač 
Emil Filipič iz DP Istre in Krasa. Na dru-
gem mestu mu je sledil Boško Božič 
prav tako iz DP Istre in Krasa, na tretjem 
mestu pa Franc Kuhelj iz DP Dolenjske.

DP Prekmurja in Prlekije organiziralo že 25. kegljaško tekmovanje v spomin na Jožeta Magdiča (Foto: Tonček Gider)
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Sicer pa se dogodki in dejavnos-
ti, ki jih organiziramo ali se jih 
udeležimo, včasih čisto lepo 

navezujejo in dopolnjujejo. Tako smo 
se na primer predstavili na evropskem 
tednu mobilnosti v središču Nove 
Gorice, mobilnost pa smo tudi sami 
pridno prakticirali na kolesarskem 
izletu po slovenski obali. Kdaj drugič 
so kombinacije take, da se ob njih kar 
malce namuzneš. Recimo: udeležili 
smo se srečanja na temo odgo-
vornega odnosa do pitja alkohola … 
in organizirali tradicionalno društveno 
martinovanje.
   Pripravili smo tudi društveni izlet. 
Med predlogi za tokratni cilj je največ 
glasov dobilo Prekmurje; in ker je to 
čisto na drugi strani države, smo se tja 
odpravili kar za tri dni.

 V društveno ponudbo smo dodali 
nekaj novih športnih in družabnih ak-
tivnosti – o tem več v Klavdijevem 
prispevku.

  Budilko sem nastavil zgodaj zjutraj. 
Odpravljamo se na kolesarjenje po 
obali. Iz trdnega spanca pa me že pred 
“brnečo pošastjo” zbudijo dežne kap-
lje, ki padajo na šotorsko platno na 
vrtu pred oknom spalnice. Razmišljam, 
da me bo najbrž Klavdij zjutraj poklical 
in sporočil, da izlet odpade. Sobotna 
vremenska napoved ni bila najboljša, 
a klica nisem prejel, zato po načrtu 
krenem na pot, novim dogodivščinam 
naproti.
   Prvi pri katerem se ustavim je Matej. 
Pot do njega je ozka in vijugasta, ide-
alna, da se šofer zjutraj dodobra pre-
drami. Iz Čepovana se spustimo proti 
mostu na Soči. Če je bila cesta prej 
vijugasta in ozka, podobna kači, je ta 
podobna deževniku, ki se je ubožček 
po nesreči zavozlal, in se krčevito trudi, 
da bi se osvobodil … Klavdij in nje-
gova hči Klavdija nas že pričakujeta in 
hitro odrinemo naprej, sledi idiličen in 

romantičen Kanal ob Soči, kjer domuje 
David. Ustavimo se še pri Janku v Vipa-
vi, potem pa brez postanka do Izole.
  Na avtocesti pridemo na sveže 
prizorišče prometne nesreče, kjer 
ostali vozniki in sopotniki že nudijo 
prvo pomoč in urejajo promet, v 
pričakovanju reševalcev in policije. 
Kako lepo je videti, ko človek brez 
pomisleka priskoči človeku na pomoč, 
pa naj si bo to v obliki prijateljskega 
pogovora, ali pa reševanja iz kadeče 
se razbitine.
   V Izolo pridemo srečno, se razpaki-
ramo in pripravimo na kolesarjenje. 
Pomoč sedaj potrebujemo mi, zato 
mimoidoče povprašamo za pot. 
Kmalu pridemo na to znano, slikovito, 
urejeno in zelo priljubljeno Parenzan-
sko pot, ki v originalu poteka od Trsta 
do Poreča. Mi se odločimo za krajšo 
varianto, od Izole do Portoroža, ki nas 
pelje tudi tam, kjer je nekoč potekala 

ozkotirna železnica in je s svojima 
dvema dolgima predoroma naravnost 
mistična. 
   V Portorožu namočimo trudne 
noge v prijetno osvežujoče morje, 
se posladkamo s sladoledom in se 
zapeljemo še malo ob sami plaži, kjer 
je zaradi toplega vremena tudi sredi 
septembra še veliko ljubiteljev poletja.
Na poti nazaj nas pred svojo hišo 
nad Portorožem “obdira” domačinka 
Ada z možem; ravnokar sta se vrnila 
iz trgovine, ob pogledu na našo kom-
pozicijo pa smo svetovljanski gospe, 
krepko čez sedemdeset jih ima, očitno 
pritegnili pozornost. Kar na ulici nam 
postrežeta s sladkarijami in dvema 
vrstama domačega likerja, narejen-
ega iz zelišč z njunega domačega vrta. 
Za povrh pa je “padla” še popotnica, 
da ne bi med vračanjem nazaj obne- 
mogli. Postanek in prijetna debata pri 
zelo prijaznih in gostoljubnih ljudeh 

S KOLESI PO SLOVENSKI OBALI
Matej Gruden

Z izleta po Prekmurju: naša četica pred 
vinskim stolpom v Lendavi.  
(Foto: Matej Boltar)

Aleksander Grum | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE 
Kot, da bi hoteli nadoknaditi poletno ležernost in počitniško razpoloženje, 
se v jesenskih dneh včasih zazdi, da se številne aktivnosti kar prehitevajo. Rejčeva 5 

5000 NOVA GORICA
Spletna stran:  

drustvo-go-para.si
E-pošta:  

drustvo.paraplegikov@siol.net
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  Šport pri paraplegikih in tetraplegikih 
igra življenjsko pomembno vlogo, saj 
imajo tisti, ki se z njim vsaj rekreativno 
ukvarjajo, veliko manj težav z zdravjem. 
Zato skušamo v društvu v športne 
dejavnosti vključiti čim več članov. Z 
letošnjo jesensko sezono smo poleg 
rednega kegljanja pričeli še z novimi 
športnimi panogami. Ob petkih se po 
novem srečujemo pri mizah: igramo 
namizni tenis in biljard. Nabavili pa 
bomo tudi elektronsko tablo za pikado. 
Izbire je torej vse več.
   Vse člane vabimo, da se prijavite na 
športne aktivnosti in naredite nekaj 
za svoje zdravje!
   S pomočjo strelskega društva “Zdenko 
Žnidaršič” iz Šempetra pri Gorici smo 
organizirali streljanje s serijsko zračno 
puško. Tekmovanje se je odvijalo na pol-
avtomatskem strelišču v kletnih prosto-
rih trgovine Lovec – Koptex v Krom-
berku.

Tekmovanja se je udeležilo šest članov 
društva, tekmovali pa smo v seriji 20 stre-
lov. Najbolj mirno roko je imel Jordan 
Ušaj SH1 (184 krogov), drugo mesto je 
zasedel Klavdij Leban SH2 (165 kro-
gov), tretje pa Janko Černigoj SH2 (156 
krogov). 
  Manuel, predstavnik strelskega 
društva, nam je predstavil več vrst orožja. 

Tako smo se poleg tekmovanja s serijsko 
zračno puško preizkusili tudi v streljanju 
z malokalibrsko puško in pištolo, ter z 
Beretto.
  Lep strelski dan smo zaključili v 
restavraciji Magna X z razglasitvijo rezul-
tatov ter s podelitvijo praktičnih nagrad 
trem najboljšim strelcem.

  Kot že vrsto let smo tudi tokrat za naše 
člane in njihove spremljevalce organi-
zirali Martinovanje. V letošnjem letu smo 
bili še posebej nestrpni in ga kar nismo 
mogli dočakat. Tako smo se zbrali na 
turistični kmetiji pr`pr`fesorjevih v Dorn-
berku že dan pred uradnim godom 
svetega Martina. Udeležba je bila kar 
lepa, tako se je naš šofer Matej na pot 
odpravil že kmalu po enajsti uri, da je 
lahko pripeljal vse člane, ki so potrebova-
li prevoz. Za ogrevanje smo “guštirali” 
razne sadne aperitivčke in se podkrepili 
z odličnimi narezki. Organizirali smo tudi 
predstavitev BDF ročice, pa se, iz meni še 
zdaj neznanih razlogov, ni nihče oglasil 

… No, vzdušje je bilo vsekakor veselo in 
ob dobri glasbi in domačih specialitetah 
iz kuhinje smo se zabavali in klepetali 
pozno v noč, nekateri pa še dlje ... Aja, da 

ne pozabim: mošt se v vino spremeni že 
desetega novembra, vsaj pri nas na Pri-
morskem. Preverjeno!

nam napolnita telo in duha. Med kole-
sarjenjem nazaj se čudimo izredni pri-
jaznosti in odprtosti starejšega para. 
Ko bi le bilo več takšnih ljudi …
  V Izoli obiščemo sejem čilija, ki se je 
ravno tedaj odvijal v starem mestnem 
jedru, ob pokušinah si mazohistično 
kurimo brbončice na jeziku, kot da 
ne bi hoteli v življenju ničesar več 
okušati. Kosilo pojemo na prostem, 

pod dežniki ene izmed mnogih 
restavraciji ob izolskem zalivu. Okusno 
in z razgledom. Kolesarjem se povrne 
moč in želja po še, dogovorimo se, da 
jih pričakam s kombijem v Kopru, do 
koder se bodo iz Izole zapeljali kar po 
nekdanji regionalni cesti, ki kje sedaj 
lepo urejena v kolesarsko in sprehajal-
no stezo. Vije se prav ob obali in je 
brez višinskih razlik, zato je primerna 

tudi za šibkejše kolesarje. 
  Naše zadovoljstvo ob aktivno 
preživetem dnevu je veliko. Večer 
prehaja v noč, pot je še dolga, treba 
bo domov. Poslovimo se od čudovite 
slovenske obale. Kmalu spet na 
snidenje. Kombi zaklenem krepko čez 
polnoč. Doma se vržem na posteljo in 
zaspim kot top.

Mirna roka in ostro oko! (Foto: Klavdij Leban)

Ob dobrotah in v dobri družbi. (Foto: Klavdij Leban)

LOPARJI, ŽOGICE IN PUŠKE

PREHITELI SMO MARTINA

Klavdij Leban

Matej Gruden

[   DELODRUŠTEV   ]
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Naš namestnik predsednika Alfred 
Lasetzky je bil na lokalnih volit-
vah ponovno izvoljen v Mestni 

svet Mestne občine Maribor, za kar mu 
vsekakor čestitamo. Upamo, da bo v 
svetu deloval konstruktivno in uspešno 
uveljavljal naše interese, kot jih je znal že 
v predpreteklem mandatu. Na župansko 
mesto mesta Maribor na teh istih volitvah 
pa je neuspešno kandidiral nekdanji po-
slanec in sekretar na Ministrstvu za delo 
Uroš Prikl, ki je člane našega društva 
obiskal in nagovoril na enem od srečanj.
Prostovoljcev ni nikoli dovolj, pa še takrat 
je dobro vedno imeti kakšnega »na la-
gerju«. Da bo temu tako in da tudi mi z 
našim delovanjem poskusimo oblastem 
nekaj dati v zameno, smo društvo prijavili 
v uvid izvajalcev družbeno koristnih del 
pri centru za socialno delo. Tako smo 
pridobili dodatno pomoč pri administra-

tivnih delih in vseh ostalih delih, ki jih je 
potrebno postoriti v našem Paracentru v 
Oseku in v prostorih društva.

  Žalostni, ker moramo vsako leto v no-
vembru zakleniti Paracenter in čakati na 
pomlad in žalostni ob dejstvu, da se na 
slovenskih deponijah nabirajo odpadne 
sveče in grmade plastike, ki jo Slovenci 
vsako leto pridelamo s tem, ko želimo 
svojim rajnim izkazati spoštovanje, smo 
se v društvu odločili izpeljati projekt, 

preko katerega bi pridobili sredstva za 
nakup toplotnega sistema, s katerim 
bomo zagotovili nemoteno izvajanje 
posebnih socialnih programov v Para-
centru skozi celo leto. Prijatelje, člane 
in podpornike društva smo v oktobru 
pozvali, da so na grob odnesli le ENO 
SVEČKO, razliko za nakup vseh ostalih 

pa darovali našemu društvu. Vsem, ki ste 
to tudi storili, se iskreno zahvaljujemo 
in obljubimo, da bodo zbrana sredstva 
porabljena v ta namen. V začetku leta 
pa že načrtujemo veliko zbiralno akcijo 
starega papirja, z istim ciljem –  nakup 
toplotnega sistema za ogrevanje Para-
centra v Oseku.

»NAJ ZAGREJE IN NASMEJE«

Paracenter Osek (Foto: arhiv društva)

Barbara Slaček | Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA 
Za sabo še nismo zaklenili vrat pospravljenega bivalnika v Ankaranu, že 
smo začeli na zimo pripravljati in zaklepati vrata Paracentra v Oseku. Ni 
kaj, zima je tu. Najmlajše je ponovno obiskal Sveti Miklavž, pa tudi staro 
leto smo pospremili h koncu. 

Lackova cesta 43 
2000 MARIBOR
Spletna stran:  

drustvo-para-mb.si
E-pošta:  

dp.podravja@gmail.com

  Joj kako grozno vreme je zunaj, pa 
saj ne vem ali je dan ali noč. No, je pa 
ta pravo, da nekaj zapišem o našem 
delovanju skozi vse leto. Ob začetku 
letošnjega leta smo se dogovorile, 
da se dobimo enkrat mesečno, razen 
če sledijo kakšni izredni dogodki. Na 

primer 8. marec, Parabasket ali kaj dru-
gega.
   Ob vsakem druženju se vnaprej 
dogovorimo kaj bomo počele, da 
lahko nabavimo vse potrebne ses-
tavine. Lotile smo se peke raznih 
piškotov, peciva, jabolčnega zavitka. To 

je bilo še posebno zanimivo, saj sta se 
nam pridružila še moški, soprog naše 
članice in simpatizerka Karolina. Tako 
je bilo kar nekaj tekmovalnosti, koliko 
časa se peče, kako se testo razvalja ozi-
roma raztegne in tako naprej.
Tudi kakšna dobra pečenka ali kaj 

DRUŽENJE ŽENSK IN IZMENJAVA IZKUŠENJ V KULINARIKI
Marija Kerec

[   DELODRUŠTEV   ]
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  Se še spomnite, kako težko smo oz. 
še vedno čakamo vikende? Tudi šolarji, 
čeprav še majhni, so priznali, da je fajn, 
če se ni treba učiti in lahko svoj prosti čas 
preživijo doma in s prijatelji. No, vseeno 
pa je treba kak dela prost dan v šolskem 
koledarju nekako nadomestiti. In letos 
je bila za vse otroke obvezna zadnja so-
bota v septembru. V okviru te delovne 
sobote smo člani društva prvim, drugim 
in tretjim razredom predstavili delo 
društva, košarko, namizni tenis, kolesar-
jenje, potapljanje, rezbarjenje, slikanje, 
lokostrelstvo in predvsem svoje zgodbe 
in življenje z invalidnostjo. V treh strjenih 
šolskih urah smo Barbara in David 
Slaček, Franci Žiberna, Matej Mali, 
Miran Jernejšek, Marjan Žunko, Ja-
kob Kaučič in izposojeni Bojan Ciman 
uspeli pritegniti pozornost stodvajsetih 
otrok.
   Otroci so bili zelo radovedni, pridno 
so sodelovali in vse preizkusili ter nam v 
sliki podali povratne informacije.
  

  
  Kegljači našega društva so sezono 
2018/19 začeli zelo dobro, prav tako so 
se zelo dobro odrezali naši košarkarji, ko 
so v Novem mestu v 1. kolu lige Ormega 
MM prvi dve tekmi zmagali. Mogoče so 
za dobre rezultate naših košarkarjev krivi 
turnirji, na katerih so gostovali v Bihaću, 
Sanskem Mostu in Vodicah pri sosedih 
v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem. 
Fantje, le tako naprej!

ocvrtega ni manjkalo, skratka bilo je 
pestro. Kot vedno je naša največja 
skrb priprava peciva za 25. junij, ko 
naše društvo gosti FESTIVAL KOŠARKE 
PARABASKET. Čaka nas pa še priprava 
dobrot za zaključek leta, ki je letos 
22. decembra. To druženje nam ve-
liko pomeni, saj si izmenjujemo razne 
majhne skrivnosti, ki so nujne, da nam 
nekaj uspe.

   Zima je tukaj, z njo mračni in turobni 
dnevi, specite še vi kaj, da bo zadišalo 
po vašem domu. Srečno, naj hitro 
pride pomlad.

Rezbarjenje je predstavil Jakob Kaučič (Foto: Barbara Slaček)

Ženske se na društvu srečujejo ob sredah in si 
izmenjujejo recepte  
(Foto: Hermina Namestnik)

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI IN ŠPORTA NA OŠ RAČE

[   DELODRUŠTEV   ]
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Vprvem nastopu je morala 
Megličeva priznati premoč Kitajki 
Xiaodan Gu, Kancler pa Kitajcu 

Xiangomu Zhaiu. Dvoboj s Špancem 
Jordijem Moralesom je izgubil tudi 
Trtnik.
  Slovenski tekmovalci so žal že drugi 
dan predtekmovanja končali z nastopi 
na svetovnem prvenstvu v namiznem 
tenisu za invalide. Barbara Meglič tudi 
tokrat ni imela večjih možnosti za do-
ber rezultat, zanjo je bila premočna Srb-
kinja Nada Matić, ki je zmagala s 3 : 0. 
Primož Kancler je v zelo izenačenem 
dvoboju na koncu moral priznati premoč 
Američanu Jensonu Van Emburghu (2 
: 3). Teoretične možnosti za napredovanje 

je imel Luka Trtnik, vendar je že v prvi 
tekmi naredil preveč napak in izgubil s Hr-
vatom Pavaom Jozićem z 1 : 3, v večerni 
tekmi pa je bil Nizozemec Jean Paul 
Montanus (0 : 3) bolj zbran in zmagal. 
Letošnji največji dogodek za športnike 
invalide je obiskal tudi Andrew Parsons, 
predsednik Mednarodnega paraolimpi-
jskega komiteja (IPC), ambasadorka SPINT 
2018 je bila Mateja Pintar Pustovrh, 
nekdanja najboljša namiznoteniška igralka 
med invalidi in dobitnica zlate paraolimpi-
jske medalje iz Aten leta 2004. Prvenstvo je 
slovesno odprl dr. Boro Štrumbelj, direk-
tor Direktorata za šport na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport.
  Odmevni športni dogodek SPINT 2018 

je v sodelovanju z Namiznoteniško zvezo 
Slovenije organizirala Zveza za šport inva-
lidov Slovenije – Paraolimpijski komite.
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Lutfi Abdullahu | SPINT – 2018 CELJE

BREZ ZMAGE V NAMIZNEM TENISU 
V dvorani Zlatorog (Celje) je med 17. in 20. oktobrom 2018 potekalo svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za 
invalide. Za najboljše rezultate se je borilo 325 igralk in igralcev iz 54 držav. Med njimi pod vodstvom trenerja 
Darka Kojadinovića tudi slovenska trojica – Barbara Meglič iz Društva paraplegikov Gorenjske, Primož Kancler, 
član Društva paraplegikov Podravja, in mladi obetavni Luka Trtnik.

NAMIZNI TENIS

Barbara Meglič (Foto: Sportida)

V veliki telovadnici Ciriusa v Kam-
niku je 17. novembra 2018 
potekalo deveto državno pr-

venstvo invalidov v bocci.
   Tekmovanja sta se udeležila tudi dva 
člana Društva paraplegikov ljubljanske 
pokrajine, Jakob Škantelj in Adam 
Dmitrović. Škantelj (Klub Balinar) je v 
skupini BC3 brez poraza zasedel prvo 
mesto, tudi  Dmitrović je s tremi zmaga- 
mi v skupini BC5 osvojil prvo mesto, v 
ekipni (Banditi 50+) pa drugo.

Lutfi Abdullahu | Boccia

DRŽAVNO PRVENSTVO V DVORANSKEM BALINANJU

BOCCIA

Jakob Škantelj, državni prvak v skupini BC3 (Foto: arhiv ZŠIS-POK)
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  V skupini B sta se na prvi tekmi 
srečali RBB FlinkStones in KIK Una 
Sana. Domačini so bili veliko boljši in 
nasprotno ekipo nadigrali z 79 : 47. V 
naslednji tekmi sta se pomerili KKK Sin-
gidunum in KKI Vrbas. Prvaki prejšnje 
sezone so tekmo rutinirano odigrali in 
Beograjčane porazili z 82 : 45. V nadalje-
vanju turnirja sta se pod koše zapeljali 
KIK Una Sana in KKK Singidunum. Po 
izenačenem polčasu so se igralci iz 
Bihaća razigrali in tekmo dobili s 64 : 37. 
Zadnjo tekmo prvega kroga sta odigrali 
KKI Vrbas in ekipa gostiteljev RBB Flink-
Stones. Favorizirani Banjalučani so z re-
zultatom 70 : 60 slavili tudi na zaključni 
tekmi prvega kroga. Tekme skupine 
B sta sodila Mitja Dečman in Saša 

Lakič, vse tekme v obeh skupinah pa 
spremljala tehnični delegat Milan Lu-
kan in vodja lige Gregor Gračner. 

Generalni pokrovitelj lige ostaja Nova 
ljubljanska banka d. d., medijski pa 
kosarka.si.

Ob vstopu v novo desetletje 
tekmovanja vodja lige Gregor 
Gračner meni, da je za nami 

uspešno mednarodno tekmovanje 
v tem prostoru. S tekmami v sezoni 
2018/2019 smo obrnili nov list, kjer 
ponovno nastopa osem ekip in uv-
edli še nekaj novosti. Pomemben ko-
rak smo z novo, pregledno in všečno 

spletno stranjo naredili na področju 
informiranja, pri promociji tekmovan-
ja pa aktivirali tudi klube. Generalni 
sponzor (Nova ljubljanska banka d. 
d.) je reprezentance v celoti opremil z 
enotno športno opremo in ponovno 
poskrbel za dva košarkarska vozička.
Prvi krog je za skupino A v mestni 
športni dvorani VKBB v Sanskem Mos-

tu 3. novembra pripravila KIK Sana, 
za skupino B pa 4. novembra 2018 v 
športni dvorani v Grazu ekipa Flink-
Stones. Vse tekme potekajo v organi-
zaciji Zveze paraplegikov Slovenije. 
Prvi krog je odprl načelnik Občine San-
ski Most, prof. Faris Hasanbegović.

Jože Globokar | Uvodne tekme NLB WHEEL lige v sezoni 2018/2019

V LETOŠNJI SEZONI TEKMUJE OSEM EKIP 
V košarkarski regionalni NLB Wheel ligi v sezoni 2018/2019 nastopa v dveh skupinah osem ekip iz petih držav 
jugovzhodne Evrope. V skupini A tekmujejo: ZŠIS-POK (SLO), KIK Zmaj iz Gradačca (BiH), KKI Zagreb iz Za-
greba (HR) in KIK Sana iz Sanskega Mosta (BiH). V skupini B pa: KKI Vrbas iz Banje Luke (BiH), KKI Una Sana iz 
Bihaća (BiH), RBB FlinkStones iz Graza (A) in KKK Singidunum iz Beograda (SRB).

KOŠARKA

[   ŠPORT   ]

Slovenska ekipa (rdeči dresi) je v prvem krogu premagala KIK Zmaj. (Foto: Marino Popovič)

  V uvodni tekmi sezone sta se pomerili 
domača ekipa KIK Sana in KKI Zagreb. 
Gostitelji so bili boljši v vseh četrtinah 
in so zasluženo slavili s 77 : 54. V drugi 
tekmi sta se pod koši srečali KIK Zmaj 
in ZŠIS-POK. Ob polčasu je vodila KIK 
Zmaj, nato pa je slovenska ekipa strnila 

vrste in zmagala z 69 : 61. V naslednji 
tekmi sta se pomerili KKI Zagreb in KIK 
Zmaj. Zagrebčani so po prvi četrtini 
vodili za tri točke, nato pa popus-
tili in morali priznati premoč ekipi iz 
Gradačca, ki jih je porazila z 72 : 63. V 
četrti tekmi sta se na parket zapeljali 

ZŠIS-POK in ekipa gostiteljev KIK Sana. 
Tekma je bila dokaj izenačena, toda 
ob zaključku so domačini imeli neko-
liko več športne sreče in zmagali z 61 : 
56. Tekme sta sodila Sinan Ferizović 
(BiH) in Dražen Štrok (HR).

Sanski Most 

Graz
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Na plesnem parketu je Lara 
Nedeljkovič iz Društva para-
plegikov ljubljanske pokrajine 

v kategoriji women single class 2 os-
vojila šesto mesto. V kategoriji women 
single class 1 in v kategoriji women 
single freestyle class 1 si je Nastija 
Fijolič priplesala drugo mesto. Amir 
Alibabić je v kategoriji men single 
freestyle class 1 osvojil prvo, v katego-
riji men single class 1 pa četrto mesto, 
Fijolič in Alibabić sta si z odlično ples-
no točko v kategoriji duo latin class 1 
priplesala prvo mesto.

Lutfi Abdullahu | Svetovni pokal v paraplesu

PARAPLESALCI Z MEDALJAMI S SLOVAŠKE 
V Košicah (Slovaška) je od 12. do 14. oktobra 2018 potekal svetovni pokal v športnem paraplesu za invalide. 
Slovenski paraplesalci pod vodstvom Andreja Novotnyja so kljub odsotnosti nekaterih plesalcev zaradi bole-
zni dobro konkurirali drugim državam.

PARAPLES

Slovenski paraplesalci (Foto: arhiv ZŠIS-POK)
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Prvi dan je bil na sporedu prosti 
program, kjer je Amir Alibabič v 
kategoriji single man 1 osvojil 

drugo mesto, v duo freestyle 1 pa sta 
skupaj z Nastijo Fijolič prav tako zase-
dla drugo mesto. Na njunem prvem 
nastopu sta zasijala Sara Štirn in Nino 
Batagelj, ki pa sta bila zelo razočarana 
nad sojenjem in končnim 9. mestom 
v kategoriji combi freestyle 1. “Pri sebi 
vem, da sva odplesala za medaljo, saj 
je bil tehnično zahteven nastop vr-
hunsko odplesan. Vesel sem in bodri 
me dejstvo, da sva s Saro dala vse od 
sebe in na najpomembnejši tekmi 
pokazala najboljši ples, kar je tudi 
najpomembnejše. Pravilno sva tempi-
rala treninge in se veliko naučila za na-
slednja tekmovanja,” je dejal Batagelj, 
ki že gleda v prihodnost. Nastija Fijolič 
je v single women freestyle 1 prav 

tako pristala na 9. mestu.
   Drugi dan evropskega prvenstva 
je našo izbrano vrsto obiskala pred-
stavnica slovenske ambasade v 
Varšavi Maja Šegota, ki je navdušeno 
navijala za Nastijo in Amirja, ki sta 
odlično odplesala svoj duo nastop v 
latinskoameriških plesih. Prinesel jima 
je 2. mesto med najboljšimi paraple-
salci na stari celini v kategoriji duo 
latin 1. Plesni par je bil nad rezultatom 
navdušen: “Z evropskim prvenstvom 
sem zelo zadovoljna, saj sva s soplesal-
cem Amirjem Alibabič dobila dvakrat-
ni naziv evropskega podprvaka. Še bolj 
od tega sem zadovoljna z odplesanim 
v vseh svojih tekmovalnih kategorijah. 
Energija na parketu je bila fenomenal-
na! Svoj freestyle sem odplesala nad 
pričakovanjem, z odplesanim sem 
dosegla 9. mesto, vendar sem nad re-

zultatom precej razočarana, saj sem 
mnenja, da bi se lahko uvrstila višje, 
vendar je v plesu žal tako, da je sojenje 
dostikrat precej raznoliko in subjek-
tivno. Zelo sem vesela, da sem lahko 
konkurirala v vseh kategorijah, kljub 
utrujenosti in poškodbi rame. S sople-
salcem Klemnom Pirmanom sva imela 
rahlo smolo, saj so naju nepravično 
klasificirali v combi standard class 2, 
kjer zaradi moje diagnoze nisva ime-
la realne možnosti priti v finale. Na 
koncu sva zasedla 10. mesto. Morala 
bi tekmovati v combi standard class 1, 
kjer bi po mnenju trenerja lahko prišla 
v finale ali pa morda še kaj več. Kljub 
sodniškim kiksom sem s tekmo v ce-
loti zadovoljna in pripravljena na nove 
podvige,” je dejala Nastija.
   “Kaj reči po takšnem evropskem pr-
venstvu na Poljskem? Ekipa in vzdušje 
sta bila fenomenalna. Vsi v ekipi smo 
dosegli izjemne uspehe. Najbolj sem 
ponosen na svojo soplesalko Nastijo 
Fijolič s katero sva blestela na parketu. 
Poleg tega sem dosegel tudi izjemen 
uspeh kot posameznik. Štiri medalje, 
tri srebra in en bron. Jaz sem zado-
voljen. Še enkrat hvala vsej ekipi za 
spodbudo in navijanje,” pa jo je dopol-
nil soplesalec Amir.
   Evropsko prvenstvo so sklenili ple-
salci standardnih plesov. Kljub pritožbi 
slovenskega tabora so klasifikatorji 
Nastijo uvrstili v kategorijo combi 
standard 2, tako, da sta s povratnikom 
v plesnih vrstah, Klemnom Pirmanom 
ostala brez pričakovanega finala in 
morebitne medalje v combi stan-
dard 1. Plesna para Sara Štirn, Nino 
Batagelj in Nasija Fijolič, Klemen Pir-
man, sta bila v močni konkurenci bli-
zu finala. Posebno pohvalo si zasluži 
Nino Batagelj, ki je v samo enem letu 
močno napredoval. Nastija pa se je po 

Nino Batagelj | Evropsko prvenstvo v paraplesu

EVROPSKO PRVENSTVO V VARŠAVI  
Najboljši slovenski paraplesalci so med 9. in 11. novembrom nastopili na evropskem prvenstvu v Varšavi, kjer so 
v postavi Nastija Fijolič (single women freestyle 1), Amir Alibabič (single men freestyle 1, single men 1), Nastija 
Fijolič in Amir Alibabič (duo latin 1, duo freestyle 1), Sara Štirn in Nino Batagelj (combi freestyle 1, combi stan-
dard 1), Nastija Fijolič in Klemen Pirman (combi standard 2) tudi uspešno nastopili.

Na prvenstvu v športnem paraplesu je navdušila tudi Slovenija, ki se je domov vrnila s kar šestimi 
kolajnami. (Foto: zsis.si)
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začetnem šoku, ko so jo klasificirali v 
razred 2, borila enakovredno s plesalci 
v tem razredu. Sara in Nino sta tako na 
koncu dosegla 7. mesto, Nastija in Kle-
men pa 10. mesto. Sara Štirn je svoje 
prvo evropsko prvenstvo sklenila z 
besedami: “Prvenstvo je bilo organi-
zirano kar vredu, upala sem na več 
gledalcev, saj bi bilo vzdušje v dvo-
rani drugačno. Z Ninom sva prikazala 
kvaliteten ples in sem zelo ponosna, 
da nama je to uspelo. Pričakovala sva 
višji rezultat, a naju to ni preveč strlo in 
že trenirava naprej ter usmerjava misli 
k prihajajočim nastopom in tekmam.” 
   Zadnjo medaljo je osvojil Amir 
Alibabić, ki je zaokrožil slovenske us-
pehe s tretjim mestom v kategoriji 
single men 1. Amir je osvojil sam, ali 
skupaj z Nastijo, medaljo v vseh disci-
plinah (Amir skupaj štiri, Nastija Fijolič 
dve v duo kategoriji), v katerih je tek-
moval!

[   ŠPORT   ]

11.  NLB SMUČARSKI KAMP – ROGLA 2019
Vabimo vas, da se udeležite 11. NLB smučarskega kampa za paraplegike od 22. do 24. januarja 2019, ki bo 
ponovno na smučišču ROGLA. Letos smo neformalno rezervirali največ 10 monoskijev, ki jih bomo tudi tokrat 
pripeljali iz Avstrije (Praschberger). Na pomoč nam bodo tudi tokrat prišli prostovoljci iz oddelka za delovno 
terapijo iz Zdravstvene fakultete v Ljubljani.

Za člane in prostovoljce bo poskrbljeno brezplačno kosilo (3x). Za spremljevalce pa bo prehrana plačljiva. 
Za vse udeležence bodo priskrbljene smučarske karte za vse 3 dni. Za spremljevalce bo ravno tako plačljivo. 
V kolikor boste želeli v času kampa bivati na ROGLI, smo za vas uredili ugodnejše cene (prenočišče plača 
udeleženec).

Hotel ROGLA ***  -  cena po osebi na dan na bazi polpenziona za neinvalide, 
Holtel Planja **** -  pa za osebe na vozičkih

•  Dvoposteljna soba 60 eur,
•  Enoposteljna soba 70 eur,
•  Doplačilo turistična taksa 1,3 eur na osebo na dan,
•  Kosilo 11 €,
•  Spremljevalci 50% popust na smučarske karte + 2 € za čip, za gibalno ovirane je brezplačno.

Za vse informacije vam je na voljo vodja športa pri Zvezi paraplegikov, Gregor Gračner na elektronski pošti: 
gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com.

Še posebej se morajo prijavi vsi, ki v lanskem letu niso sodelovali na kampu, saj morajo nujno predložiti meril-
ni list, ki ga prejmete pri vodju športa.

Nino Batagelj s soplesalko Saro Štirn  (Foto: arhiv ZŠIS)
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V skrbi za vaše dobro počutje
    Če Thermane Laško še ne poznate, 
naj vam prišepnemo, da se naš ho-
telski kompleks nahaja le dobrih 10 
kilometrov od Celja. Pod svojo streho 
združujemo raznovrstne načine spros-
titve telesa in duha ter ohranjanja 
zdravja. Nekoč Zdravilišče Laško, ki se 
desetletje ponaša z imenom Therma-
na Laško, med drugim slovi po odličnih 
medicinskih programih in fizioterape-
vtskih storitvah, s katerimi si lahko povr- 
nete ali ohranite zdravje ter zagotovite 
dobro počutje.

Vsem članom Zveze paraplegikov 
Slovenije, ki ste letošnjo obnovitveno 
rehabilitacijo opravili pri nas, se iskreno 
zahvaljujemo za izkazano zaupanje. 
Naj velja vabilo, da rehabilitacijo pod 
strokovnim in izkušenim vodstvom pri 
nas spoznajo tudi ostali.

V letu, ki prihaja, vam želimo obilico 
zdravja in dobrega počutja. Vabljeni 

v našo družbo tudi v 2019, ki bo za 
Zdravilišče Laško velikega pomena. 
Praznovali bomo namreč 165 let obsto-
ja, praznično leto pa med drugim pro-
slavili tudi s prenovo kopališča hotela 

Zdravilišče Laško, s katerim začenjamo 
že konec tega leta in bo predvidoma 
končana do septembra 2019.

Dobrodošli pri nas!

[   ŠPORT   ]
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V prijetno toplem in sončnem 
vremenu, ki ni značilno za ta čas, 
so nastale prečudovite slikarske 

upodobitve slikovite belokranjske 
pokrajine v celotnem spektru jesen-
skih odtenkov. Ob zaključku likov- 
ne kolonije so si vsi navzoči ogledali še 
skupinsko razstavo iz Semiške likovne 
zbirke, na kateri sta tudi deli izredno 
ustvarjalnega ter polnopravnega 
člana Mednarodnega združenja slikar-
jev, ki slikajo z usti ali nogami, Vojka 
Gašperuta, in zdaj že pokojnega aka-
demskega slikarja paraplegika, Aca 
Lebariča. 
  Likovne kolonije so se udeležili: 
Jožica Ameršek, Tina Šerko, Klavdij 
Leban, Miran Jernejšek in vodja 
kulturnih dejavnosti v zvezi, Metod 
Zakotnik. Ustvarjali so tudi slikarji, ki 
slikajo z usti, in so člani VDMFK: Dragi- 
ca Sušanj, Benjamin Žnidaršič in 
Željko Vertelj. Prvič pa se je likov-
nikom pridružil Damjan Herček in 
svoje znanje nadgrajeval v rezbarjenju.
   Naše slikarje so pri njihovem us-

tvarjanju obiskali malčki in učenci OŠ 
Semič in njihova pedagoginja Vlasta 
Henigsman. Ob tej priložnosti so jih 
slikarji seznanili z našo invalidnostjo 
in vzroki, ki so nas pripeljali na inva-
lidski voziček. Spoznali so ustvarjanje 
naših likovnikov in poskusili slikati z 
usti. Tokratna kolonija je bila resnično 
pestra, saj so se s svojimi slikarskimi in 
rezbarskimi deli predstavili tudi na RTV 

Slovenija v oddaji »DOBRO JUTRO«.
   Za dobro počutje slikarjev so skr-
bele: Ivanka Jernejšek, Nada Logar, 
Dragica Čadež in Tina Šerko, za 
pravega mojstra peke kostanja pa se 
je izkazal Miran Jernejšek.
   Likovno kolonijo je v organizaciji 
Zveze paraplegikov Slovenije podprl 
Javni sklad Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti.

Lebarič je bil med prvimi, ki je 
z ustvarjanjem navduševal in 
kasneje tudi že z organiziran-

jem likovnih kolonij v Semič privab-

ljal domače umetnike in akademske 
slikarje iz slovenskih krajev in tujine.
V uvodnih besedah je županja Občine 
Semič Polona Kambič povedala: »V 

Semiču se slikarji zberejo vsako leto, 
kajti v tem kotičku Bele krajine ne 
manjka slikarskih motivov. Semič je 
prelep v vsakem letnem času! Lep je, 

Slikarka Dragica Sušanj (Foto: Metod Zakotnik)

Metod Zakotnik | Likovna kolonija slikarjev Zveze paraplegikov Slovenije

»BELOKRANJSKA JESEN« V SEMIČU  
V Domu paraplegikov v Semiču so se med 22. in 27. oktobrom 2018 na jesenski likovni koloniji "Belokranjska 
jesen" zbrali slikarji Likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije. Pod mentorskim vodstvom slikarja in likovnega 
pedagoga Rassa Causeviga so se izpolnjevali v slikarskih tehnikah akril in olje na platno ter rezbarstvu.

Metod Zakotnik | Odprtje razstave »Semiška likovna zbirka«

DELI LEBARIČA IN GAŠPERUTA NA SKUPINSKI RAZSTAVI  
Kulturni center Semič je ob desetletnici delovanja in prazniku Občine Semič odprl že 22. razstavo del vsa-
koletnih slikarskih srečanj. Na skupinski likovni razstavi iz Semiške likovne zbirke sta tudi deli naših slikarjev, Vojka 
Gašperuta, ki slika s čopičem v ustih, in je polnopravni član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti 
ali nogami, ter že pokojnega akademskega slikarja, paraplegika Aca Lebariča. 

[   KULTURA   ]
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če iz doline opazujemo vzpetine nad 
njim, še lepši pa, če ga opazujemo s 
Semiške gore ... Vsa ta lepota se zrcali 
na slikah, ki jih slikarji ustvarjajo pri 
nas. Znova in znova se vračajo, ker 
nosijo Semič v srcu, čopiči le poudar-
jajo čustveno vsebino, svežino ze-
lenja, sončno svetlobo, lepoto okolja, 
bogastvo v dušah!«
 Kronologijo dogodkov slikarskih 
kolonij in razstav sta orisala Irena 
Plut, direktorica Kulturnega centra 
Semič, in akademski slikar Rado Jerič, 
ki je najzaslužnejšim podelil knjige, v 
katerih je zbran opus njegovih del.
   Kulturni program odprtja razstave, 
ki ga je povezovala Leja Kambič, so 
popestrili tamburašica Katja in Tina 
Pezdirc s spremljavo na klavirju ter 
vokalistka Urška Banovec, ki jo je na 
klavirju spremljal Andrej Kunič.

 Skupinsko razstavo izbranih del 
Semiške likovne zbirke je odprl umet-
nostni zgodovinar Iztok Premrov, ki 
je hkrati tudi kustos te razstave.

Ob tej priložnost je Zveza paraple-
gikov Slovenije prejela Zahvalo za 
sodelovanje pri organizaciji slikarskih 
srečanj v Semiču od leta 1987 do 2010.

[   KULTURA   ]

Ob otvoritvi razstave so na 
razpisane teme – Vodna 
plovila, Steklo ter Barvni 

dualizem – podelili šest kompletov 
zlatih, srebrnih in bronastih palet ter 
46 certifikatov. 
   Med dobitniki certifikatov je bil tudi 
član Likovne sekcije pri Zvezi paraple-
gikov Slovenije Benjamin Žnidaršič 
– Zavod ARS VIVA. Certifikat je prejel 
za temo Vodna plovila z naslovom 
»Stara ribiška ladja« (grafika), Za-
vod ARS VIVA pa se je med petindvaj-
setimi društvi uvrstil na drugo mesto.
 Letošnje državno tekmovanje na 
področju ljubiteljske umetnosti izvira 
iz osnovne tehnike in grafike (risba, 
grafika in akvarel), klasičnega slikarst-
va, sodobnega slikarstva ter kiparstva 
in fotografije.
  Ljubitelje likovne umetnosti sta 
nagovorili županja občine Trbovlje 
Jasna Gabrič in predsednica Zveze 

likovnih društev Klavdija Sitar, kul-
turni dogodek pa popestril DUET OK 

– Saša Korun in Marko Bezovšek. 

Beno Žnidaršič je prejel certifikat za grafiko »Stara ribiška ladja«. (Foto: Ars Viva)

Nagovor semiške županje Polone Kambič (Foto: Metod Zakotnik)

Metod Zakotnik | Zlata paleta 2018

CERTIFIKAT ZA BENJAMINA ŽNIDARŠIČA  
Zveza likovnih društev Slovenije je 17. novembra 2018 v Delavskem domu v Trbovljah odprla zaključno pregled- 
no razstavo projekta »Zlata paleta 2018«.
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V uvodnem delu kulturnega do-
godka je predsednica društva 
udeležence seznanila z rezultati  

literarnega natečaja »Prijatelj, pri-
jateljstvo«. Povedala je, da je na letošnji 
natečaj prispelo kar 180 literarnih del 
– pesmi, zgodbe, črtice … Zato je ime- 
la komisija pri izbiri najboljših del 
dokaj težko delo. V skupini A, kjer so 
s presenetljivo  dobrimi in zrelimi deli 
sodelovali mladi, je komisija podelila tri 
enakovredne nagrade, v skupini B – odra-
sli pa šest, tri za poezijo in tri za prozo. Do-
bitniki prvih nagrad so poslušalcem svoja 
dela tudi prebrali.
  V nadaljevanju kulturnega dogodka je 
skupina recitatork Ona & One predstavila 
odlomke iz zgodb Aleksandrink, ki so 
v tistih težkih časih, v drugi polovici 19. 
stoletja, odšle v takratno bogato Aleksan-
drijo. Svoje pesmi je prebirala tudi pesni-

ca Darinka Slanovec in trio recitatorjev 
M-M-M (Marjana Lavrin, Majda Birsa, 
Metod Zakotnik), nato pa smo prisluhnili 
nadaljevanju programa, kjer so poezijo in 
prozo prebirali različni izvajalci.
   Bogat kulturni dogodek je s prisrčnim 
skečem iz vsakdanjega kmečkega 
življenja popestrila dramska skupina 
učenk iz Osnovne šole Danila Lokarja iz 
Ajdovščine, recitatorka Majda Birsa pa 

je dve pesmi posvetila v spomin Zorici 
Razboršek in Janiju Trdini, ki sta nas 
tako nepričakovano in mnogo prez-
godaj zapustila. V času slikarskega mara-
tona je slikarka Mihaela Tihelj ustvarjala 
priložnostno sliko, ob zaključku nadvse 
uspešnega kulturnega dogodka pa smo 
vsi skupaj nazdravili okroglemu jubileju 
Darinke Slanovec.

[   KULTURA   ]

Ob pomoči mentorjev Rassa 
Causseviga in Jožeta Po-
tokarja je spoznala, da ji 

slikanje odpira novo poglavje v knjigi 
življenja. S slikanjem se intenzivneje 
ukvarja več kot petnajst let. Njena dela 

je bilo moč videti na mnogih skupin-
skih in samostojnih razstavah po vsej 
Sloveniji, tako pod okriljem likovnih 

Jože Globokar | XI. Literarni maraton – RDEČA JABOLKA

NA NATEČAJ PRISPELO KAR 180 DEL  
Kulturno društvo Norma7 je 9. novembra 2011 v dvorani Ljudske univerze Ajdovščina pripravilo že XI. LITERARNI 
MARATON – RDEČA JABOLKA, AJDOVŠČINA 2018. Predsednica društva Vlasta Rebek - Dolenc je v pozdrav-
nem nagovoru omenila pomen kulture in kulturne ustvarjalnosti, nato pa predstavila sodelujoče v kulturnem 
dogodku. Med njimi tudi skupino recitatork Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine Ona & One, ki jo sesta-
vljajo: Marjana Lavrin, Alenka Tratnjek in Ana Feržan ter pesnico Darinko Slanovec. Kot recitator je sodeloval 
tudi vodja kulturne dejavnosti pri Zvezi paraplegikov Slovenije, Metod Zakotnik.

Benjamin Žnidaršič | Samostojna razstava Dragice Sušanj

SLIKANJE JE DRAGICI ODPRLO NOVO POGLAVJE V 
KNJIGI ŽIVLJENJA  
Zavod Ars Viva je Dragici Sušanj 27. oktobra 2018 v Galeriji ”Štala” odprl samostojno razstavo, ki predstavlja 
njen slikarski razvoj. Dragica Sušanj se je rodila leta 1966 v Dolnjem Zemonu pri Jelšanah in je članica Društva 
paraplegikov Istre in Krasa. Čeprav jo je usoda pred več kot dvema desetletjema priklenila na invalidski vozi-
ček, se ni vdala in je vselej stremela po lastnih kreativnih vsebinah.

Skupina Ona & One z Majdo Birsa (levo) (Foto: arhiv ZPS)
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dejavnosti in predstavitev pri Zvezi 
paraplegikov Slovenije kot tudi prek 
Mednarodnega združenja slikarjev, 
ki slikajo z usti ali nogami, katerega 
štipendistka je postala v letu 2006.
  Umetnostna zgodovinarka Polona 
Škodič je ob otvoritvi o Dragici zapisa-
la:

“Dragico Sušanj lahko najprej pre-
poznamo kot krajinarko, saj je največ 
pozornosti namenila ravno podobam 
domače in slovenske dežele nasploh. 
Zelo rada upodablja naravo, ki ji zna vse- 
lej na svež in drugačen način pričarati 
določeno vzdušje. Na njenih upodobit-
vah najdemo mnoge znane vedute, pa 
tudi manj znane kotičke, skrite v tišini 
narave. Poleg klasične krajinske teme 
jo zanimajo tudi drugi figuralni mo-
tivi, predvsem različna tihožitja, ki jim 
posveča veliko pozornosti. Slogovno 
izhaja iz realizma, ki se lahko preveša 
v lirični ekspresionizem, občasno pa 
jo vodi celo v abstraktnejše izražanje. 
Veseli jo, da svoje slikarstvo že vrsto let 
predstavlja tako v širšem slovenskem 
prostoru kot tudi prek meja.
   Tako kot večina drugih ljubiteljskih 
ustvarjalcev se je sprva tudi sama 
znašla pred zahtevnimi nalogami in 
preizkušnjami, kako izražati svoje last-
ne vsebine in doseči dovolj kakovost-
no raven. Njena slikarska dejavnost se 
je odvijala v več smereh in v različnih 
tehnikah. Ves čas se je zavedala, da 
je poleg vztrajnosti in veselja za vsa-
ko napredovanje pomembno tudi 
izobraževanje. Še vedno zvesto sledi 
učnim uram, obiskuje razne slikarske 
tečaje, delavnice in kolonije. V družbi 
prijateljev slikarjev, ki slikajo z usti, in 
mentorjev, je že večkrat razstavljala 

tudi skupinsko, tako pod okriljem liko-
vnih in razstavnih dejavnosti pri Zvezi 
paraplegikov Slovenije kot tudi prek 
Mednarodnega združenja slikarjev, ki 
slikajo z usti ali nogami. Že v prvem 
ustvarjalnem obdobju je dosegla 
izjemno velik napredek. S svojimi plat-
ni je domačo in širšo kulturno javnost 
močno presenetila. Pogosto umirjena, 
vendar barv polna tonska lestvica da 
vedeti o razmišljanju in doživljanju 
sveta, igrivost v slogovni pripovedi pa 
večno željo po odkrivanju in sestavljan-
ju likovnih elementov v harmonično 
celoto.
   V zbirki njenih del v glavnini prev-
laduje tehnika olja na platno, tu in 
tam lahko uporablja druge barve in 
se vztrajno preizkuša tudi v risbi, ki jo 
pripelje do grafike. Osnove, na katerih 
gradi likovno pripoved, so sicer pre-
poznavne teme. Rodna ilirskobistriška 
dežela ji je s svojo bogato paleto 
motivov nenehen izziv in prijetno 
druženje z zanimivimi, slikovitimi po-
dobami. Rada se vrača k drevesom in 
gmajnam, obišče Cerkniško jezero, se 
zazre v doline, reke in hribe, odide prek 
travnikov in polj do gričev in vasic, vse 
tja do primorskih in obmorskih utrin-
kov. Obiskuje mirne kotičke, bregove, 
skrite rečne rokave in morje. Osameli 
čolni in jadrnice tihotno počivajo na 
morski gladini. Takšno razpoloženje 
v raziskovanju svetlobnih učinkov in 
barvnih vrednosti velja predvsem za 
podeželske motive in jutranje zimske 
pejsaže iz njene bližnje okolice. S tem 
ko slika, raziskuje in gradi tudi svoj 
odnos do življenja nasploh.
   Tesna čustvena navezanost na naravo 
jo vodi v nenehna odkrivanja vedno 
drugačnih pokrajinskih odzivov. Poteze 

čopiča so drobne ali široke, premišljene 
ali bolj hitre, nanešene večplastno, 
sproščeno, v duhu ekspresivnejše 
manire. Tako kakor se skozi svetlobo in 
letne čase spreminja narava, tako barv-
no živahen je tudi slikarkin odmev – od 
pastelnih in melanholično zamolklih 
tonov do toplih, s soncem obsijanih 
barv. Z igrivim, a premišljenim plas-
tenjem dosega plastičnost, zračnost in 
globino. Na ta način postajajo površine 
in ploskve razslojene v vrsto nians. 
Panoramski pogledi in krajinski izrezi 
niso le odslikava realnosti, temveč 
tudi doživet spomin in zapis nekega 
časa. V zadnjem obdobju je več po-
zornosti namenila tudi temi tihožitja 
skozi različne motivne interpretacije. 
Kako preprost in hkrati prelep je lahko 
šopek ali poljsko cvetje, govore mnoge 
kompozicije polne kolorita, mestoma 
bolj nežno zabrisanih oblik. Ena sama 
izbrana barva ali motiv ji lahko ponudi 
nešteto različic. Paleta, ki jo uporablja, 
je kljub temu raznolika, podvržena 
spontanemu občutenju – od mehkob-
nih pastelnih tonov do živahnejših 
poudarkov.
 Dragica Sušanj je v svojih likovnih 
upodobitvah že osvojila pomemben 
del poti. Zaveda se in hkrati veseli, da 
je pred njo še veliko neraziskanega. V 
svojih dosedanjih korakih je postavila 
trdne temelje, na katerih vztrajno, z 
veliko volje, ljubezni in zanosa gradi 
svoje slikarsko sporočilo. Njene slike in 
podobe imajo svojo melodijo in zven, 
svoj notranji utrip in vedrino, imajo 
svoje barve in zgodbe, takšne, kot jih 
je znala ujeti v svoji značilni likovni 
pripovedi. Predano in hkrati sproščeno 
išče vedno nove načine in vsebine svo-
je ustvarjalnosti.”

[   KULTURA   ]

Dragica Sušanj ustvarja že dobrih petnajst let. (Foto: arhiv Ars VIVA)

»Panoramski pogledi in krajinski izrezi niso 
le odslikava realnosti, temveč tudi doživet 
spomin in zapis nekega časa.« 
(Foto: arhiv Ars VIVA)
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Žirijo je prepričala z 
monokromnim de-
lom, ki na prvi pogled 

povezuje enostavnost in jas-
nost podobe s kompleksno 
in dovršeno tehniko. Poleg 
grand prixa v vrednosti 2000 
evrov in nagrade za mladega 
perspektivnega avtorja so 
med drugim podelili še ve-
like odkupne nagrade v vred-
nosti 1000 evrov, posebne 
nagrade, nagrade za dela na 
papirju in častno priznanje 
občinstva. V kulturnem pro-
gramu so nastopili svetovna 
sopranistka Sabina Cvilak 
in Feguš quartet.
   Na letošnji Ex-tempore se 
je prijavilo 233 udeležencev, 
oddana so bila 204 likovna 
dela. Žirija v sestavi Nadežda 

Elezović, Marco Puntin 
(predsednik) in Andreja 
Hribernik je za razstavama, 
ki sta bili v razstavišču Mon-
fort v Portorožu in Mestni 
galeriji Piran na ogled do 28. 
oktobra, izbrala 103 likovna 
dela. Likovniki so svoje pod-
lage lahko prijavili in žigosali 
v portoroškem Monfortu, 
Ljubljani, Celju, Mariboru, 
Novi Gorici, Brežicah, Pulju 
in na Reki, dela pa so nato 
morali oddati v razstavišču 
Monfort. Na Ex-temporu so 
sodelovali tudi: Rasso Cau-
sevig, Vojko Gašperut, 
Benjamin Žnidaršič in 
Željko Vertelj. Na razstavo v 
Monfort sta se uvrstila Rasso 
Causevig in Vojko Gašperut.

[   KULTURA   ]

Na Ex-tempore so razstavljali tudi člani Zveze paraplegikov Slovenije. 
(Foto: arhiv Ars VIVA)

Benjamin Žnidaršič | Ex-Tempore Piran

EX-TEMPORE PIRAN  
V Piranu se je s podelitvijo nagrad sklenil že 53. slikarski 
Ex-tempore. Najvišjo nagrado, ki jo podeljujejo Obalne 
galerije Piran, je prejela Tina Konec za sliko z naslovom 
Kristalizacija.
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R   odili smo se zato, da bi bili 
srečni. Vendar so nam nekje 
na poti življenja porezali pe-

ruti. Nekaterim nam je bolezen mul-
tipla skleroza prekrižala pot, drugim, 
prijateljem paraplegikom, pa različne 
poškodbe. Vendar se vsi učimo leteti 
in vsi smo našli svojo jato. Padamo in 
se pobiramo in vsak od nas zmore vse. 
Življenje je vedno tveganje.  Življenje 
z boleznijo ali invalidnostjo pa zahteva 
veliko mero ustvarjalnosti, iskanja 
prijateljev, lepot. Vse to nam dajejo 
druženja, biti povezan z osebami, ki 
imajo podobne težave. Tako se je naše 
druženje začelo z obnovitveno reha-
bilitacijo v Pacugu. Po profesional- 
ni obravnavi zdravnice – fiziatrinje 
je vsak od nas dobil rehabilitacijski 
program (individualno razgibavanje, 
skupinsko vadbo, masažo, vaje v ba-
zenu s plavanjem, kolo …).
   Program vadbe je kakovosten, izvajal-
ci so visoko kvalitetni terapevti, ki niso 
samo strokovnjaki s svojega področja, 
ampak jih bogati visoka srčna kultura, 
prijaznost, znajo poslušati – so tudi 
dobri psihoterapevti.
  Tu smo tkali zgodbe življenja, po-
govarjali smo se o družini, prijateljih, 
o možnostih, kaj bi še lahko naredili 
zase. Ljudje pogosto ne vemo, kako 
bi se odzvali na nove, neobičajne situ-
acije, na dogodke, ki jih ne moremo 
predvideti. Vedno imamo možnost 
izbire med tarnanjem na eni ali vese-

ljem na drugi strani. 
   Dragi prijatelji paraplegiki, hvala vam, 
od vas sem se naučila veliko. Večkrat 
sem razmišljala, da je moje breme zelo 
težko. Ko sem opazovala vas, ko sem 
bila v vaši družbi, sem vas občudovala, 
ker ste polni življenja in veselja. Tako 
sem spoznavala in odkrivala tudi sebe. 
V skupini oseb z multiplo sklerozo nas 
je bilo osem (bili smo kot Slovenija v 
malem – z vseh koncev). Po večerji so 
se z naših teras slišale salve smeha. Ena 
od naših članic je še posebej skrbe-
la za trening trebušnih in smejalnih 
mišic – druženja so bila prijetna. Ob 

vsem tem sem spoznala, kako malo je 
potrebno za veliko srečo, kako para-
plegiki in osebe z multiplo sklerozo 
ne dojemamo našega zdravstvenega 
stanja kot poraženost, ampak kot neko 
potovanje.

  Ob tej priložnosti bi se iskreno zah-
valila vsem zaposlenim v Domu para-
plegikov v Pacugu, ki delujejo kot 
ubran orkester, so udarna sila pri izva-
janju zastavljenih programov. Iskrena 
hvala tudi Združenju multiple skleroze 
Slovenije, ki nam je omogočilo to nepo- 
zabno rehabilitacijo.

Vida Orbanič | Obnovitvena rehabilitacija na Pacugu

TU SMO TKALI ZGODBE ŽIVLJENJA 
Hočem biti živ do smrti, 
zajemati življenje z veliko žlico, 
kaj z žlico, s posodo,
kaj s posodo, s kotlom,
kaj s kotlom, s cisterno.

Verzi poezije Tomaža Mavra so odprli zgodbo, pripoved o nekom, ki ne sanja, temveč zna živeti za danes, za 
jutri.

Po profesionalni obravnavi zdravnice – fiziatrinje je vsak od nas dobil rehabilitacijski program. 
(Foto: arhiv DP Pacug)
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Prvi dan, v četrtek, smo organizirali 
okroglo mizo z Anejem Samom 
in Društvom Jasa na temo “Kakšno 

Slovenijo si želimo?”. Dijakinje so do-
godke popestrile z glasbo in s petjem. 
Drugi dan smo se pogovarjali o negi in-
valida, predvsem pa tudi o tem, kako na 
vozičku ustvarjalno preživeti dan. Slikar 
in tetraplegik Željko Vertelj je demon-
striral transfer iz avta na voziček in nazaj, 

obenem pa vožnjo s prilagojenim avto-
mobilom. Benjamin Žnidaršič jih je 
peljal na izvir Veliki Obrh, kjer so izvedeli 
nekaj o zgodovini mlinov in žag. Anka 
Vesel jim je z ležečim kolesom razkazala 
kolesarske poti po Loški dolini. 
   V soboto pa smo skupaj pripravili posta-
vitev nove razstave slikarke, ki ustvarja 
z usti, Dragice Sušanj, in predstavitev 
pisatelja na vozičku, Igorja Plohla. Pred 

zaključkom razstave so dijakinje uživale 
v slikarskih podobah Veljka Tomana, ki 
smo jih pospravili in pripravili galerijo za 
novo razstavo. Dijakinje so za prireditev 
spekle kruh in oba dogodka pope-
strile s petjem in z glasbo. Za konec so 
domačinke narezale kostanj in tako smo 
se ob lupljenju pečenega kostanja in 
točenju mošta družili ter kramljali.

Otroški oddelek URI-Soča je 
obiskal vrhunski košarkar lige 
NBA, GORAN DRAGIĆ. Goran 

nam je ob obisku povedal, da je njegovo 
glavno vodilo VZTRAJNOST. Vztrajnost 
je tudi odlika vseh otrok in staršev, ki so 

vključeni v proces rehabilitacije, zato 
Gorana nismo pustili oditi. Ni naključje, 
da je za obisk izbral ravno URI-Soča. 
Goran nas je ob dnevu državnosti pova-
bil na svoj košarkarski kamp na Roglo in 
vsi smo obljubili, da z veseljem pridemo. 

Obljubo smo držali.
Iskrene čestitke Goranu Dragiću, saj s 
svojim zgledom vzgaja nas, Slovence. Ve-
seli in ponosni smo, da je bil med nami. V 
spomin smo mu podarili zahvalo z risbi-
cami, ki so jo pripravili otroci z otroškega 

Benjamin Žnidaršič | Zavod ARS VIVA

TABOR SREDNJE ZDRAVSTVENE IN KOZMETIČNE ŠOLE 
MARIBOR 
Med 25. in 28. oktobrom so dijakinje Srednje medicinske in kozmetične šole iz Maribora z učiteljicama Vanjo in 
Natalijo skupaj z Zavodom Ars Viva organizirali kar nekaj dogodkov v okviru njihovega jesenskega tabora v 
Loški dolini.

Tanja Babnik, učiteljica na URI-Soča | Goran Dragić na URI-Soča 

DRUŽENJE S KOŠARKARJEM GORANOM DRAGIĆEM 

Dijakinje so z rolerji in ležečimi kolesi lovile dežne kaplje. (Foto: arhiv Ars VIVA)

Igor Plohl je občinstvu v »Lužarjevem 
skednju« predstavil svojo zgodbo o tem, 
kako je postal pisatelj. (Foto: arhiv Ars VIVA)
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oddelka URI-Soča in tretješolci OŠ Ledina. 
Zahvaljujemo se gospodu Jožetu Okor-

nu iz Zveze za šport invalidov Slovenije – 
Paraolimpijskega komiteja Slovenije, ki je 

dal pobudo za obisk in nam pri tem, sku-
paj s svojim sinom Urošem, pomagal.

Otroci iz URI-Soča so se udeležili košarkarskega kampa na Rogli. (Foto: arhiv URI-Soča)

Ob obisku so učenci bolnišnične šole na URI-Soča zanj napisali pesem. (Foto: arhiv URI-Soča)

GOGI, ŠPORTNIK, NAŠ VZORNIK!

Mi dobili tvoje smo darilo,
ki na bolnišničnih olimpijskih igrah 
vse nas je razveselilo.
Tvoja žoga je naš ponos,
nobena druga ji ni kos.

Trojke nam ne gredo od rok,
vendar kljub temu neutrudno
mečemo na koš.

Gogi, igralec si zelo predan
in v ekipo uigran.
Ti res edinstven si talent, 
pravi ognjeni temperament.

Ti si naš vzornik, najboljši športnik!

ZAHVALA

Spoštovani naš najboljši košarkar GORAN DRAGIĆ!

Zahvaljujemo se vam za dobronamernost; izkazali ste jo z darili, ki smo jih prejeli na naših 26. bolnišničnih olimpijskih igrah 
na URI-Soča. Tam učenci preživljamo dneve rehabilitacije, ki so v marsičem zelo različni od dni naših vrstnikov. Trudimo se za 
vsak gib in nove športne korake, ki so za nas vzpodbuda pri nadaljnjih dosežkih. Svoje športne korake preizkušamo tudi na 

bolnišničnih olimpijskih igrah. Skupaj z vrstniki z OŠ Ledina smo še boljši in uspešnejši. Hvala za vzpodbudo in darila. Upam, da 
se na prihodnjih igrah spet srečamo. Želimo Vam veliko uspehov brez poškodb.

Učenci bolnišnične šole na URI-Soča in tretješolci OŠ Ledina
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Spomnimo.

   Od turistične agencije sem na telefon 
dobila ponudbo za počitnice v Grčiji in 
na Mediteranu. To me ni zanimalo, a sem 
kljub temu pogledala do konca. Čisto 
spodaj je pisalo »VZHOD ZDA, NEW 
YORK, NIAGARSKI SLAPOVI IN KANADA«. 
Potovanje bi naj potekalo med prvomaj-
skimi prazniki. Ker z možem nisva bila na 
poročnem potovanju in sva imela ravno 
v času prvomajskih praznikov 10. oblet-
nico poroke, sva se odločila za to poto-
vanje. Potem so nama sporočili, da ni 
dovolj prijav, zato nama je agencija po-
nudila alternativo, kjer je tudi manjkalo 
prijav – ZAHODNA OBALA ZDA. Rekla 
sva, zdaj ali nikoli in sprejela ponujeno 
zamenjavo. 
   Potovanje je bilo prvotno zamišljeno 
od San Francisca po ovinkih proti Los 
Angelesu, vendar smo zaradi požarov v 
Kaliforniji obrnili smer potovanja.

DOLINA SMRTI IN CALICO, mesto 
mrtvih (po ogledu LAS VEGASA)

   Po zajtrku smo se odpravili do DEATH 
VALLEY-Doline smrti, kjer smo se 
ponovno vrnili v KALIFORNIJO. V Death 
Velly stoji zelo velik termometer, saj tam 
večkrat izmerijo rekordno visoke tem-
perature. Leta 2013 so namerili preko 
56 stopinj C, kar je najvišja avtomatsko 
izmerjena temperatura na Zemlji sploh. 

Res se zdi, da ni nobenega živega bitja 
nikjer okrog. Razen turistov.
   Od tu smo se podali na najnižjo točko 
v ZDA-BADWATER  BASIN, ki leži kar 85,5 
metrov pod morsko gladino. Zdaj je 
od morja ostala samo še debela plast 
strjene soli. 
  Naša naslednja postaja je bil CALICO. V 
času zlate mrzlice je bil to živahen kraj. 

Potem se je pa življenje tam ustavilo 
-zamrznjena slika. Celo mesto je spre-
menjeno v muzej, ki kaže, kot da se je 
življenje tam prejšnji trenutek ustavilo in 
je še vedno vse na svojem mestu.   
  Tisti večer smo prispeli v BAKERSFIELD, 
od koder prihaja Metallica. Že samo 
predmestje se je zdelo grozno neprijaz-
no. Mesto pa nič boljše. Najprej smo šli 
na samopostrežno večerjo v neko lokal-
no gostišče. Hrana je bila dobra. Pres-
pali smo pa  v hotelu VAGABOND INN. 
Najslabšem na naši poti. Sobe so bile 
male, invalidskih niso imeli. Po hotelu, na 
zunanji terasi in okrog hotela so hodili 
sami na prvi pogled čudni ljudje. Zgodaj 
smo šli spat. Največje presenečenje nas 
je čakalo zjutraj, ko smo prišli na zajtrk. 
Tam je že sedel Metod in tako nesrečno 
gledal, da sem ga morala ovekovečiti na 
sliki. Še danes se smejimo, če se samo 
spomnimo na ta prizor. Za zajtrk je bilo 
postano mleko, koruzni in polnozrnati 
koruzni kosmiči, umetni pomarančni 
sok, maslo in margarina. Nobenega 
kruha ali toasta, pekač za vaflje pa je bil 
pokvarjen!!

   Ker smo v glavnem imeli samo zajtrke, 
neke samopostrežne trgovine, kot jih 
poznamo mi, pa niso ravno pogoste, kaj 
šele pekarne, smo že v prvih dneh začeli 
pri zajtrkih jemati s seboj masla, mar-
garine, sadje, pakirano pecivo ... Tega 
sicer res nikoli ne počnem. Tokrat nam 
je prav prišlo. Ko smo vse svoje zaloge 
prinesli v jedilnico, niti nismo vsega po-
jedli, toliko je bilo. Vse smo spravili nazaj 
v torbe za naslednjič.

SEKVOJE

   Po zajtrku smo z veseljem zapus-
tili ta hotel in Bakersfield. Veselili smo 
se ogleda največjih in najstarejših še 
živih prebivalcev našega planeta. To so 
ogromna drevesa z zanimivim rdečim 
lubjem-sekvoje, ki zaščitene rastejo v 
KINGS KANYON-u v narodnem parku. 

Maja Mešič Ben Gaied | Potopis

POTOVANJE PO ZAHODU ZDA (III. del)
Čudovita narava, prijazni ljudje, malo manj navdušujoča velemesta, vsekakor pa vredno ogleda.

Badwater deževnice redno poplavijo dno 
doline in prekrivajo solno »posodo« s tanko 
plastjo stoječe vode. (Foto: Maja M.)

Calico je mesto duhov in nekdanje rudarsko 
mesto v okrožju San Bernardino v Kaliforniji 
(Foto: Maja. M)

Daleč najslabši zajtrk (Foto: Maja M.)

Največje drevo so poimenovali GENERAL 
SHERMAN in je staro čez 2200 let!! Premer 
debla ima 11 metrov, obseg 31 metrov. 
Največji je po kubičnih metrih, ni pa najvišji. 
(Foto: Maja M.)
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SACRAMENTO  IN SONOMA  

   Od tam smo šli v glavno mesto Ka-
lifornije - SACRAMENTO. Prijetno 
mesto. Celo novi del mesta je izgledal 
bolj privlačen za bivanje z več zelenja, 
parkov brez nebotičnikov ... Stari del je 
pa v veliki meri ohranjen še iz časov, ko 
je pošto okrog vozil še pony espress.

   Bilo je ravno v času pred nočjo čarovnic 
in je bilo na ulicah veliko maskiranih 
ljudi. Šli smo še na večerni sprehod po 
mestu. Ostali so se odločili za večerjo v 
mehiški restavraciji. Midva sva rekla, da 
bova jedla ameriško, če sva že tam in sva 
šla v neki lokalni pub na hamburger. Bil 
je sicer malo manjši od tistega v Las Ve-
gasu, vendar veliko boljši, predvsem pa 
veliko cenejši. Ker ostali še niso končali z 
večerjo, sva se še nekaj časa sprehajala 
po bližnjih  ulicah. Stanovali smo v niz-
kem, enonadstropnem hotelu LA QUIN-
TA INN, bolj podobnem bungalovom. 
Pri zunanjem bazenu sem opazila celo 
invalidsko dvigalo. Sicer so pa vsi ho-
teli imeli bazen. Pri zajtrku je bil, poleg 
stalne klasike, celo kruh! Zjutraj smo se 
odpeljali proti vinorodnemu območju. 
Na žalost je ravno pred kratkim veliko 

pogorelo. Ko smo bili v Los Angelesu, 
je tu še vedno gorelo. Zgorelo je preko 
6000 hiš!
   V Dolini Sonoma in mestu z enakim ime- 
nom pa je bilo prav prijetno. Vsi smo se 
strinjali, da bi tu lahko celo živeli. Same 
privatne hiše, nobenih širokih cest, am-
pak ulice, veliko zelenja in veliko psov. 
Vse v pisanih jesenskih barvah z dodat-
kom kaktusov in palm. Pravi balzam za 
dušo in oko. Dan je bil čudovit sončen 
in topel. Najprej smo se ustavili v odlični  
kavarni/slaščičarni/pekarni in si naredili 
manjšo zalogo dobrega kruha. Kljub 
dopoldanskemu času, torej prezgodnji 
uri za popivanje, smo šli na degustacijo 
vina.

SAN FRANCISCO  

   Ko smo se bližali San Franciscu, smo 
z vrha hriba od daleč že videli zaliv 
in znameniti most. Spotoma smo se 
ustavili v SAUSALITU od koder bi naj 
bil lep pogled na SAN FRANCISCO, 
če ne bi bil v megli. Baje je navadno 
tako, ker ravno tam čez vlečejo zračni 
tokovi. Iznad oblakov so se videli 
samo špici najvišjih stavb. Ker smo 
imeli nekaj časa prosto in je bilo lepo 
sončno vreme, sva šla na daljši spre-
hod skozi mesto in ob morju. 
   Nazadnje smo prišli do naše končne 
postaje. Most je bil ves v megli. Ven 
so gledali samo najvišji špici stebrov. 
Gregor nas je zapeljal na drugo raz-
gledno točko, kjer se tudi ni boljše 
videlo in nas potolažil z besedami, da 
je bil že desetkrat tam pa ga je videl 
le enkrat. Šli smo še na TWEEN PEAKS, 
še eno razgledno točko, vendar je S. 

F. še vedno vztrajal v megli. Zato smo 
se odločili, da gremo najprej v hotel. 
Stanovali smo v hotelu COVA v središču 
S. F. Že kmalu po tistem, ko smo parki-
rali, nam je neki lokalni  »džanki« polu-
lal kombi ravno po vratih in stopnici. 
Fuj, trojno smrdi ta narkomanski urin! 
Skoraj nič ni pomagalo, ko smo polili 
z vodo, moral je v pralnico. V jarku ob 
pločniku so ležale porabljene injekcij-
ske igle, en na invalidskem vozičku je 
pri belem dnevu ves čas dilal-prodajal 
drogo. Kar naprej je imel stranke, vsak 
dan smo ga videli tam. Povsod je bilo 
polno brezdomcev. Na pločnikih ima-
jo nekateri prava improvizirana stano-
vanja brez strehe. Saj so v vseh mestih, 
vendar se mi je zdelo, da jih je v San 
Franciscu še posebej veliko. Popoldan 
smo šli  najprej na LOMBARD STREET, 
najbolj zavito ulico na svetu, potem 
pa še na predel z več velikimi pomoli. 
FISHERMAN WHARFS je prostor, kjer 
ribiči prodajajo sveže ulovljene ribe in 
ribje jedi. Povsod se ves čas kaj dogaja. 
Ta predel nam je bil kar všeč. Tu sem 
našla naslednji HARD ROCK CAFE. 
Eden je sicer bil še v Las Vegasu, am-
pak tistega sem pustila za kdaj drugič...
Proti večeru je postajalo hladno in 
vetrovno, mrzlo. Že skoraj v temi smo 
prišli na PIER 39,ki so si ga prisvojili 
morski levi. V trgovini smo nakupili 
še nekaj živil ter se vrnili v hotel in v 
Metodovi sobi imeli skupno večerjo. 
Po zajtrku smo se vsi odpeljali do ka-
belske žičnice, ki vozi nad mestom. Ker 
tam dostop z vozičkom ni možen, so 

Še pločniki so ponekod leseni. (Foto: Maja M.)

Kjer so bili vinogradi, so ostali samo črni 
ožgani hribčki. (Foto: Maja M.)

Poskusili smo 7 vrst- 4 bela in 3 rdeča vina. 
Mislim, da smo se ob odhodu vsi strinjali, 
da so slovenska vina boljša. Sorry. Kar je res, 
je res. Le da znajo Američani vse zelo dobro 
prodati. (Foto: Maja M.)

Na gričih poleg Sausalita imajo svoje vile 
in rezidence zvezdniki in drugi bogataši. 
Izgledalo je lepo, prijetno in turistično. V eni 
od izložb so že imeli božično dekoracijo. 
(Foto: Maja M.)
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me zaklenili v kombi, Gregor pa jih je 
pospremil do vstopne postaje. Zani-
mivo je bilo opazovati ulico in ljudi in 
dogajanje na njej. Ko se je vrnil, sva se 
zapeljala nekaj krogov po mestu. Tam 
je še en enak most, ki je srebrne barve 
in nižji. Je pa daljši od oranžnega. 
   Če bi tam imeli zimo, bi bilo v snegu 
premikanje kakorkoli nemogoče. 
Vprašala sem se, če bi moj električni 
skuter sploh prišel tja gor. Pa ni 
najšibkejši. Še peš je težko. Saj tudi 
nihče ne pešači. Je približno tako, kot 
če bi v Mariboru imeli štiripasovnico 
čez Meljski hrib, Kalvarijo in Piramido, 
le da so tam vzpetine bolj skupaj. Samo 
gor-dol. Tiste prečne ceste so malo 
bolj prijazne. Vse hiše so stopničasto 
postavljene na hribih. Je pa zani-
miva ta arhitektura. Delujejo nekako 
pravljično. Potem sva ostale počakala 
pri izstopni postaji in smo skupaj odšli 
v KITAJSKO ČETRT. Ker je bilo tam 
tudi vse bolj gooooor/doooool, sva 
se midva držala bolj položnih prečnih 
ulic. Bilo je vedno bolj mrzlo in smo 
šli skupaj na bolj ravno območje in 
v shopping center, kjer smo se malo 
pogreli in se končno umaknili vetru. 
Pred vhodom sem si kupila še ameriški 
HOT DOG in bil je zelo dober. Večerja v 
kitajski restavraciji ni bila nič posebne-
ga. Naročili smo: 2 juhi, spomladanske 
zavitke, pekinško raco, drevesne gobe 
... Meni se je zdelo čisto enako, kot če 
bi šla v restavracijo v Mariboru. Saj je 
dobro in smo vse pojedli, ampak ... 
Midva na splošno nisva ravno ljubitel-

ja kitajske kuhinje in bi veliko raje šla 
še enkrat na steak, če smo že tam. Am-
pak to je bilo v programu. Po večerji 
smo šli v sobo k Ani in Marjanu, ker 
je bila res zelo velika. Potem pa pa-
kirat, kajti to je bil naš zadnji večer. 
Pred spanjem je Ali nesel še vrečko 
z nekaj neporabljene hrane in pijače 
dvema mladima narkomanoma, ki sta 
živela na pločniku pred hotelom. Soba 
v hotelu je bila invalidska, vendar ne 
preveč prostorna. Prestaviti sva morala 
nekaj pohištva. Kopalnica pa res velika. 
Na strehi hotela je bila velika odprta 
razgledna terasa in dovoljeno kajenje. 
V naši skupini sta kadila samo Ali in 
Marjan. Čeprav je bilo malo megleno, 
je bil lep razgled z višine. Ko smo bili 
že v posteljah, se je nekje z ulice slišalo 
5 zaporednih strelov iz pištole. Malo 
grozen občutek, ko to slišiš v živo in 
pomisliš, da je tam zunaj zdaj nekdo 
mogoče umrl. Kot v Bakersfieldu, so 
tudi tu vso noč tulile policijske sirene. 
Zajtrk je bil ameriška klasika, le da so 
nas tu presenetili z dvema vrstama 
sira! Takoj po zajtrku smo šli do kapi-
tola in tam okrog. Ves prostrani trg je 
smrdel po urinu. Takoj, ko smo izsto-
pili iz kombija, smo dali prvemu brez-
domcu vrečko z našo hrano, saj smo 
imeli potem še zadnjo večerjo. Spre-
hodili smo se po tržnici. Te so vedno 
zanimive. Ni bila neskončno velika. 
Prodajali so veliko rož, raznih oreškov, 
paradižnika ... in ostalo nam poznano 
zelenjavo. Gregor je kupil lonček 
dobrih malin. Več pa je bilo azijskih 

prodajalcev, ki so prodajali nam manj 
znane pridelke. Od mraza  se je kadilo 
iz okroglih cestnih kanalov, kot vidimo 
v filmih.
   Ob 8h zjutraj smo morali biti na tra-
jektu za sloviti zapor ALCATRAZ. Do tja 
se voziš s trajektom kakšnih 15 minut. 
Po izkrcanju sva se midva do vhoda 
na skalovju peljala z vlakcem, ostali 
so šli peš. Po uvodnem nagovoru smo 
si nadeli slušalke in nadaljevali ogled 
samostojno. Na koncu je še doku-
mentarni film, vse skupaj pa je trajalo 
kakšne 3 ure.
  Tačas, ko smo bili tam, so se oblaki 
dvignili in je bil most viden. Takoj 
smo se odpeljali na razgledno točko. 
Oblaki so se razpršili, posijalo je sonce 
in most se nam je prikazal v vsej svoji 
veličini in lepoti!! Še vedno je pihalo in 
bilo ledeno mrzlo. V S. F. ni nikoli prav 
lepo in toplo poletno vreme. Vedno je 
bolj takšno, neprijazno. Imeli smo še 
nekaj ur časa, saj je letalo letelo šele 
zvečer. Zato smo se še enkrat vrnili do 
pomolov in še pri dnevni svetlobi po-
gledali morske leve, ki so uživali v vodi 
in na svojem lesenem pomolu.
   Da se malo segrejeva, sva šla v 
bližnji lokal na ploščate obložene 
kruhke. Nekaj podobnega pizzi. Ni-
sem si mogla kaj, da ne bi zavila še v 
čokoladnico, ki sem jo opazila že prvi 
dan. Ob povratku na dogovorjeno 
točko, sva dala ves preostali drobiž 
prvemu brezdomcu. 
  Je pa za nas mogoče res nenavadna 
ameriška zasnova mest. Tisti centri 

[  IZŽIVLJENJA  ][  IZŽIVLJENJA  ]

Ulice so res strme, pravi hribi. (Foto: Maja M.) 

Maja pravi, da je Alcatraz »Grozen zapor!« 
(Foto: Maja M.) 

Tjulnji tam živijo povsem prostovoljno, 
prosto in brez ograde. Postali so turistična 
atrakcija. (Foto: Maja M.)
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z nebotičniki so se nama zdeli prav 
grozljivi. Dokler to gledaš po televi-
ziji ali od daleč, je lepo in cool. Ko si 
pa tam vmes, ni več nič lepega. Pov-
sod je polno brezdomcev, ki vse svoje 
premoženje vozijo okrog v trgovinskih 
vozičkih. Smrdi po urinu. Neznosna 
avtomobilska gneča. Ni zraka, ni 
sonca. Niti prave svetlobe ni. Tam se 
počutiš zelo malega, če pogledaš 
navpično gor. Vsa mesta so razdeljena 
na kvadrate, kar pomeni, da vse ulice 
tečejo v smeri sever-jug, vzhod-zahod. 
V predmestjih je pa vse nametano-
lepe hiše, grde hiše, konji, vrstne hiše, 
manjša podjetja, naselja enakih hiš... 
Vse brez nekega reda.
   Razen tiste kabelske žičnice, je bilo 
povsod vse dostopno z invalidskim 
vozičkom. Tudi sanitarije so res pov-
sod, kjer bi jih utegnili potrebovati. 
Klančine pri pločnikih so večinoma  
obarvane rdeče ali rumeno in tako 
vidne že od daleč. Povsod sem se kljub 
vsemu  počutila varno. Američani so 
zelo odprti, vedno in povsod priprav-
ljeni pomagati. Tudi, kadar jih ne 
prosiš. V vsakem času so tudi priprav-
ljeni za štos. Tudi če to samo nakažeš 
neznancu na cesti. Takoj bo za akcijo. 

Nobene slabe izkušnje nismo dobili. 

  Ker smo obiskali toliko različnih 
lokacij, se nama je zdelo, da sva bila 
tam 3 mesece in ne 2 tedna. Dobro je 
malo iti v tako opevano Ameriko, da 
vidiš, da je pravi raj (kljub vsem tego-
bam) v Sloveniji. Čeprav sem se tega 
zavedala že pred odhodom. V času 
potovanja smo prevozili okrog  4500 

kilometrov in obiskali 4 zvezne države: 
Kalifornijo, Arizono, Nevado in Utah. 
Vsaka država pa ima poleg uradnega 
imena še dodatno ime. 
   V vsem času nismo videli niti ene pro-
metne nesreče in niti enega divjaka na 
cesti. Vsi se držijo predpisov. Gregor 
je rekel, da pazijo drug na drugega 
tako, da takoj javijo policiji registrsko 
številko, če kdo ne vozi po predpisih. 
Občudovali smo tudi tiste njihove 
ogromne tovornjake, ki jih vidiš v vseh 
mogočih barvah.   
   Vrnili smo se v hotel po prtljago in 
se napotili proti letališču. Potovanje v 
obratni smeri je šlo dokaj hitro, carin-
ski pregled je bil pa še bolj temeljit. 
Letalo je bilo zopet dokaj prazno, da 
smo se lahko razkomotili po sedežih. 
Skoraj vso pot od San Francisca do 
Milana sem prespala in sam let je bil 
2 uri krajši. Pojedla sem nekaj večerje, 
ostalo sem izpustila. Na srečo tudi tu 
nismo dolgo čakali na letalo za Milano. 
Pravzaprav smo morali kar malo po-

hiteti. V Milanu nas je na letališču čakal 
isti šofer s kombijem, ki nas je pred 
dvema tednoma pripeljal tja. Sledila 
je samo še nočna vožnja do doma. 
Poslovili smo se z željo, da še kdaj gre-
mo kam skupaj. Najraje na vzhod ZDA 
in vsi bi se radi vrnili še za nekaj dni v 
Las Vegas. Doma sva bila 1. novembra 
v zgodnjih jutranjih urah.

Povsod je polno brezdomcev, ki vse svoje 
premoženje vozijo okrog v trgovinskih 
vozičkih. Smrdi po urinu. Neznosna 
avtomobilska gneča. (Foto: Maja M.) 

Zanimive so tudi registrske tablice.  (Foto: Maja M.)

DARJA CIGOJ 

S TEBOJ

Želela sem si doživeti pomlad,
se ogreti na soncu,
s teboj.

Želela sem deliti darove jeseni,
želela v objemu preživeti zimo,
da lahko znova sanjala pomlad bi,
s teboj.

A zame odšla je pomlad
in poletje,
odšla tudi jesen je,
s teboj.

Ostala je le zima samotna.
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Diagnoza, zaradi katere si postal 
paraplegik, še danes ni znana. 
Vemo, da si paraplegik. Ampak, ali 
te res ni mikalo izvedeti zakaj?
  Zgodilo se je davnega leta 1968, ko 
sem šel zvečer k počitku – spat (pred 
tem nikoli nič bolan), se ponoči prebudil 
z bolečino v zgornjem delu hrbtenice 
in zaspal naprej. Zjutraj me mama ni 
mogla priklicati, da bi šel v službo (na 
šiht). Odvrnil sem ji, da grem popoldne. 
Stanje se je samo slabšalo, bolečine, 
vročina in »neubogljive« noge. Po do-
brih dveh dneh »čaranja« domačega 
zdravnika in ugibanja na daljavo, saj 
me ni prišel obiskat, so me več 190 
cm visokega, skoraj negibnega stlačili 
v »fička« in odpeljali v novomeško 
bolnišnico. Po visokih stopnicah v 1. nad- 
stropje (brez dvigala), od tam je sledil 
nujni prevoz z rešilcem v Ljubljano. Po 
dobrem mesecu dni so me preselili v 
URI-Soča. Stanje se mi je izboljševalo, 
vse do hoje z berglami, eno palico …  
nato zopet nenadno poslabšanje, spre-
jem na Nevrološko kliniko, kjer sem bil 
skupaj z Bojanom Hrovatinom (lažji 
infarkt), z vodjem športa v URI-Soča. 
Sledila je operacija hrbtenjače in posta-
vljena diagnoza – večna paraplegija. 

Stalna ugibanja zakaj … vzrok temu je 
verjetno neznan. 

Kaj praviš na dejstvo, da ste bili 
takrat v zavodu tri leta, danes pa 
se novonastali paraplegiki vračajo 
domov po dveh, treh mesecih?
   To takrat ni bila praksa. Meni se več kot 
leto dni po operaciji ni zacelila rana na 
hrbtu. Za »hrbtom« se je govorilo, da 
imam tisto neozdravljivo diagnozo, ki 
ima tri črke. Po skoraj letu in pol so me 
še enkrat operirali, saj niso vedeli, zakaj 
se rana ne zaceli. »Baje« je bil vzrok, da 
telo ni izločilo podkožnih šivov s prve 
operacije (rečeno mi je bilo celo, da so 
bili pozabljeni tudi šivi s prve opera-
cije), ne vem. Na hrbtu je bilo po drugi 
operaciji pravo »mesarjenje«. Sledila 
je ponovna premestitev v URI-Soča in 
ponovna rehabilitacija. Pred tem pa še 
nekajmesečno ležanje samo na trebuhu 
zaradi že omenjene operacije. Je pa dej-
stvo, da je potekala tako imenovana 
medicinska rehabilitacija znatno dalj 
časa kot sedaj. Pa je šel kljub temu kdo 
domov brez vozička.

Razmere so bile v tistem času res 
zelo drugačne od današnjih. Nam 
mlajšim popolnoma nepredstav-
ljive. V času rehabilitacije v zavodu 
ti je umrl oče. Kot da ni bilo dovolj, 
da se boriš sam s seboj in sam zase, 
si se v tistem trenutku obremen-
jeval še s tem, da je mama ostala 
sama s štirimi mladoletnimi brati in 
sestrami, da je bila zima, da ni bilo 
denarja. Na očetov pogreb so te 
odnesli po snežni gazi, ki je merila 
en meter …
   Dobesedno vse se je nagrmadilo nad 
našo hišo. Oče je bil bolan že v času 
mojega odhoda v bolnico. Pred tem je 
delal kot tesar. Dolgo časa je bil edini vir 
za preživljanje šestih šoloobveznih otrok 
in starejše babice. Oče mi je umrl malo 
pred drugo operacijo. Kolega iz pod-
jetja, kjer sem bil zaposlen, sta me prišla 
iskat s fičkom. Skoraj štiri ure je trajala 
vožnja v velikem snegu iz Ljubljane do 
mojega doma. V tistem trenutku je bila 
večina pogledov usmerjena vame in ni 
bilo redko slišati komentarjev, da bi bilo 
bolje, da bi umrl jaz. Ko sem se za stalno 
vrnil domov,  so bili ti komentarji v vasi 
nekaj običajnega. Če se mi splača živeti, 
da bi se rešil trpljenja in podobno … Ko 
je včasih zazvonilo v farni cerkvi, je že 
kdo ugibal, da ni Okornov Jože umrl.

Izpit za avto si naredil s fičkom, za 
katerega si vzel kredit, nekaj denar-
ja pa si zbral. Izpit si opravil sredi 
zime s fičkom, obutim v verige. Do 
danes si prevozil več kot 1,5 milijo-
na kilometrov.
   Dr. Rajku Turku gre zahvala, da me je 
zadržal v zavodu, da sem lahko opravil 
vozniški izpit v Ljubljani. Pred tem sem si 
nabavil fička s pomočjo kredita in nekaj 
prispevka iz »firme«, kjer sem bil zapos-

Zaskrbljen pogled v prihodnost v dneh po 
operacij, ki je Jožeta priklenila na invalidski 
voziček (Foto: osebni arhiv JO)

[  IZŽIVLJENJA  ]

Barbara Slaček | Pogovor z Jožetom Okornom

DIAGNOZA – VEČNA PARAPLEGIJA
V oktobru je naš član in dolgoletni predsednik Društva Dolenjske, Bele krajine in Posavja, dolgoletni sodelavec 
Zveze paraplegikov Slovenije, prijatelj, predvsem pa oče, mož in športnik, Jože Okoren, praznoval dva visoka 
jubileja. Sedemdeseti rojstni dan in petdeset let na invalidskem vozičku. Pravi, da je bilo lepo, zanimivo, polno, 
plodno. Veliko smo o Jožetu že prebrali, zagotovo še bomo. V naslednjih vrsticah pa lahko najdete zanimivosti 
iz njegovega življenja, o katerih ni bilo toliko govora.
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len. Izpitno vožnjo sem imel v mesecu 
januarju, ko so bile ceste zasnežene. Z 
vednostjo inštruktorja sem prišel na izpit 
z verigami. On je deloval pri komisiji, kot 
da nič ne ve o tem, če imam verige. 
Oba sva se bala zdrsov, predvsem pri 
parkiranju. Prepričal sem komisijo, da 
sem doma s hribov in to je bila edina 
rešitev (stalni naslov sem imel od doma). 
Nato se je vse lepo izteklo, kljub temu 
da sem imel od takrat obveznih dvaj-
setih ur le šest ur vožnje z inštruktorjem, 
saj ni bilo denarja. Bilo pa je kar nekaj 
prevoženega v »šverc«. S svojim skrom-
nim bolniškim nadomestilom sem mo-
ral pomagati mami doma. Ko pa omen-
jate moje prevožene kilometre, da, kar 
nekajkrat sem prevozil različne evropske 
države, ko smo se na tekmovanja vozili 
z osebnimi avtomobili. Pa moje dolgo-
letne obveznosti v Ljubljani. Nekaj časa 
sem bil tudi nekakšen »vaški« taksi, saj je 
bil moj fičo edino vozilo v vasi. 

Vemo, da si bil športnik. Malokdo 
pa ve, da si bil tako »zagrižen« 
športnik, da si želel šport tudi 
študirati, ga poučevati in postati 
trener. Zakaj nisi?
  Dr. Aleš Leo Vest je bil moj trener v 
atletiki v času priprav na paraolimpijske 
igre v Heidelbergu. To so bili časi, ko 
so se treningi začeli odvijati po strogo 
načrtovanem programu. Le tako nam je 
trener zagotovil uspeh. Skorajda ni bilo 
sobote ali nedelje, da ne bi šel na tren-
ing. Dr. Vest je nekaj let pred tem končal 
študij na fakulteti za šport kot profe-
sor športne vzgoje. Pri meni je opazil 
(kot še danes rad reče) nekakšen tal-
ent za šport, videl me je tudi kot peda-

goga. Prizadeval si je, da bi šel jaz na 
študij športne vsebine. Ni nama uspelo 
prepričati takratnega vodstva. Vzroki so 
bile stopnice v šoli, ni bilo smeri za šport 
invalidov in podobno ...  Kljub temu, 
lahko v času aktivnega športnika in dela 
v športu pridobiš marsikaj, kar ti ne da 
noben študij, to lahko trdim.

Svoje prvo pravo tekmovanje v atle-
tiki si doživel na Dunaju, ko si dobil 
povabilo na priprave. Sledilo je zla-
to v disku. Kakšni so bili občutki?
  Bil sem še čisto »zelen« paraplegik, ko 
sem bil povabljen na priprave za nastop 
na evropskih igrah na Dunaju. Spom-
nim se, da je moja pokojna mama kar 
pokonci hodila po vasi, (takrat je nič ni 
bolel kolk – bila je dvakrat operirana), 
ko je pripovedovala sosedom, da bom 
šel na Dunaj. Takrat nas je kot trener vzel 
pod okrilje Peter Jakše, mlad, zagnan, 
energičen, ni skoparil s kritiko, vse je iz-
tisnil iz nas … Bil sem kot nalašč za met 
diska. V šali (ali tudi ne) je bilo rečeno, da 
za disk rabiš več moči kot pameti. Bilo 
mi je v veselje trenirati s Pavlo, Ivanko, 
Tinetom, Marjanom in drugimi. Osvo-
jil sem zlato v disku in premagal dolgo-
letnega prvaka, domačega tekmovalca 
Josefa Jagra. Ko sem ga čez dve leti 
ponovno premagal, mi je podaril svoj 
disk in od takrat je tekmoval le še v kop-
ju. Tam pa mu nisem bil dorasel. Pozneje 
sem ta isti disk namenil Janezu Hudeju.  

Na to tekmovanje na Dunaj si se 
odpeljal s fičkom. Bilo je leta 1971. 
Že naslednje leto pa si se v Heidel-
berg na paraolimpijsko tekmovanje 
peljal z letalom. Predstavljam si, da 

je bil to velik preskok v življenju.
  Na Dunaj smo se tega leta peljali z ose-
bnimi avtomobili. Peljal sem še kolegico 
iz ekipe, Marjo Šerbela Rupnik, oba 
vozička, vso prtljago in še nekaj športnih 
rekvizitov. Žal se je ob povratku zgodila 
prometna nesreča našega sotekmoval-
ca, v vozilu je bila še ena tekmovalka. Na 
srečo pa nista bila huje  poškodovana, le 
vozilo je bilo nevozno. 
   Naslednje leto smo potovali v Nemčijo 
z letalom. Na letališču (takrat še Brnik) 
so nas sicer vkrcali na »horuk« sistem, 
v Nemčiji pa so nas izkrcali po raznih 
klančinah in dvigalih. Nastanjeni smo 
bili v rehabilitacijskem centru v Heidel-
bergu. Za neinvalide so bile olimpijske 
igre v Moskvi. Ko smo v tistih letih imeli 
stik z neko organizacijo v Moskvi, z na-
menom povabiti njihove tekmovalce k 
nam, smo dobili odgovor nekako v stilu, 
da pri njih ni invalidov.  

Na tem tekmovanju v Nemčiji ste 
tekmovali tudi v košarki. Med tek-
mami ste sproti ugotavljali, da 
košarke sploh ne znate igrati in da 
ne poznate niti pravil. Res ste orali 
ledino v slovenskem prostoru.
  Na paraolimpijskih igrah v Heidelbergu 
nas je čakal prvi nasprotnik v košarki. 
Posamezni športniki (veljalo je za nas) 
smo nastopili v več športih. Jaz sem 
nastopal v atletiki (met diska, kopja, 
suvanje krogle, vožnja z vozičkom na 
krajše proge) ter v košarki. Na prvi tekmi 
smo naleteli na zelo »žilavo« reprezen-
tanco Jamajke. Pred nastopom smo se 
videli že kot zmagovalci. Realnost je bila 
povsem drugačna. Še dobro se nismo 
ogreli, že je nasprotnik vodil pet proti 
nič. Poznali nismo nekaterih osnovnih 
pravil. Najbolj se spomnim, da smo mi 
trenirali tako, da če imaš žogo na kolenih 
– v naročju, ti nasprotnik ne sme zbiti ali 
vzeti žoge. Naše »mahanje« sodnikom je 
bilo zaman, da kaj je zdaj to, da pri nas 
veljajo druga »pravila« in še marsikaj. 
Vsaka šola nekaj stane.

Ne morem mimo sprejema pri Titu. 
Me pa bolj zanima, kaj ste tam 
počeli, kako je sprejem potekal, s 
čim so vas pogostili in kaj so vam 
pripravili?
   Sprejem se je zgodil v Beogradu po olim- 
pijskih igrah v Münchnu za neinvalide in  
paraolimpijskih igrah v Heidelbergu. Vsi, 

Ko je Jože kupil fička, se ga mama kar ni mogla nagledati. Velikokrat se je peljala z njim, saj je 
njegovim šoferskim izkušnjam najbolj zaupala. (Foto: osebni arhiv JO)
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ki smo takrat živeli in to doživeli, gleda-
mo na dogodek precej drugače. Spre-
jem je bil namenjen dobitnikom olimpi-
jskih in paraolimpijskih medalj leta 1972. 
Vabilo za odhod v Beograd je prispelo 
ravno dovolj zgodaj, da je bil še čas za 
pripravo na ta dogodek. Skupaj z našo 
športnico Pavlo in vodjo potovanja, dr. 
Turkom, smo z letališča Brnik poleteli v 
Beograd. Preko dneva so se nam pos-
vetili ljudje iz jugoslovanske Zveze za 
šport invalidov. Sledil je sprejem na 
Dedinjah skupaj s športniki – neinva-
lidi. Predsednik Tito se nam je posebej 
posvetil in nam zastavil nekaj vprašanj, 
videti pa je bilo, da so ga pred tem 
seznanili tudi s športom invalidov. Ena 
izmed njegovih izjav je bila, da so olim- 
pijske igre vsake štiri leta, v tem času je 
treba trenirati in nato zmagati, tudi on je 
po štirih letih vojne zmagal. 
   V Rimu nas je leta 1981 sprejel papež 
Pavel. Vzrok tega sprejema so bili 
športni uspehi v paraolimpijskem letu 
1980. Ta čast je doletela Marjana Pe-
ternelja in mene. Z nama je bil trener, 
prof. Polde Toplak. Razumljivo je bilo, 
da se je kar malo izogibal fotografom, 
saj je bil v službi slovenske vojske. 

Ne samo da si osvojil svojo prvo 
bronasto paraolimpijsko medaljo v 
disku. Ta medalja je bila tudi prva 
v takratni Jugoslaviji. Skupaj si os-
vojil dve. Ta prva je zdaj pri tebi 
doma. Si kdaj pomislil, da bi jo kot 
zgodovinski ali arhivski eksponat 

podaril inštitutu ali društvu ali kaki 
ustrezni instituciji?
   Ne, ta ideja mi pa ni prišla na pamet. 
To bi se lahko zgodilo le v primeru, 
da bi s tem pomagal kaki dobrodelni 
ustanovi ali kako drugače v humani-
tarne namene, predvsem pa, če bi s tem 
pomagal kakšnemu socialno ali zdravs-
tveno ogroženemu posamezniku. Zad-
njo besedo pri tem pa imata moj vnuk 
Pan in sin Uroš. 

Svoje življenje si v prvi vrsti posvetil 
družini in športu. Te pa delo v korist 
članov vašega društva zapolni na 
drugačen način. Bi lahko temu re-
kel življenjsko delo? Ali ta izraz bolj 
pritiče delu pri Zvezi za šport inva-
lidov – Paraolimpijskemu komiteju? 
V obeh organizacijah namreč še 
danes aktivno deluješ.
   Kar nekaj let, celo več let, je bila (na 
žalost) družina v drugem planu. Oba 
(žena in sin) sta razumela, da me je 
vedno nekam »gnalo«. Že v mojem 
otroštvu je bilo glavno vodilo delo in 
samo delo. Tudi sodelavci (predvsem v 
društvu) me poimenujejo kot deloho-
lika. Sem pa že doživel in še doživljam 
očitke (lahko, da so dobronamerni), da 
sem preveč socialni »tip« človeka. Ni mi 
pomembno, kaj človek je, pomemben 
je njegov rezultat dela. Smo pač različni, 
vsi krvavi pod kožo, nekaterim so 
pomembne funkcije in delo, nekaterim 
le eno od tega, nekaterim je pomem-
ben le rezultat dela. Sta pa funkcija in 

oblast kot morska voda, bolj jo piješ, 
bolj si žejen. Že leta 1971 sem bil imeno-
van v Komisijo za šport in rekreacijo pri 
takratni republiški organizaciji za šport. 
Vse od takrat pa do danes me spremlja 
kakšna funkcija v tej organizaciji. Nisem 
bil vedno priljubljen pri vodilnih, nekoč 
in ne danes. Vedno so mi bili v ospredju 
uporabniki (športniki, članice in člani 
društva). Sicer pa naj moje delo ocenju-
jejo drugi, le da so iskreni. Na žalost je v 
naši družbi zelo pogosto »laž« vrednota. 
Premalo iskrenosti, veliko dvoličnosti, 
sprenevedanja. Tu bi še lahko našteval. 
Vsako poleno pod noge me je naredilo 
močnejšega.

   Ob tej priliki mi naj bo dovoljeno zah-
valiti se tistim posameznikom, ki so mi 
pisali ali kako drugače izrekli čestitke ob 
mojih »jubilejih«. Vesel sem tudi pohval 
na račun vsega napisanega v moji knjigi.

 Jože, hvala, da si svoje življenjske 
izkušnje in poglede delil z nami. Bralci, 
če želite o Jožetu izvedeti še kaj več, vas 
vabimo, da prelistate njegovo knjigo 
Dvajset nageljnov in voziček, ki je izšla 
pred dvema mesecema.

Svoj »debi« na atletskem tekmovanju je doživel kot še čisto »zelen« paraplegik, ko je bil povabljen 
na priprave za nastop na evropskih igrah na Dunaju. (Slika je simbolna, Jože v sredini) 
(Foto: vzajemnost.si)

Jože uspešno predseduje Društvu 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja. (Foto: slovenskenovice.si)
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Jože bo ves morebitni izkupiček od prodaje knjige daroval/odstopil Enoti za intenzivno nego 
in terapijo novorojencev porodnišnice v Ljubljani. 

Za vse informacije o knjigi pišite na e-naslov: joze.okoren@guest.arnes.si

O Jožetu

Aleks Leo Vest, Jožetov prvi trener:
 »Ko danes z distance po 
oseminštiridesetih letih podoživljam 
prvo srečanje z Jožetom Okornom, se mi 
v mislih prikaže mladenič na invalidskem 
vozičku, ki me je popolnoma prevzel z 
razponom svojih rok; občutek sem imel, 
da bi lahko z njimi objel ves svet. Pomis-
lil sem, kako postaven je bil, ko še ni bil 
prikovan na voziček. Kasnejši pogovori, v 
katerih mi je zaupal, da je okvir rokomet-
nega gola zaječal ob njegovih strelih, so 
še utrdili moje prepričanje, da je Jože po 
naravi vrhunski športnik.
   V takratnem zavodu za rehabilitacijo 
sem se zaposlil z nalogo, da v proces 
rehabilitacije vpeljujem tudi znanja in-
validskega športa, o katerem pa nisem 
imel pojma, saj se za to področje nisem 
izobraževal. Na srečo je v zavodu kot 

zdravnik deloval dr. Rajko Turk, ki nas je 
navdušil, usmeril in nam s svojimi medna- 
rodnimi zvezami omogočil udeležbo 
na prvih paraolimpijskih igrah leta 1972 
v Heidelbergu. Priprave na tekmovanje 
so bile dolge in trde. Tone premetanih 
uteži in kilometri, prevoženi z vozičkom, 
so dvajset izbrancev na vozičkih kalili za 
vrhunske športne rezultate, ki pa za vse 
niso bili dosegljivi. Jože je hitro napre-
doval, na tekmovanju pa je z osvojitvijo 
prve kolajne dokazal, iz kakšnega testa je.
Športni uspehi in njegov značaj so me 
tako prevzeli, da je bil videti študij na 
takratni Visoki šoli za telesno kulturo 
zanj edina logična pot. Žal najini napori 
za vpis v šolo niso bili uspešni. Takrat-
nega vodilnega profesorskega kadra 
nisva prepričala, da so invalidi enako-
vredni ostalim in da lahko opravljajo na 

videz nemogoče poklice. Niso doumeli 
besed humanizem, pravičnost in enake 
možnosti. Sledili so pač komunistični ide-
ologiji. 
   Jožeta tudi te krivice niso zlomile. Os-
tal je zvest ideji invalidskega športa. S 
pomočjo svojih sodelavcev je deloval 
tako, da so danes kolajne z največjih 
tekmovanj samoumevne. Seveda so 
današnji uspehi plod novih generacij 
športnikov, trenerjev in funkcionarjev. 
Razumni ljudje pa vedo, da ladja zaradi 
viharjev, čeri in neskončnih daljav ne 
prispe v pristanišče, če je ne vodi pogu-
men in sposoben krmar. In Jože je bil 
požrtvovalen in sposoben krmar invalid-
skega športa.
Jože, na zdravje in še na dolgo pri-
jateljstvo.«

Janez Hudej:
    »Vzornik, ki je dal življenju smisel.
Nepozaben je trenutek, ko mi je bilo 
dano, da sem se prvič srečal z Jožetom 
Okornom. Malo je ljudi, ki lahko s svojo 
karizmo tok življenja nekoga drugega 
spremenijo le z bežnim srečanjem – 
Jožetu je to več kot očitno uspelo nare-
diti prav v mojem življenju.
  Kako so lahko naključja usodna, vemo 
le tisti, ki jih resnično doživimo. Ko sem 
leta 1981 zaradi prometne nesreče z mo-
torjem utrpel poškodbo hrbtenjače, sem 
bil po zdravljenju v bolnišnici premeščen 
na rehabilitacijo v Ljubljano. Ležal sem 
na nosilih na hodniku, ker so pripravljali 
bolniško posteljo. Takrat pa je naenkrat 
pričela po hodniku odmevati novica: 
»Jože in Marija sta povila fantka.« Imen 
nisem poznal, a novička, ki je krožila od 
ust do ust medicinskega osebja, bo os-
tala v meni za vedno. Tega fantka sem 
imel priložnost videti naslednje leto, ko je 
še negotovo, oprijemajoč se invalidske-
ga vozička, stal poleg očeta. Ni mu bilo 
udobno, zato ga je Jože z eno samo roko, 
z lahkoto, kakor bi dvignil peresce, vzel 
v naročje. Predstavil naju je prijatelj Ivan 

Gaberšek ter mimogrede omenil, da je 
Jože že osvojil bronasto in srebrno para-
olimpijsko medaljo v metu diska in da bi 
lahko bil jaz njegov naslednik. Le nemo 
sem strmel in mislim, da sem lahko izustil 
le svoje ime. 
   Na močnih Jožetovih rokah so bile iz-
razito poudarjene posamezne mišice, 
katerih izjemne sposobnosti sem lahko 
občudoval že kmalu istega leta na Me-
morialu prof. Bojana Hrovatina v Mari-
boru, kjer je več kot z lahkoto z izjem-
nimi daljavami premočno zmagal v 
svoji konkurenci. Pot do zmage je lahko 
le trnova, mi je takrat zaupal v osebnem 
pogovoru in mi dal prve napotke za 
trening. Kot funkcionar na Zvezi za šport 
invalidov Slovenije – Paraolimpijskem 
komiteju (ZŠIS-POK) me je neformalno 
uvrstil med kandidate za reprezentanco. 
Njegov pogled na življenje in njegov 
moto sta me navdušila. V meni je tlela 
želja, da bi presegel njegove dosežke, 
hkrati pa sem želel upravičiti vlogo 
»Okornovega naslednika«. Težka naloga, 
toda bila je vodilo mojega življenja. Jože 
mi je dal jasno vedeti, da se življenje ni 
končalo, ker sem na invalidskem vozičku, 

ampak se je šele začelo.
   Dober mož in oče, uspešen tekmova-
lec ter vodja društva paraplegikov je 
že na samem začetku športne kariere 
postal tudi uspešen športni menedžer 
na ZŠIS-POK in v Zvezi paraplegikov 
Slovenije (ZPS), kjer nenehno krmari 
med potrebami in hotenji športnikov 
na eni ter zmožnostmi ZPS na drugi st-
rani. Številnim mladim športnikom in-
validom je omogočil, da so sodelovali 
na mednarodnih tekmovanjih, kjer so si 
lahko nabirali prve tekmovalne izkušnje. 
Pozneje so se mnogi izmed njih uvel-
javili kot uspešni športniki, ki se uvrščajo 
na stopničke na tekmovanjih najvišjega 
ranga.
  Jože je bil in bo vedno pripravljen svoje 
bogastvo, ki se v njem skriva v obliki 
socialnega čuta do sočloveka, v fizični 
in duševni energiji, vodstveno organi-
zacijskih sposobnostih pa tudi v obliki 
hudomušnega humorja, deliti z drugimi.
Tvoji dolžniki bomo ostali vsi, ki se opira-
mo na tvoje delo, vsi, ki smo po tvoji za-
slugi kot zmagovalci poslušali slovensko 
himno, in vsi, ki si nam bil velik mentor in 
vzornik.«
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PRODAMO AVTO KIA CEED KARAVAN
Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite prodaja 
službeno vozilo Kia Ceed karavan – letnik 2012.
Avto ima bencinski motor 1.6l prostornine, avtomatski men-
jalnik in ročico za ročno upravljanje. Zelo dobro ohranjen avto 
ima prevoženih 129.000 kilometrov in je redno vzdrževan pri 
pooblaščenem serviserju Kia motors v BTC-ju v Ljubljani. Cena – 
6.200 € - dodatne informacije - ZŠIS-POK 01 5300-893. Ogled je 
možen po predhodni najavi.

MOTOMED
Ugodno prodam napravo za razgibavanje 
rok in nog. Kontakt: 040 / 851 397

PRODAJA SE
Volkswagen PASSAT Vari-
ant,  letnik 2014, 1.6 TDI, 
oprema biznis, zimsko 
opremljen in zelo lepo 
ohranjen. Prevoženih ima 
170.000 km. 
Cena: 11.000 EUR    
Kontakt: spetko1@gmail.
com

PEUGEOT 1007, PRILAGOJEN ZA TETRAPLE-
GIKA
Predelava vključuje:
• vgrajene električno ročne komande za upravl-
janje zavore in plina ter ročka na volanu
• vgrajen voznikov vrtljivi električni sedež
• glasovni ukazi (hupe ...)
• prilagojen vžig avta
+ 4 zimske gume na platiščih

Pokličite prodajalca na 041 689 113, lahko pa 
preberete več na avto.net.

INVALIDSKA STOPNIŠČNA PLOŠČAD
Proizvajalec: EP-ELEVATORI PREMONTATI, Italija
Tip: RO TIrbingo
Letnik: 2006
Nosilnost: 225 kg
Št. oseb: 1
Napetost: 220 V
Informacije: 031 639 807 (Grega)

OGLASI
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UMRLI
Črtomir KOŠNIK, član DP Gorenjske,  
rojen 8. 11. 1944

Slavko GALUN, član DP Podravja,  
rojen 2. 5. 1955

Frančiška BLAGUS, članica DP ljubljanske pokrajine, 
rojena 2. 3. 1933

Stanislav STRAMEC, član DP Koroške, rojen  
21. 10. 1953

Janez TRDINA, član DP Gorenjske,  
rojen 26. 5. 1970

ZAPUSTIL NAS JE PHILIP McCABE

Svetovna čebelarska skupnost je v oktobru izgubila predsednika. Po hudi bolezni je za vedno odšel 
predsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondie, Phillip McCabe. Bil je velik človek in velik 

prijatelj Slovenije.

V ogromnem mozaiku prijateljev s celega sveta je tudi kamenček Zveze paraplegikov Slovenije. 
Predsednik Apimondie Philip McCabe je namreč 11. marca 2017 prvi podpisal Listino o zavezi 

vključevanja invalidov v delo s čebelami. Naslednji dan se je udeležil ustanovitve Čebelarske sekcije invalidov na 
vozičkih in drugih invalidov v Semiču ter vsakemu našemu čebelarju ob stisku roke čestital in izročil značko Api-

mondie. Ob ustanovitvi združenja čebelarjev na vozičkih in ob odprtju učnega čebelnjaka v majhni Sloveniji je bil 
navdušen, zato je vest kot vzoren primer širil po svetu.  

Neprecenljiv je tudi njegov prispevek pri svetovnem dnevu čebel, saj je bil ključen podpornik projekta v Apimondii 
od leta 2014 dalje.

Zveza paraplegikov Slovenije

Iz silne sle tostranstva,
brez sanj, ki strah rode,
zahvalimo božanstva,

katerakoli že,
da čas se vsem izteka,

da smrt skonča človeka,
da najbolj trudna reka

izlije se nekje …
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JANIJU V SLOVO

Pride čas, ko se moramo za vedno posloviti od nekoga, ki smo ga poznali, se z njim družili, delali in prijateljevali. Nekoga, ki 
smo ga imeli zares radi. In danes se – mnogo prezgodaj – poslavljamo od tebe, dragi Jani.

V naše društvo si se včlanil po prometni nesreči leta 1989. Skoraj tri desetletja si aktivno sodeloval pri dejavnostih društva. 
Z mnogo našimi člani si stkal iskreno prijateljstvo. Bil si poln pozitivne energije in elana in skupaj smo izvedli marsikateri 
dobrodelni projekt. Kamor koli smo se podali skupaj, si s svojo dobro voljo, ki ti je nikoli ni primanjkovalo, polepšal naše 
druženje. Za vsakega od nas si si vzel čas, vedno si bil pripravljen poslušati in tudi pomagati. Krasili so te poštenost, pri-

jaznost, dobrosrčnost, socialni čut in umirjenost. S teboj se ni dalo niti skregati.
Aktivno si deloval pri Zvezi paraplegikov Slovenije in v Evropski zvezi paraplegikov, kjer si s svojim znanjem in voljo 

pomagal širiti zavest o življenju in delu paraplegikov. Osebno ali preko različnih projektov si skrbel za aktivno vključevanje 
paraplegikov v družbo. 

Toliko lepih in nepozabnih trenutkov nas veže, naj omenim samo Pineto, Semič, Pacug, pikniki pri tebi doma, evropska 
tekmovanja v košarki ter še mnoga srečanja. Toliko je lepih zgodb, da si jih bomo še dolgo pripovedovali.

Kljub temu da si kot mladenič postal paraplegik, si se z življenjem pogumno soočil. Do nedavnega si bil redno zaposlen, 
polno aktiven v društvu, v Zvezi paraplegikov ter  na športnem področju, kjer si igral košarko na invalidskih vozičkih za 

reprezentanco Slovenije in kot najpomembnejše, ustvaril si si ljubečo družino, ki te je dopolnjevala.
Nobena beseda tolažbe ne more v teh trenutkih izbrisati bolečine tvojim domačim. Bolečino bo omilil čas, lepi spomini 

nate pa bodo ostali za vedno.

Barbara, Larisa in Matej, ob boleči izgubi vam kot predsednik Društva paraplegikov Slovenije in kot prijatelj izrekam  
iskreno sožalje. 

Svoje misli pa bi strnil z nekaj verzi:

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,

odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

Ne bomo tožili, ker si odšel.
Hvaležni bomo, ker si bil.

Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel,
tvoj obraz v spominu nam večno bo živel.

Na svidenje, Jani, se srečamo tam nekje za mavrico.

Peter Robnik

Besedam slovesa se pridružuje Zveza paraplegikov Slovenije.



78

[   RAZVEDRILO   ]

Pri vsaki številki so navedeni trije odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in  črko, ki je pri njem, vpišite v lik z ustrezno številko. Vse 
črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor. 

1. Kdo je avtor glasbe za film Cvetje v  
 jeseni?
A  Borut Lesjak 
P  Bojan Adamič
O  Urban Koder 

2. V kakšnem odnosu je moški do   
 otrok svojih staršev?
B  brat
C  bratranec
T  stric

3. Strah pred neurjem je:
A  brontofobija
B  penterofobija
R  glosofobija

4. Najvišja gora je:
Č  Špik
K  Jalovec
V  Grintovec

5. Kdo je skladatelj opere Figarova   
 svatba?
G  Wolfang Amadeus Mozart
I  Giusseppe Verdi
L  Joseph Haydn

6. Kaj označuje IBU  lastnost pri pivu?
F količino slada
T grenkost
Z količino alkohola

7. Rekorder ljubljanskega maratona je:
H  Kenijec
Ž  Somalec
M  Etiopijec

8. Iz katere drame je citat: Biti ali ne  
 biti, to je zdaj vprašanje?
Z  Hamlet
J  Othello
O  Kralj Lear 

9. Kdo je dobitnik letošnjega   
 Borštnikovega prstana?
Č  Jurij Souček
E  Janez Škof
L  Igor  Samobor

10. Katera žival je medved?
N  dromedar
O  ozelot
J  baribal

11. Kje je likovna galerija Avgusta   
 Černigoja?
A  v Izoli
D  v Lipici
S  v Kamniku

12. V kateri besedi se skriva morska  
 riba?
I  v karbonatu
T  v rastlinjaku
Ž  v jeklenki

13. Katero jezero ni slano?
Š  Balhaško
M  Aralsko
R  Bajkalsko

14. Kateri je najmlajši slovenski igralec?
L  Jurij Zrnec
E  Bojan Emeršič
V  Matjaž Javšnik

15. Glasbena oznaka za hitro,veselo je:
U  presto
S  allegro
P  moderato

16. Drugo ime za vranični prisad je:
B  diareja
Č  antraks  
V  ikterus
                  

KVIZ ZA RAZVEDRILO 44

Rešitev kviza iz 154. številke:  

KO BI MLADI VEDEL, STARI MOGEL, 
LENUH HOTEL, BI SE ČUDEŽI GODILI

Albin Rožman

Zveza paraplegikov Slovenije 
ima vzpostavljen in ustrezno 

vzdrževan sistem, ki izpolnjuje 
zahteve dokumenta 

NVO – standard kakovosti 
2008.
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Slišim, da poslej nič več ne bo, kot je 
bilo. Medtem ko je »oberšef« za tre-
nutek odložil delo v rodni deželici 

in se posvetil vsakoletnemu vzdrževanju 
srčnih vezi s kolegi iz bivših republik onkraj 
južnih meja ter se odpravil na vsakoletni 
»Balkantour«, se je hiška iz kart v domino 
efektu počasi sesula sama vase. Temu se 
strokovno reče implozija. Bog pomagaj 
tistemu, ki se takrat znajde znotraj nje.
   Ste že slišali za angleški izraz »What goes 
around, comes around«? Za vas imam še 
eno strokovno razlago, ki sem jo našel 
na Wikipediji, gre pa takole: »Človekova 
dejanja, dobra ali slaba, bodo pogosto 
pustila iste posledice temu človeku.« Ali 
pa, če povem po naše, da bo razumljivo 
za vse, ki še niso preklopili iz srbohrvaško 

govorečega nazaj v rodno: »Sve se vrača, 
sve se plača!« No, pa smo tam, krog je 
sklenjen, bumerang je nazaj, pa »oberšef« 
zdaj že tudi. Kaj pa zdaj? Ja, nič, kot po 
navadi. Sezone je konec, zima trka in 
slišim že prve para in tetraplegične vzk-
like groze ob nenadnem padcu tem-
peratur. No, tetriči, nič ne skrbite! Nič vas 
ne bo zeblo, saj vam strokovne delavke z 
vročično vnemo pripravljajo prvo izdajo 
izvedbe Zakona o osebni asistenci. Pa 
srečno s tem! Slišal sem namreč, da niti 
člani glavnega štaba ne razumejo več, kaj 
to pomeni. Sem pa prepričan, da bo vsaj 
za vaše »tazadne« dobro poskrbljeno, za 
njihove je že.
   Sem pa slišal tudi, da se po kuloarjih 
zelo govori o nekom, ki živi v pravljični 

deželi cvička, da je ujel še zadnji sončen, 
topel dan za praznovanje. In sem šel. Kam 
sprašujete? Ja, na praznovanje vendar. 
Dolgoletni funkcionar ZPS in paraolimpi-
jski dobitnik medalj je praznoval sedmi 
križ življenja in pet križev kot paraplegik 
v zelo številni družbi sorodnikov, sode-
lavcev iz lokalnega društva, paraolimpi-
jskega komiteja in trenerjev, predstavnik-
ov URI-SOČA, Soča – oprema, ministrstva 
za šport, kolegov – športnikov in številnih 
drugih. Ob tem osebnem dogodku, za 
katerega ni »šparal«, pa mu je pogled 
nehote uhajal k vratom. Le koga ali kaj je 
iskal? Ja, seveda, pogrešal je predstavnike 
svoje matične – nacionalne organizacije 
paraplegikov. Slavljenec, ali nisi vedel? 
Balkantour!

Kuloarno oko

ŠPIK 
Vse vidi, vse sliši, predvidi, razmisli in šele nato razkrije …

ZAHVALA

Spoštovane bralke in bralci Paraplegika,

vsem, ki ste prispevali prostovoljne prispevke preko 
položnice, katera spremlja vsako izdajo glasila, se v 
imenu Zveze paraplegikov Slovenije najlepše zah-
valjujem. Zagotavljam Vam, da smo vse donacije 
zbrane na ta način smotrno porabili za izboljšanje 
kvalitete življenja naših članic in članov skozi pro-

grame, ki jih izvajamo na Zvezi. Sporočam Vam, da 
bomo tudi v prihodnje odgovorno ravnali z vašimi 

prostovoljnimi prispevki. 

Vsem Vam, ki se odločate za nesebično pomoč 
naši organizaciji, želimo miren in doživet Božič, 
ponosno praznovanje Dneva samostojnosti in 

enotnosti v Novem letu 2019 pa veliko zdravja in 
osebne sreče.

 
Zveza paraplegikov Slovenije

Dane KASTELIC
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KRIŽANKA

Pravilno geslo pošljite do 20. februarja 2019 po pošti na naslov:
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.

Nagrajenci križanke iz 154. številke:

1. Cvetka POZDEREC, Ul. dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota 
2. Viktor BERGLEZ, Jakopičeva ulica 7, 1000 Ljubljana 
3. Marija PAVLIN, Šmarješka cesta 53, 8000 Novo mesto

REŠITEV IZ ŠT. 154:  
EVROPSKO PRVENSTVO V BILJARDU

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
TROPSKI 
SADEŽ 

 

AZIJSKA 
DRŽAVA Z  

 GL. MESTOM 
MASKAT 

 

DENARNI 
ZAVOD Z 
VELIKIM 

KAPITALOM 

 

 
  HERCEGOVEC 

 

ITALIJANSKI 
MOTOCIKL. 

DIRKAČ 
- VALENTINO 

 

VODNI 
    GLODAVEC Z 

PLOŠČATIM 
REPOM 

     

 
GRENKI 
ZELIŠČNI 

LIKER 

     

 
PLANOTA 

NA 
VIPAVSKEM 

     

4. RIMSKI 
KRALJ    

 

SEVER  
RIM. BOGI- 

NJA JEZE 
 

LITER 

 
15. ČRKA 

SLOVENSKE 
ABECEDE 

 
 

  SIMBOL ZA 
 DUŠIK  

 

 

ZAHOD  
 

 
MOŠKI 

POTOMEC 

 
 

  NEKDANJI 
AM. BOKSAR 
 MUHAMMAD 

   
DUHOVNIK. 
OBLAČILO, 
KORETELJ 

  CIMA, KLICA, 
 POGANJEK NATRIJ 

 
SOZVOČJE 
TONOV, 
SOZVOK 

     
 

AZIJSKA 
DRŽAVA Z 

 GL. MESTOM 
TEHERAN 

    
                       

                  

 
LISTNATO 

DREVO 

     PRITR- 
DILNICA    

       AMPER  
RIMSKA 

500 
ORANJE 
(ZAST.) 

 

 
ZAPORA 

       SIMBOL 
ZA KISIK  

  

 EGIPČANSKA 
BOGINJA 

PRAVICE IN 
RESNICE 

 

100 M² 

 
16. ČRKA 

SLOVENSKE 
ABECEDE 

   KRALJ 
  ŽIVALI    

 

SLOVENSKI 
KIPAR 

- STANE 
 (1931-2011) 

    AVTO. OZN. 
BELGIJE  

 

 
NAJVEČJA 
PUŠČAVA 
NA SVETU 

 

  LOJZE 
 SLAK 

TEKOČI 
RAČUN 

ČASOVNA ENOTA 
DVANAJSTIH MESECEV     NUŠA 

ROJS     SVETA GORA 
      V GRČIJI     

PRVOTNI PREBIVALCI 
DANAŠNJE ITALIJE 

HOTEL V 
RADENCIH 

MARKO 
SEVER 

 

OTOK V 
JADRAN- 

SKEM 
MORJU 

        MANJŠE JE- 
  ZERO V ČADU    PRIBITEK 

NA CENO 
BLAGA 

     
 

KOVINSKI 
SPOJ DOBA, VEK 

 
 

TONA 
   YU OBVEŠĆE- 

  VAL. SLUŽBA 
 

    
 

  GRADBENI 
  MATERIAL 

      
 OBLIKA 

 SOCVETJA 
  OTOK ČARO- 
  VNICE KIRKE 

 

AMERIŠKI 
FILMSKI 
IGRALEC 
- PACINO 

  SIMBOL ZA 
VANADIJ  

 

DARILO    
    

    

 
JUPITROV 
SATELIT 

AVTO. OZN. 
ZA ČAČAK   

 

TALE, 
TOTI 

 

GRŠKA 
ČRKA 

 

VALENTIN 
VODNIK 

 

PALMA Z 
VELIKIMI 
LISTI IZ 

KITAJSKE 

        
 

        TRSKA     
 

RIMSKA 
50 

SLOV. FILM. 
IGRALKA 

- IDA 
KRAVANJA 

       
 

ŽENSKA, 
KI SE  

UKVARJA 
Z LOVOM 

     

 
ESTRIH - gradbeni material, gladka tla iz ilovice, malte, mavca, cementa, zdrobljene opeke. 
JARM - Stane, slovenski kipar, grafik in pedagog, * 31. oktober 1931, Osilnica, † 1. oktober 2011, Kočevje. 
LATANIJA - palma z zelo velikimi listi iz južne Kitajske. 
MAAT - egipčanska boginja pravice in resnice, Rajeva hči. 
ROKET - duhovnikovo kratko belo obredno oblačilo, koretelj. 
ROSSI - Valentino, italijanski motociklistični dirkač, 16. februar 1979, Urbino, Italija. 


