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OBVESTILO!   
ČE ŽELITE, DA VAM OBVESTILA IN/ALI GLASILO PARAPLEGIK POŠILJAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI, NAM TO SPOROČITE  
NA E-NASLOV: info@zveza-paraplegikov.si

13 Boris Šuštaršič izvoljen v državni svet RS 
Borut Sever, univ. dipl. iur.

Volilni zbor volilnega telesa za izvolitev člana državnega sveta je na podlagi kandidature, vložene s strani več inva-
lidskih organizacij ob soglasni podpori zbora članic Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), 
za člana državnega sveta – predstavnika za področje socialnega varstva – izvolil Borisa Šuštaršič.

14 Kako lahko (kot tetraplegik) najbolj enostavno upravljam računalnik?
asist. dr. Mojca Debeljak

Na URI-Soča, v Domu IRIS, svetujejo ljudem tudi glede lažje uporabe računalnika, tablice in pametnega telefona. 
V prispevku je predstavljen splošen pregled rešitev, ki bodo morda vam ali komu bližnjemu omogočile lažje in 
hitrejše upravljanje računalnika z operacijskim sistemom Windows 10.

20 Rane zaradi pritiska, Pogovor s prim. dr. Cirilom Trillerjem, dr. med. 
Barbara Slaček

Asist. prim. ciril Triller, dr. med., je specialist splošne kirurgije, ki je svojo kariero posvetil raziskovanju, preventivi, 
zdravljenju in oskrbi kroničnih ran, med katere nedvomno sodijo tudi razjede zaradi pritiska. Dr. Triller ravno v tem 
času izvaja delavnice – predavanja na temo preventive in zdravljenja v naših društvih paraplegikov po Sloveniji. 
Vsebina, ki jo predava, je za paraplegike in tetraplegike izredno pomembna, zato smo jo zapisali kot intervju.

35 Celjski grofi, KAR ME OVIRA – ME MOTIVIRA
Aleš Povše

To je ime projekta, s katerim namerava Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske zbrati sredstva za novo 
kombinirano vozilo. Uradno se je akcija zbiranja sredstev pričela na otvoritvenem dogodku 22. novembra v cITY 
centru celje s tiskovno konferenco, na kateri je bil projekt predstavljen. Akciji se še vedno lahko pridružite tudi 
vi, če na 1919 pošljete SMS VOZIM5 in s tem prispevate sredstva za nakup novega prilagojenega kombiniranega 
vozila za DP jugozahodne Štajerske.

60 EPINT 2017, Laško
Jože Globokar

V Laškem je od 26. septembra do 5. oktobra 2017 potekalo evropsko prvenstvo  EPINT 2017 v namiznem tenisu 
za športnike invalide. V športni dvorani Tri lilije se je za naslove evropskih prvakov pomerilo okrog 290 igralk in 
igralcev iz 31 evropskih držav. V slovenskih nastopih sta najboljši rezultat v ekipnem tekmovanju z nehvaležnim 
četrtim mestom dosegli Andreja Dolinar in Barbara Meglič, Bojan Lukežič in Primož Kancler pa sta prav tako v 
ekipnem tekmovanju prišla do četrtfinala.

62 Dvakrat srebro v Bangkoku  
Jože Globokar

Na svetovnem pokalu, ki je od 4. do 11. novembra 2017 potekal v Bangkoku, je slovenska reprezentanca osvojila 
dve srebrni medalji. Legenda med našimi strelci, Franc Pinter, je srebrno medaljo osvojil v disciplini zračna puška 
stoje, Franček Gorazd Tiršek pa se mu je z enakim odličjem pridružil v disciplini zračna puška leže. Naša uspešna 
ekipa v skupini SH2, ki na tekmah svetovnega pokala posega po prvih mestih, zaradi odsotnosti Pevčeve in Pa-
vlina tokrat ni nastopila.

71 Obnovitvena rehabilitacija v letu 2018 v Domu paraplegikov Pacug
Jana Rožaj

Dom paraplegikov d. o. o. ponuja članom Zveze paraplegikov Slovenije skupinsko obnovitveno rehabilitacijo. 
Gostom nudijo individualno obravnavo, ki zajema: masaže, protibolečinske terapije, razgibavanja s terapevtom, 
skupinsko telovadbo, motomed, stojko, savno in osvežitev v bazenu z morsko vodo in še mnogo več. V določenih 
terminih za goste zagotavljajo tudi 24-urno nego in oskrbo.

[ VSEBINA ]
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[   UVODNEBESEDE   ]

Dane Kastelic | Kolumna predsednika

Spoštovane članice in člani ter 
ostali bralci Paraplegika!
Zaključuje se leto 2017, ki je bilo za našo organizacijo in lokalna društva več ali manj v ustaljenih tirnicah, 
tako v programskem delu kot v fazi rednih nadzorov pristojnih institucij.

Žal ugotavljam, da uvedba do-
datnega davka na srečke v letu 
2013 in posledično manjši priliv 

finančnih sredstev v FIHO iz koncesijskih 
dajatev Loterije Slovenije že krepko na-
jeda izvajanje posebnih socialnih pro-
gramov in delovanje naše organizacije 
in društev. Takratni minister za finance je 
zagotavljal, da je ukrep zaradi katastro-
falnega položaja javnih financ kot po-
sledica recesije začasen, zato je sedaj 
že skrajni čas, da se 10-odstotni davek ob 
nakupu srečke ukine. Posledično bi imela 
fundacija FIHO boljši finančni položaj, kar 
bi pomenilo, da bi lahko del sredstev na-
menili za naložbe, ki so osnova za izvajanje 
naših posebnih socialnih programov. Tako 
pa lahko njihove akcije le nemo sprem-
ljamo in društva moralno podpiramo, 
ko po Sloveniji zbirajo finančna sredstva 
za prilagojena kombinirana vozila, ki so 
osnovno sredstvo za izvajanje progra-
ma prevoz paraplegikov, tetraplegikov 
in ostalih invalidov, za katere izvajamo 
prevoze, saj jim te osnovne dobrine, ki 
nam je kratena zaradi uporabe invalid-
skega vozička za premagovanje razdalj, 
ne zagotavlja predvsem medkrajevni 
javni prevoz. Kar naenkrat postaja več 
kot očitno, da storitev, ki bi jo morala 
zagotavljati država zaradi izenačevanja 
možnosti invalidov z ostalimi državljani, 
postaja breme nevladnega sektorja in 
dobrodelnost slovenskih državljanov in 
posameznih občin. Država pa v domači 
konjunkturi prihodkov v proračun, 
doma in v Evropi, paradira s predvide-
nim presežkom v proračunu za 2018 in 
to v nekem segmentu tudi na račun in-
validov. Naj izpostavim, da je slovenska 
država preko razpisa ministrstva za delo 
že sofinancirala tudi voznike za prevoz 
invalidov s prilagojenimi vozili in ga pred 
leti iz nam neznanega vzroka brez argu-

mentov kar na lepem ukinila. Trenutno 
ne vem, ali so ta dejanja v zadnjem 
času tudi s pomočjo novega vodstva na 
FIHO (predsednik sveta je predstavnik 
finančnega ministrstva) sistemska dis-
kriminacija gibalno oviranih invalidov 
ali so ta dejanja že priprava na brezčasni 
vesoljski prevoz, ki ga je v davni pretek-
losti s potovanjem na Luno že opisoval 
francoski romanopisec Jules Verne. če 
ta moja domneva drži, sem kar malo 
ponosen, da bomo »paraplegiki first«! A 
slutnja se mi nagiba k prvi domnevi. 
    Ker pri meni upanje umre zadnje, 
močno upam, da se bo to stanje v pri-
hodnosti spremenilo, saj smo invalidi po 
petih letih abstinence od odločujočih 
političnih sfer dobili svojega predstavni-
ka v Državnem svetu Republike Sloveni-
je. Od 12. decembra naprej funkcijo 
državnega svetnika opravlja gospod 
Boris Šuštaršič. Pri opravljanju odgo-
vornega poslanstva mu želim, da bi pri 
zagovarjanju pravic za slovenske in-
valide imel veliko uspeha v naše skupno 
dobro in blaginjo državljanov, ki imajo 
kakršno koli invalidnost.
    V decembru se je konstituiral tudi Svet 
za invalide Republike Slovenije, prejšnjemu 
je potekel mandat 28. oktobra 2017, vendar 
so na ministrstvu za delo potrebovali skoraj 
mesec in pol, da je bil 13. 10. 2017 priprav-
ljeni sklep 21. 11. 2017 s strani ministrice 
podpisan. Res je, da čas terja svoje, mislim pa, 
da taka nonšalantnost do invalidov ni pri- 
merna in ni v skladu s podpisano Kon-
vencijo OZN o pravicah invalidov. Svetu 
za invalide RS želim čim prejšnjo samosto-
jnost, ki bo tudi v skladu s členom 33/2 
predmetne Konvencije, saj ima ta status 
mednarodne pogodbe, ki jo je država 
Slovenija kot podpisnica davnega leta 
2008, dolžna spoštovati.  
    Drage članice in člani, v letu, ki pri-

haja, bo tudi na zvezi nekaj personal-
nih sprememb. Najprej se nam bo po 
porodniški odsotnosti pridružila Hana, 
ki jo je nadomeščal Andrej, svoj status 
pa bo spremenil tudi arhitekt Matjaž. 
Vsi, ki smo kakorkoli in kadarkoli potre-
bovali njegov nasvet ali pomoč, ga 
bomo pogrešali. Prepričan sem, da bo 
njegovo bogato znanje nam in tistim, ki 
bodo še prišli v naše vrste, v omejenem 
obsegu še vedno na voljo. Matjaž, v im-
enu našega članstva in društev ter sode-
lavcev se ti za tvoj prispevek pri odprav-
ljanju arhitekturnih ovir v slovenskem 
prostoru iskreno zahvaljujem. HVALA!  

Spoštovane bralke in bralci glasila 
Paraplegik, ob koncu leta 2017 
vsem izrekam iskreno zahvalo za 
podporo in sodelovanje. Posebno 
bi se ob tej priliki rad zahvalil vsem 
sodelavcem na zvezi in v društvih 
paraplegikov, kajti brez vas ne 
bi bilo uresničenih številnih akcij 
in drobnih del v skupno dobro. 
Ogromno Vas je, ki ste nam stali ob 
strani pri uresničevanju našega po-
slanstva, se z nami veselili uspehov 
in nas bodrili pri neuspehu. Hvala 
vsem in vsakemu posebej.

Vsem Vam želim, da bi v teh zad-
njih dneh letošnjega leta v krogu 
svojih najdražjih doživeli lep, miren 
in blagoslovljen božič. Želim vam 
ponosno praznovanje dneva samo-
stojnosti in enotnosti, v novem letu 
pa Vam želim veliko zdravja, miru, 
osebne sreče in da se vam izpolnijo 
vse tihe želje, ki jih gojite.

S R E Č N O !!!
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[   UVODNEBESEDE   ]

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 2017

Ob tej priložnosti potekajo aktivnosti Evropske unije pod geslom:
“Evropski dan invalidov - “Smo državljani EU”

Vsi smo ljudje in vsi moramo imeti enake pravice v Evropski uniji za katero smo se sami odločili in v kateri živimo, 
da bo enako dostopna vsem nam, njenim državljanom, da bomo imeli možnosti in pravice do enakovrednega 

življenja, participacije v družbi, lastnega ustvarjanja ter osebnega razvoja in dolžnosti, ki iz tega izhajajo.

Svet za invalide Republike Slovenije je v svojem prvem štiriletnem obdobju uresničeval svoje poslanstvo, ki ga 
zahteva Konvencija o pravicah invalidov v svojem 33/2 členu, ter kot neodvisno telo velikokrat opozarjal pristo-
jne vladne organe in druge institucije na nepravilnosti ter dajal pobude za spremembe na predlagane zakone 

ali druge pravne določbe. Ravno tako je spremljal uresničevanje Akcijskega programa za invalide 2014 -2021, se 
poglobil v realizacijo in želel pojasnila pristojnih organov in vse to z namenom omogočiti invalidom dostojnejše 

življenje, v katerem bodo kot enakopravni člani družbe uresničevali svoje cilje in želje.

Zavedamo se, da je za uspešno delo potrebno sodelovanje z vsemi akterji, tako invalidskimi organizacijami, stroko-
vnimi institucijami in nenazadnje tudi vladnimi organi, ker bomo le tako lahko pravilno in zadovoljivo usklajevali 

in uresničevali željo po življenju invalidov brez diskriminacije, da bodo imeli resnične možnosti za uresničevanje in 
doseganje svoji ciljev. 

Ključnega pomena pri zagotavljanju uresničevanja ciljev vseh invalidov sta dostopnost in sodelovanje, saj brez 
dostopnosti sodelovanje ni mogoče. V skladu s tem je namen Sveta za invalide Republike Slovenije spodbujati 
odpravljanje vseh vrst ovir, s katerimi se srečujejo invalidi, kot so ovire v grajenem okolju, prometu, informacijski 

in komunikacijski tehnologiji in storitvah. Invalidi in njihove družine morajo imeti možnost, da lahko pod enakimi 
pogoji kot drugi ljudje sodelujejo na vseh ravneh družbenega in gospodarskega življenja. Imeti morajo možnost 
uveljavljati državljanske pravice, vključno s pravico do svobode gibanja, o izbiri kraja in načina življenja, ter popol-

nega dostopa do kulturnih, prostočasnih in športnih dejavnosti.

Svet za invalide Republike Slovenije bo tudi v svojem novem mandatu stremel in deloval v smeri enakih možnosti 
in enake obravnave vseh invalidov in naj se sliši njih glas in njihova moč pri soustvarjanju Slovenije in Evropske 

unije, saj bomo le skupaj lahko uspešno delovali v pravo smer in uresničevali ter uresničili načela Evropske unije. 

Svet za invalide Republike Slovenije
ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembra 2017,

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

                                                                                       
Svet za invalide Republike Slovenije
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[   DELOZVEZE   ]

Uredništvo | Strokovni sodelavec Matjaž Planinc u. d. i. a.

ZDRAV, VEDER IN SREČEN OSTANI …
Dvaintrideset let. Lepo število let je Matjaž Planinc oddelal pri Zvezi Paraplegikov. S svojo strokovnostjo, an-
gažiranostjo, poklicno vnemo in znanjem je pozorno bdel nad izvajanjem programa Prebivanje in prilagajanje 
okolja ter načrtoval in nadziral nakupe, gradnje in vzdrževanje vseh nepremičnin v lasti Zveze in Društev para-
plegikov. Sledi le še zaslužena upokojitev. Matjaž, hvala ti za ves doprinos, želimo ti mirne in zdrave upokojenske 
dni v krogu najdražjih.

Takole je orisal svojo poklicno 
pot pri Zvezi paraplegikov 
Slovenije:

»Angažiranje arhitekta za dolgoročno 
sodelovanje v invalidski organizaciji 
je bilo v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja velika posebnost. Energija pa 
je bila do te mere odločilna, da sta obe  
strani združili interes-organizirani inva-
lidi zaradi nujnosti izboljševanja bi-
valnih pogojev v grajenem okolju in 
arhitekt zaradi strokovnega izziva ukre-
pov v deficitarnem segmentu arhitek-
turne stroke.
  Iz te osnovne ideje izhaja dejstvo, da 
je bilo vse delovanje “velik projekt”, se-
stavljen iz množice pragmatičnih ukre-
pov za doseganje boljše humanosti 
v arhitekturi. Delčki v mozaiku del in 
nalog predstavljajo vse tisto, kar človek 
posameznik prvenstveno pričakuje 
v grajenem okolju – enakovredne 
možnosti za neodvisno življenje, ne 
glede na njegove psihofizične sposob-
nosti.
  Poleg mnogih rešitev individualnega 

bivalnega okolja članic in članov Zveze 
paraplegikov Slovenije in drugih in-
validskih organizacij, se lahko kot pa-
ket projektov imenujeta dva sklopa 
načrtovanih objektov: pridobitev 
delovno bivalnih prostorov društev 
paraplegikov na devetih lokacijah ter 
objektov za počitnikovanje in izvajanje 
obnovitvene rehabilitacije.
    Profesionalni izziv so mi predstavljali 
uspešno izpeljani večji projekti, npr. ob-
jektov društev v Novem mestu in Murski 
Soboti. Operativno vodenje projekta in 
nadzor gradnje je itak moja prioriteta, 
ki pomeni strokovno zadoščenje, ko je 
projekt izveden funkcionalno, kvalitet-
no, stroškovno racionalno in pregledno 
ter v dogovorjenem roku. Nastanitveni 
objekt Doma paraplegikov v Pacugu je 
bil tak izrazit pozitiven primer, škoda je 
le, da v zgodovini nastajanja tega kom-
pleksa takratni akterji gradnje niso izva-
jali vseh zapovedi o kvaliteti in stroških. 
    Znano je, da je bila gradnja Doma 
paraplegikov na morju zgodovinski in 
strateški projekt Zveze ter, da je real-

iziran kompleks šele na četrti lokaciji. 
Lokacije Fiesa, Pineta in Lazaret, so bile 
v svojih obdobjih aktualne, a žal so bile 
ob vseh naporih za realizacijo “višje 
sile«, t. j. negativni urbanistični pogoji, 
močnejše. 
    Iz tega obdobja neštetih sestankov 
izhaja tudi zabavna anekdota: Za prvo 
lokacijo v Fiesi, leta 1988, so bili intere-
senti za pridobitev počitniških kapaci-
tet pri novogradnjah v Fiesi tudi drugi 
pomembni sistemi, npr. Slovenske 

Kam le vsa pretekla so izginila leta,
ko v našo sredino si prvič prišel?

Saj komaj si dobro se z delom ogrel,
znoja zadnja kaplja je iz tebe izžeta.

Tretjino življenja preživljal si z nami,
neutrudno si gnal se za skupni uspeh,

s sodelavci delal si z ramo ob rami,
lenobo imel za naglavni si greh.

Bil delavec si zanesljiv in lojalen,
si se veseliti in šaliti znal,

do svojih sodelavcev požrtvovalen,
ki truda vloženega ni obžaloval.

Vzpodbudo in vzgled si dajal vsem ostalim,
za nas si bil mentor, prijatelj in brat.
V imenu vseh se ti iskreno zahvalim,
ker z nami izkušnje menjaval si rad.

Z odhodom bo tvojim nastala praznina,
ki lep čas se še zapolnila ne bo.

A upamo vsaj, da v tvoj žep pokojnina
obilno in redno pritekala bo!

Zdrav, veder in srečen ostani, kolega,
ohrani svoj blag in prijazen nasmeh!

Ob tvojem odhodu vsak v roke ti sega,
vse dobro želi ti na tvojih poteh!
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[   DELOZVEZE   ]

VPLAČILA V DOBRO ZVEZE ZDAJ BREZ PROVIZIJE
S Pošte Slovenije d. o. o. so sporočili, da ste vsi, ki želite izvesti vplačila v dobro naše organizacije, 
Zveze paraplegikov Slovenije (prejemnik nakazila), ki so namenjena zbiranju prostovoljnih prispe-
vkov, na TRR št. SI56 0317 0100 1146 571,
OPROŠČENI PLAČILA VPLAČNINE (provizije), vendar le v primeru, da so nakazila vplačana preko 
njih.
Vplačila so možna od 10. novembra 2017 dalje do preklica.
Vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki boste to možnost izkoristili in prispevali sredstva za nemoteno 
izvajanje posebnih socialnih programov Zveze paraplegikov Slovenije v dobro naših članov.

železnice. Skupina potencialnih inves-
titorjev je na rednih sestankih usklaje-
vala projekt in tako smo dobili v stari 
pisarni na Zvezi kratko telefonsko infor-
macijo in zabeležko, da je naslednji se-
stanek v  Piranu, na žG, na Moše Pijade 
ulici. Lojze Cesar je bil zelo prizadeven 
član in s svojim rumenim mercedesom 
glavni prevoznik na službenih vožnjah. 
In se peljemo določenega dne zopet 
v Piran, nekje na črnem kalu pa po 
raznih temah pogovorov- zadrega- 
kam gremo pravzaprav danes? V Piran, 
ulica Moše Pijade? Saj to ni v Piranu, 
ampak žG v Ljubljani! Lojze cesar pa 
dobrodušno- “vozi miško nazaj v  Lj.” No, 
sestanek smo zamudili samo za pol ure 

in ni bilo nič odločilno ...
    Ob vseh teh “materializiranih” projek-
tih pa moram izpostaviti permanentne 
ukrepe in prizadevanja za izboljševanje 
sistemske zakonodaje na področju 
gradnje brez arhitekturnih ovir. Po treh 
desetletjih od prvega pravilnika (in 
potem še dveh do danes) je tik pred 
zdajci epilog urejene in pozitivne za-
konodaje. Sprejeta sta že kvaliteten 
standard, nov gradbeni zakon in po 
novem letu še dodelan Pravilnik o uni-
verzalni gradnji. Na tej osnovi bodo 
morali vsi udeleženci pri gradnji ob-
jektov izvajati takšne ukrepe, ki bodo 
invalide in vse funkcionalno ovirane 
ljudi spontano vključevali v družbeno 

skupnost.
    V mojem dolgem obdobju dela na 
Zvezi paraplegikov Slovenije je bila 
tudi kar množica sodelavcev. Nekateri 
smo skupaj kar četrt stoletja in lepo 
je pomisliti, da ni bilo nikoli omembe 
vrednih nesporazumov. V zadnjih letih 
je še posebno prijetna navada jutran-
jih kavic in čajev ob izmenjavi dnevnih 
novic in načrtov. Zato želim mlajšim 
sodelavkam in sodelavcem še veliko 
prijetnih in ne stresnih dogodkov na 
službenih mestih, z znano in prever-
jeno empatijo do vseh v organizaciji. Pa 
srečno do upokojitvenega cilja!« 

Lep pozdrav, Matjaž

DOM PARAPLEGIKOV V SEMIČU – BELA KRAJINA 
Med belokranjskimi goricami se nahaja Dom paraplegikov, ki je primeren za 

družinski oddih, zaključene družbe ter šolske in podobne ekskurzije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacije vsak delovnik med 7. in 15. uro. 
info@zveza-paraplegikov.si 

ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com 
Tel: 01 43 27 138, GSM: 051 618 803 
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Barbara Slaček | Sprejem pri predsedniku Republike Slovenije

3. DECEMBER – MEDNARODNI DAN INVALIDOV
Ob 25. mednarodnem dnevu invalidov so predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, predsednik Državnega 
zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez, in predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, prvi pone-
deljek v decembru gostili tradicionalni sprejem za predstavnike invalidskih organizacij.

V imenu Zveze paraplegikov 
Slovenije so se slovesnega spre-
jema udeležili: predsednik zveze 

Dane Kastelic, predsednica skupščine 
zveze Mirjam Kanalec in Barbara 
Slaček. V kristalni dvorani predsedniške 
palače so se zbrali še številni drugi pred-
stavniki invalidov in invalidskih organi-
zacij.
V uvodu sprejema je zbrane, z dih 
jemajočim in na trenutke zasanjanim 
igranjem kitare, pod mentorstvom prof. 
Antona Črnuglja, pogrela dijakinja lju-
bljanskega Konservatorija za glasbo in 
balet, Maja Kralj.
V svojem govoru, ki je tokrat vsem 
zbranim vlil nekoliko več upanja, kot 
smo bili tega vajeni v preteklih letih, je 
predsednik Borut Pahor med drugim 
poudaril: »Pomembno je zavedanje, da 
je invalidna oseba enakopravni in enako-
vredni člen družbe, ki ima enake pravice 
kot vsi drugi, da v njej sodeluje. Da bi se 
tako zavedanje okrepilo in temu prila-
godilo tudi ravnanje družbe in držav, so 
Združeni narodi leta 1992 razglasili 3. de-
cember za mednarodni dan invalidov.
In nadaljeval: »Prejšnji mesec sem se 
srečal s predstavniki invalidskih organi-
zacij, združenih v Nacionalni svet inva-
lidskih organizacij Slovenije, kjer ste me 
seznanili z vašimi pogledi na posamezna 
vprašanja vašega življenja in dela. V zad-
njih dveh mesecih sem prejel tudi več 
pisem različnih invalidskih organizacij in 
posameznikov, v katerih opozarjate na 
različne probleme, med drugim tudi na 

slab socialni položaj. Zato sem se odločil, 
da danes spregovorim o tem.
Večini invalidov zdravje ne dopušča, 
da bi delali, zato so povsem odvisni od 
državne pomoči. Ta je premajhna, da bi 
invalidom lahko zagotovila kakovostno 
življenje. Skoraj 65 odstotkov tistih, ki so 
se morali invalidsko upokojiti, bi zgolj z 
lastnimi sredstvi živelo pod pragom tve-
ganja revščine. Tudi povprečna invalidska 
pokojnina znaša manj, kot je prag tve-
ganja revščine.
Minimalna invalidska pokojnina ni 
določena, zato tisti, ki so se invalidsko 
upokojili zelo zgodaj, prejemajo zelo 
nizko pokojnino. Država sicer invalidom 
omogoča pridobitev varstvenega do-
datka, vendar bi bilo veliko enostavneje 
določiti minimalno invalidsko pokojnino.
Obstaja tudi skupina invalidov, ki invalid-
ske pokojnine nimajo. Njihovi prejemki, ki 

jim jih država nameni, so relativno skrom-
ni, nekateri pa so se znašli v položaju, da jih 
sploh niso deležni in so odvisni predvsem 
od svojcev, invalidskih in humanitarnih or-
ganizacij. Varčevalni ukrepi države v času 
krize so nekatere invalidske in socialne 
prejemke realno znižali, zato je prav, da se 
preveri, ali je potrebno in mogoče višine 
teh prejemkov določiti na novo.«
Ob koncu je vsem zbranim zaželel mirne, 
prijetne in pravljične prihajajoče praznike.
Besedo je prevzel Predsednik NSIOS Boris 
Šuštaršič, ki se je v imenu slovenskih in-
validov predsednikom zahvalil za sprejem 
ter pozdravil Pahorjeve besede kot zavezo 
k skupnemu dialogu pri pripravi sistem-
skih rešitev za odpravljanje navedenih 
stisk socialno najšibkejših državljanov – in-
validov. Na koncu je izpostavil še tri konk-
retne zadeve, ki terjajo posluh in pomoč 
vseh treh predsednikov.

[   MREŽENJE   ]

V sproščenem pogovoru s predsednikom države. (Foto: Tomaž Demšar)

Invalidi predstavljamo največjo manjšinsko skupino na svetu. Po podatkih Svetovne zdravstvene organi-
zacije naj bi na svetu živela več kot milijarda ljudi z različno obliko invalidnosti ali drugo obliko gibalne 
oviranosti. Število se povečuje, predvsem zaradi staranja prebivalstva in pogostejšega obolevanja za 
kroničnimi boleznimi. Med prebivalci Evropske unije je invalid vsak šesti, gibalno oviranih pa naj bi bilo 
kar 40 odstotkov. V Sloveniji ocenjujejo, da je med 160 in 170 tisoč invalidov, poleg teh pa še okoli 230.000 
bolnikov z dolgotrajnimi boleznimi.
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Borut Sever, NSIOS | Srečanje predstavnikov invalidskih organizacij s predsedniškimi kandidati

Srečanje s predsedniškimi kandidati
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je pred volitvami za predsednika RS organiziral srečanja s 
predsedniškimi kandidati. Našemu pozivu so se odzvali aktualni in novoizvoljeni predsednik Borut Pahor, Marjan 
Šarec, Romana Tomc, Ljudmila Novak in Angela Likovič, Andrej Šiško in Maja Makovec Brenčič sta se opravi-
čila, Boris Popovič in Suzana Lara Krause pa se na naše povabilo nista odzvala.

S predsedniškimi kandidati smo na 
treh različnih srečanjih (srečanja 
smo v predvolilnem času prila-

gajali njihovim precej zasedenim 
urnikom), ki smo jih organizirali na 
URI-Soča, izmenjali mnenja o aktualnih 
zadevah, predvsem pa smo jih seznani-
li s problemi, s katerimi se srečujemo 
invalidi, in sicer s tistimi, ki izhajajo iz 
neizvajanja oziroma pomanjkljivega 
izvajanja konvencije o pravicah inva-
lidov. Pri tem smo izpostavili področje 
enakosti in nediskriminacije, dosto-
pnosti (fizičnega okolja, informacijskih, 
komunikacijskih in drugih storitev), 
dela in zaposlovanja (kvotni sistem ...), 
samostojnega življenja in vključenosti, 
ozaveščanja, obveznosti temeljitega 
posvetovanja z invalidi, izostanka ne-
odvisnega telesa za spremljanje izva-
janja konvencije in druge.
 Posebej smo opozorili na izos-
tanek celostne strategije invalidske-
ga varstva, neupoštevanje odločb 
Ustavnega sodišča, dostopnost volišč, 
onemogočanje participacije invalidov 
pri delu Fundacije za financiranje in-
validskih in humanitarnih organizacij, 
zanikanje naše identitete v delu in 
dokumentih naše države ter drugje, 
onemogočanje sodelovanja invalidov 

v političnem in javnem življenju, pred-
vsem z onemogočanjem potrebne 
pravne subjektivitete Nacionalnega 
sveta invalidskih organizacij Slovenije, 
naše izključevanje iz zakonodaje, pred-
vsem pa na pomanjkanje kompetent-
nega vodenja invalidske politike s pris-
tojnih ministrstev in organov v sestavi 
ter s tem tudi izostanek primernega 
sogovornika invalidom in njihovim 
predstavnikom.
    Na srečanju so posamezna stališča v 
zadevi podali tudi kandidati, prisotni pa 
so imeli v nadaljevanju možnost poda-
janja vprašanj.
    Kandidati so na srečanju izkazali ra-
zumevanje za naše težave in nam pri 
tem izrazili podporo pri reševanju nave-
dene problematike ter polni uveljavitvi 
Konvencije o pravicah invalidov. Naj 
dodamo, da je novoizvoljeni predsed-
nik Borut Pahor, tedaj še predsedniški 
kandidat, obljubil, da se bo po nastopu 
novega mandata srečal s predstavniki 

invalidskih organizacij, da nam v skladu 
s svojimi pristojnostmi ponudi pomoč 
pri konkretnem reševanju posameznih 
težav.

[   MREŽENJE   ]

Predsedniški kandidati so se z invalidi 
srečali na treh različnih srečanjih na URI-
Soča. (Foto: arhiv NSIOS)

Pet kandidatov se je na vabilo odzvalo, dva sta se opravičila, dva pa se nista odzvala. 
(Foto: spletni vir)

Besede niso 
talismani. Toda 

vsaka stvar se lahko 
spremeni v poezijo, 

če se je dotakne 
prava beseda.

"Roberta Juarroza"
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Stojan Rozman | 10. Festival drugačnosti

SKUPAJ ZA MIR: SPOŠTOVANJE, VARNOST IN 
DOSTOJANSTVO ZA VSE! (2. DEL)
V petek, 8. septembra, se je v Slovenj Gradcu začel deseti Festival drugačnosti. Prireditev je vodil Stojan Roz-
man, organizator festivala iz Društva paraplegikov Koroške. Zaradi slabega vremena in odsotnosti nekaterih 
akterjev so bile določene prireditve v sklopu festivala prestavljene na kasnejši datum, zato vam o teh dogodkih 
poročamo tokrat.

    S ciljem, da izvemo čim več o načinih 
izboljšanja dostopnosti do javnih 
ustanov, smo skupaj z Mestno občino 
Slovenj Gradec in Zavodom Dostop 
v sredo, 27. septembra, organizirali 
delavnico »čutim prostor«. S ciljem 
spodbuditi empatijo in razmišljanje 
odgovornih o tem, kaj pomeni dosto-
pnost, ponuditi konkretne napotke in 
literaturo o primernih in neprimernih 
rešitvah. 
 Večina ljudi si pod »dostopnost 
ustanov« predstavlja samo to, da so 
dostopne z invalidskimi vozički. Zelo 
malo ljudi pa pozna težave, s katerimi 
se srečujejo slepi in slabovidni, gluhi in 
naglušni, ljudje z motnjo v duševnem 
razvoju, z motnjami branja itd. De-
lavnica je bila izvedena tako, da se je 
predavalo o dobrih in slabih rešitvah 
dostopnosti, vmes pa so se vključile so-
predavateljice: Zavod Dostop Andreja 
Albreht, Zavod za gluhe in naglušne 
Ljubljana Dea Černe, Zavod za slepo in 

slabovidno mladino Slovenije oz. cent-
er IRIS Sara Češarek, ki so z zgodbami 
in s praktičnim prikazom pripomočkov 
orisovale, kakšne težave imajo ljudje z 
različnimi okvarami. 
  Delavnice so se, poleg župana Občine 
Slovenj Gradec in vodje skupne 
občinske uprave, udeležili še ostali za-

posleni na mestni občini iz oddelkov za 
prostor, promet in investicije; zaposleni 
v javnih zavodih in javnih ustanovah ter 
društvih. Z željo dobrega in pravilnega 
načrtovanja, ki mu pogojuje pozna-
vanje, kaj je ovira za invalida, se bodo 
ti odgovorni še naprej spoznavali s to 
tematiko na takšnih delavnicah.

    Kulturni dom Slovenj Gradec je v sklo-
pu 10. Festivala drugačnosti v sredo, 27. 
septembra, gostil gledališko predstavo 
»Gledališča slepih in slabovidnih Nas-
meh«, ki se je novembra 1996 rodilo 
iz poguma tistih, ki v ljudeh vidijo kaj 
več kot zunanjo lupino, ki se jim upajo 
približati in jim podati roko. 
   Gledališče je edinstveno v Sloveniji. 
Združuje slepe in slabovidne gledališke 
ustvarjalce iz vseh koncev naše dežele. 
Sestavlja ga okoli 30 igralcev, spremlje-

valcev in strokovnih delavcev, ki se ob 
koncih tedna nagnetejo na in pod oder, 
ter študirajo, se smejejo in ustvarjajo 
like, predstave, dogodke. Scene v pred-
stavah so običajne, takšne, kot morajo 
biti, nič posebej prilagojene slepim ig-
ralcem. Toda pomemben je denimo 
rob preproge, ob zaznavi katerega slepi 
natančno ve, da je štiri korake od stola. če 
slepi igra videčega, ne sme tipati po odru, 
ampak točno zagrabiti kljuko na vratih in 
znati pogledati soigralca naravnost v oči.

   Gledališka igra »KAKO NAPREJ?« so 
izseki iz vsakodnevnega življenja ljudi 
–  omnibus življenjskih utrinkov –  ki 
so prav taki kot mi. In vi. Znajdejo se v 
situacijah, ki jih poznamo tudi mi. In vi. 
Dogodki so prav taki, kot se dogajajo 
nam. Ali vam. Različni, a vsak s svojo 
kvaliteto. Hahljajoči, jokajoči, poskočni, 
umirjeni, poredni, romantični, osebni, 
kritični, predrzni, drzni, pozitivni in tako 
naprej in tako naprej. Prepustili smo se 
jim. In – uživali! Nismo šteli prizorov, mi 

ČUTIM PROSTOR

GLEDALIŠČE SLEPIH IN SLABOVIDNIH – NASMEH

Praktični prikaz, kaj pomeni dostopnost za vse. (Foto: arhiv društva DPK)

[   MREŽENJE   ]



11

   Za zaključek 10. Festivala drugačnosti 
smo v petek, 27. septembra, v knjižnici  
K. Meška pripravili Okroglo mizo »Boj 
za pravice«, na kateri so se predstavile 
borke za pravice invalidov: dr. Jasna 
Murgel, asist. dr. Simona Gerenčer 
Pegan in Julijana Kralj, opravičila 
se je Elena Pečarič. Julijana Kralj se je 
predstavila zelo podrobno in živopisno. 
Vsem nam je privabila nasmešek na lica, 
ko je pripovedovala zgodbo o pismu 
maršalu Titu. Je soustanoviteljica in 
predsednica Društva gibalno oviranih 
invalidov Slovenije VIZIJA, avtorica knjig 
»Za lepše in prijaznejše življenje s para-
plegijo in tetraplegijo« in »čar stekla«, 
raziskave »Raziskava nasilja nad gibalno 
oviranimi ženskami«, avtorica poseb-
nega socialnega programa »Nasilje 
nad gibalno oviranimi osebami« ter 
pobudnica ustanovitve varnega stano-
vanja »Hiša zaupanja«.  Sedaj poslanka v 
državnem zboru, dr. Jasna Murgel, sicer 
pa pravnica in sodnica; mama dvojčkov 
s posebnimi potrebami je, z namenom 
olajšati iskanje potrebnih informacij, 
napisala priročnik Vodnik po pravicah 
otrok s posebnimi potrebami in bila 
predlagateljica Zakona o celostni zgod-
nji obravnavi predšolskih otrok s poseb-
nimi potrebami. Borka »iz plemenitosti« 
je asist. dr. Simona Gerenčer Pegan, ki je 
doktorirala na Fakulteti za socialno delo, 
je tolmačica slovenskega znakovnega 
jezika, tolmačica za gluhoslepe, super-
vizorka na področju socialnega varstva, 
članica Sveta za slovenski znakovni jezik, 
asistentka na Fakulteti za socialno delo, 
soustanoviteljica, sekretarka in stroko-
vna vodja Društva gluhoslepih Slovenije 
DLAN, avtorica znanstvenih monografij 
Osebe z gluhoslepoto in načini spora-
zumevanja ter Ljudje z gluhoslepoto 
v Sloveniji. Njeno srčno predanost, ki 
presega meje službene dolžnosti, smo 
začutili skozi opis stisk ljudi z gluhosle-
poto. 
   Skozi pet sklopov tem je vodil Sto-
jan Rozman iz Društva paraplegikov 

Koroške. Po predstavitvi gostij, njihove-
ga dela in poslanstva, smo se dotaknili 
uresničevanja, izvedbe in razvoja idej, 
dela skozi društva in sistem. Zanimivo 
je bilo poslušati, kako so premagovale 
ovire, podale nekaj napotkov, kako jih 
premagati, se pri tem dotaknile stanja 
zakonodaje, kako kaj posodobiti; pred-
stavile so svoje projekte, dosežke – 
posebno tiste, ki so spremenili zakonod-
ajo ter tiste, ki to še bodo. V debato se 
je izredno informativno, spodbudno in 
konstruktivno vključila tudi namestnica 
varuhinje človekovih pravic, dr. Korneli-
ja Marzel. Varuh že več let terja ureditev 
subvencioniranja prevozov za invalidne 
študente, opozarja na nujne razumne 
prilagoditve študijskega procesa zanje. 
Tudi na področju stanovanjskih razmerij 
je ključnega pomena sprejeti popravke 
zakonodaje v smeri enakih možnosti 
za pridobitev neprofitnega stanovanja 
v najem, pereča je tudi problematika 
invalidnih zaposlenih, ki naj bi, tako po 
mednarodnih aktih kot nacionalni za-
konodaji, bili varovana kategorija, ven-
dar praksa pogosto kaže drugače. 
   Sogovornice so bile kritične glede 
odnosa države in družbe do invalidov 
ter vseh ostalih s posebnimi potrebami. 
Nasilje nad njimi je pogosto neodkrito, 
družba ga ne obsoja, še posebej so iz-
postavljene ženske in starejši invalidi. 
    Stanje se sicer izboljšuje, sprejeti so 

bili nekateri pomembni predpisi, kot 
so predvsem Zakon o varstvu pred dis-
kriminacijo, Zakon o osebni asistenci, 
Zakon o celostni obravnavi predšolskih 
otrok s posebnimi potrebami. Manjkajo 
pa še številni podzakonski predpisi, ki bi 
jih država morala čim prej sprejeti. Vsi 
ljudje smo enaki, zato smo kot družba 
odgovorni, da poskrbimo za pravice in 
potrebe tistih, ki sami tega ne zmorejo. 
Dostojanstvo vsakega posameznika je 
pri tem izrednega pomena, gre namreč 
za temeljno človekovo pravico in pod-
stav vseh ostalih pravic, so bili enotni 
udeleženci dogodka.
    Gostje so si za naprej zaželele: Julija-
na Kralj za več razumevanja, spoznanja 
problema nasilja nad invalidi; dovolj 
denarne podpore programu, da lahko 
zaposlijo strokovno pomoč in nudijo us-
trezno pomoč vsem potrebnim. Jasna 
Murgel, da pomaga strokovno in po-
slansko spremeniti še kakšen predpis ali 
zakon, ki bi uredil pravice mater otrok s 
posebnimi potrebami in seveda otrok 
samih. Simona Gerenčer Pegan pa, da 
se prizna pravica do jezika za gluhos-
lepe, da informacije pridejo do staršev 
otrok z gluhoslepoto ter da se prepozna 
starostna gluhoslepota in da napiše 
še kakšno knjigo. Aplavz, poklon tem 
ženskam, tem humanitarkam in želja, 
da dobijo v bojih, ki jih bijejo, čim več 
pomoči in posluha.

BOJ ZA PRAVICE

(z leve) Julijana Kralj, dr. Jasna Murgel in asist. dr. Simona Gerenčer Pegan (Foto: arhiv 
društva DPK)

bi še … pa še … če pa t’k paše. Naslovi 
prizorov: Pica, Poizkus, Zamenjani vlogi, 
Skrivnost, Avdicija in Slovo.
   Torej, kako naprej? Kdo ve? Nihče? 
Brez skrbi, tudi oni ne – ali pač? Saj to 
je vendar čar življenja. Ni res? Nikoli ne 

vemo, kako, ampak pomembno je, da 
gremo naprej. Naprej, v nove dni, nove 
dogodivščine, s pravimi ljudmi. 
   Igrali so: Anja Hočevar (Anja, Petra, 
Sanja, Dolores), Irena Temlin (mama, 
Sanda, babica, Antea), Mia Koritnik 

(Staša, Asta), Dada Strle (natakarica), 
Dario Vogrič (Zvone, Borut) in Luka 
Pavlin (Marko, oče).
    Kako naprej? Oni vedo – z nasme-
hom NAPREJ!

[   MREŽENJE   ]



12

dr. Aleksandra Tabaj in Črtomir Bitenc, URI- Soča | Kartica ugodnosti za invalide

ZAKLJUČEK PROJEKTA EU KARTICA 
UGODNOSTI ZA INVALIDE
V septembru se je zaključil 20 mesecev trajajoči projekt EU kartica ugodnosti za invalide, katerega nosilec je 
bilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, partner pa Nacionalni svet invalidskih 
organizacij; Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo (URI-Soča) je pri projektu sodeloval kot evalvator 
projektnih aktivnosti.

Cilj projekta je bil invalidom 
omogočiti enotnejšo obravnavo 
in specifične ugodnosti v domači 

državi in drugih državah EU (zaen- 
krat je ugodnosti možno koristiti poleg 
Slovenije še v Belgiji, na cipru, v Estoniji, 
na Finskem, v Italiji, na Malti in v Romu-
niji), predvsem ko gre za dostopnost 
prometa, turizma, umetnosti in kulture, 
športa in izobraževanja. Rezultati projekta 
so spletna baza ponudnikov ugodnosti 
(http://www.invalidska-kartica.si) in mo-
bilna aplikacija (nalaganje preko spletnih 
strani iTunes ali Google Play) ter izdelana 
EU kartica ugodnosti za invalide, za ka-
tero lahko invalidi zaprosijo na upravnih 
enotah. V omenjeni bazi se trenutno sicer 
nahaja približno 190 ponudnikov ugod-
nosti.
    Kot evalvator projekta smo ob koncu 
projekta (v avgustu in septembru) iz-
vedli 6 srečanj fokusnih skupin s pred-
stavniki različnih invalidskih organi-
zacij (Medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj, 
Društvo študentov invalidov Sloveni-
je, Društvo gluhoslepih Slovenije 
DLAN, Društvo distrofikov Slovenije, 
Medobčinsko društvo invalidov občin 
Litija in Šmartno pri Litiji in Zveza sožitje 
– zveza društev za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem razvoju Slovenije,       
Društvo Sožitje Ljubljana). Poleg njih smo 
anketirali strokovne delavce upravnih 
enot (100 % odzivnost) in ponudnike 
ugodnosti (46 % odzivnost).
    Iz dobljenih podatkov upravnih enot 
smo ugotovili, da je bilo od začetka izda-
janja kartice ob koncu julija do konca av-
gusta (ko smo izvajali evalvacijo) število 
izdanih odločb 2.487 in le majhen delež 
invalidov (0,80 %) je prejel negativno 

odločbo. Večinoma so postopki za prido-
bitev kartice trajali do pet delovnih dni. 
Glede na odgovore ponudnikov ugod-
nosti smo ugotovili, da je večina mikro in 
malih delodajalcev (ki zaposlujejo do 50 
zaposlenih), javnih zavodov ter da v kar 
polovici primerov ne zaposlujejo inva-
lidov. Največ ugodnosti je na področju 
umetnosti in kulture. Analiza s srečanj 
fokusnih skupin je pokazala, da so bili v 
fazi evalvacije v mnogih primerih še pre-
malo informirani o projektu, vendar pa ga 
tisti, ki ga poznajo oziroma kartico celo že 
imajo, pozdravljajo, saj projekt omogoča 
večjo vključenost in večjo aktivnost in-
validov, s čimer pomembno prispeva k 
dvigu kakovosti življenja invalidov.
    Ob zaključku projekta smo 28. novem-
bra na Univerzitetnem rehabilitacijskem 
inštitutu Republike Slovenije – Soča or-
ganizirali dogodek, namenjen promociji 
EU kartice za invalide. Med več kot 70 
udeleženci so bili predstavniki invalid-
skih organizacij, izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije, ponudniki ugodnosti v 
okviru EU kartice za invalide, strokovni 

delavci upravnih enot in našega inštituta. 
Srečanja se je udeležil glavni tajnik Na-
cionalnega sveta invalidskih organi-
zacij, Goran Kustura, ki je udeležence 
pozdravil in predstavil projekt. Evalvacijo 
projekta sva predstavila Aleksandra 
Tabaj in Črtomir Bitenc. Po pred-
stavitvi smo odgovarjali na vprašanja o 
kartici. Udeleženci so imeli nekaj novih 
predlogov glede kartice, tako glede 
ciljne populacije (širjenje kriterijev glede 
upravičencev v zakonodaji) kot tudi 
vključitve novih ponudnikov ugodnosti 
v bazo. Izmenjava informacij je bila ko-
ristna tudi za vse udeležence, saj bodo 
novi predlogi še dodatno prispevali k 
pozitivnim izkušnjam vseh deležnikov v 
procesu pridobivanja in uporabe EU kar-
tice ugodnosti za invalide.

[   MREŽENJE   ]

Posvet je obiskalo več kot sedemdeset udeležencev (Foto: arhiv URI- Soča)
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[   STROKOVNO   ]

Borut Sever, univ. dipl. iur, Pravna služba NSIOS | Volitve v državni svet

BORIS ŠUŠTARŠIČ IZVOLJEN V DRŽAVNI SVET RS 
V četrtek 23. 11. 2017 je bil na volitvah za člana Državnega sveta – predstavnika za področje socialnega 
varstva izvoljen Boris Šuštaršič.

V olilni zbor volilnega telesa za iz-
volitev člana Državnega sveta je 
na podlagi kandidature, vložene 

s strani večih invalidskih organizacij ob 
soglasni podpori zbora članic Nacio-
nalnega sveta invalidskih organizacij 
Slovenije (NSIOS), za člana Državnega 
sveta – predstavnika za področje social-
nega varstva izvolil Borisa Šuštaršiča.
   Boris Šuštaršič bo po mnenju NSIOS 
in vključenih članic učinkovito zastopal 
interese socialnega varstva v širšem 
smislu in je v preteklosti izkazal sposob-
nost povezovanja različnih interesnih 
skupin in uživa ugled v strokovni in širši 
javnosti.
    Zaradi svojega poznavanja različnih 
področij socialnega varstva in vpetosti 
v povezane procese, bo ob napovedih 
številnih reform, predlogov nacional-
nih strategij in sprememb zakonodaje, 
lahko uspešno zastopal interese so-
cialnega varstva in stališča strokovne 
javnosti, predvsem pa potrebe uporab-
nikov storitev socialnega varstva.
    Verjamemo, da bo pri svojem delu 
ob ostalih nalogah, ki jih bo oprav-
ljal kot član Državnega sveta, zasto-
pal pomembno število organizacij s 
področja socialnega varstva, pri tem 

pa tudi interese prek 118.000 invalidov, 
združenih v NSIOS in drugih.
    Zavzema se za dosledno varo-
vanje temeljnih človekovih pravic, 
s poudarkom na zaščiti socialno 
šibkih, še posebej v ranljivih skupinah 
prebivalstva, pri čemer vsa leta deluje 
v skladu s Kodeksom etičnih načel in 
veljavno zakonodajo na področju so-
cialnega varstva.
Njegovo preteklo delo kaže na sodelo-
vanje in povezovanje izvajalcev social-
no varstvene dejavnosti na področju 
socialnega varstva ter pomemben 
prispevek k razvoju strokovnega 
dela na področju socialnega varstva, 
vključujoč razvoj laičnega in prosto-
voljnega dela ob sodelovanju s stroko-
vno javnostjo na področju socialnega 
varstva, k čemer se zavezuje tudi v pri-
hodnje.
    Ima izkušnje z delom v Državnem 
svetu, kjer se je v treh mandatih redno 
udeleževal vseh sej, resno preučeval 
obravnavano gradivo, v sodelovanju 
s področnimi organizacijami in So-
cialno zbornico Slovenije pa pripravil 
tudi celo vrsto pobud, konkretnih 
predlogov za dopolnitev sistemske 
zakonodaje, postavljal vprašanja o ak-

tualnih zadevah in vedno zagovarjal 
stališča v korist ohranjanja in razvoja 
socialne države, kar bo nedvomno de-
lal tudi v sledečem mandatu.
    Pri tem se zavzema za ohranjevanje, 
nadaljnji razvoj oziroma smiselno modi- 
fikacijo socialne države, kateri je Re-
publika Slovenije zavezana po določilu 
2. člena ustave. Zaradi finančne 
krize v preteklih letih, ko so se krčile 
številne socialne pravice raznovrstnih 
družbenih skupin, bo dodatne napore 
vlagal tudi v to, da se te pravice ne 
samo ohranijo, temveč povrnejo, saj 
mnogim predstavljajo tisto socialno 
varnost, ki jim omogoča zadovoljevan-
je osnovnih življenjskih potreb in s tem 
osnovno kvaliteto življenja.
    Ima aktiven odnos do specifičnih 
potreb različnih socialno ogroženih 
in diskriminiranih skupin prebivalstva, 
ki so iz teh ali onih razlogov odrinjeni 
na družbeno obrobje. Ker pa je tudi 
kvaliteta življenja navedenih kategorij 
prebivalstva odvisna od ekonomske 
in tudi sicer družbene učinkovitosti 
najbolj produktivnega dela prebivals-
tva, ima pozitivni odnos prav tako do 
splošne regulacije delovnih pogojev za 
ekonomsko in socialno življenje celot-
nega prebivalstva, saj ni vseeno, kako je 
poskrbljeno za otroško varstvo, kakšne 
življenjske pogoje imajo mlade družine 
in ali je ekonomska oziroma socialna 
regulativa spodbudna za rojevanje 
otrok.
    Podpira razvoj socialnega dela s 
stališčem, da učinkovita socialna politi-
ka nima samo humanističnega naboja, 
temveč je hkrati tudi produkcijski faktor, 
ki omogoča višjo usposobljenost naše 
države za tekmovalnost na ekonom-
skih in drugih področjih v evropskih in 
širših mednarodnih prostorih.

ČESTITAMO K IZVOLITVI!
Zveza paraplegikov SlovenijeBorisu Šuštaršiču je zaupan še en mandat v Državnem svetu RS. (Foto: Tomaž Demšar)
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[   STROKOVNO   ]

asist. dr. Mojca Debeljak, dipl. inž. elektrotehnike, URI-Soča, Dom IRIS | Podporna tehnologija za tetraplegike

KAKO LAHKO (KOT TETRAPLEGIK) NAJBOLJ 
ENOSTAVNO UPRAVLJAM RAČUNALNIK?
Na URI-Soča v sklopu Subspecialistične ambulante za zahtevne tehnične pripomočke (oz. podporno tehno-
logijo), v Domu IRIS, svetujemo ljudem tudi glede lažje uporabe računalnika, tablice in pametnega telefona. V 
tem prispevku bom predstavila splošen pregled rešitev, ki bodo morda vam ali komu bližnjemu omogočile lažje 
in hitrejše upravljanje računalnika z operacijskim sistemom Windows 10.

  če začnemo pri nastavitvah, ki jih 
ima vsak uporabnik že na svojem 
računalniku, so izkušnje pokazale, da so 
najbolj uporabne:
a) »upravljanje z enojnim klikom« 
(nastavimo v Raziskovalcu, Pogled, 
Možnosti, Klikanje elementov, Odprem 

z enojnim klikom): celoten računalnik 
upravljamo z enojnim klikom, dvojne-
ga v celoti izpustimo;
b) »zaklepanje« (Nadzorna plošča, 
Središče za dostopnost, Lažja uporaba 
tipkovnice, Vklopi zaklepanje): da lahko 
namesto hkratnega pritiska kombinaci-

je tipk pritisnemo eno za drugo (velja 
za kombinacije tipk Shift, Alt, Alt Gr, ctrl 
z ostalimi tipkami) ter pri miški;
c)  »zaklep klika« (Nadzorna plošča, 
Miška, Vklopi zaklep klika), ki omogoča 
vlečenje ali označevanje brez hkratne-
ga držanja miškinega gumba.

    Obstaja več različnih nastavkov za tip-
kanje, ki se lahko nastavijo na dlan/roko 
ali se ga prime z ustnicami ali z zobmi; 
lahko so standardni ali narejeni po meri.
Za uporabnike vozičkov na elektromo-
torni pogon je pri nekaterih modelih 
možen brezžični vmesnik modri zob 
(angl. Bluetooth), ki omogoča upravl-
janje miškinega kazalca kar s komando 
vozička. 
 
    cenovno ugodna uporabna naprava 
za upravljanje računalnika za ljudi, ki 
imajo dobro kontrolo glave (brade), 
ustnic ali vsaj jezika, je tetramiška, kjer si 
uporabnik lahko izbere obliko in barvo 
nastavkov. Na njihovi spletni strani naj-

dete tudi primerjavo z drugimi alter-
nativnimi miškami, ki se jih upravlja z 

glavo ali z usti (http://tetramouse.com/
compare.html).

  Od kar nekaj uporabnikov v 
Sloveniji smo dobili pozitivne po-
vratne informacije za upravljanje z 
glavo preko kamere, kjer je največja 
prednost ta, da pred obrazom ni-
mamo nameščene nobene na- 
prave. Manj natančno je upravljanje 
z glavo s pomočjo navadne spletne 

kamere, ki ga omogočajo številne 
(brezplačne) aplikacije, npr. Enable 
Viacam (http://eviacam.sourceforge.
net/), cameraMouse (http://www.
cameramouse.org/), INOVATELL 
(http://inovatell.reabilitacija.lt/index-
sl.html) in druge. Bolj natančno pa 
je upravljanje miškinega kazalca s 

pomočjo posebne infrardeče (IR) 
kamere, ki sledi odsevniku (nalepki), 
nameščenemu na glavi (lahko na 
kapici s šiltom ali očalih), in s pre-
miki glave ustrezno premika miškin 
kazalec. cenovno ugodnejši, vendar 
po besedah slovenskih uporabnikov 
še vedno funkcionalen, je SmartNav 

NAJBOLJ UPORABNE IN ENOSTAVNE PROGRAMSKE REŠITVE

UPRAVLJANJE RAČUNALNIKA S TIPKANJEM

UPRAVLJANJE RAČUNALNIKA Z GLAVO PREKO KAMERE

Tetramiška, nameščena na nosilec, ki se jo upravlja z brado, ustnicami ali jezikom. (Foto: tetramouse.com)
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Upravljanje računalnika je možno tudi 
preko pametnega telefona ali tablice s 
pomočjo programa za oddaljen dostop 
(npr. TeamViewer). Nekateri ga uporablja-
jo tako, da imajo stojalo za telefon, ki ga 
namestijo blizu glave, in ga upravljajo z 
usti s pisalom za zaslon na dotik (ali z no-
som) ter gledajo kar v ekran računalnika. 
Nedavno so pri podjetjih Microsoft in 
Tobii objavili novico, da je možno ope-
racijski sistem Windows 10 z jesensko 
posodobitvijo (Fall creators Update) 
upravljati z očmi brez dodatnih pro-

gramov (https://blog.tobii.com/eye-
tracking-windows-upcoming-win-
dows-10-release-d17bf43f1aa9), tudi z 

nizkocenovnim sledilnikom za oči (angl. 
Eye tracker, https://tobiigaming.com/
eye-tracker-4c/).

Sledimo tudi novostim na področju 
upravljanja računalnika s pomočjo 
možganske in mišične aktivnosti (signal 
EEG in EoG), predstavnika nizkocenovnih 
naprav sta npr. EMOTIV Epoc+ in EMOTIV 
Insight (preizkusili smo ju tudi v Domu 
IRIS), vendar pa se v praksi za uprav-
ljanje računalnika nista izkazala kot zelo 
uporabna, saj je potrebno precej časa 
za namestitev in kalibracijo; pri Epoc+ je 
potrebno vlaženje elektrod in polnjenje 
baterij, pri novejšem modelu Insight pa 
so suhe elektrode po eni uri uporabe 
precej boleče za glavo (obstaja le ena 
velikost). Upravljanje preko mišične ak-
tivnosti je sicer lažje (npr. pomežik levo/
desno/obe, nasmeh, dvig obrvi itd.) in se 
ga uporabnik hitreje nauči, za upravljanje 
z miselnimi ukazi (npr. aktivacija, spros-
titev) pa proizvajalec priporoča osem ur 
učenja za en ukaz.

UPRAVLJANJE NA DALJAVO IN NA DOTIK

UPRAVLJANJE S POMOČJO MOŽGANSKE IN MIŠIČNE AKTIVNOSTI

Sledilnik za oči Tobii 4C, s katerim je mogoče upravljati računalnik z operacijskim sistemom Windows 10 in 
z jesensko posodobitvijo. (Foto: blog.tobii.com)

IR kamere, ki omogočajo natančno upravljanje miškinega kazalca z odsevnikom (nalepko), nameščeno na glavi (od leve proti desni: SmartNav (Foto: naturalpoint.
com/smartnav/products/4-at/), HeadMouse (Foto: orin.com/access/headmouse/) in Tracker PRO (Foto: ablenetinc.com/trackerpro))

od podjetja NaturalPoint. Podobni 
rešitvi z IR kamero in odsevnikom 
sta še Headmouse od Origin Instru-
ments in Tracker PRO od AbleNet.

EMOTIV Epoc+ (levo) in EMOTIV Insight (desno), napravi, ki omogočata upravljanje drugih naprav s 
pomočjo obrazne mimike, miselnih ukazov in izraženih čustev, primerjava na: https://www.emotiv.com/
comparison/. (Foto: emotiv.com)

Če bi se radi naročili na obravnavo, pri osebnem zdravniku zaprosite za napotnico za specialistični pregled pri 
fiziatru, s pripisom »za Dom IRIS« in jo pošljite na URI-Soča (Linhartova 51, 1000 Ljubljana). Dobrodošli.

[   STROKOVNO   ]
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NSIOS | Sprejet zakon o dajatvah na motorna vozila

DAJATVE NA MOTORNA VOZILA
Državni zbor je 20. septembra 2017 sprejel Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDAJMV), ki bo zamenjal 
obstoječi  Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP).

Zakon o dajatvah za motorna vozila 
v svojem 9. členu ureja dajatve za 
vozila za prevoz invalidov, materijo, 

ki jo je do sedaj v 7. členu (oprostitve 
plačila letne dajatve za vozila za prevoz 
invalidov) urejal Zakon o letni dajatvi za 
uporabo vozil v cestnem prometu. 
    NSIOS je skupaj s svojimi članicami v 
postopku sprejemanja zakona aktivno 

sodeloval, pri čemer je predlagatelj za-
kona upošteval večino predlogov in 
pripomb. Na pobudo NSIOS je v zakon 
umeščena višja enotna omejitev moči 
vozila – 150 kW, ki bo nadomestila dose-
danjo, vezano na prostornino motorja; 
vključitev vozil prirejenih za prevoz inva-
lidov na invalidskem vozičku brez ome-
jitve moči; možnost registracije vozila 

na upravičenčevega starša, zakonca 
ali zunajzakonskega partnerja, s kat-
erim živi na istem naslovu ter druge. 
    Oprostitev plačila letne dajatve se, kot 
do sedaj, uveljavlja pri upravni enoti, ozi-
roma nosilcu javnega pooblastila.
  Zakon je začel veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

(1) Oprostitev plačila letne dajatve se 
lahko uveljavi za osebna vozila z mo-
torjem moči do vključno 150 kW ter za 
osebna vozila, prirejena za prevoz oseb 
na invalidskem vozičku, pod pogojem, 
da se vozila iz tega odstavka uporabljajo 
za prevoz:

- oseb, pri katerih je ugotovljena naj-
manj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna 
invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi 
izgube, okvare ali paraliziranosti spod-
njih okončin ali medenice ugotovljena 
najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % 
vojna invalidnost;

- oseb, ki so popolnoma izgubile vid na 
obeh očesih;

- oseb z zmerno, težjo ali težko duševno 
ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim 
je priznana invalidnost po predpisih o 
družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb;

- otrok, ki potrebujejo posebno nego in 
varstvo do 18. leta starosti oziroma do 
26. leta starosti, če se šolajo.

(2) Oprostitev plačila letne dajatve po 
prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka 
se uveljavlja na podlagi odločbe, izdane 
na podlagi mnenja izvedenskega orga-
na Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije oziroma odločbe, 
izdane na podlagi predpisov o vojnih in-
validih, ob upoštevanju izvida in mnenja 
pristojne zdravniške komisije.

(3) Oprostitev plačila letne dajatve 
po tretji alineji prvega odstavka tega 
člena se za polnoletne osebe uveljav-
lja na podlagi odločbe o priznanem 
statusu invalida, v skladu s predpisi o 
družbenem varstvu telesno in duševno 
prizadetih oseb, za mladoletne osebe 
pa na podlagi odločbe pristojnega 
centra za socialno delo, izdane na pod-
lagi izvedenskega mnenja o razvrščanju 

otrok in mladostnikov z motnjami v tele-
snem in duševnem razvoju ali odločbe 
o usmeritvi, ki jo izda območna enota 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, 
izdane na podlagi strokovnega mnenja 
komisije za usmerjanje otrok s poseb-
nimi potrebami, iz katere je razvidno, da 
gre za invalida z zmerno, težjo ali težko 
duševno ali najtežjo telesno prizadeto-
stjo.

(4) Oprostitev plačila letne dajatve po 
četrti alineji prvega odstavka tega člena 
se uveljavlja na podlagi odločbe centra 
za socialno delo o priznanju dodatka 

BESEDILO 9. ČLENA ZAKONA O DAJATVAH ZA MOTORNA VOZILA

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem moči do 
vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku. 
(Foto: zavarovanjeavta.net)
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Najnovejši zakon s področja gradn-
je objektov je Gradbeni zakon, ki je 
bil v Uradnem listu RS, št. 61/2017, 
objavljen 2. novembra 2017.
    Zakon je postal veljaven s 17. no-
vembrom 2017. Glede zagotavljanja 
dostopnosti grajenega okolja za vse 
invalide in funkcionalno ovirane ose-
be je pomemben 22. člen. Vsebina 
tega člena je bila temeljito preverjana 
in dopolnjevana  na sestankih delovne 
skupine, v kateri so bili aktivni pred-
stavniki gibalno in senzorno oviranih 
invalidov. Gradbeni zakon in 22. člen 
sta osnova za Pravilnik o univerzalni 
gradnji in prilagoditvah objektov za 
potrebe funkcionalno oviranih oseb, 
ki je v zaključni fazi sprejemanja. Z 
zakonom, s pravilnikom in z že aktu-
alnim standardom SIST ISO 21542 bo 
področje dostopnega in funkcionalne-
ga grajenega okolja, ki bo omogočalo 
enake možnosti za vse uporabnike, 
dokončno urejeno.

22. člen zakona pravi:

(1) Univerzalna graditev in uporaba 
objektov vključuje:

- graditev in uporabo objektov, dosto-
pnih vsem ljudem, 

- graditev prilagodljivih objektov.

(2) Graditev in uporabo objektov, 
dostopnih vsem ljudem, ne glede na 
njihovo morebitno trajno ali začasno 

oviranost, pomeni projektiranje, grad-
njo in uporabo objektov na način, ki 
omogoča neoviran dostop do objektov 
in njihovo uporabo. Dostopi, prehodi, 
povezovalne poti, vrata ter vertikalne 
povezave (stopnice, klančine, osebna 
dvigala in druge mehanske dvižne na-
prave) morajo ljudem s posameznimi 
funkcionalnimi oviranostmi omogočati 
samostojno uporabo, opremljeni 
morajo biti s potrebno signalizacijo in 
opremo za nemoteno gibanje, komu-
nikacijo in orientacijo. Število parkirnih 
mest za invalide v bližini glavnega 
vhoda mora biti zadostno, če prostor-
ske možnosti to omogočajo pa morajo 
biti zagotovljena tudi parkirna mesta za 
uporabnike z otroškimi vozički.

(3) Graditev prilagodljivih objektov 
pomeni projektiranje in gradnjo na 
način, ki ne posega v izpolnjevanje 
drugih bistvenih zahtev in brez ne-
sorazmernih stroškov omogoča prila-
goditev objekta trajni ali začasni funk-
cionalni oviranosti uporabnikov.

(4) Na način iz drugega odstavka tega 
člena morajo biti projektirani, grajeni in 
se uporabljati:
- objekti v javni rabi ali deli objektov, ki 
so v javni rabi, 
- najmanj eno stanovanje na vsa-
kih deset stanovanj in skupni deli 
večstanovanjskih stavb z deset in več 
stanovanji.

SPREJET JE GRADBENI ZAKON

za nego otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo, v skladu z zakonom, 
ki ureja starševsko varstvo in družinske 
prejemke.

(5) Oprostitev plačila letne dajatve se 
lahko za polnoletne osebe uveljavlja za 
eno vozilo, registrirano na ime te osebe 
ali na njegovega starša, zakonca ali zu-
najzakonskega partnerja, s katerim živi 
na istem naslovu. Za osebe, ki jim je 
odvzeta poslovna sposobnost ali imajo 
podaljšano roditeljsko pravico, opros-
titev plačila letne dajatve za eno vozilo, 
registrirano na svoje ime, uveljavlja njen 

zakoniti zastopnik. Za mladoletne osebe 
iz tega člena oprostitev plačila letne da-
jatve za eno vozilo, registrirano na njeno 
ime ali na njenega starša, uveljavljajo 
njeni starši, pri katerih ima ta oseba stalno 
prebivališče. če je otrok zaupan v varst-
vo in vzgojo drugi osebi, s katero imata 
skupno stalno prebivališče, ta uveljavlja 
oprostitev plačila letne dajatve.

(6) Za uveljavljanje oprostitve plačila 
letne dajatve za vozilo, ki ga uporablja 
invalid na invalidskem vozičku, je po-
leg drugih dokazil iz tega člena treba 
priložiti še dokument Zavoda za zdravs-

tveno zavarovanje Slovenije o pravici do 
medicinskega pripomočka – invalidske-
ga vozička.

(7) Oprostitev plačila letne dajatve za 
invalidske organizacije se uveljavlja na 
podlagi potrdila o statusu invalidske 
organizacije, ki ga izda ministrstvo, pris-
tojno za invalide. Invalidska organizacija 
lahko uveljavlja oprostitev plačila letne 
dajatve za več osebnih vozil ne glede na 
omejitve iz prvega odstavka tega člena, 
ki se uporabljajo za prevoz oseb iz prve-
ga odstavka tega člena, in so registrirana 
na invalidsko organizacijo.

Še en korak bližje k univerzalno grajenemu prostoru. (Foto: delo.si)
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(5) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega 
odstavka zahtev iz drugega odstavka 
tega člena ni treba izpolnjevati objek-
tom na težko dostopnih krajih. Pri ho-
telskih in podobnih gostinskih stavbah 
ter drugih gostinskih stavbah za krat-
kotrajno nastanitev pa mora te zahteve 
izpolnjevati vsaj ena nastavitvena 
enota v stavbi z desetimi in več nasta-
nitvenimi enotami oziroma na vsakih 
dodatnih deset nastanitvenih enot vsaj 
ena nastavitvena enota.

(6) Na način iz tretjega odstavka tega 
člena morajo biti projektirane in gra-
jene stavbe, ki niso navedene v četrtem 
odstavku tega člena, razen industrijskih 
stavb in skladišč ter nestanovanjskih 
kmetijskih stavb.

(7) Občine lahko v dogovoru z 
reprezentativnimi invalidskimi or-
ganizacijami sprejmejo smernice za 
zagotavljanje dostopnosti, s katerimi 
določijo stopnjo prilagojenosti zu-

nanjih javnih površin, ne glede na 
zahteve o opremljenosti javnih površin 
določenih s tem zakonom.

(8) Za zagotavljanje univerzalne gra-
ditve in uporabe objektov, ki so že zgra-
jeni, lahko država ali lokalna skupnost 
za ta namen prispeva javna sredstva, 
kadar to presega finančne zmožnosti 
lastnika ali uporabnika objekta.

Pridobitev pravice in začetek 
izplačevanja dodatka za pomoč in 
postrežbo ter neizplačilo v primeru 
tujine (128. člen)

(1) Zavarovancu pripada pravica do 
dodatka za pomoč in postrežbo od 
dne, ko je nastala potreba po pomoči 
in postrežbi in traja, dokler je podana 
takšna potreba. Dodatek za pomoč 
in postrežbo se izplačuje od dneva 
nastanka potrebe, vendar največ od 
prvega dne naslednjega meseca po 
vložitvi zahteve in še za šest mesecev 
nazaj.

(2) Zavarovancu, ki je sklenil delov-
no razmerje kot slep ali je oslepel v 
času zavarovanja, pripada dodatek 

za pomoč in postrežbo od sklenitve 
delovnega razmerja oziroma od takrat, 
ko je oslepel, izplača pa se od prvega 
dne naslednjega meseca po vložitvi 
zahteve in še za šest mesecev nazaj.

(3) Določbe prejšnjega odstavka se 
smiselno uporabljajo tudi za nepo-
kretne zavarovance, ki jim je po tem 
zakonu zagotovljen dodatek za pomoč 
in postrežbo.

(4) Osebam iz petega odstavka 100. 
člena tega zakona gre dodatek za 
pomoč in postrežbo od naslednjega 
dne po vložitvi zahteve.

(5) Vse spremembe, ki vplivajo na 
višino in obseg pravice do dodatka 

za pomoč in postrežbo, učinkujejo od 
naslednjega dne po nastanku spre-
membe, vendar se novi znesek izplača 
največ od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi zahteve in še za šest 
mesecev nazaj.

(6) Dodatek za pomoč in postrežbo se 
ne izplačuje upravičencu za obdobje, ki 
ga je preživel v bolnišnici ali v kakšnem 
drugem stacionarnem zavodu, in sicer 
za čas nad šest mesecev takšne oskrbe.

(7) Dodatek za pomoč in postrežbo 
se ne izplačuje v času, ko upravičenec 
stalno prebiva v tujini, ne glede na to, 
ali ima v Republiki Sloveniji dovoljenje 
za stalno ali začasno prebivanje.

IZ ZAKONA ZPIZ-2
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Zveza paraplegikov Slovenije | Razjede zaradi pritiska (RZP)

AKTIVNOSTI ZVEZE OB ZAZNANEM 
PORASTU RZP MED ČLANI 
V letu 2017 smo med našim članstvom zaznali velik porast števila razjed zaradi pritiska (RZP). Nekatere so tako 
obsežne in kompleksne, da ogrožajo življenje. Take rane je potrebno čimprej in ustrezno sanirati z ustreznimi 
materiali za oskrbo kroničnih ran, ki so trenutno na voljo na slovenskem trgu. 

S pomočjo strokovnjaka s tega 
področja, asist. prim. Cirila 
Trillerja, dr. med., specialista 

kirurgije, smo prišli do spoznanja, da 
preležanine nastajajo predvsem zaradi 
slabe in neustrezne nege v domačem 
okolju in bolnišnicah, ki se zgodijo 
zaradi pritiska na kožni pokrov, kate-
rih para in tetraplegiki zaradi izpada 
senzibilitete ne moremo povsem nad-
zorovati. Razjeda zaradi pritiska pa je 
tudi sicer resen zdravstveni problem, 
ki osebi zmanjša kakovost življenja, 
in lahko resno ogrozi že sicer slabše 
zdravstveno stanje. Zveza paraplegikov 
Slovenije je začela v jesenskem času s 
prim. Trillerjem, ki v Splošni bolnišnici 
Murska Sobota vodi ambulanto za 
oskrbo kroničnih ran, preventivno 
akcijo seznanjanja članstva in svojcev 
o preventivnih ukrepih in morebitnem 
zdravljenju nastalih ran.
    Konec julija 2017 je Zveza paraple-
gikov na ministrico za zdravje Milojko 
Kolar Celarc naslovila dopis, v katerem 
je opozorila na pomanjkljivosti v sis-
temu, na slabšo oskrbo razjed v sloven-
skih zdravstvenih ustanovah in z željo o 
ustanovitvi centra za oskrbo kroničnih 
ran, saj menimo, da bi bilo smotrno in 
racionalno z ustreznimi strokovnjaki in 
opremo postaviti oddelek, ki bi se uk-
varjal izključno s to obliko zdravljenja, 
preventivnega delovanja ter usposa-
bljanja in izobraževanja medicinskega 
osebja. Hkrati pa so se za naše članstvo 
pričele intenzivne priprave za izvedbo 
simpozija na to perečo temo, v or-
ganizaciji Ministrstva za zdravje (Dam-
jan Jagodic) in Zveze paraplegikov 
Slovenije (Špela Šušteršič), ki naj bi 
bilo izvedeno 14. novembra na Brdu 
pri Kranju. Vendar ga je ministrstvo v 

zadnjem trenutku iz nam neznanega 
vzroka odpovedalo.
    Smo pa z Ministrstva za zdravje konec 
avgusta 2017 prejeli dopis, v katerem 
navajajo, da pojavnost razjed zaradi 
pritiska spremljajo, saj gre za kazalnik 
kakovosti, da pa je analiza zbranih po-
datkov še v teku in da nam je ne morejo 
posredovati oziroma teh podatkov že 
uporabiti za potrditev našega opažanja, 
da pa so v nekaterih bolnišnicah že 
pričele delovati koordinatorice zdravs-
tvene nege v oskrbi kroničnih ran, ka-
terih poglavitna naloga je tudi aktivno 
delo na področju preprečevanja in os-
krbe razjed zaradi pritiska ter da so bile 

pripravljene smernice in oblikovane 
klinične poti. V dopisu še navajajo, da so 
pripomočki za preprečevanje nastanka 
razjed v bolnišnicah delno na voljo, 
sicer pa lahko pacient pridobi blazine 
za sedež in posteljo, glede na stopnjo 
ogroženosti, tudi preko naročilnice 
za pripomoček, ki jo izda zdravnik ali 
zdravnik specialist. Na ministrstvu še 
pravijo, da bodo z nadaljnjimi ukrepi 
nadaljevali, ko bodo znani rezultati 
analize kazalnika kakovosti s področja 
spremljanja razjede zaradi pritiska v 
bolnišnicah in da našo preventivno 
akcijo in prizadevanja s tega področja 
pozdravljajo in spodbujajo.

Medtem pa smo na naših društvih že izvedli večino delavnic, ki jih je vodil prim. dr. Ciril 
Triller. (Foto: Peter Planinšek)
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Barbara Slaček | Pogovor z asist. prim. Cirilom Trillerjem, dr. med., spec. spl. kirurg.

RAZjede ZARADI PRITISKA
Asist. prim. Ciril Triller, dr. med., je specialist splošne kirurgije, ki je svojo kariero posvetil raziskovanju, preventivi, 
zdravljenju in oskrbi kroničnih ran, med katere nedvomno sodijo tudi razjede zaradi pritiska. Dr. Triller ravno v 
tem času izvaja delavnice – predavanja na temo preventive in zdravljenja na naših društvih paraplegikov po 
Sloveniji. Vsebina, ki jo predava, je za paraplegike in tetraplegike izredno pomembna, zato smo jo zapisali kot 
intervju. Verjamemo, da bodo napotki koristni in uporabni.

Primarij Ciril Triller, ste splošni kirurg in se uk-
varjate z diagnosticiranjem in zdravljenjem 
vseh vrst kroničnih ran. 
    Sem splošni kirurg in sem do leta 1991 
delal kot abdominalni kirurg v Vojaški 
bolnišnici v Ljubljani, nato pa sem se 
zaposlil na UKc Ljubljana na Kliničnem 
oddelku za kirurške okužbe. Moja glavna 
dejavnost je bila zdravljenje in operiranje 
vseh vrst kil ter diagnosticiranje in zdrav-
ljenje vseh vrst kroničnih ran, kamor 
prištevamo tudi rane zaradi pritiska oziro-
ma preležanine. Na kliniki sem se ukvarjal 
tudi z znanstvenoraziskovalnim delom 
s področja kroničnih ran in sodeloval z 
različnimi specialisti strokovnjaki s tega 
področja v UKc Ljubljana in v bolnišnicah 
po Sloveniji ter z vrhunskimi strokovnjaki 
v Evropi in drugod po svetu. S sodelavci 
na kliniki smo osveščali zdravstvene de-
lavce po celi Sloveniji in jih spoznavali s 
sodobnimi načini zdravljenja kroničnih 
ran. V Sloveniji smo med prvimi pričeli 
uporabljati nove načine njihovega zdrav-
ljenja s sodobnimi oblogami in uvedli 
tudi najsodobnejše postopke za čiščenje 
in odstranjevanje mrtvin z ran. Poleg 
rednega dela sem bil tudi asistent na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer sem 
predaval določena poglavja s kirurgije 
študentom fakultete in specializantom 

kirurgije. Bil sem tudi mentor zdravnikom 
pripravnikom in specializantom kirurgije. 
Več kot deset let sem bil višji predavatelj 
na Zdravstveni fakulteti Univerze v Lju-
bljani, kjer sem predaval kirurgijo, prvo 
pomoč in zdravstveno varstvo v izjemnih 
razmerah.
Sedaj kot upokojenec delam pogodbe-
no v SB Murska Sobota, v ambulanti za 
kronične rane, ki smo jo ustanovili pred 
tremi leti za potrebe Pomurja in tudi širše 
regije, ki deluje v Rakičanu.

Pojasnite nam, kaj so razjede zaradi pritiska – 
RZP (rane), zakaj nastanejo?
    Rane zaradi stalnega ali ponavljajočega 
se pritiska pomenijo lokalizirano 
poškodbo kože in/ali spodaj ležečih 
tkiv, ki se običajno pojavijo nad kostnimi 
štrlinami kot posledica dolgotrajnega 
pritiska ali pa zaradi strižnih sil in trenja. 
Kadar so tkiva dalj časa stisnjena med 
štrlino in podlago, včasih je dovolj že 
dve ali tri ure, potem ta tkiva odmrejo, 
saj so stisnjene tudi žile in zato ne pride 
do pretoka krvi, posledično pa ni kisika in 
dotoka »hrane«. Tako nastanejo mrtvine. 
Najprej odmrejo globoka tkiva. Najbolj 
občutljive so mišice, šele kasneje pride 
do poškodbe kože, saj je izredno odpor-
na. Se pa najprej pojavi znak na koži! Ko 
se ta pojavi (rdečina, mehurček, ranica), je 
v globini že veliko okvarjenega tkiva.
Rane ne nastanejo le zaradi pritiska, 
ampak tudi zaradi trenja. To lahko zelo 
praktično ponazorimo s pikom komar-
ja. Ko pride do srbečice, tako dolgo 
drgnemo, da se povrhnjica odlušči in 
že nastane ranica zaradi trenja. Koža se 
začne solziti.
Na naše telo, še posebno v sedečem 
položaju, pa delujejo še strižne sile. 
Pri samem sedenju smo navadno v 
položaju, ko teža telesa telo vedno znova 

izpodriva naprej. Koža je v tem primeru 
zaradi trenja fiksirana na podlago, notran-
ja tkiva, ki so del telesa, pa tiščijo naprej. 
Zaradi tega, tako imenovanega striženja, 
lahko pride do zaprtja žil, prekinjenega 
dovoda kisika in »hrane«. Pri nevroloških 
stanjih, kot je poškodba hrbtenjače, je za 
nastanek rane zelo pomemben prima-
njkljaj podatka oz. informacije. Še preden 
lahko rana nastane, se v »zdravem« telesu 
pojavi bolečina, ki je zelo dober alarm in 
čeprav je lahko neprijetna, je stanje brez 
nje še vedno slabše. Opozori nas namreč, 
da nekaj ni v redu, da je nekaj narobe in 
takrat se obrnemo, prestavimo, presede-
mo. Ob izgubi tega občutka ta alarm 
odpade in če ga ni, telo pa se z drugimi 
čutili ne angažira pravočasno, bo do rane 
slej kot prej prišlo. V mislih imam opazo-
vanje, instinktivno presedanje. Simptom 
bolečine, ki vam je odvzet, je torej iz-
redno pomemben in ga je potrebno 
upoštevati, četudi ga ni.
Vsem tem vzrokom za nastanek ran 
rečemo, da so zunanji vzroki, ki delujejo 
na telo. Poznamo pa tudi notranje vz-
roke. To so tisti, ki so vezani na telo samo, 
na človeka in njegovo »prosvetljenost«. 
Nepokretnost je eden izmed takih vz-
rokov. Zaradi težav z odvajanjem vode in 
blata je koža okoli genitalij in zadnjičnega 
predela močno prevlažena in največkrat, 
če ni pravih ukrepov, mokra. Vse to 
poškoduje že tako zelo obremenjeno 
kožo zaradi pritiska, trenja in strižnih sil. 
Naslednji razlog je motnja zavesti, navad-
no pri ljudeh, ki prebolevajo druge bolez-
ni ali pa imajo primarno poškodovane 
možgane. Ne smemo pa zanemariti še 
pridruženih bolezni. Vsi nismo zdravi, 
lahko imamo tudi druge bolezni, ena 
takih je sladkorna bolezen, pa bolezni 
živčevja (nevropatije). Visoka starost 
upočasni vse aktivnosti v telesu, kar lahko 

asist. prim. Ciril Triller, dr. med. 
(Foto: Peter Gavez)
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posledično vodi v nastanek ran, zdrav-
ljenje pa je pri tem še dolgotrajnejše.

Na katerih delih telesa rane najpogosteje nas-
tanejo?
    Rane najpogosteje nastanejo na kost-
nih štrlinah. Te so: dve na sednici, mede-
nica, kolka, komolca, peti in na glavi, zlasti 
na zatilnem delu. Med vsemi ranami kar 
jih je, se te v največ primerih pojavijo na 
trtničnem predelu, sledijo jim rane na 
petah in na sedalnem predelu. Zanimivo 

je, da jim takoj sledijo rane na skočnem 
sklepu (na obeh straneh gležnjev), saj se 
tam kosti nahajajo tik pod kožo, nastane-
jo pa zaradi ležanja na boku. Pri tetraple-
giji so ogroženi še komolčna kost, kolka 
in zatilje.

Koliko ran se zaradi pritiska letno »detektira« v 
Sloveniji?
    Na žalost teh podatkov nimamo, kljub 
temu da obstaja sistem obveznega pri-
javljanja ran zaradi pritiska, ki nastanejo 

Slika označuje najbolj ogrožena mesta, 
kjer lahko zaradi pritiska nastane rana. 
(Foto: medixen.com)

Ali veste, na kakšen način 
lahko preprečimo nastanek 

razjed zaradi pritiska?

Nudimo vam možnost izposoje in svetovanja pri izbiri različnih 
pripomočkov za preventivo in terapijo razjed zaradi pritiska.
Pokličite nas: 01 53 04 770
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Celotno paleto izdelkov  
lahko kupite v spletni trgovini: 

http://trgovina.helpy.si/
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KAKO UČINKOVITO PREPREČITI NASTANEK RAZJED ZARADI PRITISKA?

Eden izmed najučinkovitejših načinov za preprečevanje nastanka razjed zaradi pritiska je še vedno uporaba pripomočkov za 
zmanjšanje in prerazporeditev pritiska na ogroženih mestih. To dosežemo z uporabo različnih pozicijskih in klinastih blazin ter z rednim 
obračanjem in nameščanjem v terapevtske položaje na vsake 1–2 uri. Na tak način bomo skrajšali čas delovanja pritiska na del telesa. 
Med ležanjem na boku ali v 30-stopinjskem položaju namestimo mehek, položen valj med kolena in gležnje, da zmanjšamo pritisk in 
trenje na sklepe. Hrbtna lega najbolj obremeni pete in križni del hrbtenice, lahko pa tudi lopatice in komolce. Pete razbremenimo tako, 
da jih rahlo dvignemo od  podlage z uporabo ustrezne blazine nameščene od kolen do meč, lahko pa uporabimo posebej za to ob-
likovano blazino za pete. Pri razbremenitvi pet ne smemo pozabiti na podlaganje kolen, za kar lahko uporabimo krajšo rolo ustreznega 
premera ali pa dvignemo vznožje postelje. Kadar dvignemo vzglavje, moramo vedno najprej podložiti kolena, saj s tem preprečimo 
drsenje po postelji navzdol, ki ustvarja trenje in strižne sile, kar v 40 % povzroči poškodbo kože. Z uporabo različnih pozicijskih in klinas-
tih blazin lahko učinkovito razbremenimo in prerazporedimo pritisk, še vedno pa moramo paziti na to, da je namestitev udobna in da 
ne ustvarja pritiska na drugi del telesa. Opazovanje kože in sprememb na koži naj bo osnova vsakodnevne nege. Priporoča se redno 
čiščenje in zaščita kože, uporaba vlažilne kreme pri osebah s suho, manj elastično kožo ter uravnotežena prehrana in zaužitje zadostne 
količine tekočine, kar preprečuje dehidracijo kože.
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v bolnišnicah, v stacionarnih zdravst-
venih ustanovah in v domovih starejših 
občanov. V vseh naštetih ustanovah bi 
morali prijaviti vsako osebo z rano zaradi 
pritiska, ki jo sprejmejo, in vsako rano zara-
di pritiska, ki v ustanovi nastane. Te rane je 
treba prijavljati na Ministrstvo za zdravje, 
analiza prijav kasneje služi kot pokazatelj 
kakovosti zdravstvene nege in oskrbe. 
Vse rane žal niso pravilno in pravočasno 
prijavljene, če sploh. V Sloveniji je ran 
na tisoče, vendar če pogledamo statis-
tiko, nam ta pove, da dekubitusov v 
Sloveniji praktično ni. Ni pa jih zato, ker 
jih ne prijavljajo. če bi jih prijavljali, kot 
bi bilo potrebno, bi bil rezultat poka-
zatelj slabe nege in oskrbe v slovenskih 
bolnišnicah. Kljub temu pa ocenjujemo, 
da je v Sloveniji v vsakem trenutku okoli 
štiri tisoč ran zaradi pritiska. 2/3 teh ran 
se pojavita pri bolnikih starejših od 70 let, 
1/3 pa pri mlajših bolnikih z nevrološko 
motnjo (paraplegija), pri poškodovanih 
ljudeh in ostalih akutnih bolnikih.

Ali lahko zdravniki že samo po diagnozi pacien-
ta ocenite, kateri je bolj rizičen oz. dovzetnejši 
za nastanek rane?
    Vse rane niso presenečenje. Zdravniki 
imamo lestvice, po katerih ocenjujemo, 
kateri bolniki so rizični, pri katerem se 
lahko rana pojavi hitro, na katerega mo-
ramo biti pozorni. Enako lahko rečemo 
tudi, katera skupina ljudi ni ogrožena in 
rane po vsej verjetnosti ne bodo dobili, 
tudi če ležijo. Vsi bolniki, ki so sprejeti v 
bolnišnico, so v štiriindvajsetih urah 
ocenjeni, navadno s strani bolniških ses-
ter, po eni od dveh uradnih shem. Prva 
je NORTON-ova, druga je WATERLOW 
shema. Manj kot dobimo točk po Nor-
tonovi shemi, večja je verjetnost za nas-
tanek rane. Waterlow shema je obširnejša 
od Nortonove in za ocenjevanje stanja 
bolnika vzame malo več časa, zato je v 
slovenskih bolnišnicah v glavnem ne 
uporabljajo.

Ko je rana že nastala, za ocenitev stopnje rane 
uporabljate drugo lestvico.
    Kadar na rano gledamo s kliničnega 
vidika, torej da ne ugibamo in sklepamo 
s pomočjo lestvic, ampak da pogledamo, 
ali rana že je, potem moramo vedeti, 
kakšna je. Za zdravnika je poznavanje 
stopnje rane kot poznavanje abecede. 
Ko se zdravniki med seboj pogovarjamo, 
moramo točno in natančno določiti sto-
pnjo. Svetovno združenje zdravstvenih 
delavcev, ki se ukvarjajo z ranami zaradi 
pritiska (National pressure ulcer advisory 
panel), katere člani smo tudi Slovenci in 
katere član sem tudi sam, ima narejeno 
uradno razdelitev stopenj. Te so štiri, 
ocenimo pa jo glede na globino rane: 
1 – pordela koža (refiling), 2 – mehurji, 
3 – nekroza kože do površne fascije, 4 – 
zajete mišice, kite, kosti in sklepi. Ta klasi-
fikacija ran je statistična, kar pomeni, da 
ne omenja infekcije in bolečin, ampak se 
oceni zgolj na izgled.
Pri rani stopnje 1 koža še ni poškodovana 
in pogledamo, ali rdečina zbledi oz. ne 
zbledi na pritisk.

Pri rani stopnje 2 se pojavi mehurček, v 
katerega se izlije nekaj prozorno rumen-
kaste barve (barva slame) medcelične 
tekočine iz telesa. Kadar je ta tekočina 
pomešana s krvjo, nam to pove, da je 
spodaj pod mehurjem večji del kože že 

prizadet. če se bo koža, ki ta mehur drži, 
predrla, bomo govorili o tretji stopnji 
rane.
Pri rani stopnje 3 se že pojavi odmrtje 
kože in podkožnega tkiva, maščevja, 
mišičnih ovojnic in mišic. Rana je lahko že 
zapolnjena z mrtvinami. Take mrtvine še 
niso pretirana drama in telo jih je sposob-
no še samo reševati – celiti. 
Pri rani stopnje 4 pa je prizadeto in od-
mrlo vse v predelu rane: koža, mišice, ko-
sti in sklepi. Je najhujša, ker je nevarna, saj 
je taka rana ogromna površina odprtega 
telesa, kamor lahko hitro vdro bakterije iz 
okolice (urin, blato, površina kože). Pri tej 
rani se lahko v telesu dogajajo hude in-
fekcije. če je premer rane na površini pet 
centimetrov, je taka rana pod površino 
velika v premeru vsaj deset ali petnajst 
centimetrov. Rana je polna vlažnih mrt-
vin in vse skupaj sega do kosti.

Torej smo pri četrti stopnji rane tudi zelo 
dovzetni za razne infekcije?
    Da. Ko bakterije iz okolice prodrejo v 
rano, se kar naenkrat znajdejo v zanje 
zelo ugodnem okolju. Hrane, vode in 
kisika je dovolj za idealno preživetje 
bakterij. Zaradi tega lahko pride do 
nastanka najhujših okužb, ne samo 
lokalnih (na mestu, kjer je rana), ampak 
tudi do hudih okužb celega organizma, 
tako imenovane sepse, ki se v velikem 
odstotku konča smrtno.

OCENA PO NORTONOVI SHEMI

FIZIČNO STANJE MENTALNO 
STANJE

GIBANJE/
AKTIVNOST POKRETNOST INKONTINENCA

4 dobro 4 pri zavesti 4 hodi sam 4 popolna 4 nima

3 srednje 3 apatičen 3 hodi s pomočjo 3 omejena 3 občasna

2 slabo 2 zmeden 2 v vozičku 2 zelo omejena 2 urinska

1 zelo slabo 1 stuporozen 1 v postelji (stalno) 1 nepokreten 1 urin/blato

Pri manj od 14 točk obstaja velika verjetnost nastanka rane zaradi pritiska.

Rana stopnja 1 – če rdečina izgine na 
pritisk, ni ogrožujoča. 
(Foto: arhiv dr. Ciril Triller)

Stopnje razjed zaradi pritiska 
(Foto: stellartransport.com)

»Pri rani četrte 
stopnje se lahko  v 

telesu dogajajo hude 
infekcije.« 
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Rana je tu, zdravnik jo oceni s stopnjo priza-
detosti. Kaj storiti?
    Ko rana nastane, je takoj problem. 
Rane, o katerih danes govorimo, je 
potrebno ločiti od kirurških ran ali 
ureznin, ki se zarastejo v tednu dni ali 
dveh. Rana, ki nastane zaradi pritiska, 
se ne bo zarasla mogoče niti v enem 
letu. Po definiciji so to kronične rane. O 
kronični rani govorimo takrat, ko 
se le-ta ne zaraste prej kot v šestih 
do osmih tednih od nastanka. Pro-
blem take rane ni v njej sami, ampak 
v ozadju. Zadaj je torej nekaj, kar moti 
njeno zaraščanje in to ozadje je potreb-
no raziskati – odkriti. Velikokrat sta 
moteča le obremenjenost predela oko-
li rane in velika količina mikroorganiz-
mov – bakterij na rani. Ti povzročajo, da 
se rana ves čas nahaja v nekem nemiru, 
ves čas se bori z infekcijami in zato se 
ne more začeti zaraščati. Druga težava, 
ki onemogoča zaraščanje, so nekroze 
ali mrtvine. Dokler so te prisotne v rani, 
se ne bo zacelila. Zato jih je potrebno 
ves čas odstranjevati. Tu je še izloček. 
Navadno iz tistega dela telesa, kjer kože 
ni, vedno nekaj izteka. V primeru večjih 
ran iztekata ven limfa in plazma, včasih 

pa tudi gnoj. Še eno težavo lahko opa-
zimo pri taki rani in to je bolečina. Pri 
eni vrsti bolnikov so kronične rane 
lahko zelo boleče, pri drugi (paraple-
giki) pa je težava, če bolečine ni.

So lahko za (ne)celjenje ran odgovorni tudi 
drugi faktorji, druga obolenja?
    Težava pri taki rani je, če je v ozad-
ju še kaka druga sistemska bolezen. 
Najhujša je sladkorna bolezen. Ta zelo 
zmanjša prekrvljenost predela. žile 
so namreč zožene, kalcificirane, kar 
pomeni manjši pritok kisika in hrane, 
zato rana nima pogojev za zaraščanje. 
Kot rečeno, so lahko za neceljenje ran v 
ozadju kriva tudi zdravila.

Katera zdravila so tista, ki jih lahko brez 
težave okrivimo za (ne)celjenje ran?
    Predvsem citostatike in steroide. 
Steroidi (za zdravljenje sistemskih 
bolezni) so hormoni, ki močno motijo 
zaraščanje. če se pojavi rana ali odm-
rtje nekaj celic zaradi pritiska, lahko ti 
steroidi motijo, da se ne regenerirajo, 
ampak ostanejo takšne, kot so, kot mrt-
vina oz. tujek v globini.
Potem so tu še citostatiki (zdravljenje 

malignih stanj), ki pozdravijo rakave 
celice s tem, ko jih ubijajo, žal pa ubijajo 
tudi zdrave, zlasti tiste, ki se množijo in 
delijo. In v ranah se celice zaradi pritiska 
hitro in zelo močno delijo, da bi zara-
sle v tkivu nastalo vrzel. citostatiki to 
deljenje celic zavirajo in so velik razlog 
za rizičnost nastanka ran zaradi pritiska.

Kako lahko torej preprečimo, da do rane ne 
bi prišlo?
    Najbolj pomembno je, enako kot 
pri vseh boleznih in pri vseh zdrav-
stvenih stanjih, vedno preprečevanje! 
če preprečimo, da rana zaradi pritiska 
sploh nastane, smo zmagali. Naredili 
smo največji del zdravljenja oziroma 
s tem preprečili, da bi do njega sploh 
prišlo. In kako smo to naredili? V prvi 
vrsti preprečujemo z razbremenjevan-
jem pritiska. Odvzamemo torej tisti 
razlog, ki bi naj povzročil rano. če je to 
zunanji faktor (pritisk, trenje ali strižna 
sila), se lahko temu izognemo z razbre-
menjevanjem pritiska na tistih delih, ki 
so najbolj ogroženi. To pa storimo tako, 
da obremenimo okolne predele. Ko 
vas opazujem, sem zasledil, da že ima- 
te pridobljen ali naučen nek refleks 

oglas_hydrotherapy__135x205.indd   1 16. 11. 2017   08:29:10

[   VSREDIŠČU   ]



24

tega preprečevanja, ne zaradi bolečine, 
ampak imate v razmišljanje vgrajen 
mehanizem avtomatskega prese-
danja na vsake toliko časa. če tega 
ne zmorete sami, prosite svojce, da 
vam pomagajo obrniti se ali spomniti 
se. Tudi ko ste v bolnišnici, če se vam 
zdi, da že predolgo časa ležite v istem 
položaju, se spomnite in prosite sestro, 
da vam pomaga obrniti se ali razbre-
meniti določeno mesto. Kljub temu 
pa, četudi imate občutek, da ste se čez 
dan dovolj presedali in ogrožena mes-
ta dovolj razbremenjevali, je ena od 
učinkovitih metod preprečevanja rane 
samopregledovanje. To počnite redno 
in vsakič, ko imate za to priložnost. če 
rdečina ne splahni na pritisk, je to alarm 
za takojšnjo razbremenitev tega dela, 
če to ni mogoče, lahko na tako rdečino 
že nalepite prozorno, sterilno folijo, ki 
jo lahko kupite v lekarni in ni draga. 
Prozorna poliuretanska folija ali film se 
nalepi na kožo na ogrožen predel te-
lesa, kjer je možen nastanek rane zaradi 
pritiska. Nastanek pa prepreči tako, da 
preprečuje trenje med kožo in podlago 
in tudi ščiti kožo pred prekomernim 
vlaženjem ob inkontinenci.

Kaj lahko sami naredimo dobrega za svojo 
kožo, kako jo ustrezno negujemo?
    Po vsakem pregledovanju, umivan-
ju ali preoblačenju je potrebno kožo 
namazati z mastnim mazilom, ki bo 
elastičnost kože vzdrževalo in ki bo 
preprečilo, da bi tekočina (urin, blato) 
kožo razmočila, jo zmacerirala. Masti z 
antibiotiki, s kortikosteroidi, s hormoni 
(medrol) in podobno lahko koži prej 
škodijo kot koristijo. Zato ne čakajte, da 
vam zdravnik predpiše ustrezno mazilo, 
ker se lahko hitro zgodi, da boste dobili 
kaj neustreznega, še posebej, ko go-
vorimo o preprečevanju nastanka rane. 
Vsa našteta sredstva, ki jih dodajajo 
masti, dolgoročno povzročijo tanjšanje 
kože, zaradi česar postaja ranljiva in 
se lahko že ob najmanjšem drgnjenju 
odlušči. Taki koži rečemo medrolska 
koža. Za vzdrževanje dobre kože je 
najboljše navadno otroško hladil-
no mazilo (če je dobro za dojenčkovo 
ritko, je dobro tudi za vsako odraslo). 
Tako mazilo je nevtralno brez kakršnih 
koli dodatkov. Vsebuje le naravna pro-
tivnetna sredstva. V poštev za zaščito 
pridejo tudi čisto navadne negovalne 

kreme (Nivea, Solea). Najboljše, kar 
lahko nanesete za zaščito kože, je ribje 
mazilo (ribodermin), katerega specifika 
je vonj. Ta mast vsebuje D vitamin, ki 
koži zelo dobro dene.

Kaj pa kreme z dodatkom cinka?
    Nikar. Na taka mazila je treba kar po-
zabiti.

Kaj pa uporaba ustreznih pripomočkov kot 
preventiva za nastanek ran?
    Pomemben faktor pri preprečevanju 
nastanka rane je uporaba ustrezne bla-
zine na delih, ki so maksimalno obre-
menjeni s štrlino. V sedničnem predelu 
sta dve sednični kosti na medenici, ki 
imata spodaj dve »buli«, na kateri so 
pripete tudi vse mišice za stegno. Prav to 
mesto v sedečem položaju najbolj pritis-
ka na podlago, medtem pa gnete mišice 
in kožo. Za sedenje na vseh površinah: v 
vozičku, v avtomobilu, ležanje v postelji 
in drugje, najbolj priporočamo staro, 
znano blazino ROHO. To je blazina, ki je 

»Če je dobro za dojenčkovo ritko, je dobro 
tudi za vsako odraslo.« 
(Foto: obalne-lekarne.si)

Zastopnik za Slovenijo: Bauerfeind d.o.o.
Dolenjska c. 242b, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/42-72-941; e-pošta: info@bauerfeind.si

BAUERFEIND.SI
Obiščite nas na Facebooku! 
facebook/bauerfeindslovenija
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sestavljena iz več celic, ki so med seboj 
povezane z zrakom. če je pritisk na eno 
celico velik, se druge bolj napihnejo 
in prevzamejo velik del pritiska nase. 
Tako zelo enostavno razbremenjujejo 
okolne rizične dele. ROHO blazine so 
različne, ene so napihljive in so pod 
stalnim pritiskom, nekatere pa imajo 
vgrajene prekate, ki jih lahko poljubno 
polnimo le na mestih, kjer je to potreb-
no in s tem spet razbremenimo rizičen 
del. Tetraplegikom, ki večino časa 
preživijo v ležečem položaju, lahko 
priporočim posteljno ROHO blazino, 
v poštev pridejo tudi ležišča, ki imajo 
nastavljivo podnožje in vzglavje. Za 
sedenje na vozičku pride v poštev us-
trezen prilagojen hrbtni naslon, ki nudi 
enakomerno in zadostno oporo po 
vsej hrbtni površini. Vse te pripomočke 
lahko dobite na naročilnico. 
   Poznamo pa tudi že blazine, ki jih 
zdravniki ne priporočamo najbolj in 
ki imajo vgrajen računalniško voden, 
prednastavljen program razbremen-
jevanja in vključujejo tudi masažne 
funkcije. Take blazine, ki delajo in mislijo 
namesto nas, so bolj potuha kot korist, 
saj vsaka taka stvar bolnika le poleni.

Ali lahko rane preprečimo s pravilno preh-
rano?
    Dolgo časa zdravniki nismo vedeli, da 
je lahko za preprečevanje in nastanek 
rane kriva motnja v načinu prehranje-
vanja. Z vso gotovostjo lahko trdim, da 
se ljudje v današnjem času ne znamo 
pravilno in zdravo prehranjevati. če 
na primer mislimo, da jemo dovolj 
sadja in zato jemo sredi zime jagode 
in da si na primer urejamo prebavo, ko 
jemo sredi poletja kislo zelje, da jemo 
namesto jabolk banane in kivi, potem 
mislimo zmotno. To je seveda čisto 
narobe in skregano z vso logiko. Naši 
predniki so svoje življenje preživeli ob 
hrani, ki je bila sezonska. Imeli so manj 
metabolnih težav, manj je bilo slad-
kornih in sistemskih bolezni, manj je 
bilo alergij, saj so jedli le tisto, kar jim je 
takrat narava ponudila. Zdaj pa živimo 
v času, ko si lahko vso hrano zaželimo 
in jo tudi dobimo kadarkoli, vendar 
pa naš organizem na to ni navajen 
in takrat ne pričakuje tovrstne hrane 
in določenih koncentracij vitaminov 
in mineralov. Zaradi vsega tega go-
vorimo o nezdravem prehranjevanju. 

Pred kratkim je bila narejena študija, 
ki je pokazala, da je velika večina ljudi 
podhranjenih, kljub temu da lepo in 
zdravo zgledajo (zlasti Američani) in da 
so v večini še pretežki (lahko bi jim rekli 
prehranjeni). Raziskava je pokazala, da 
kljub prevelikemu vnosu hrane vse-
eno prihaja do premajhnega vnosa 
zdrave hrane, hrane, ki je bogata s 
hranili. Podhranjeni smo torej prepo-
gosto za določene sestavine iz hrane. 
Hrana mora biti  vedno uravnotežena 
z ogljikovimi hidrati, beljakovinami, 
maščobami, vitamini in minerali (kalij, 
natrij, magnezij, cink …). Skupina ljudi, 
ki je rizična za nastanek rane, bi morala 
skrbeti za res pestro prehrano, sestav-
ljeno iz vseh sestavin, ki morajo biti zas-
topane v zadostni količini. Kadar je naš 
organizem pravilno prehranjen, lahko 
pričakujemo, da bo sam pomagal celiti 
rane in obnavljati celice. Prav tako je 
potrebno skrbeti za zadostno količino 
tekočin, ki jih zaužijemo. človeško telo 
je namreč sestavljeno iz 75 % vode, ki 
jo stalno izgubljamo z urinom, blatom, 
znojenjem, dihanjem. Samo z zno-
jenjem in dihanjem na dan izgubimo 
liter in pol tekočine, ki jo je potrebno 
nadomestiti. Zlasti pri starejših ljudeh 
opažamo, da premalo pijejo. Takrat 
nam ne preostane drugega, kot da 
se prisilimo. Na dan je potrebno vase 
vnesti vsaj liter do dva tekočine, ki naj 
bo v raznih oblikah. Seveda ne govorim 
o vnosu alkoholnih pijač, prav tako pa 
ne priporočam raznih sokov, saj ti vse-
bujejo preveč sladkorjev. Juha ali čaj, še 
najbolj pa je priporočljiva voda.

Kakšni naj bodo materiali, ki obdajajo našo 
kožo (oblačila, posteljnina)?
    Pomembno je, kakšna oblačila no-

simo čez dan, posebno spodnji del 
oblačila, v katerem sedite. Najbolj »ne-
varne« so kavbojke, saj imajo na zad-
njici precej debelih šivov, ti pa lahko 
pri sedenju povzročijo veliko težavo. 
Pomembno je tudi, kakšen mate-
rial uporabimo. Osnovna dva, ki se ju 
priporoča, sta bombaž in volna. Na vol-
no sploh radi pozabimo, čeprav je koži 
najbolj prijazen material in je tako ide-
alna za podlaganje na sedišča, v ležišča. 
Je elastična in ima sposobnost vpijanja 
velikih količin tekočine. Po daljši upo-
rabi sicer postane suha in trda, to pa je 
samo znak, da jo je potrebno zamen-
jati.
Sintetični materiali v oblačilih 
preprečujejo znojenje in odhajanje 
tekočine od znojenja v okolico. Mate-
rial se napije znoja in oblačilo je vlažno, 
to pa povzroča nezaželeno vlaženje 
kože.
Posteljnina ne sme imeti gub, rjuha 
mora biti kar se da napeta. Vsaka guba, 
ki nastane med ležiščem in kožo, je 
dodatni tujek, ki pritiska proti pritisku 
iz telesa. To so sicer majhna mesta, na 
katerih pa je pritisk zelo velik. če gubo 
zravnamo, se pritisk razporedi na večjo 
površino in možnost za nastanek rane 
izničimo. Pazimo tudi, da ni ravno sredi 
ležišča speljan šiv in da med telo in 
ležišče ne zaide urinski kateter.

In če do rane vseeno pride. Kaj potem?
    če rano prepoznamo v prvi stopnji ali 
pa mogoče še v drugi, ko se že naredi 
mehurček ali ko se koža odrgne, to še ne 
pomeni tragedije. Tako rano je mogoče 
še zelo hitro pozdraviti z razbremenje-
vanjem in z oskrbo tistega dela kože, ki 
je prizadeta. Vendar pa, četudi je koža 
samo pordela, temu že rečemo rana 
zaradi pritiska. In na tako rano že mo-
ramo nekaj plasirati, nekaj, kar bo kožo 
zaščitilo pred vstopom bakterij iz zu-
nanjosti v notranjost organizma, nekaj, 
kar bo kožo za nekaj časa nadomestilo. 
Če je koža odrgnjena ali odluščena, 
je obvezen tudi takojšen obisk pri 
zdravniku, da bi preprečili okužbe in 
da bo pravočasno odstranil morebitne 
mrtvine! Zdravnik bo rano zaščitil s 
tako imenovano SODOBNO OBLOGO 
ZA RANE. Te obloge so se v Sloveniji 
pojavile nekje v letih 1994 in 1995. Do 
takrat smo pri nas za zdravljenje ran 
uporabljali le gazo in fiziološko raztopi-

Voda je najbolj naravna in tudi 
najbolj dostopna in primerna 
tekočina za človeško telo. (Foto: http://
sunnybankobesitycentre.com.au)
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no. Na žalost na tak način v marsikateri 
zdravstveni ustanovi »čarajo« še danes. 
Tudi pri marsikateri patronažni sestri 
še danes vidimo le gazo in fiziološko 
raztopino, saj jim delodajalci ne priskr-
bijo sodobnih oblog. Zato je na tem 
mestu zelo pomembno poudariti, da 
so sodobne obloge danes dostopne 
povsod. Vse bolnišnice, zdravstveni 
domovi, domovi starejših občanov in 
patronažne službe jih morajo imeti. Do-
bavljive so v vseh lekarnah in special-
iziranih trgovinah s sanitetnim materia-
lom. Različnih oblog je danes na voljo 
nekaj tisoč. Razdeljene so v dvanajst 
skupin glede na to, kako delujejo ozi-
roma kakšen učinek imajo na rano. Ene 
morajo rano vlažiti, ene jo morajo sušiti, 
ene že vsebujejo razkužila (srebro, jod), 
prozorne folije, ki zaščitijo povrhnjico in 
tako naprej.
    Težava nastane, ko morajo bolniki te 
obloge nabavljati sami, saj so izredno 
drage. če bi morali pacienti sami kupo-
vati obloge, bi to bil za našo družbo 
velik finančni zalogaj. Stroka se ravno 
zato že leta in leta bori, da bi zdravst-
vena zavarovalnica obloge vpisala v 
sistem zdravstvenega zavarovanja in 
bi jih lahko pacienti pridobili na recept. 
Tega razumevanja žal še ni. Je pa nap-
redek vsaj v tem, da so vsi zdravstveni 
domovi in njihove patronažne službe 
ter vse bolnišnice z njimi opremljene. 
Največja težava so koncesionarji, ki naj-
raje rečejo, da oblog enostavno nimajo, 
čeprav so zanje dobili plačilo in so vam 
jih dolžni priskrbeti. Če bi se vam v 
zdravstvenem domu slučajno prip-
etilo, da vam preveze z določenim 
tipom obloge priporočijo v iz-
vidu in vam rečejo, da oblog ni-
majo, jih kupite. To oblogo, ki ste 
jo kupili, potem dajte patronažni 
sestri, da vam z njo oskrbi rano. 
Vi pa »šparajte« račune in izvide 
s priporočilom zdravnika za tako 
obvezo in po mesecu ali dveh, ko 
se vam nekaj računov nabere, vse 
skupaj kot zahtevek za refundacijo 
uveljavljajte pri zdravstvenem za-
varovanju. Zavarovalnica vam bo ta 
sredstva vrnila, zdravstveni dom pa bo 
prejel penale. Je pa potrebno pri svojih 
zahtevah vztrajati.

Kaj pa če rane nismo odkrili pravočasno?
    če je rana že toliko napredovala, da 

so se v njej začele pojavljati mrtvine, 
jih je treba odstraniti. Mrtvine lahko 
odstranimo (nekrektomija je odstran-
jevanje mrtvega tkiva: mrtvina = nek-
roza, ektomija = odstranitev) na razne 
načine: 
  
- Avtolitična nekrektomija: za 
človeško telo je značilno, da bo 
sčasoma samo odstranilo iz telesa 
vse, kar je mrtvega (krasta se sčasoma 
sama odlušči). Temu se strokovno 
reče avtolitična nekrektomija, ko telo 
v predel rane izloča encime, ki topijo 
in razkrajajo odmrla tkiva, zdrava tkiva 
pa pustijo pri miru. Odmrla tkiva se v 
telesu resorbirajo v telo in se v jetrih 
pregradijo in se nadalje uporabljajo kot 
»gradbeni material« za zraščanje rane. 
Edina slabost tega načina je, da je zelo 
dolgotrajen in počasen. Ta proces lahko 
pospešimo z uporabo sodobnih oblog, 
ki pomagajo telesu, da začne samo 
odstranjevati mrtvine. To storijo tako, 
da z dodatkom antiseptikov in razkužil 
rano primerno vlažijo (če je presuha) 
ali sušijo (če je prevlažna). Obloge pa 
lahko rano zaščitijo pred vstopom bak-
terij.

- Kirurška nekrektomija: mrtvine 
preprosto odstranimo s kirurškim pose-
gom. To je zelo hiter način, vendar pa 
tako vedno odstranimo tudi veliko 
zdravega tkiva, saj ne vemo točno, ka-
tera celica je zdrava in katera ni.

- Biološka nekrektomija: ta način 
poznamo že tisoče let, vendar pa 
imamo pred njim vsi predsodke. To je 
odstranjevanje odmrle kože z larvami 
oziroma zdravljenje z ličinkami. Larve 
po vsej svoji površini izločajo encime, ki 
razkrajajo mrtvine. V Angliji je tak način 
zdravljenja že 50 let standarden del 
zdravstva.

- Mehanična nekrektomija: UZ 
nekrektomija (uporaba ultrazvoka za 
odstranjevanje odmrlih tkiv) in hi-
dronekrektomija, pri kateri curek vode, 
ki teče preko hitrosti zvoka, drobi odm-
rla tkiva.
Skupni cilj vseh zgoraj naštetih post-
opkov nekrektomij je, da rano očistimo 
mrtvin in da ji tako damo možnost, da 
se zaraste ali pa jo pripravimo za na-
daljnjo kirurško obravnavo.

Nam lahko poveste kaj več o kirurškem zdrav-
ljenju?
    Kirurško zdravljenje navadno stvar 
zakomplicira, podaljša in podraži. Še 
preden se podamo v kirurški poseg, 
je namreč treba opraviti laboratori-
jske preiskave, slikanje rane, opraviti 
pripravo na anestezijo, vključiti je 
potrebno še druge terapije, vključno z 
antibiotiki, preveriti faktorje koagulacije 
(strjevanje krvi), »pozdraviti« morebitno 
slabokrvnost. Vsa ta priprava nam lahko 
vzame teden dni in vse to je potrebno 
opraviti, zato da rano v nekaj minu-
tah operiramo. Kirurgi se ravno zaradi 
dolgotrajnih priprav raje poslužujemo 
drugih pristopov, ki vzamejo manj časa 
in manj stanejo, učinki pa so lahko po-
polnoma enaki.

če je rana velika, bo po tem, ko smo 
jo očistili, odstranili vse mrtvine in in-
fekcije, nastopil še kirurg plastik, ki s 
kirurškim posegom naredi različne 
premike kože. To naredi tako, da zdravo 
kožo iz »soseščine« kot pokrov obrne 
na bolno in to skupaj zašije. Pri taki 
operaciji se je strogo potrebno izo-
gibati vsakemu pritisku najmanj tri 
tedne! Tako zdravljenje je najbolj kom-
pleksno in mora vedno potekati mul-
tidisciplinarno. To pomeni, da morajo 
pri zdravljenju tako kompleksnih ran 
vedno sodelovati specialisti zdravniki 
iz različnih strok, medicinske sestre, 
socialne službe, dietetiki, psihologi ipd. 
ter seveda tudi bolnik in svojci.
Zato je vedno najboljše preprečevati 
nastanek takih ran.

Včasih je bilo zelo znano zdravilo v razpršilu, 
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Zdravljenje ran pospešimo z uporabo 
sodobnih oblog, ki pomagajo telesu, da 
začne samo odstranjevati mrtvine. 
(Foto: spletni vir)
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bivacin. Sicer ga v prodaji ni več, lahko pa 
še najdemo njegove približke. Ali so taka 
zdravila učinkovita?
    Uporabo takih preparatov raje ods-
vetujem, še posebno za kronične rane. 
Taka zdravila so antibiotična zdravila v 
raznih pripravkih (razpršilo, mazilo …). 
Pri teh zdravilih je negativno to, da an-
tibiotik, ki je nanešen lokalno na rano, 
ne pomaga nič, lahko nam kvečjemu 
povzroči alergijsko reakcijo. Deluje pa 
ne, zato ker ni aktiven. Na rani se ne 
aktivira. če želimo, da se antibiotik v 
telesu aktivira, mora iti preko prebavil, 
skozi jetra, da se lahko veže na belja-
kovine, preko teh pa pride do mesta, 
kjer so bakterije in šele potem začne 
učinkovati. Drugi negativni faktor je 
prah, če govorimo o razpršilu v prahu. 
Prah na rani deluje kot mrtvina, kot tu-
jek. Prej smo povedali, da dokler je na 
rani mrtvina, se ta ne bo zarasla. če je 
tak pripravek v obliki masti, bo mast 
rano zatesnila (»zadihtala«) in izloček se 
ne bo mogel normalno izcejati. če na 
zamaščeno rano namestimo še oblo-
go, ne bo imela učinka, ker sestavine 
ne morejo prodreti skozi mast. Takih 
pripravkov ne smemo uporabljati, ka-
dar govorimo o kroničnih ranah, ki 
imajo neko svoje ozadje. Včasih so jih 
uporabljali za celjenje manjših odrgnin, 
ki pa bi se prav tako same zarasle, že če 
bi jih le sprali s fiziološko raztopino.

Če imajo naši člani težavo, rano in bi želeli 
mnenje specialista, brez da bi za to bilo 
potrebno čakati več mesecev, kaj lahko 
storijo?
    Zdaj delujem v Splošni bolnišnici 
Rakičan, Murska Sobota, in sicer dvakrat 
mesečno, ob četrtkih, od 15. do 20. ure 
popoldne. Datumi mojih ambulant so 
razpisani dva do tri mesece vnaprej. 
Bolnik, ki želi priti v stik z mano, naj si 
pri osebnem zdravniku priskrbi napot-
nico za specialista splošne kirurgije 
in telefonira v informacijsko pisarno 
kirurškega oddelka na tel. št.: 02 512 31 
73 ter si zagotovi termin.
Ko bo pacient prišel na pregled, bom 
rano ocenil, postavil diagnozo, mu jo po 
potrebi oskrbel in naročil na morebitne 
potrebne preiskave, ki jih bodo opravili 
pri nas v Murski Soboti ali drugje (kjer bo 
prej na vrsti). Preiskave niso zahtevne, 
sam največkrat zahtevam rentgensko 
slikanje, da ugotovim globino rane in 

kakšen laboratorijski pregled krvi, da 
ocenimo stanje infektivnosti. če ocen-
im, da je potrebno, bom rano oskrbel 
z oblogo. Po pošti bo potem pacient 
prejel navodilo, ki ga prenese osebne-
mu zdravniku, ta pa patronažni sestri, 
če je rano potrebno oskrbovati doma. 
V navodilu bom natančno določil, s 
katerimi oblogami oz. prevezami je 
potrebno rano prevezovati in na ko-
liko dni. Dobil pa bo tudi nov datum 
za naslednji pregled v naši ambulanti, 
kjer bo v oskrbi toliko časa, dokler ne 
vidim, da gre zdravljenje v pravo smer. 
Težava navadno nastane, kadar gre za 
večje rane in jih je potrebno kirurško 
operirati pri plastičnem kirurgu. če gre 
potek zdravljenja v to smer, pripravimo 
rano na kirurški poseg in ga predamo 
v nadaljnje zdravljenje v klinični center 
v Ljubljano, kjer je te posege doslej 
opravljal dr. Matjaž Šolinc, zdaj pa sta 
njegovo delo prevzela dva kirurga, dr. 
Arnež in dr. Stritar.

Če pacient ni prepričan, ali gre za manjšo ali 
večjo rano, me lahko kontaktira tudi preko 
e-pošte in mi pošlje njeno fotografijo. Odgo-
voril bom v najkrajšem možnem času. Moj e-
naslov je: ciriltriller48@gmail.com.

  Sam bi si seveda želel, da bi bili v 
Sloveniji vsaj dva ali trije plastični 
kirurški oddelki, ki bi tovrstne pa-
ciente obravnavali prednostno, saj se 
največkrat pojavi težava, da ko je rana 
očiščena in pripravljena na plastično 
operacijo, potem pacient čaka še 
več kot pol leta na vrsto, pri čemer že 
očiščena rana »propade«.
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Ko srečaš me

Ko srečaš me in mimo 
grem,

le zdi se ti, da mimo zrem.
Ko gledaš me in to ne vem,
le zdi se ti, da druga sem.

Pri meni je kot nekdaj vse,
poznajo me še ulice.
Pogosto se z gradu 

ozrem,
ki dviga se nad mestom 

bel.

Pogosto še k Prešernu 
grem,

pod njo stojim, ki ji je pel,
ponoči še sem s klošarji,

tam doli ob Ljubljanici.

Do jutra še si kdaj želim,
da voda vzela bi spomin,

a leta so, ki kar teko,
kar z mano bo, to s tabo 

bo.

Ko gledaš me in to ne vem,
le zdi se ti, da druga sem,

pri meni je, kot nekdaj vse,
le ti si drug in nimaš me.

Feri Lainšček
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Zveza paraplegikov | Raziskava prisotnosti RZP med članstvom Zveze

PRISOTNOST RAZJED ZARADI PRITISKA (RZP) MED 
ČLANI ZVEZE
Med člani rednih članic Zveze paraplegikov Slovenije smo opravili raziskavo na temo razjed zaradi pritiska. 
Rezultati raziskave, ki so zaskrbljujoči, so nam služili kot »orožje v boju« z zdravstvenim sistemom, v upanju na 
dolgoročne izboljšave na tem področju. Naše delo je obrodilo sadove, ki bodo v prihodnje našim uporab-
nikom služila za boljšo, predvsem pa hitrejšo oskrbo in zdravljenje ran zaradi pritiska. Tokrat pa objavljamo del 
rezultatov raziskave. Anketiranih je bilo 164 članov.
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Franci Slivšek | Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

IZ DEŽELE CVIČKA 
Tudi tokrat se z novicami oglašamo iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V 
društvu smo bili kot vedno aktivni, trenutno pa se že pripravljamo na sneg 
in zimske radosti ter komaj čakamo na decembrski živžav.

    V začetku oktobra je naše društvo or-
ganiziralo srečanje novih članov, ki so se 
nam pridružili v zadnjem času. Na pova-
bilo se niso odzvali vsi, nekaj pa smo jih 
le uspeli spoznati. Društvo paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja trenut-
no šteje že 109 članov. 
    Predsednik društva Jože Okoren in 
koordinatorka programov v društvu 
Polona Povše sta nove člane in njihove 
svojce prijazno sprejela v dnevnem 
prostoru in jim na kratko predstavila 
dejavnosti društva. članom sta odgo-
vorila tudi na vprašanja in jih usmerila, 
kje lahko dobijo dodatne informacije, 
ki jih zanimajo. Razdelila sta jim različna 
gradiva, društveno glasilo Optimist in 
zloženke s kontakti in informacijami. 
Povabila sta jih, da se aktivno vključijo v 
programe. 

Novi člani so se tudi predstavili, vsak 
izmed njih pa je povedal svojo osebno 
zgodbo o nastanku invalidnosti. 
    članom smo želeli približati društvo 
kot mesto, kjer lahko dobijo koristne 
nasvete in pomoč, jim predstaviti, kako 
pomembno je druženje in spoznavanje 
drugih oseb, ki se spopadajo s podobn-
imi težavami, ter dobiti navdih v srečnih 

zgodbah ljudi s poškodbo hrbtenjače.
Srečanje je bilo namenjeno predvsem 
predstavitvi društva, programov in 
dejavnosti, druženju, medsebojnemu 
spoznavanju, izmenjavi izkušenj in raz-
vedrilu. cilj je bil dosežen.

    V istem mesecu smo za vse člane 
organizirali predavanje o Zdravem 
načinu prehranjevanja, ki ga je iz-
vedla strokovnjakinja s tega področja, 
dr. Irena Sedej, klinična dietetičarka 
in svetovalka za prehrano iz Splošne 
bolnišnice Novo mesto. 
    Predavateljica nam je pojasnila te-
melje uravnoteženega prehranjevan-
ja. Udeležencem je predstavila, kako 
načrtovati prehrano na enostaven 
način in pri tem koristiti tri fiziološka 
časovna varovala, ki so povezana z 
našim prebavnim sistemom: z usti, 
želodcem in s črevesjem. Podala je 
usmeritve za uravnoteženo sestavo 
obrokov, ustrezen ritem prehranje-
vanja, primerne količine posameznih 
skupin živil, kako pogosto in kaj 
vključevati v prehrano. Obnovili smo 

pomen esencialnih hranljivih snovi 
in pojma »energijska« in »hranilna« 
gostota hrane. Prikazala nam je tudi 
najvarnejši pristop k hujšanju.

Predavanje je bilo zelo koristno za vse 
udeležence, tudi njihovi odzivi so bili 
pozitivni, saj imamo paraplegiki vrsto 
zdravstvenih težav, ki jih lahko s pravil-

SREČANJE NOVIH ČLANOV

ZDRAVA PREHRANA IN KRATKA PREDSTAVITEV LENTISMED

Novi člani na obisku (Foto: arhiv društva)

Predavanje o zdravi prehrani 
(Foto: arhiv društva)

Predstavitev podjetja Lentismed 
(Foto: arhiv društva)

Šegova 119 
8102 NOVO MESTO

Spletna stran:  
dpdbp.zveza-paraplegikov.com

E-pošta:  
drustvo_paraplegikov2@t-2.net
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    Konec oktobra se je naše društvo 
udeležilo dneva invalidov v Mladinskem 
centru Brežice. Delili smo letake in re-
vijo Optimist, ki so si jo lahko obisko-
valci vzeli domov in si v miru prebrali 
prispevke o naših dogodkih, ki se izva-
jajo čez leto. Na predstavitveni mizi smo 
imeli tudi nekaj izdelkov, ki jih izdelu-
jemo: razne voščilnice in rožice. Dneva 
invalidov se je udeležilo kar nekaj drugih 
društev, ki so prav tako pokazali, s čim se 
ukvarjajo. Predstavniki našega društva 
smo bili: Polona Povše, Sandra Košar, 
Žiga Vinetič in moja malenkost. Po-
leg stojnic je potekal tudi program, v 
katerem so se predstavili otroci iz OŠ 
Bizeljsko. Udeležba je bila kar velika in 
vesela sem, da sem se je lahko udeležila, 
ker sem spoznala veliko novih društev in 
njihovih dejavnosti.

    Sočasno so potekale tudi brezplačne 
meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi. 
Po predstavitvah pa je predstavnica 

centra za socialno delo Krško predstavi-
la program Pomoči na domu, sledil je še 
kratek kulturni program.

    V začetku novembra smo za člane or-
ganizirali predavanje Nasilje nad inva-
lidi, ki ga je izvedla predstavnica društva 
Vizija, Vesna Novak. Društvo Vizija iz-
vaja posebne in dopolnilne socialne ter 
zdravstvene programe za uresničevanje 
temeljnih človekovih pravic in posebnih 
potreb invalidov z gibalno oviro. Vesna 
nam je na kratko predstavila njihovo 
društvo, dejavnosti in programe, ki jih iz-
vajajo, ter se predvsem osredotočila na 
program Nasilje nad invalidi. 
    Ta posebni socialni program vsebuje pet 
programov: ‘’Hiša zaupanja’’ za začasno 
varno namestitev, ‘’Psihično in fizično 
razbremenjevanje invalidov z izkušnjo 
nasilja’’, ‘’Spremljanje življenjskih razmer 

žensk z dolgotrajnim preživljanjem nasilja’’ 
ter ‘’Informiranje, ozaveščanje in razisko-
vanje’’. Izvajanje celotnega programa 
omogoča osebam z invalidnostmi, z 
izkušnjo nasilja v družini, možnost za 
umik iz ogroženega okolja, začasno kriz-
no namestitev v varnem stanovanju, os-
krbo in pomoč pri telesnem, psihičnem 
in socialnem okrevanju. Uresničuje 
pravice oseb z invalidnostmi do zaščite 
in varnosti pred življenjsko ogroženostjo, 
hkrati pa ozavešča, informira in izobražuje 
ter usposablja žrtve nasilja za prido-
bivanje veščin za njegovo zoperstav-
ljanje. Omogoča zbiranje podatkov o 
razsežnostih nasilja nad invalidi obeh 
spolov v Sloveniji. Uresničuje tudi pravi-

co žrtve do osebne odločitve za umik 
v varen prostor. Pri izvajanju programa 
upoštevajo zakone za delo na področju 
nasilja in druga določila, ki so pomembna 
za pravilno in kvalitetno nudenje storitev 
in pomoči žrtvam.
    Predavanje se nam je zdelo zelo 
pomembno, saj se o nasilju po navadi ne 
govori veliko. člani so dobili koristne infor-
macije o pravicah in o mreži pomoči in o 
tem, kako ravnati, če do tega pride oz. se 
mogoče že dogaja, pa sami ne želijo ali ne 
upajo govoriti o tem. Invalidi smo obrav-
navani kot ranljiva skupina, zato nasilje 
nad nami zahteva posebno pozornost pri 
preprečevanju, saj imamo vendarle ome-
jene možnosti, da se temu sami upremo.

DAN INVALIDOV V MC BREŽICE

PREDAVANJE NASILJE NAD INVALIDI

Katja Gerdovič

no prehrano in malo več samodisci-
pline ter odločnosti omilimo. Prehrana 
je hkrati eden najpomembnejših ve-
denjskih vzrokov za nastanek in nap-

redovanje mnogih kroničnih nena-
lezljivih bolezni. 
Pred predavanjem nam je predstavni-
ca podjetja Lentismed, Eva Bukovec, 

predstavila vizijo in poslanstvo nji-
hovega podjetja ter njihove izdelke – 
urinske katetre.

Naša stojnica v MC Brežice (Foto: arhiv društva NM)

"Življenje nikdar ne obtiči na mestu, ne stagnira ali obstane, saj je 
sleherni trenutek vselej nov in svež."

Louise Hay
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    Vas zanima od kje oz. iz katerega zgo-
dovinskega časa izvira beseda deku-
bitus? Stari Rimljani so nekdaj med svo-
jimi bogatimi ter razkošnimi družabnimi 
gostijami jedli in se pogovarjali leže, 
sloneč na komolcih, na ležalnih poltro-
nah (naslanjačih). Ob dalj časa trajajočih 
pojedinah so njihovi komolci zaradi 
pritiska na podlago zelo trpeli, nast-
ale so rdečine, odrgnine, odprte rane. 
če povežemo obe rimski besedi de-
cumbere (ležati) in cubitus (komolec), 
dobimo novo besedo decubitus ali 
po slovensko preležanino. Danes tem 
ranam, ki ne nastanejo le zaradi dalj 
časa trajajočega nepremičnega ležanja 
na istem mestu, bolj strokovno rečemo 
razjede zaradi pritiska (RZP). Kdo mi je 
to povedal? V sredo, 4. 10. 2017, smo 
na sedežu Društva paraplegikov Goren-
jske v Kranju gostili asist. prim. dr. Cirila 
Trillerja, specialista kirurgije, velikega 
strokovnjaka z bogato človeško, stroko-

vno vsebino, globino in širino, ki nam je 
v svojem enkratnem, jedrnatem, predvs-
em pa preprostem, človeku razumljivem 
predavanju predstavil vso problematiko 
v zvezi z RZP. Vsi dolgotrajno ležeči in 
sedeči invalidi smo v nevarnosti, da se 
nam na delih telesa, ki so izpostavljeni 
pritisku ali učinku strižne sile, napravijo 
RZP. Pri tem je najpomembnejša zanes-
ljiva preventiva ali preprečevanje RZP, za 
njo je učinkovita kurativa ali zdravljenje 
in nazadnje, po sili razmer, še bolj ali 

manj obsežna operativa in po potrebi 
po njej še rehabilitacija. Po zaključenem 
predavanju smo imeli še kratko pred-
stavitev inkontinenčnih izdelkov (urinski 
katetri, moški urinski kondomi ter zbi-
ralne vrečke za urin). Tokratnega dogod-
ka se nas je udeležilo dobri dve desetniji 
članov/ic, svojcev in osebnih asistentov. 
Vsi smo bili več kot hvaležni, zavzeti in za-
dovoljni poslušalci, zato smo imeli še pol 
ure po končanem predavanju na široko 
odprte oči, usta in  našpičena ušesa.

    Vesele frajle Društva paraplegikov 
Gorenjske smo se na svojih ženskih 
jesenskih srečanjih zaljubile v rdečo 
barvo. Pa ne v rdečo barvo las ali oblek 
ali čevljev. Tudi v rdečo barvo stano-
vanja ali avta ali moških hlač ne. Še 
zdaleč ne! Bolj preprosto in enostav-
no. Zagledale smo se v krvavo rdeč 

»šeleshamer« in to tako močno, da 
smo mu bile pripravljene posvetiti kar 
tri srečanja pa še domov smo ga malo 
odnesle, da bi do določenega dne (16. 
december 2017) izgotovile vse izdelke. 
Na prvem srečanju smo na več velikih 
pol »šeleshamerja« z veliko vnemo 
najprej po dolgem in počez narisale 

vzorce za darilne škatlice. Doma smo 
zarisano pridno izrezovale. Na drugem 
srečanju se nam je pridružila mentor-
ica Marija Radkovič. Takrat smo iz-
rezovale sličice z božično-novoletnimi 
motivi iz darilnega papirja, ki smo jih 
potem tam in še doma nalepile na 
škatlice. Na tretjem srečanju smo na 

PREDAVANJE O RAZJEDAH ZARADI PRITISKA (RZP)

RDEČA KOT KRI JE LJUBEZEN

Alenka Oblakovič

Alenka Oblakovič

Številčna udeležba članov na predavanju o preležaninah (Foto: Andraž Muljavec)

Razni dopisniki | Društvo paraplegikov Gorenjske

GORENJSKE KAPLJICE 
V teh jesensko-zimskih mesecih se je tudi v našem društvu veliko dogajalo. Ude-
ležili smo se predavanja o preprečevanju in zdravljenju preležanin, učencem in 
študentom smo predstavili društvo in aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo. Članice 
se redno sestajajo v prostorih društva, slikarji se udeležujejo delavnic, kolonij in 
natečajev po vsej državi. Košarkarji so pričeli s tekmami za državno prvenstvo. 
Ob torkih se lahko naši člani in članice rekreirajo v dvorani Biotehničnega cen-
tra Naklo, moč in kondicijo pa vzdržujejo v fitnes centru Maxxfit. Na pokritem 
teniškem igrišču v Športnem centru dvakrat tedensko trenirajo igralci tenisa na 
vozičkih. Več o naših aktivnostih si lahko preberete v prispevkih naših dopisnikov.

Ul. Lojzeta Hrovata 4/c 
4000 KRANJ

Spletna stran:  
dpgkr.si
E-pošta:  

dp.gorenjska@gmail.com
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vseh 120 škatlic prilepile nalepke z 
društvenim logotipom, jih sestavile 
in vanje položile sladek dokaz naše 
naklonjenosti do vseh članov in članic 

DPG, naših domačih, prijateljev in 
drugih gostov, ki smo se 16. 12. 2017 
zbrali na novoletnem praznovanju 
DPG v hotelu Marinšek v Naklem. O 

praznovanju boste brali šele ob pri-
hodu koledarske pomladi. že komaj 
čakam. Pomlad in njeno toploto.

    Tudi letos smo se člani DPG družili 
s študenti delovne terapije. V pone-
deljek, 13. novembra, smo se Janez 
Učakar, Gašper Črnilec in Anka 
Vesel odzvali na povabilo delovne 
terapevtke in predavateljice na odde- 
lku delovne terapije Zdravstvene 
fakultete v Ljubljani, Alenke Ple-
melj. Študentom 3. letnika smo pred-
stavili naše aktivnosti v prostem času: 
košarko na vozičkih, smučanje z mon-
oskijem, freewheel, ročno kolesarstvo, 
slikanje in ples. Janez in Gašper sta 
predstavila košarko na vozičkih, Janez 
smučanje z monoskijem in vožnjo s 
freewheelom, Anka pa ročno kolesar-
jenje in slikanje. Na koncu druženja pa 
sta študentka Sara in Janez predstavila 
še ples na vozičku.
    Študentje v okviru predmeta delov-
na terapija na področju prostega časa 

izvajajo tudi prostovoljstvo. V desetih 
urah naj bi z opazovanjem, nuden-
jem pomoči in udeležbo spoznali ak-
tivnosti, ki jih izvajamo na prilagojen 
način (ples na vozičkih, slikanje z usti). 
V okviru teh ur nam lahko ponudijo 

tudi pomoč, npr. pri premagovanju 
ovir v grajenem okolju, mobilnosti, ko-
munikaciji in podobno. Namen pred-
meta je osveščenost, znanje in pri-
dobivanje spretnosti pri prilagojenih 
oblikah prostočasnih aktivnosti.

    V  ponedeljek, 23. oktobra, smo člani 
Društva paraplegikov Gorenjske obiskali 
četrtošolce in učence, ki so vključeni 
v projekt Začutimo drugačnost. Na 
začetku smo se jim predstavili, na 
kratko povedali nekaj o svoji usodi, ki 
nas je pripeljala na invalidski voziček, 
in jih preventivno opozorili na početja, 
ki jih lahko privedejo do poškodbe 
hrbtenjače. Učenci so nas zasuli z 
ogromno vprašanji, mi pa smo jim z ve-
seljem odgovarjali.
    Po dolgem uvodu smo jih seznanili, 
kaj vse lahko počnemo na invalidskem 
vozičku in s katerimi športi se ukvarjamo. 
Predstavili smo jim smučanje z monoski-
jem in nato zaigrali še košarko ter jim 
ponudili športne vozičke, da so se lahko 
še sami prepričali, da ni tako enostavno 
upravljati vozička in voditi žoge.
    O prisrčnem in s pozitivno energijo 
napolnjenem dopoldnevu najbolj zgo-
vorno pričajo misli učencev: 

»Všeč mi je bilo, ko so igrali košarko, ker 
nisem vedel, da to zmorejo.« (Erazem)

»Nisem si predstavljal, kako lahko invalidi 
smučajo in bilo mi je všeč, da so nam to 
pokazali.« (Gabriel)

»Hvala vam, ker ste prišli,  igrali košarko 
in dobro metali na koš. Zdaj vem, zakaj 
moram bolj paziti na hrbtenico.« (Nejc)

»Poškodovali so se in niso obupali. Z nji-
hovih obrazov sije sreča.« (Bine)

NA OBISKU PRI ŠTUDENTIH DELOVNE TERAPIJE

MED UČENCI OŠ MESTO V ŠKOFJI LOKI

Anka Vesel

Peter Robnik

Predstavitev prostočasnih dejavnosti študentom delovne terapije (Foto: Gašper Črnilec)

Otroci so pazljivo prisluhnili. (Foto: Dejan Robnik)
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    Dom paraplegikov v Semiču so med 
22. in 24. septembrom zasedli člani 
našega društva, njihovi spremljevalci, 
svojci in prijatelji. Sončni vikend so 
popestrili s klepetom, harmoniko in 
petjem, predvsem pa z veliko smeha.
Lepo vreme je pripomoglo, da so 
lahko zakurili žar na dvorišču in pekli 
kostanj. Sobotni večer so pope-
strili s tradicionalnim krstom novih 
udeležencev. Kar štirje so komaj 
preživeli. Predvsem so se pritoževali 

zaradi bolečin v trebuhu, nastalih 
zaradi smeha. Kot pravi Slobodan: 
»Nikoli, nikoli ne bom pozabil svojega 
krsta, le kaj vse so si izmislili, bilo je 
odlično.«
  Za dobro počutje, prehrano in 
čiščenje so poskrbeli »hodeči« 
udeleženci druženja, za kar se jim v 
imenu članov lepo zahvaljujemo. Or-
ganizacijske niti srečanja so bile, kot 
že tolikokrat prej, v rokah Jovite in 
Borisa Jegliča.

    V okviru blejskega Muzejskega 
društva s prireditvami na Blejskem 
gradu in vodene stalne razstave 
Triglavski narodni park in s pomočjo 
trgovine ART iz Ljubljane so izvedli dru-
gi EX-tempore Bled 2017. žigosanje del 
je bilo v infocentru Triglavska roža, kjer 
so bila do 23. oktobra tudi na ogled.
Strokovna komisija v sestavi: ddr. Damir 
Globočnik, slikarka Ana Marija Kun-
stelj in mag. Matjaž Arnol je podelila 
nagrade sponzorjev in druge nagrade. 
Na EX-temporu sva sodelovala tudi 
člana DPG Boris Šter iz Tržiča s sliko 
»Spokoj« in pridruženi član ZPS slikar 

Boštjan Močnik s sliko »Turizem«, 
prav tako iz Tržiča. Oba sva se dobro 
odrezala, saj je Boštjan dobil prvo na-
grado strokovne komisije, jaz pa eno od 
šestih pohval. Sam sem oddal dve sliki. 
Prispelo je preko 72 del, sodelovalo pa 
je 50 slikarjev, v obravnavo so prejeli 92 
del. Na sklepni prireditvi je sodeloval vr-
hunski harmonikar Gašper Primožič s 
svojo šolo. Sodelovali so tudi uveljavljeni 
slikarji iz tujine.
   Razstava bo za ogled ponovno odprta 
od 9. decembra naprej, v obnovljeni 
Festivalni dvorani.

DRUŽENJE ČLANOV IN NAŠIH PRIJATELJEV V DOMU PARAPLEGIKOV SEMIČ

DRUGI EX-TEMPORE BLED 2017

Anka Vesel

Boris Šter

Razstavljena slika Borisa Štera 
(Foto: Boštjan Močnik)

Na vsakoletnem druženju v Domu 
paraplegikov Semič  (Foto: Jovita Jeglič)

[   DELODRUŠTEV   ]

"Tudi nežen cvet se 
mora prebiti iz blata, 
iz temne, trde prsti in 
zrasti proti svetlobi. 
Iz teme in težavnih 
razmer se razvije v 
novo rastlino, v nov 

cvet." 
Julia Doria
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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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Aleš Povše | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

CELJSKI GROFI 
Kako hitro gre čas. Zdi se mi, da se je leto šele začelo, pa smo že zopet na 
koncu. Tudi letošnjo jesen nismo počivali. Udeležili smo se zaključne prireditve 
ob Evropskem tednu mobilnosti, o dekubitusih nam je predaval dr. Triller, naše 
dejavnosti smo predstavili na športno-družabni prireditvi »Hudinja je zakon!«, 
tekli smo v dobrodelne namene, gostili smo umetnike v Celju, uradno pa smo 
tudi pričeli z akcijo zbiranja sredstev za novo kombinirano vozilo.

    V mesecu septembru so tudi le-
tos potekale številne prireditve ob 
Evropskem tednu mobilnosti. Naše 
društvo se je udeležilo zaključne pri-
reditve v Občini Laško, ki je potekala 
na parkirišču ob kulturnem centru. 
Navzoče je med drugimi nagovoril 
tudi naš predsednik Janez Hudej, ki je 
predstavil društvo in dejavnosti, pred-
vsem pa je opozoril na težave, s kate-
rimi se uporabniki invalidskih vozičkov 
srečujemo v prometu in na splošno (ne 
moremo uporabljati javnih prevoznih 
sredstev, neurejenost pločnikov in ne-
dostopnost javnih površin). Zraven nas 
so na prireditvi sodelovali še Glasbena 
šola Laško - Radeče, ki je poskrbela za 
kulturni program, Zdravstveni dom 
Laško in Območno združenje Rdečega 
križa, ki sta predstavila krvodajalstvo in 

prvo pomoč ter darovanje organov po 
smrti, Thermana Laško s pilatesom, mini 
wellnessom in predstavitvijo energijskih 
toč v parku, STIK Laško pa s predstavi-

tvijo pohodniških poti v okolici mesta. 
Prisoten je bil tudi župan Občine Laško, 
Franci Zdolšek. Našlo se je torej za vs-
akega nekaj.

    3. oktobra je imel asist. prim. Ciril Trill-
er, dr. med., specialist kirurg, v društvenih 
prostorih predavanje o dekubitusih, nji-

hovem zdravljenju in preventivi pred 
nastankom. Predavanja se je udeležilo 
veliko naših članov, kar samo potrjuje, da 

je problematika dekubitusov med našim 
članstvom še kako  prisotna. Izvedeli smo 
veliko novega in koristnega.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

RANE ZARADI PRITISKA

Sodelovali smo na Evropskem tednu mobilnosti v Laškem. (Foto: Janez Hudej)

Predavanje o preležaninah (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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   7. oktobra je pred Don Bosko-
vim centrom v celju potekala že 10. 
športno-družabna prireditev »Hudinja 
je zakon!«, v organizaciji Zavoda Za vas 
živim (program PUM-O) in Salezijan-
skega mladinskega centra celje. Pri-
reditve se je udeležila kopica mladih, ki 
se je pomerila v igranju košarke, nogo-
meta, odbojke. Lahko so sodelovali na 
plesni ali cirkuški delavnici, se naučili 
pripraviti zdravilni napitek in še marsi-
kaj. Naše društvo se je predstavilo sku-
paj z Zavodom Vozim. Največ zaniman-
ja med udeleženci so pritegnili košarka 
na vozičkih, ročno kolesarstvo in očala, 
ki simulirajo opitost »Drunk Busters«.

    Informativna oddaja SVET na Kanalu A 
je že sedmič organizirala dobrodelni 
tek »Mali koraki za velik cilj«. Letos so 
sredstva namenili kriznemu centru 
Palčica v Grosupljem, ki nudi zavetje 
zlorabljenim otrokom. Tokrat so eno od 
etap organizirali na območju našega 
društva, in sicer od slapa Rinka v Loga- 
rski dolini do hotela Evropa v celju. 
Skozi Logarsko dolino smo se jim, na 
njihovo povabilo, priključili tudi člani 
društva in skupaj prevozili oziroma pre-
tekli 7,5 kilometra. Tekači so pot nato 
nadaljevali vse do celja. Uspeli smo se 
dodobra razgibati pa še nekaj dobrega 
smo storili. Takšnih akcij se bomo z vese- 
ljem udeleževali tudi v prihodnje.

    Na tradicionalnem mestu, v Merca-
tor centru v celju, se je 19. oktobra 
odvila že sedma likovna delavnica »Jaz 
sem ta biser našel kar v sebi.«. Na delu 
smo lahko občudovali številne slikarje 
likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov 
Slovenije, ki ustvarjajo ali z usti ali rokami 
v različnih slikarskih oziroma umetniških 
tehnikah.
    Odprta je bila tudi slikarska razstava 
del Mirana Jernejška, ki ustvarja 
predvsem čudovite krajine in tihožitja. 
Razstava je bila na ogled vse do sredine 
novembra. Tudi tokrat se nam je pridružil 

HUDINJA JE ZAKON

MALI KORAKI ZA VELIK CILJ

JAZ SEM TA BISER NAŠEL KAR V SEBI

Hudinja je ZAKON! (Foto: Peter Planinšek)

»Tekli« smo za krizni center Palčica. (Foto: Janez Hudej)

Umetniki s svojimi izdelki (Foto: Peter Planinšek)
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    To je ime projekta, s katerim name-
rava Društvo paraplegikov jugoza-
hodne Štajerske zbrati sredstva za 
novo kombinirano vozilo. Uradno se je 
akcija zbiranja sredstev pričela na ot-
voritvenem dogodku 22. novembra v 
cITY centru celje s tiskovno konferen-
co, na kateri je bil projekt predstavljen. 
celodnevni dogodek je povezovala 
Andreja Kukovič, ki je tudi na kratko 
predstavila društvo. Predsednik Janez 
Hudej je predstavil projekt in poudaril 
njegovo bistvo – motivacijo vseh za 
športno udejstvovanje in zbiranje 
sredstev za nakup novega prilago-
jenega kombiniranega vozila. S svojo 
navzočnostjo sta projekt podprla tudi 
podpredsednik ZPS Damjan Hovnik 
in župan Mestne občine Velenje Bo-
jan Kontič, ki je prevzel tudi botrstvo 
nad projektom.
   cel dan si je bilo tudi mogoče ogle-
dati celovito razstavo aktivnosti društva, 
razstavo ročnih del Aktiva žena, slik 

članice Darje Jerala, razstavo olimpi-
jskih medalj in kimona olimpijske prvak-
inje Tine Trstenjak. Prav tako so se lahko 
mimoidoči preizkusili v igranju košarke 
na vozičkih, preizkusili ročno kolo in se 
ozaveščali o varnosti v cestnem prometu 
na stojnici Zavoda Vozim.
    

    Za zaključek celodnevnega doga-
janja so vse skupaj popestrili še vr-
hunski Extra Band Glasbene šole celje, 
vokalna skupina Eros, skupina Gadi, 
ansambel Simona Gajška in ansambel 
Vrt, ki so več kot uro in pol zabavali 
vse prisotne.

KAR ME OVIRA – ME MOTIVIRA

Alimpije Košarkoski, slikar makedon-
skega rodu, ki je popestril delavnico s 
prikazom nastajanja in z razstavo ikon. 
Svojo stojnico so pripravile tudi članice 
Medobčinskega društva delovnih in-
validov celje in članice našega društva 
pod mentorstvom Angele Gajšek, 
ki so se predstavile s svojimi izvirnimi 
deli ročnega ustvarjanja iz kreativnih 
delavnic. Pri ustvarjanju umetnin so 
sodelovali tudi nadarjeni likovniki iz liko-
vnega krožka  IV. OŠ celje. Za dodatno 
popestritev so s kulturnim programom 
poskrbeli mladi glasbeniki Glasbene 
šole celje in učenci IV. Osnovne šole 
celje z igrico Sneguljčica in sedem 
palčkov, s prisrčno zapetimi pesmicami 
drugošolcev in plesno točko. Pesmi priz-
nanih slovenskih avtorjev pa je prebirala 
Gordana Kitak. Tudi tokrat je bilo res 
veliko za videti, s čimer so se strinjali tudi 
vsi naključni mimoidoči.

Branko Rupnik s svojo umetnino (Foto: Peter Planinšek)

Člani upajo na uspešen zaključek akcije. (Foto: Peter Planinšek)

Akciji se še vedno lahko pridružite tudi vi, če na 1919 pošljete SMS VOZIM5 in s tem pripevate sredstva za nakup 
novega prilagojenega kombiniranega vozila za DP jugozahodne Štajerske.

[   DELODRUŠTEV   ]



38

    V tem obdobju so bili zelo dejavni 
tudi naši športniki. Po tem, ko so svoje 
nastope za letos zelo uspešno zaključili 
atleti in ribiči, so s treningi in tekmo-
vanji pričeli kegljači, šahisti, strelci in 
košarkarji. Toplo vreme so izkoristili 
tudi naši kolesarji, ki so sodelovali na 
Istrskem in Ljubljanskem maratonu. 
    Naš najuspešnejši strelec je odlično 
nastopil na tekmi svetovnega pokala 
v Osijeku na Hrvaškem in osvojil dve 
posamezni srebrni medalji, z ekipo pa 
so zmagali. Prav tako je osvojil dve dru-
gi mesti tudi na svetovnem pokalu na 
Tajskem. Kegljači so uspešno nastopili 
v Radencih, košarkarji pa malo manj 
uspešno v Ribnici. 
    V Laškem smo uspešno organizirali 
2. krog v košarkarski ligi na vozičkih 
ZPS ORMEGA MM. Odigranih je bilo 
pet dvobojev. V prvi tekmi dneva so 
se pomerili igralci domače ekipe DP 
celje THERMANA in izgubili proti DP 
Maribor z 39 : 62, v drugem srečanju je 
ekipa RSV Kärnten premagala DP Novo 
mesto z 62 : 47, sledila je tekma med 
DP celje THERMANA in DP Kranj, kjer je 
dokaj zanesljivo zmagala domača eki-
pa s 53 : 40. V tekmi med DP Maribor 
in RSV Kärnten so več pokazali Avstri-
jci in zmagali s 63 : 37, v zadnji tekmi 
tokratnega turnirja pa so igralci ekipe 
DP Ljubljana Mercator premagali DP 
Kranj z 49 : 42.  

    Sicer pa dejavnosti v društvu potekajo 
nemoteno, trenutno je torej v ospredju 
akcija zbiranja sredstev za novo kom-
binirano vozilo, bomo pa našli čas, da 
opravimo še kakšen obisk. O uspehu 
akcije, novoletnem srečanju, o tem, kaj 
so nam prinesli Miklavž, dedek Mraz in 
Božiček pa več v prihodnji številki. 

PRIČELA SE JE SEZONA 
DVORANSKIH TEKMOVANJ
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    Društvo paraplegikov Koroške je od 
donatorjev, Korošcev s srcem, podjetij, sa-
mostojnih podjetnikov, lokalnih skupno-
sti … pridobilo novo kombinirano vozilo.
Predsednik društva je na seji upravnega 
odbora podal predlog za akcijo Premaga-
jmo ovire 2017, za zbiranje donatorskih 
sredstev za novo kombinirano vozilo. 
Razlog je videl v tem, da je obstoječe 
vozilo iztrošeno, prevoženih je imelo že 
preko 300.000 km, za vzdrževanje so bila 
potrebna nenehna popravila. Na inves-
ticijski listi pri Zvezi paraplegikov Slovenije 
smo na 4. mestu, pred nami so še tri 
društva. Stanje za investicijska sredstva 
za nabavo vozila preko FIHA ni rožnato, 
tako da je vprašanje, kdaj bi lahko prišli 
do novega. Kot predsednik društva pa se 
je zavedal, da je za prevoz paraplegikov 
potrebno imeti brezhibno vozilo, kar pa 

prejšnje ni bilo. V letošnjem letu slavimo 
20 let obstoja društva, 10 let je poteklo, 
odkar smo se preselili v nove delovno-
bivalne prostore, tudi Festival drugačnosti 
obeležuje 10. obletnico.
Rečeno storjeno, akcija je stekla. 
Akcija je potekala od junija do konca sep-
tembra, kjer smo na Festivalu drugačnosti 
svečano predali kombinirano vozilo v 
uporabo.
    Akcija je potekala pod medijskim spon-
zorjem Koroškega radia. članico Ivano 
Gornik smo zadolžili, da je navezala 
kontakt z novinarko Barbaro Brusnik 
Polutnik, sestanek z njo smo imeli na 
sedežu društva. Ob pričetku akcije smo 
imeli na Koroškem radiu predstavitveno 
oddajo, kjer sta sodelovala predsednik 
društva ter članica Ivana Gornik. Izdelali 
so nam reklamni oglas – režirko, ki so jo 

brezplačno vrteli do konca meseca sep-
tembra, za kar se jim iz srca zahvaljujemo.
Pošto Slovenije smo zaprosili za 
brezplačno distribucijo prošenj pod-
jetjem, samostojnim podjetnikom ter 
gospodinjstvom v vseh dvanajstih 
koroških občinah. Predsednik je preveril, 
vendar Pošta Slovenije d. o. o. na žalost 
zaradi varstva konkurence ne sme delati 
nobenih izjem in so storitve plačljive. Po-
slali smo jim prošnjo za donacijo, vendar 
neuspešno. Podjetjem in samostojnim 
podjetnikom v vseh dvanajstih koroških 
občinah smo poslali prošnje na več kot 
5.000 naslovov, gospodinjstvom pa 
prošnjo z izpolnjenim plačilnim nalogom 
na nekaj čez 22.000 naslovov. Pri obliko-
vanju prošenj, kuvert in iskanju naslovov 
podjetij nam je tehnično pomoč in svoje 
bogato računalniško znanje velikodušno 
ponudil naš prijatelj Peter Oder. Pri nas 
je služil civilno vojsko in nam v letu 2003  
pomagal do prvega samostojnega kom-
biniranega vozila, ki smo ga prav tako 
kupili z akcijo Premagajmo ovire, se pravi 
z lastnimi – donacijskimi sredstvi. Naša 
članica Ivana je te prošnje lektorirala, za 
kar smo ji hvaležni.
    Marketinška strategija, ki smo jo pred-
videli na začetku, je vsebovala zlatega, 
srebrnega ter bronastega donatorja. Do-
natorje smo ob koncu akcije tudi navedli 
na vozilu. Predvidena sredstva za zlatega 
donatorja so bila približno12.000 €, sre-
brnega 6.000 € ter bronastega 3.000 €. 
Akcija je potekala, kolikor je bilo mogoče, 
preko osebnih stikov, to pomeni, da so 
se prošnje izročile podjetjem in samo-

PREMAGAJMO OVIRE 2017
Damjan Hovnik, predsednik društva

Damjan Hovnik, Stojan Rozman | Društvo paraplegikov Koroške

KARANTANSKI KNEZI 
Na pobudo predsednika društva Damjana Hovnika smo v letu 2017 z 
akcijo Premagajmo ovire zbirali sredstva za nakup novega prilagojene-
ga kombiniranega vozila. V jesenskem času se je nabralo dovolj sredstev, 
da smo zadani cilj tudi uresničili. Na predlog Zveze paraplegikov Slove-
nije smo v začetku novembra izvedli delavnico o ranah zaradi pritiska, o 
katerih je predaval prim. Ciril Triller, dr. med. Tudi zabavali smo se, tokrat 
na kostanjevem pikniku.

Trak predaje je ob pomoči župana Mestne občine Slovenj Gradec Andreja Časa prerezala 
županja Občine Dravograd, dr. Marjana Cigala. (Foto: arhiv društva)
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stojnim podjetnikom osebno preko zvez 
in poznanstev, s tem smo imeli za prejeta 
sredstva tudi večjo možnost uspeha. Na 
izbiro smo imeli dve znamki vozil: Re-
nault Master ter Ford. Predsednik je poslal 
povpraševanje na Renault v PE Pameče 
ter na Ford Rebernik, po prejetih ponud-
bah smo se odločili za nabavo Forda Tran-
sita pri Avtomarketu Rebernik d. o. o. 
iz Brezna.
    Vozilo smo predali v uporabo 22. sep-
tembra 2017 v okviru 10. tradicional-
nega Festivala drugačnosti, na katerem 
se zberejo invalidska društva s cele 
Koroške, organizira pa ga naš član Sto-
jan Rozman, za kar se mu lepo zahvalju-
jemo.
   Zlati donator so bile vse koroške občine, 
obiskali smo vseh dvanajst županov 
oziroma županj in vsi so nam pozitivno 
odgovorili na vlogo, za kar smo jim iz 
srca hvaležni. Sredstva zlatega donatorja 
smo razdelili po ključu števila prebival-
cev, občine so ta ključ potrdile. Posebna 
zahvala gre Občini Podvelka, saj nam 

je župan Anton Kovše z občinskim 
svetom namenil donacijska sredstva v 
višini 3.000 €.
    Srebrni donator je podjetje Avtomar-
ket Rebernik d. o. o., ki nam je namenilo 
izdaten popust pri nabavi kombiniranega 
vozila, zato se jim iskreno zahvaljujemo.
Bronasti donatorji pa so banka NLB d. d., Li-
ons klub Slovenj Gradec ter kot že omen-
jeno Občina Podvelka. Tudi bronastim 
donatorjem iskrena hvala.
Prav tako se zahvaljujemo vsem malim 
ljudem, dobrim Korošcem s srcem, ki so 
donirali 5, 10, 20 evrov ... Teh je bilo kar 
nekaj, tako da smo lahko skupaj z vsemi 
donatorji nabavili novo kombinirano 
vozilo.
    Kot že zapisano, smo kombinirano 
vozilo predali v uporabo 22. septembra, 
v okviru Festivala drugačnosti. Na samo 
primopredajo smo povabili vse dona-
torje, župane in županje ter predstavnike 
ostalih donatorjev. Na prireditvi je preds-
ednik društva spregovoril nekaj besed, 
nato pa besedo predal predsedniku 

Zveze paraplegikov Slovenije, Danetu 
Kastelicu. Ostali govorci so bili župan 
Mestne občine Slovenj Gradec Andrej 
Čas, županja Dravograda dr. Marjana 
Cigala, direktor območne enote NLB 
Koroško-Savinjska Anton Adam ter 
predsednik Lions kluba Slovenj Gradec 
Dušan Stojanovič. Vsem navedenim 
donatorjem smo izročili priložnostno 
darilce, izdelek Marijana Gostenčnika, 
mojstra domače in umetnostne obrti. Vsi 
so nam zaželeli srečno vožnjo, na koncu 
pa smo skupaj slavnostno prerezali trak in 
vozilo predali v uporabo. 
    Kaj reči za konec? Vse se da, če se le 
hoče, če je želja velika, stvari same po sebi 
stečejo, tako kot je treba, na koncu se vse 
uredi. Dobro se vedno vrača z dobrim, 
naša akcija je pravi dokaz za omenjeni rek. 
Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli pri nabavi kombinirane-
ga vozila za potrebe paraplegikov in 
tetraplegikov Društva paraplegikov 
Koroške.

    Prelepa, topla, sončna jesen nas je 
vabila ven, zato smo v čudovitem am-
bientu pri ribiškem domu na ribniku 
Reš ob vodnem parku pri Radljah ob 
Dravi v torek, dne 17. oktobra, prire-
dili kostanjev piknik. Veselo družbo 
je prišel pozdravit župan Radelj ob 
Dravi, Alan Bukovnik. Tako kot vsem 
drugim županom koroških občin smo 
tudi njemu predali naš znak v stekleni 
skulpturi kot zahvalo za sodelovanje 
v akciji »Premagajmo ovire«, s katero 
smo zbrali sredstva za nov prilagojeni 
kombi. 
    Mojster žara je bil Damjan Rek. 
Zoran je izkoristil priložnost in rib-
aril, Branko in Vinko sta si ogledala 
okolico ribnika in sosednjega vodnega 
parka. Preživeli smo čudovit dan. 
    V začetku novembra smo, s pomočjo 
Zveze paraplegikov Slovenije, organ-
izirali predavanje asist. Cirila Trillerja, 
dr. med., ki nam je predstavil, kako naj 
preventivno delujemo, da ne bi dobili 
razjede zaradi pritiska in če že do nje 
pride, kako jo zdraviti. Predavanje je 
bilo zelo zanimivo, poučno in s strani 
članov lepo obiskano.

KOSTANJEV PIKNIK IN PREDAVANJE O RAZJEDAH ZARADI PRITISKA
Stojan Rozman

Županu občine Radlje ob Dravi smo predali naš znak v stekleni skulpturi. 
(Foto: arhiv društva)

Dr. Triller je obiskal tudi koroško društvo, kjer je predaval o ranah. (Foto: arhiv društva)
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Jože Globokar | Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

LJUBLJANSKI ZMAJI 
Na straneh Ljubljanskih zmajev tokrat lahko preberete sestavke o: srečanju 
naših članov s predstavniki občin, projektu »Različnost je zakon,« spreje-
mu novih članov, obisku Dnevnega centra starejših občanov, zaposlitveni 
delavnici, preležaninah, nekoliko odmaknjenemu dogodku Ovirantlon ter 
športnih tekmovanjih in rezultatih naših športnikov.

    V gostišču Kongo v Grosuplju smo 
20. novembra 2017 pripravili srečanje 
naših članov in predstavnikov občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig 
ter predstavnikov Zveze paraplegikov 
Slovenije.
    Razen predstavnikov občine so se 
iz Grosuplja srečanja udeležili: iz cSD 
Mojca Žižek Pettauer, s policijske 
postaje komandir Franc Žarek in Si-
mon Lebar, iz  izpostave ZZZS Tadeja 
Lukan, iz DSO pa Marija Škufca.
    Občino Ivančna Gorica sta zastopala 
podžupan Tomaž Smole in Marija 
Okorn iz Oddelka za družbene de-
javnosti.
    Iz Občine Škofljica je bila prisotna 
Zdenka Repovž.
      Zvezo paraplegikov Slovenije je zas-
topal arhitekt Matjaž Planinc.

    Srečanja so se udeležili tudi pred-
stavniki cSD Ljubljana Anja Frece in 
Petra Tavčar ter pomočnik koman-
dirja policije Ljubljana Tomislav 
Plavček. Predstavnikov občine Grosu-
plje in Ig ni bilo.
     V uvodu v delovno srečanje je  
predsednica društva Mirjam Kanalec 
predstavila poslanstvo in dejavnost 
društva, podpredsednica Mojca 
Burger pa je predstavitev namenila 
posebnim socialnim programom.
 Posebno pozornost smo posve-
tili dostopnosti grajenega okolja in 
drugim arhitekturnim oviram, s kate-
rimi se še vedno srečujejo naši člani. 
Odpravljanje, preprečevanje in za-
konodajo je predstavil strokovnjak s 
tega področja, arhitekt Matjaž Planinc.
V nadaljevanju srečanja so člani pred-

stavnike seznanili s številnimi težavami, 
s katerimi se vsakodnevno srečujejo 
pri bivanju in vključevanju v družbene 
tokove.
V obširni razpravi smo govorili o: social-
nih pomočeh, družinskih pomočnikih, 
osebni asistenci, zlorabi parkirnih kart, 
zasedenimi parkirnimi mesti za vozni-
ke invalide, dostopnosti do javnih ob-
jektov, javnih sanitarijah za invalide itd. 
člani so dali kar nekaj pobud, ki so si 
jih prisotni predstavniki zabeležili, in 
jih bodo skušali rešiti. Menimo, da so 
ta srečanja za reševanje problematike 
naših članov izredno pomembna, saj 
predstavniki občin in drugih občinskih 
institucij iz prve roke izvedo, s kakšnimi 
težavami se srečujejo njihovi občani. 
Tudi rešitve so učinkovitejše in hitrejše.

SREČANJE ČLANOV S PREDSTAVNIKI OBČIN

Srečanje s predstavniki občin in drugih občinskih institucij (Foto: arhiv DPLJ)
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    V prostorih društva smo 23. no-
vembra 2017 pripravili zaposlitveno 
delavnico, na kateri je sodelovalo šest 
naših članov. Delavnico je v dveh 
delih vodila Mojca Selak iz DP Gore-
njske. V prvem delu smo se razdelili 
v dve skupini, kjer smo pisali pluse in 
minuse, zakaj se zaposliti, nato pa vse 
analizirali. V drugem delu je voditelji-
ca delavnice predstavila pravice in 
ugodnosti delodajalca ob zaposlitvi 
invalidne osebe in pravice invalidne 
osebe, ki se zaposli. Delavnica je trajala 
dve uri in pol.

    »Varovanci« socialnega poverjenika 
našega društva Ljubiše Gajiča smo 
srečanje 2. oktobra 2017 izkoristili še 
za obisk Dnevnega centra aktivnosti za 
starejše (DcA) na Tržaški cesti v Ljublja-
ni. Dejavnost centra nam je predstavila 
vodja Karmen Štefančič in nani-
zala široko paleto različnih medgene-

racijskih aktivnosti, ki jih izvajajo. Nji-
hovi obiskovalci se lahko udeležujejo: 
jezikovnih, računalniških, fotografskih, 
slikarskih in drugih tečajev. Lahko se 
pridružijo telovadbi, pilatesu, športnim 
igram, vajam logike in urejanju spomi-
na, pevskemu zboru, pogovornim de-
lavnicam, spoznavanju umetnostne 

zgodovine ali pa družabnim igram. Te 
aktivnosti vodijo mladi ali starejši pros-
tovoljci, ki so povsem predani svojim 
zadolžitvam. center na Viču je polno 
zaseden in odprt ves dan. Tam se vsak 
trenutek nekaj dogaja.
    V Ljubljani deluje sedem tovrstnih 
centrov, ki jih v glavnem financira 
mestna občina, nekaj sredstev dobijo 
od Ministrstva za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti, nekaj 
pa od članarin. S plačilom članarine 
lahko (8 €) člani koristijo vse naštete 
aktivnosti v vseh centrih. Mogoče pa 
bo predstavitev in spoznavanje de-
javnosti DcA centrov zanimiva tudi 
za naše člane, zato bomo obiskali tudi 
druge centre v Ljubljani.
    Druženje z našim socialnim po-
verjenikom smo v lepem in sončnem 
jesenskem popoldnevu nadaljevali 
na vrtu bližnjega gostišča Rožna hiša, 
kjer smo spregovorili o svojih težavah, 
si izmenjali izkušnje in se nekoliko  
poveselili.

    V letošnjem šolskem letu smo se s 
projektom »Različnost je zakon« 
predstavili: 19. septembra 2017 na 
Osnovni šoli Zadobrova, ko so učenci 
imeli prometni dan in smo se pridružili 
policistom in redarjem, 23. septembra 
na Osnovni šoli Dob na dnevu ak-

tivnosti in 13. oktobra na Osnovni šoli 
Trzin, kjer so naši predstavitvi prisluh-
nili učenci 6. a in b razreda. 
Program predstavitve je na vseh šolah 
zelo podoben in je razdeljen na več 
delavnic. Najbolj pomembna je pred-
stavitev in opozoritev na vzroke, ki so 

botrovali naši invalidnosti. S projekcijo 
fotografij in primernimi komentarji 
učence nazorno seznanimo in opo-
zorimo na nevarnosti, ki prežijo na 
vsakem koraku. Od različnih padcev, 
skokov v vodo, delovnih nesreč, nesreč 
pri športu, do prometnih nesreč, ki 

ZAPOSLITVENA DELAVNICA

OBISKALI SMO DCA CENTER NA VIČU

OZAVEŠČANJE MLADIH SE NADALJUJE

Zaposlitveno delavnico je vodila Mojca Selak iz DP Gorenjske. (Foto: arhiv DPLJ)

Dejavnost centra nam je predstavila Karmen Štefančič. (Foto: arhiv DPLJ)
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predstavljajo kar tretjino vseh vzrokov. 
Opozorimo jih tudi na hude posledice, 
ki jih pusti poškodba hrbtenjače.
   Da pa se življenje po poškodbi 
hrbtenjače ne konča in ga je vred-
no živeti, učence in njihove učitelje 
seznanimo tudi s svetlejšo platjo 
našega življenja. Na športnih de-
lavnicah spoznajo športne aktivnosti 
in zavidljive športne dosežke, ki jih 
naši športniki dosegajo na najvišjih 
mednarodnih in svetovnih tekmo-
vanjih. Z našimi košarkarji zaigrajo 
košarko na vozičkih ali pa se pomerijo 
v namiznem tenisu. Na poligonu, ki 
ga pripeljemo s seboj pa spoznajo, s 
kakšnimi arhitekturnimi ovirami se še 
vedno srečujemo.
    »Različnost je zakon« je projekt in 
poslanstvo našega društva, ki ga pod-
pira in sofinancira tudi Javna agencija 

Republike Slovenije za varnost prome-
ta. In če bomo pred hudo poškodbo 
obvarovali eno samo mlado življenje, 

je naš cilj dosežen. V teh letih smo 
obiskali več kot 60 osnovnih in sred-
njih šol.

Predstavitev na OŠ Zadobrova (Foto: arhiv DPLJ)

Predstavitev na tretjem Ovirantlonu (Foto: arhiv DPLJ)

PREDSTAVITEV NA TRETJEM OVIRANTLONU

     V okviru Evropskega tedna mobil-
nosti je 21. septembra 2017 na Kon-
gresnem trgu v Ljubljani potekal tretji 
Ovirantlon. Tudi letošnjega je v sodelo-
vanju z našim društvom, Zvezo društev 
slepih in slabovidnih Slovenije in Zvezo 
društev gluhih in naglušnih Slovenije 
pripravil Svet za odpravljanje arhitek-
turnih in komunikacijskih ovir MOL.
   Naše društvo se je na Ovirantlonu 
predstavilo s poligonom, ki ga sestav-
ljajo različno strme klančine in nepri-
merna rešetka z vhodom v manjši 
prostor, stojnico z različno publikacijo 

in različnimi pripomočki, ki jih v vsak-
danjem življenju uporabljajo težje 
gibalno ovirani tetraplegiki in z drugimi 
ovirami. Naključni obiskovalci so lahko 
vse praktično preizkusili in spoznali, 
s katerimi težavami se paraplegiki in 
tetraplegiki srečujemo v vsakdanjem 
življenju.
    Obiskovalci Ovirantlona so lahko na 
preizkusni poti na startu sedli na invalid-
ski voziček in se najprej spopadli z ovi-
rami na poligonu, se nato zapeljali po 
umetni travi, kjer se kolesa ugreznejo v 
mehko podlago, pot nadaljevali med 

stožci in se ustavili pri mizi z različnimi 
pripomočki. Tam so dobili vse infor-
macije o poslanstvu našega društva.
    Preizkusno pot so nadaljevali do ovir, 
s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni 
ter slepi in slabovidni invalidi, vse do 
nizkopodnega in s klančino opremlje- 
nega avtobusa Ljubljanskega potniškega 
prometa. Tisti, ki so vso pot uspešno 
opravili, so prejeli praktično nagrado.
    Ovirantlon so obiskali otroci iz vrt-
cev, šolarji in številni mimoidoči, ki so 
s soočanjem s preprekami gibalno ovi-
ranih, slepih in slabovidnih ter gluhih in 
naglušnih ljudi lahko vsaj za trenutek 
spoznali, kako izgleda vsakdan, ko se z 
invalidskim vozičkom znajdeš pred vi-
sokim robnikom ali stopnicami, kako je, 
če si slep in nič ne vidiš ali pa če si gluh 
in nič ne slišiš.
    Tudi Ovirantlon je ena izmed ob-
lik, ko širšo javnost seznanjamo s 
težavami invalidov, hkrati pa opozarja-
mo na vzroke, ki so botrovali naši in-
validnosti. Z veseljem lahko povemo, 
da je v naši prestolnici ovir vse manj in 
da Ljubljana postaja vse bolj prijazna 
do invalidnih občanov. Veseli nas, da 
se pri preprečevanju in odstranje-
vanju arhitekturnih in komunikacijskih 
ovir spreminja tudi miselnost v glavah 
načrtovalcev. če je mesto urejeno za 
nas, je tudi za vse druge prebivalce.
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Otroci so sami preizkusili, s katerimi ovirami se srečujemo. (Foto: arhiv DPLJ)

Naš najboljši šahist Edo Planinc (levo v ospredju) (Foto: arhiv Ars Viva).

ETM ZAKLJUČILI Z DNEVOM BREZ AVTOMOBILA

ŠPORTNI UTRINKI

    Letošnji Evropski teden mobilnosti, 
ki je potekal od 16. do 22. septembra 
2017, je povezoval slogan »ZDRUŽIMO 
MOČI, DELIMO SI PREVOZ.«. Z 
deljenjem prevoza zmanjšamo lastne 
prevozne stroške, zmanjšamo izpust 
ogljikovega dioksida (cO2), za nameček 
pa naša dnevna potovanja postanejo še 
prijetno druženje. 
   Pri deljenem prevozu nam lahko 
pomagajo številne aplikacije in spletne 
platforme, koristi pa se pokažejo v študiji, 
ki je pokazala, da vsak deljeni avto s cest 
in ulic odstrani veliko zasebnih avto-
mobilov. Zato je prav, da se vključimo 
v široko in pisano paleto prizadevanj 
za spremembe naših potovalnih na-
vad in naredimo nekaj za zmanjšanje 
onesnaženosti, ki jo povzroča promet. 
Poleg hrupa in onesnaženosti zraka 
bomo s tem izboljšali tudi kvaliteto 
življenja.
     V Sloveniji se je z različnimi aktivnost-
mi v letošnji Evropski teden mobil-
nosti vključilo 70 občin in veliko število 
različnih organizacij, zvez in društev. 
Med njimi tudi Društvo paraplegikov 
ljubljanske pokrajine, ki je teden 22. 
septembra 2017 sklenilo v Logatcu z 

dnevom brez avtomobila.
    Občanom Logatca smo na stojnici 
z različnimi publikacijami in medicin-
sko tehničnimi pripomočki, ki lajšajo 
življenje najtežje gibalno oviranim tetra-
plegikom, predstavili dejavnost društva. 
Otroci iz vrtcev, šolarji, dijaki in drugi 
mimoidoči so se z invalidskimi vozički 

zapeljali po poligonu, s pomočjo vozni-
ka pa po klančini tudi v nizkopodni avto-
bus Ljubljanskega potniškega prometa.
S številnimi stojnicami so se predstavile 
različne organizacije, v Logatcu pa so ob 
Evropskem tednu mobilnosti pripravili 
tudi različne aktivnosti, ki so potekale 
ves teden.

    Športnice in športniki našega društva 
tekmujejo v vseh šestih ligah, ki jih organ-
izira Zveza paraplegikov Slovenije, nekaj 
naših košarkarjev pa je tudi v reprezent-
anci Slovenije, ki nastopa v regionalni 

NLB Wheel ligi.
     V ligaškem tekmovanju je naše društvo 
v dvorani Športnega centra v Ribnici 
pripravilo prvi krog v razširjeni slovenski 
košarkarski ligi ZPS-ORMEGA MM. Naša 

ekipa Ljubljana Mercator ni izpolnila 
pričakovanj, saj je obe tekmi izgubila. V 
drugem krogu pa je le premagala ekipo 
DP Kranj.
    Zato pa so bili boljši šahisti, ki so v 
prvem krogu osvojili prvo mesto v ekipni 
konkurenci, v posamičnih uvrstitvah pa 
sta Edo Planinc in Jasmin Sabljakovič 
osvojila prvo in drugo mesto.
   Zlata paraolimpijka Veselka Pevec je 
na tekmah svetovnega pokala v Osijeku 
nastopila v ekipi SH2, kjer je osvojila zlato 
in srebrno medaljo.
    Igralec v dvoranskem balinanju Jakob 
Škantelj je na državnem prvenstvu os-
vojil bronasto medaljo.
  Igralec namiznega tenisa Ljubiša Gajič 
je na državnem prvenstvu osvojil bro-
nasto medaljo.
    Slovenska curling reprezentanca, ki so 
jo sestavljali igralci našega društva, je na 
močnem turnirju v Estoniji osvojila peto 
mesto.
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Rekreacijo vodi mag. Alenka Plemelj. (Foto: arhiv DPLJ)

ORGANIZIRANA VADBA IN REKREACIJA

   V jesenskem času naši športniki 
pričnejo z organizirano športno vadbo, 

starejši in nekateri tetraplegiki pa se z 
društvenima kombijema odpravijo na 

rekreacijo v URI-Soča, kjer se rekreirajo 
tudi plavalci.
    Košarkarji dvakrat tedensko trenirajo 
v telovadnicah OŠ Dol pri Ljubljani in 
Dragomelj, kegljači vsak torek podirajo 
keglje na kegljišču na Malenškovi, kjer 
trenirajo tudi igralci namiznega tenisa 
in strelci, igralci curlinga vadijo v Ledeni 
dvorani v Zalogu, igralci boccie na OŠ 
Poljane, biljardisti pa v FIT FIT centru v 
Domžalah.
    Rekreacija naših starejših članov in 
tetraplegikov poteka pod vodstvom 
mag. Alenke Plemelj vsak četrtek v 
veliki telovadnici URI-Soča. Vaditeljica 
jim pripravi pester enourni program z 
dihalnimi in razgibalnimi vajami, igrami 
z žogo, vaje z različnimi pripomočki, ple-
snimi vložki, joga smeha pa je sestavni 
del njihove rekreacije.

  
 
 
 
 
 
 
                                                           Zložljivi in fiksni invalidski vozički        
 
 
                                                          
 
 

 
 
 

                                           telefon: 01/230-25-22 
                                                                ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com 

                                             mobi: 041-653-640     
                                          blanka.markovic@zveza-paraplegikov.com 

PRODAJALNA MEDICINSKO  
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Janja Buzeti | Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

S PANONSKIH RAVNIC 
Tokratna jesen v našem društvu ni bila obarvana samo v različnih odtenkih rde-
če, rjave, rumene in oranžne, temveč tudi v čudovitih barvah mavrice, odražene 
na unikatnih izdelkih članic Aktiva žena, ki so z novo tehniko risanja na svilo po-
pestrile svojo paleto izdelkov, kakor tudi uporabnikov programa Zaposlitvena 
rehabilitacija, ki so predstavljali svoje izdelke na razstavi v Pokrajinski in študijski 
knjižnici Murska Sobota. 
Odločili smo se, da tudi to jesen naša druženja popestrimo s športnimi aktivnostmi, 
kot so lokostrelstvo in kegljanje ter na obisk povabili še sosede s Hrvaške in Ma-
džarske. Obiskali smo jih tudi mi na tradicionalni Jeseni v Međimurju, ki se je odvijala 
v Prelogu na Hrvaškem ter na športnih igrah Županije Zala na Madžarskem. 

    V mesecu septembru so se članice 
Aktiva žena že navsezgodaj odpravile 
v Slovenske Konjice, kjer so obiskale 
članice društva Vizija. Sodelovanje 
obeh društev je tako rekoč že stalnica, 
saj druženje poteka vsako leto. Enkrat v 
našem društvu, drugič v društvu članic 
Vizija. 
    Letos so se, kot že zapisano, naše 
članice odpravile na obisk k njim. Po 
srčni dobrodošlici, ki so jo pripravile 
vključno z njihovo predsednico Juli-
jano Kralj, in po okrepčilu s kavo in 
čajem, so pričele z delavnicami slikanja 
na svilo. Uporabile so tehniko s soljo, pri 
kateri so sol potresle po mokri barvi. Ker 
sol vleče barvo nase, so nastali posebni 
učinki in čudoviti izdelki. Gostiteljice 

so za naše članice pripravile tudi maj-
hno pogostitev. Veselje ob druženju in 
pridobivanje novih izkušenj je vodilo 
članic obeh društev, da se naslednje 
leto ponovno snidejo. 

   Tehniko slikanja na svilo s soljo pa 
bodo naše članice izvajale tudi na vsa-
kotedenskih delavnicah v društvu. Vsi 
skupaj se že veselimo nastajanja novih 
izdelkov izpod njihovih rok.

    želja po novih znanjih nas je v začetku 
meseca novembra privedla v Pokrajin-
sko in študijsko knjižnico Murska So-
bota, kjer so se predstavili uporabniki 
programa Zaposlitvena rehabilitacija 
s svojimi čudovitimi izdelki, kot so na-
kit iz posebne volne, pisani stoli, plad-
nji, obešala za ključe, stojala za serviete, 
dišeča mila in še vrsta drugih izdelkov.
Skupaj s članicami in člani DPPP ter z 
ostalimi povabljenimi smo si ogledali 
razstavo teh ročnih izdelkov. Ker tudi 

naše članice Aktiva žena izdelujejo 
najrazličnejše izdelke, smo ob ogledu 
razstave dobili ideje in vpogled v nove 
tehnike izdelovanja, ki bodo dodatno 
popestrile čudovito paleto ročnih 
izdelkov.
   center za poklicno rehabilitacijo Mur-
ska Sobota vodi Mira Nemec, univ. 
dipl. inž., ki z ostalimi strokovnimi sode-
lavci, invalidnim osebam omogoča, da 
si zagotovijo in/ali obdržijo ustrezno 
zaposlitev. V okviru programa poklicne 

in zaposlitvene rehabilitacije pa med 
drugim izdelujejo tudi zanimive, uni-
katne, predvsem pa uporabne izdelke, 
ki smo si jih lahko ogledali na razstavi.
    Najprej nas je pozdravila in se vsem 
skupaj zahvalila za udeležbo. Na kratko 
je predstavila program in povedala, 
kakšnega pomena je za invalidne ose-
be izdelovanje izdelkov. S kreativnostjo 
se namreč pri uporabnikih spodbujajo 
njihove funkcijske zmožnosti, delovna 
vzdržljivost ter učinkovitost kot tudi 

TRADICIONALNO SREČANJE ČLANIC AKTIVA ŽENA S ČLANICAMI DRUŠTVA VIZIJA

NA OGLED ZANIMIVI, UNIKATNI, PREDVSEM PA UPORABNI IZDELKI

INTERESNE DEJAVNOSTI

Članice Aktiva žena so dodale na svojo pestro paleto izdelkov še svilene rute, poslikane s 
soljo. (Foto: Branko Barič)

Noršinska cesta 14 
9000 MURSKA SOBOTA
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sposobnost učenja in delovnega 
vedenja. Prav tako je poudarila, da 
s kreativnostjo poskušajo izboljšati 

delovno funkcioniranje invalidnih oseb 
in na ta način prispevajo k njihovemu 
kvalitetnejšemu življenju.

    Ker pa izdelovanje njihovih izdelkov 
zahteva veliko različnih materialov, 
se je gospa Nemec ob tej priložnosti 
zahvalila tudi vsem sponzorjem, ki jim 
z zagotavljanjem različnih materialov 
pomagajo, da njihovo delo poteka 
nemoteno ter nato predala besedo 
Branku Gornjecu, predsedniku Sveta 
invalidov Murska Sobota. Ta je pohvalil 
delo centra za poklicno rehabilitacijo 
in tudi sam spregovoril nekaj besed 
o pomenu izvajanja programa za in-
valide. Ob koncu je vsem zaželel us-
peha in nas povabil, da se ponovno 
snidemo v mesecu decembru ob 
mednarodnem dnevu invalidov. 
    Po končanih nagovorih smo si ogle-
dali različne unikatne in barvite izdelke 
iz lesa, blaga, volne in papirja, narejene 
z različnimi tehnikami izdelovanja ter 
se okrepčali s slastnim domačim pe-
civom in kanapeji, ki so jih za nas pri-
pravili sodelavci centra za poklicno 
rehabilitacijo.

Ogled razstave zanimivih in uporabnih izdelkov uporabnikov programa Zaposlitvena 
rehabilitacija. (Foto: Branko Barič)

    22. septembra smo se ponovno zbrali 
v Društvu paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije, kjer je potekalo že tradiciona-
lno jesensko mednarodno športno-
rekreacijsko srečanje. Udeleženci 
srečanja so se pomerili v lokostrelstvu, 
pikadu in vrtnem kegljanju. 
    Pred samim začetkom tekmovanja sta 
zbrane pozdravila predsednik društva 
Stanko Novak in športni referent 
društva Franc Borovnjak. Prijetno 
dobrodošlico sta še posebej zaželela 
tekmovalcem s sosednje Hrvaške, 
ki se tovrstnega tekmovanja redno 
udeležujejo, kot tudi članom DP Podrav-
ja, ki so prav tako redni udeleženci . Franc 
Borovnjak je na kratko pojasnil še nekaj 
pravil tekmovanja, nato pa vse skupaj 
povabil na tekmovalna mesta. 
   Tekmovanja se je udeležilo 35 tekmo-
valcev, ki so se, kot že zapisano, pomer-
ili v lokostrelstvu kot osrednji športni 
panogi srečanja ter v pikadu in vrtnem 
kegljanju. Po končanem tekmovanju je 
sledila razglasitev rezultatov in podel-
itev medalj najboljšim športnicam in 
športnikom. Razglasitev je vodil Tonček 
Gider, novinar Murskega vala, medalje 

pa je podeljeval predsednik društva 
Stanko Novak. Slednji se je ob koncu 
vsem skupaj zahvalil za udeležbo ter 
izkoristil priložnost in čestital Marti 
Janežič za 1. mesto in Dušanu Slani za 
3. mesto v atletiki na Hrovatinovem me-
morialu. Za pogostitev smo tokrat poskr-

beli sami, in sicer s pečenim odojkom in 
jagnjetino. 
    V ženski konkurenci je naziv najboljše 
lokostrelke prejela Ljuba Vurušić iz 
čakovca in za nagrado prejela zlato 
medaljo. Drugo in tretje mesto sta zasedli 
domačinki, Jožica Zadravec in Marija 

JESENSKO MEDNARODNO ŠPORTNO-REKREACIJSKO SREČANJE

ŠPORT

Dobitniki kolajn na jesenskem športnem srečanju (Foto: Janja Buzeti)
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   Ker toplo jesensko vreme še kar vztraja in 
nas na vso moč vabi v naravo, so se ribiči 
odločili, da izkoristijo še zadnje sončne 
žarke te jeseni in organizirajo zadnje, 4. 
kolo društvene lige v ribolovu. 
    Tako kot vsako leto so se tudi letos zbrali 
v večjem številu v mesecu oktobru, kjer 
je na ribniku v Ormožu potekalo tekmo-
vanje v športnem ribolovu, s tem pa tudi 
zaključek društvene lige. 
  Pred samim začetkom tekmovanja je 
zbrane pozdravil športni referent Franc 
Borovnjak, jih opozoril na že vsem dobro 
znana pravila ribolova, jim zaželel do-
ber ulov ter vse skupaj povabil k žrebu 
štartnih mest. Po štiriurnem ribolovu je 
sledilo tehtanje ulova in razglasitev rezul-
tatov. 
    Najtežjo mrežo je imel Silvester Križanič. 
Njegov ulov je tehtal 13.050 gramov. 
Drugouvrščeni Venčeslav Bezjak je 

imel 11.400 gramov težko mrežo, mreža 
tretjeuvrščenega Franca Borovnjaka pa je 
tehtala 5.000 gramov. Naši ribiči so tako 
zaključili ribiško sezono s skupno 39.200 
grami ulovljenih rib, svoj ribiški pribor 

pa pospravili in ga pripravili za nasled-
njo sezono, ko se bodo ob prvih toplih 
sončnih žarkih ponovno podali na ribnike 
ter v pisani pomladni naravi polnili svoje 
mreže. 

    Društvo paraplegikov Prekmurja in Prle-
kije je skupaj z ZPS organiziralo tradicio-
nalno tekmovanje v kegljanju. Tekmovalci 
so se pomerili ekipno in posamezno (ve-
terani, moški, ženske in tetraplegiki) na 
štirih stezah. Za nemoten potek tekmo-
vanja je skrbel sodnik Dušan Pohovni-
kar iz Kegljaškega kluba Radenci. 
  Po končanem tekmovanju je sledila 
razglasitev rezultatov in podelitev medalj 
ter pokalov najboljšim. Razglasitev je izve-
del športni novinar Tonček Gider, medalje 
in pokale pa je podeljeval športni referent 
domačega društva Franc Borovnjak. Slednji 
je pred samo razglasitvijo pozdravil zbrane 
in se vsem zahvalil za številčno udeležbo na 
tokratnem tekmovanju. 

RIBIČI POSPRAVILI SVOJE TRNKE IN RIBIŠKE PALICE DO NASLEDNJE SEZONE

PREHODNI POKAL MAGDIČEVEGA MEMORIALA PREŠEL V ROKE MARIBORČANOM 

Cigler. V pikadu sta prvi dve mesti osvo-
jili članici društva Distrofičara iz čakovca, 
Branka Vratarić (1. mesto) in Ljuba 
Vurušić (2. mesto). Na tretjem mestu je 
bila naša članica Marta Janežič. Tek-
movalke so se pomerile še v tretji športni 
disciplini, to je vrtnem kegljanju, kjer so 
domačinke prevzele vodstvo in slavile: 
Jožica Zadravec na prvem, Marija 
Cigler na drugem in Marta Janežič na 
tretjem mestu.

    V moški konkurenci so v lokostrelstvu 
slavili Jožef Franc (1. mesto), Bojan 
Ciman (2. mesto) in Dušan Slana (3. 
mesto). V pikadu so največ točk dosegli 
Dušan Slana (MS), ki je dosegel 247 točk 
in si tako priigral prvo mesto, Slobodan 
Tošić iz Varaždina je z 241 točkami osvo-
jil drugo mesto, na tretjem mestu pa je 
bil z 239 točkami Ludvik Škraban (MS). 
Tako kot ženske so se tudi moški pomer-
ili še v vrtnem kegljanju, kjer so dosegli 

naslednje rezultate: Ludvik Škraban (MS) 
prvo mesto, Stanko Novak (MS) drugo 
mesto in Dragutin Mustak (čK) tretje 
mesto. 
    Na tokratnem športnem srečanju je bila 
še ena tekmovalna konkurenca, kjer so se 
v vseh treh športnih panogah pomerili 
tudi asistenti in svojci. Najboljši med nji-
mi je bil Branko Barič (MS), na drugem 
mestu je bila Manuela Ferbežar (MS), 
na tretjem pa Branko Marković (Vž).

Silvester Križanič je z zmago zaključil društveno ligo v ribolovu. (Foto: Branko Barič)

V imenu ekipe DP Podravja je prehodni pokal prevzel Miran Jernejšek, vodja kegljaške sekcije 
DP Podravja. (Foto: Branko Barič)
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    Najboljša ekipa 1. kola lige ZPS v keg-
ljanju in 24. Magdičevega memoriala je 
bila ekipa DP Podravja, ki je skupno podr-
la 1. 624 kegljev. Prejela je tudi prehodni 
pokal. Na drugem mestu ji je sledila ekipa 
DP jugozahodne Štajerske s 1.616 podr-
timi keglji, tretjeuvrščena je bila domača 
ekipa DP Prekmurja in Prlekije, ki je skupaj 
podrla 1.509 kegljev. 
    Med moškimi kegljači je s 471 podrtimi 
keglji slavil Viktor Rupnik iz DP ljubljan-
ske pokrajine, na drugem mestu je bil 
Roman Hrženjak s 439 podrtimi keglji 

iz DP jugozahodne Štajerske, na tretjem 
mestu pa Miran Jernejšek s 437 podr-
timi keglji iz DP Podravja. 
    V ženski konkurenci je prvo mesto osvo-
jila naša članica Marta Janežič, ki je skupaj 
podrla 362 kegljev. Drugouvrščena je bila 
Martina Glavič iz DP Dolenjske s 336 
podrtimi keglji, tretjeuvrščena pa Marija 
Kerec iz DP Podravja s 330 podrtimi keglji. 
Tekmovalci so se pomerili še v kategori-
jah veterani in tetraplegiki. Med veterani 
je prvo mesto pripadlo Francu Simoniču 
iz DP Podravja, ki je s 385 podrtimi keglji 

pometel s konkurenco. Sledil mu je naš 
član Franc Borovnjak s 356 podrtimi keglji, 
na tretjem mestu pa Franc Kuhelj s 309 
podrtimi keglji. Med tetraplegiki je prvo 
mesto osvojil Aleš Povše iz DP jugoza-
hodne Štajerske (409 podrtih kegljev), 
drugo mesto Slavko Ivančič iz DP ljub-
ljanske pokrajine (371 podrtih kegljev), 
tretje mesto Plank Henrik iz DP jugo-
zahodne Štajerske (360 podrtih kegljev). 
Naš član Franc Baum je v kategoriji tetra-
plegikov zasedel 6. mesto. 

    Leto je naokrog, poletje se je poslovilo 
in prišla je jesen, ki nas je že dodobra ovila 
v svoje barve in topla oblačila. Z njo pa je 
prišlo tudi srečanje invalidnih oseb pod 
imenom Jesen v Međimurju, ki ga organ-
izira »Društvo osoba s tjelesnim invalid-
itetom Međimurske županije«. 
    Tako kot vsako leto, smo se tudi letos 
z veseljem odzvali povabilu in se od-
pravili na obisk k sosedom iz Preloga. 
Tradicionalno 29. srečanje invalidnih oseb 
Jesen v Međimurju sta s svojim nago-
vorom slavnostno otvorila predsednica 
domačega društva Miljenka Radović, 
mag. iur. in Zoran Vidović, predstavnik 
mesta čakovec. Prav tako so zbrane 

pozdravili še Dražen Srpak, predstavnik 
Zveze društev oseb s cerebralno in 
otroško paralizo, Slavko Kuzmić, član 
Upravnega odbora HSUcDP in pred-
sednik Društva invalidov Koprivničko-
križevačke županije. S slavnostno otvorit-
vijo se je pričel tudi osrednji, športni del 
srečanja, kjer so se tekmovalci pome-
rili v kartanju, pikadu, vrtnem kegljanju, 
šahu ter v hitrostni vožnji z vozički. Po 
končanem športnem tekmovanju so za 
vse tekmovalce pripravili majhno pogos-
titev ter razglasili zmagovalce in jim pode-
lili medalje. 
    Ekipa našega društva je sodelovala v pi-
kadu, vrtnem kegljanju in hitrostni vožnji 

z vozičkom. V vrtnem kegljanju je osvo-
jila 2. mesto, za kar je prejela tudi srebrno 
medaljo. V posamezni konkurenci pa sta 
bila v hitrostni vožnji z vozičkom zelo 
uspešna Andrej Gorza in Franc Borovn-
jak, ki sta osvojila prvo in tretje mesto.
   Vsem športnikom čestitamo za dosežene 
rezultate in uspešno zaključeno sezono 
2016/2017 v različnih športnih discipli-
nah. Prav tako pa jim želimo veliko uspe-
ha in športnega duha tudi v novi sezoni. 

TRADICIONALNO SREČANJE JESEN V MEĐIMURJU 

Andrej Gorza in Franc Borovnjak sta bila najboljša na športnem dogodku v Prelogu na 
Hrvaškem. (Foto Branko Barič)

JESENSKA

Lep je ta jesenki čas,
ki poslavlja se od nas, 

drevje je prazno, sadje obrano, 
pridelki pospravljeni, polje zorano. 

Hvala ti, hvala mati narava, 
za vse tvoje dobrote, 

ki smo jih prejeli čez leto, 
da ne bi bili lačni in ne sirote. 

Zdaj pa počivaj in sladko zaspi, 
spi in si čez zimo naberi

nove moči. 

Marija cigler
DPPP
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  Da bi obnovili medsosedske odnose 
s sosedi Madžari, so se naši člani od-
zvali povabilu na para športne igre, ki so 
potekale 1. decembra 2017 v Zalaszent-
grótu na Madžarskem.
    V zgodnjih jutranjih urah so se odpravili 
proti državni meji z Madžarsko ter na-
daljevali pot do mesta Zalaszentgrót, ki 
spada pod županijo Zala. Po prihodu ekip 
je sledila slavnostna otvoritev s pozdrav-
nimi nagovori pomembnih mož v svetu 
madžarskega parašporta omenjene 
pokrajine, med katerimi niso manjkali 
predsednik Zalaške županije dr. Pál At-
tila, župan mesta Zalaszentgrót gospod 
Baracskai Jozsef, predsednik športne 
zveze županije Zala gospod Csaszar 
Jozsef ter ravnateljica tamkajšnje gim-
nazije Krisztina Sziver. Po pozdravnih 
nagovorih so se vsi tekmovalci iz desetih 
društev pomerili v košarki, metu žogice 
čez oviro, badmintonu, namiznem tenisu 
in v pikadu. Med samim srečanjem je 
potekala tudi predstavitev posameznih 
ekip. 
    Nekaj minut po 13. uri se je tekmovanje 
zaključilo in sledila je razglasitev rezulta-
tov ter podelitev medalj in priznanj vsem 
tekmovalcem. Ekipo DPPP so sestav-
ljali Franc Borovnjak, Dušan Slana, Andrej 
Gorza in Ludvik Škraban. Spremljala sta 
jih tudi predsednik TVD Partizan gos-
pod Janko Rožman ter gospod Boris 
Kovač, ki sta bila tudi glavna pobudnika 
za sodelovanje z madžarskimi invalidi. 
Po pogostitvi, ki so jo organizatorji pri-
pravili za tekmovalce in njihove sprem-
ljevalce, so se naši člani odpravili proti 
domu, navdušeni nad novimi poznanstvi 
in izkušnjami. 

OBNOVITEV SODELOVANJA S ČLANI 
ZVEZE INVALIDOV IZ MADŽARSKE

Slovenska ekipa. (Foto: Janja Buzeti)

SREČNO
NOVO
L ETO

Vodstvo Društva paraplegikov 
Prekmurja in Prlekije se zahvaljuje 

vsem članicam in članom
 ter sodelavkam in sodelavcem

za pristno sodelovanje in ves doprinos v letu 2017, 
obenem pa vsem skupaj želi prijetne božične praznike 

in srečno novo leto 2018.
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  25. septembra smo v društvu gos-
tili predstavnike športnih društev iz 
Slovenije in Madžarske. Naše društvo 
je zastopal predsednik Stanko Novak, 
na srečanju pa so se mu pridružili še 
podpredsednik Športne unije Slovenije 
Patrik Peroša, direktor Športne zveze 
madžarske županije Zala Kaman Fe-
renc, član Šahovske sekcije Boris 
Kovač, predsednik Partizana Bakovci 
Janko Rožman in podpredsednik Par-
tizana Bakovci Branko Barič. 
    Osnovni namen srečanja je bil sodelo-
vanje članov na različnih športnih pri-
reditvah po Sloveniji ter obnovitev 
sodelovanja s člani invalidskih organi-
zacij sosednje Madžarske. V ta namen 
je bilo dogovorjeno, da se bodo naši 
člani udeležili strokovne konference in-
validnih oseb, na kateri bodo potekale 
tudi športne igre. Srečanje bo izve-
deno 3. decembra na Madžarskem. Za 
izboljšanje sosedskih odnosov pa smo 
jih tudi sami povabili na Mednarodno 

športno-rekreacijsko srečanje, ki bo 
predvidoma v mesecu juniju prihodnje 
leto, na tradicionalni Avto moto rally, ki 
je že nekaj let mednarodno obarvan ter 
na Hrovatinov memorial v atletiki, ki je 

pri Zvezi paraplegikov Slovenije osrednji 
športni dogodek, na katerem se zbere-
jo atleti iz različnih držav. Sami se že 
močno veselimo novih (starih) poznan-
stev in sodelovanja z njimi. 

    Kot že veste, so v sklopu Zveze para-
plegikov Slovenije potekala predavanja o 
preležaninah, na katerih je Ciril Triller, dr. 
med., po regijskih društvih ZPS osveščal 
člane o preventivnih ukrepih glede 
preležanin, ki so pogost problem pri para-
plegikih in tetraplegikih, in o zdravljenju 
že nastalih ran.
    Koristne nasvete je delil tudi z našimi 
člani in tako prispeval k njihovemu 
kakovostnejšemu življenju. 
   Odziv članov je bil odličen, saj so izkoris-
tili priložnost in zdravniku postavili številna 
vprašanja, on pa jim je z veseljem odgo-
voril. Prav tako jih je pozval k nadaljnjemu 
sodelovanju. Povedal je, da jim je na voljo 
tudi v bolnišnici v Rakičanu in da pri njem 
ni čakalnih vrst, kar je potrdil tudi eden 
od naših članov, ki se je že sestal z njim in 
pohvalil njegovo strokovnost. Ob koncu je 
dr. Triller zaključil predavanja s ponovnim 
pozivom, da se je potrebno neprestano 
boriti, da rane ne bi nastale. V kolikor pa 
se vseeno pojavijo, pa je potrebno združiti 
ves tim in pri tem vzpostaviti obojestran-
sko zaupanje na relaciji bolnik – zdravnik.

OBNOVITEV SODELOVANJA S ČLANI INVALIDSKIH ORGANIZACIJ SOSEDNJE MADŽARSKE

PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE RAN

DRUGI DOGODKI

Predstavniki različnih športnih društev iz Slovenije in Madžarske, zbrani v našem društvu z 
namenom, da s športom poglobijo medsosedske vezi. (Foto: Janja Buzeti)

Člani DPPP pokazali velik interes za skrb za svoje zdravje, kar so dokazali s številčno udeležbo 
na predavanjih dr. Trillerja. (Foto: Janja Buzeti)
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Aleksander Grum | Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE 
December je čas za inventuro leta – pregledamo in ocenimo, kar smo 
počeli v preteklih dvanajstih mesecih. Čas je tudi za novoletne želje, na-
črte in zaobljube.

Že v začetku leta smo se pogovarjali 
z župani in s predstavniki občin, 
predvsem z novogoriško občino. 

Naš predlog o ureditvi starih društvenih 
prostorov v prehodno stanovanje za težje 
invalide ter prošnja za finančno pomoč 
pri pokrivanju stroškov osebne asistence 
sta bila le delno uspešna. Novogoriška 
občina nam je pomagala pri odplačilu 
kredita – čeprav ne v obljubljeni višini 
– ostalih predlogov pa ni podprla, kljub 
začetnemu zanimanju in kljub posre-
dovanju zveze in njenega predsednika 
Daneta Kastelica.
  V dveh občinah smo letos dosegli 
pomemben mejnik: v sodelovanju z 
drugimi regionalnimi invalidskimi or-
ganizacijami smo uspeli pogoje za ena-
kopravno življenje invalidov izboljšati v 
tolikšni meri, da sta tako Občina Idrija kot 
Občina Miren Kostanjevica prejeli listino 
»Občina po meri invalidov.« Slovesni pri-
reditvi z uradno podelitvijo listine bosta v 
obeh krajih decembra.
    Ko smo se udeleževali raznih prireditev, 
smo ugotovili, da kot društvo pogosto 
nismo dovolj prepoznavni. Jeseni smo 
se odločili to popraviti in za začetek ob-
likovali nekaj predstavitvenih gradiv – 

predvsem zgibanko o naših dejavnostih. 
Nabavili smo tudi majice in trenirke za 
športnike, ki nas zastopajo v ekipnih tek-
movanjih.  
   Sicer pa so društvene dejavnosti tudi 
letos potekale po bolj ali manj ustaljenih 
tirnicah. Družabno življenje se je delno 
orientiralo po praznikih – članice so se 
tako dobile za 8. marec, počastili smo 
Martinov dan, pravkar se pripravljamo 
na silvestrovanje – delno pa po nekaterih 
tradicionalnih ali sprotnih priložnostih. 
Namesto slabo obiskanih izletov, ki smo 
jih organizirali prejšnja leta, smo se letos 
odločili pripraviti piknik; dan smo preživeli 
ob Soči, udeležencev je bilo kar lepo 
število in vsi so bili zadovoljni. Odzivali 
smo se tudi na vabila drugih: obiskovali 
smo Semič in Pacug, z ATV-ji smo šli na 
Gorenjsko, v Loški dolini smo »klobasarili«, 
v Prekmurju smo gledali reli ...
   Obiskali smo tudi člane z idrijskega 
in cerkljanskega konca, ki zaradi odda-
ljenosti niso ravno pogosto prisotni pri 
dogajanju v društvu.
Šport je ena od pomembnih stalnic v 
delovanju društva. Tudi letos so se naši 
športniki udeleževali različnih tekem in 
tekmovanj, kar nekaj pa smo jih tudi or-
ganizirali – ligaško tekmo v streljanju s 
serijsko zračno puško, ligaško tekmo v 
kegljanju ter atletsko tekmovanje. Od 
posameznikov se je tudi letos najbolj iz-
kazal Marko, ki si je na različnih tekmah 
prikolesaril kar nekaj zmag.
    Na področju kulture je najpogosteje 
govora o slikarstvu. člani, ki radi poprime-
jo za čopič, so se tudi letos udeleževali 
slikarskih delavnic in kolonij, pod Klavdi-
jevim vodstvom pa smo organizirali že 
tradicionalno spomladansko slikarsko 
srečanje v Gabrjah pri Tolminu. Društvene 
prostore za svoja srečanja uporabljajo 
tudi fotografi skupine Fotokrogec, v ka-
teri sodelujejo tudi štirje ljubitelji foto-

grafije iz našega društva. Skupina, ki sicer 
deluje v okviru zavoda Ažmurk, je kar ak-
tivna – konec maja so pripravili fotograf-
ski Ex-tempore, novembra pa razstavo 
fotografskih diptihov, na kateri so svoja 
dela predstavili tudi trije naši člani. 
   članom smo omogočili udeležbo na 
raznih delavnicah in predavanjih – od 
čebelarjenja do preganjanja stresa in 
preprečevanja preležanin. žal pa ugo-
tavljamo, da s strani samih članov pri-
haja premalo pobud za nove vsebine in 
aktivnosti, zato je težko začeti in članom 
ponuditi kaj novega in zanimivega. 
Pogrešamo tudi malce zavzetosti in 
pripravljenosti več članov za sodelovanje 
pri organiziranju dejavnosti; delo vse pre-
pogosto pade na ista ramena.
   »Treba se jim je zahvaliti,« pravi naš 
predsednik Matej. Referentom in ostalim, 
ki so kakorkoli pripomogli pri delovanju 
in prepoznavnosti društva, še posebej 
»šefici« Mirjam za pomoč društvu in 
članom, tudi izven njenih nalog. Zahvala 
gre tudi šoferju Mateju in prostovoljcu 
Gregorju, in – ker dandanes brez tega ne 
gre – tudi sponzorjem: Zavarovalnica 
Triglav, HIT, Zavarovalnica Sava, E3.
    Kaj pa želje za novo leto? Društvu, da 
bi uspešno začelo zbirati sredstva za nov 
kombi, članom pa – vsakemu po njego-
vih željah.

Martinov dan smo obeležili, kot se 
spodobi: v prijetni družbi in ob polni mizi. 
(Foto: Primož Grebenjak)

Rejčeva 5 
5000 NOVA GORICA

Spletna stran:  
drustvo-go-para.si

E-pošta:  
drustvo.paraplegikov@siol.net
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    Po dolgem, vročem poletju je na naša 
vrata potrkala jesen, ki nam je prine-
sla čudovite barve in plodove, ki v tem 
času dosežejo svojo zrelost in se jih vsi 
veselimo. Eden takih plodov je tudi ko-
stanj. Spominjam se še velikih dreves, ki 
so bila votla in na pol strohnela, pa so še 
vedno dajala obilne pridelke. Takih ko-
stanjevih dreves danes ne vidimo več. 
Nadomestila so jih mlajša, ki prav tako 
rodijo in nas jeseni razveselijo s svo-
jimi sladkimi plodovi. Naše društvo že 
tradicionalno (odkar imamo Paracenter 
v Oseku) prireja kostanjev piknik, zato 
smo se tudi letos zbrali v Oseku, in sicer 
7. oktobra. Imeli smo srečo, kajti naredil 
se je čudovit jesenski dan. Tisti, ki smo 
tja prispeli zjutraj, smo se takoj lotili dela 
in narezali kostanje, ki jih je nabrala naša  

Barbara. čudili smo se, kje je nabrala 
tako čudovite kostanje in tako veliko 
količino. Vse, kar smo o tem izvedeli, je 
bilo, da je ta lokacija na Pohorju. Kmalu je 
v Oseku zadišalo po kostanju, za peko sta 
poskrbela Peter in Janko, moža naših 
članic, ki to počneta že vsa leta in sta že 
dobro  vpeljana. Ob luščenju kostanja je 
potekalo prijetno kramljanje med člani. 
Zbralo se nas je lepo število, k temu je 
pripomoglo tudi prekrasno vreme. Da 
na jedilniku niso bili samo kostanji, so 
poskrbele naše spremljevalke, ki so nam 
pripravile dobro kosilo. Po prekrasnem 
dnevu smo se proti večeru odpravili proti 
domu. Preživeli smo prečudovit dan v 
Paracentru Osek. Verjamemo, da se bo 
tradicija kostanjevih piknikov nadaljevala 
in da bo kostanj obrodil vsako leto.

    Odstotek članov, ki po tihem trpijo zara-
di take ali drugačne razjede zaradi pritiska, 
narašča tudi med našimi člani. če si to 
priznamo ali ne, ima skoraj osemdeset 
odstotkov naših članov nekje na telesu 
»neko nepojasnjeno« rdečino. Ja, tudi to 
je razjeda zaradi pritiska. Sicer je stopnje 
1, pa vendar je! O tem in še mnogočem 
prav tako uporabnem v zvezi z ranami, 
ki spremljajo naše paraplegično stanje, 
je tudi v našem društvu spregovoril prim. 
asist. Ciril Triller, dr. med. Društveni pros-
tori so bili precej nagneteni, saj je zaniman-
je za tako perečo tematiko kar precejšnje 
ali pa je to le pokazatelj, da so člani uvideli 
dobrobit takih in podobnih predavanj. 
Morda pa je le čas za reorganizacijo naših 
prostorov? Kakorkoli, predavanje je bilo 

zelo poučno. člani so zdravniku postavili 
mnogo praktičnih vprašanj, na katera je 
brez zadržkov odgovarjal in tako odstrl 

še tistih nekaj tančic skrivnosti, ki jih lahko 
preberete v obširnem intervjuju, v rubriki 
»V središču«.

VROČI KOSTANJI

RAZJEDE ZARADI PRITISKA

Miran Jernejšek

Barbara Slaček

Miran Jernejšek in Barbara Slaček | Društvo paraplegikov Podravja

S TOTEGA EKA 
Še ne dolgo nazaj smo govorili in pisali o pisani jeseni, trgatvi, ki smo se je 
tako zelo veselili in o kuhanju golaža, zdaj pa je tu že zima, ki nam s svojimi 
nizkimi temperaturami nič ne prizanaša. No, vsaj spomin na kostanje je 
vroč, vroča pa je tudi tema o razjedah zaradi pritiska.

Ob prekrasnem vremenu se je v Osek 
zgrnilo lepo število članov. 
(Foto: Alfred Lasetzky)

Dr. Triller je marsikaterega člana pustil brez besed, pri drugih pa je spodbudil nova in nova 
vprašanja. (Foto: Peter Gavez)

Lackova cesta 43 
2000 MARIBOR
Spletna stran:  

drustvo-para-mb.si
E-pošta:  

dp.podravja@gmail.com
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Jože Globokar | Posvet društvenih športnih referentov

PRIPRAVE NA NOVO SEZONO 
V prostorih Zveze so se 26. septembra 2017 sestali društveni športni referenti in vodje posameznih lig z na-
menom, da uskladijo športno tekmovanje paraplegikov in tetraplegikov za sezono 2017-2018. Športniki naših 
pokrajinskih društev tekmujejo v šestih ligaških tekmovanjih – atletiki, košarki, kegljanju, streljanju, ribolovu in šahu 
ter tudi drugih športnih panogah: biljardu, tenisu, namiznem tenisu, plavanju, alpskem smučanju, curlingu, bocci, 
parakolesarstvu, rallyu, sabljanju, lokostrelstvu, wakeboardu, športnem potapljanju in parakarateju. Nastopajo 
na društveni, državni, mednarodni in svetovni ravni, zato je terminsko izredno težko uskladiti te številne nastope. 
Prilagoditi se morajo tudi urniku Zveze za šport invalidov-POK in urniku regionalne NLB Wheel lige v košarki. Ob 
tem naj povemo, da nekateri športniki nastopajo tudi v več panogah.

Posvet je s pozdravnim nagovorom 
otvoril predsednik Zveze Dane 
Kastelic, ki je poudaril, da je delovni 

posvet športnih referentov zelo pomem-
ben, saj se sprejmejo temelji in smernice 
za celoletno sezono. Kljub manjšemu 
dotoku sredstev Fundacije invalidskih in 
humanitarnih organizacij program športa 
ostaja, vendar bo pri načrtovanju treba 
predvideti tudi racio-nalizacijo tekmovanj.
    V nadaljevanju so referenti in vodje 
ligaških tekmovanj poročali o izvedbah 
in rezultatih tekmovanj v pretekli sezoni. 
Iz poročil je bilo razvidno, da so bila neka-
tera društva bolj, druga pa manj uspešna. 
Pri tem pa so veliko vlogo odigrali prav 
referenti oz. vodje ligaških tekmovanj. 
Sledila je obširna razprava v kateri so si iz-
menjali predvsem uspešne izkušnje.
    V razpravi je vodja športa pri Zvezi 
Gregor Gračner omenil težave pri or-
ganizaciji ligaških tekmovanj. Nastajajo 

predvsem zaradi števila ekip, ki spremeni-
jo sistem tekmovanja.
Precej pozornosti in tudi časa so 
udeleženci posvetili usklajevanju in pri-
pravi tekmovalnega urnika za sezono 
2017-2018. Vodja športa je na podlagi 
predhodnega vprašalnika pripravil okvirni 
terminski urnik in tudi predloge katera 
tekmovanja naj bi posamična društva 
v organizaciji Zveze pripravila v svojem 

kraju. Novost je omejitev ligaških tekmo-
vanj na največ štiri kroge, razen v košarki 
kjer bodo ekipe po Bergerjevem sistemu 
odigrale šest krogov.
     Ob zaključku posveta so govorili tudi o 
našem največjem atletskem tekmovanju 
z mednarodno udeležbo – 49. memorialu 
prof. Bojana Hrovatina. Potekalo bo 8. 
septembra 2018 na atletskem stadionu v 
Novi Gorici.

Športni referenti so usklajevali tekmovanja za sezono 2017/2018. (Foto: Lutfi Abdullahu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KOLEDAR TEKMOVANJA ZA SEZONO 2017/18 
 

DATUM PANOGA KRAJ DOGODKA ORGANIZATOR PRIREDITEV 
15. 5. 2018 Atletika Atletski stadion Poljane,  

Maribor 
DP Maribor 1. kolo lige ZPS, ob 16. uri 

30. 5. 2018 Atletika Atletski stadion Osnovna šola 1,  
Murska Sobota 

DP Murska Sobota 2. kolo lige ZPS, ob 16. uri 

6. 6. 2018 Atletika Atletski stadion Kladivar,  
Celje 

DP Celje 
 

3. kolo lige ZPS, ob 16. uri 

20. 6. 2018 Atletika Športni stadion,  
Črna na Koroškem 

DP Slovenj Gradec 4. kolo lige ZPS, ob 16. uri 

8. 9. 2018 Atletika Atletski stadion – Športni park,  
Nova Gorica 

ZPS soorganizator 
ZŠIS-POK 

49. memorial prof. Bojana Hrovatina –  
državno prvenstvo 

15. 2. 2018 Biljard Biljardnica Vodafone arena BTC,  
Ljubljana 

ZPS Meddruštveni turnir 

16. 4. 2018 Dan športa Dom paraplegikov Pacug ZPS Paraplegiki in šport 

23. 2. 2018 Kegljanje Kegljišče Športni center,  
Ravne na Koroškem 

DP Slovenj Gradec 2. kolo lige ZPS-Dom paraplegikov in  
Grnjakov memorial, 120 lučajev 

16. 3. 2018 Kegljanje Kegljišče Golovec, Celje DP Celje 3. kolo lige ZPS-Dom paraplegikov –  
Zdovčev memorial, 120 lučajev in DP veteranov 
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DATUM PANOGA KRAJ DOGODKA ORGANIZATOR PRIREDITEV 
20. 4. 2018 Kegljanje Kegljišče v Kamniku DP Ljubljana 4. kolo lige ZPS-Dom paraplegikov - Turnir za  

pokal Občine Domžale, 120 lučajev in zaključek lige 
5. 5. 2018 Kegljanje Kegljišče Golovec, Celje ZŠIS-POK Državno prvenstvo za posameznike, 120 lučajev 

14. 1. 2018 Košarka Športna dvorana Marof,  
Novo mesto 

DP Novo mesto 3. kolo lige ZPS – ORMEGA MM 

18. 2. 2018 Košarka 
 

Športna dvorana Max Joham Platz 1,  
Wolfsberg 

RSV Kärnten 4. kolo lige ZPS – ORMEGA MM 

10. 3. 2018 Košarka 
 

Športna dvorana,  
Maribor 

DP Maribor 5. kolo lige ZPS – ORMEGA MM 

24. 3. 2018 Košarka 
 

Športna dvorana,  
Šenčur 

DP Kranj 6. kolo lige ZPS – ORMEGA MM 

14. 4. 2018 Košarka 
 

Športna dvorana v Sloveniji ZŠIS-POK Državno prvenstvo, Play-off 

11.–13. 5. 
2018 

Košarka 
 

Športna dvorana Edvarda Peperka,  
Ljubljana 

DP Ljubljana 38. Pogačnikov memorial in 22. mednarodni  
turnir v košarki na vozičkih 

22.–24. 6. 
2018 

Košarka 
 

Športna dvorana Tabor,  
Maribor 

DP Maribor 20. Parabasket 

23. 12. 2017 Košarka 
 

Športna dvorana, Gradačac KIK Zmaj, Gradačac 2. kolo regionalne lige NLB Wheel –   
skupina B 

4. 2. 2018 Košarka Športna dvorana, Graz (Avstrija) RBB Flinkstones, Graz 3. kolo regionalne lige NLB Wheel –  
skupina B 

3. 2. 2018 Košarka 
 

Športna dvorana LUKE, Ulica Mirze 
Delibašića, Bihać 

KIK Una Sana, Bihač 3. kolo regionalne lige NLB Wheel –  
skupina A 

7. 4. 2018 Košarka 
 

Športna dvorana Marof, Novo mesto ZŠIS-POK 
 

Finale regionalne lige NLB Wheel 

17. 3. 2018     Kolesarstvo Portorož ŠD Slovenec Bike festival Portorož 

8.–10. 6. 2018 Kolesarstvo Ljubljana KD Življenje in  KK 
Rog 

Maraton Franja, BTC City 

25. 8. 2018 Kolesarstvo Celje–Logarska dolina KK Mozirje Maraton Zelene doline 

26. 5. 2018 Kolesarstvo Podcerkev–Loška dolina ZPS 4. klobasarjenje 

1. 9. 2018 Kolesarstvo Tolmin–Kobarid ali okolica Nove Gorice ZPS 5. klobasarjenje 

23.–25. 1. 
2018 

Smučanje Smučišča na Rogli ZPS 10. jubilejni Smučarski kamp 

3. 2. 2018 Smučanje Smučišče Rogla ZŠIS-POK Državno prvenstvo v veleslalomu 

20. 1. 2017 Streljanje Strelišče Ankaran, Razgledna pot 2,  
Ankaran 

DP Koper 2. kolo lige ZPS 

2. 2. 2018 Streljanje Strelišče Slovenska Bistrica DP Maribor 3. kolo lige ZPS 

21. 3. 2018 Streljanje Strelišče TVD Partizan,  
Murska Sobota 

DP Murska Sobota 4. kolo lige ZPS in DP v ekipnem tekmovanju 

15. 4. 2018 Streljanje Strelišče Ljubljana,  
Krim 

ZŠIS-POK Državno prvenstvo 

30. 1. 2018 Šah Planet TUŠ, Celje DP Ljubljana 2. kolo lige ZPS – Gradex 

20. 2. 2018 Šah Naklo DP Kranj 3. kolo lige ZPS – Gradex 

8. 5. 2018 Šah Novo mesto, društveni prostori,  
Šegova 119 

DP Novo mesto 4. kolo lige ZPS – Gradex in  
23. memorial Jožeta Radeja 

17. 3. 2018 Šah Slovenija ŽSIS-POK DP v hitropoteznem šahu,  
posamično 

17. 5. 2018 Športni ribolov ribnik Gradišče DP Murska Sobota 1. kolo lige ZPS in Memorial Ivana Peršaka 

24. 5. 2018 Športni ribolov Smolinci, ribnik Ploj 
 

DP Maribor 2. kolo lige ZPS 

14. 6. 2018 Športni ribolov ribnik Brdinje pri Ravnah na Koroškem DP Slovenj Gradec 3. kolo lige ZPS 

28. 6. 2018 Športni ribolov Radeče DP Celje 4. kolo lige ZPS 

19. 5. 2018 Športni ribolov Slovenija ZŠIS-POK Državno prvenstvo v športnem  
ribolovu s plovcem 

22. 9. 2018 Spretnostna 
vožnja 

Murska Sobota DP Murska Sobota tradicionalni AVTO RALLY 

30. 6. 2018 Lokostrelstvo društveni prostori DP Murska Sobota DP Murska Sobota 5. meddruštveno in hkrati  
5. mednarodno tekmovanje 
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Jože Globokar | Regionalna NLB Wheel liga

V LIGI TEKMUJE SEDEM EKIP IZ PETIH DRŽAV 
V regionalni NLB Wheel ligi v letošnji sezoni tekmuje sedem ekip iz petih držav jugovzhodne Evrope. V skupini 
A tekmujejo: KKI Zagreb s Hrvaške, KIK Una Sana in KKI Vrbas iz BiH ter ZŠIS-POK iz Slovenije. V skupini B pa 
nastopajo: Castelvecchio iz Italije, KIK Zmaj iz BiH in RBB FlinkStones iz Avstrije.

Košarkarsko sezono lige 2017/2018 
so 28. oktobra 2017 odprle ekipe 
skupine B. Prvi krog je v organizaci-

ji Zveze paraplegikov Slovenije pripravila 
ekipa castelvecchio v italijanski Gradiški, 
prvi krog skupine A pa so 5. novembra 

pripravili košarkarji KKI Zagreb v Sesvetih 
pri Zagrebu.

KOŠARKA

SESVETE

Prva tekma:  domača ekipa KKI Zagreb si je že v prvem polčasu priigrala trinajst točk prednosti. V nadaljevanju je slovenska 
ekipa ZŠIS-POK izboljšala igro, vendar kljub temu izgubila z 49 : 58.
Druga tekma:  lanskoletni prvak KKI Vrbas je upravičil vlogo favorita in kljub slabi zadnji četrtini ekipo KIK Una Sana ugnal s 
67 : 56. 
Tretja tekma: slovenska ekipa ZŠIS-POK je silovito napadla in nasprotniku že v prvi četrtini nasula enaindvajset točk. Po 
izenačeni drugi četrtini je ekipa KIK Una Sana še izboljšala igro v obrambi in napadu ter slavila s 65 : 58.
Četrta tekma: je zmago ponovno prinesla ekipi KKI Vrbas, ki je z visokih 83 : 52 premagala KKI Zagreb.
Najboljši strelci v skupini A: Armin Aziraj, KIK Una Sana (50); Ademir Demirović, KKI Vrbas (45); Danilo Kamenik, ZŠIS-
POK (38). Uvodno tekmo sta si ogledala tudi predstavnika košarkarskega kluba zagrebške Cedevite in s tem dala košarkarjem 
na vozičkih moralno podporo.

Lestvica skupine A po I. krogu
1. KKI Vrbas
2. KIK Una Sana
3. KKI Zagreb
4. ZŠIS-POK

GRADIŠKA

Prva tekma:  domača ekipa castelvecchio je z rezultatom 57 : 42 kljub slabemu začetku premagala RBB FlinkStones.
Druga tekma:  ekipa gostiteljev castelvecchio je po izenačenem začetku morala priznati premoč veliko boljši KIK Zmaj, ki jo je 
ugnala z rezultatom 65 : 36.
Tretja tekma je zmago ponovno prinesla KIK Zmaj, ki je s 
60 : 44 porazila avstrijsko ekipo RBB FlinkStones.
Najboljši strelci v skupini B: Enes Kamberović, KIK 
Zmaj Gradačac (43); Christian Scherling, RBB Flink-
Stones (36) in Arnel Mulić, KIK Zmaj (32). 
Vse tekme sta spremljala tehnični delegat Milan Lukan 
in vodja lige Gregor Gračner.

Lestvica skupine B po I. krogu
1. KKI Zmaj
2. castelvecchio
3. RBB Flinkstones Prvo tekmo sta v sezoni 2017/2018 odigrali Castelvecchio in 

FlinkStones (rdeči dresi). (Foto: arhiv ZPS)
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Lutfi Abdullahu | Šahovsko državno prvenstvo

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV V 
HITROPOTEZNEM ŠAHU 
V Sevnici, natančneje na domačiji Mastnak, je 25. novembra 2017 potekalo ekipno državno prvenstvo invali-
dov v hitropoteznem šahu. Tekmovale so tri ženske in enajst moških ekip, med njimi tudi ekipa iz Zveze paraple-
gikov Slovenije v postavi: Jakob Škantelj, Igor Jeranko, Adam Dimitrovič, Radosav Matič in Jasmin Sabljakovič.

Šahovsko državno prvenstvo so s 
pozdravnim nagovorom otvor-
ili: predsednik DI Sevnica Franc 

Boljt, župan Občine Sevnica Srečko 
Ocvirk ter predstavnika ZŠIS-POK 
Jakob Škantelj in Primož Jeralič. 
Glavni sodnik (arbiter) tekmovanja je 
bil Ludvik Cviren.
    Po predhodnem posvetu s sodnikom 

in predstavniki ekip so se odločili, 
da se v moški konkurenci odigra po 
švicarskem sistemu 7. kol. Zaradi preve-
likega števila prijavljenih ekip se je si- 
stem ustavil po končanem 6. kolu. Vod-
ja državnega prvenstva (Primož Jeralič) 
je sklical vodje ekip in sodnika na pos-
vet, kjer so se v večini odločili, da se tek-
movanje zaključi po odigranem 6. kolu.

    V ženski konkurenci je zmagala ekipa 
DI Muta, druga je bila ekipa Društva 
distrofikov Slovenije, tretja pa MDI 
Murska Sobota.
    V moški konkurenci je slavila ekipa 
DI Zagorje ob Savi, druga je bila DI 
črnomelj, tretja pa DI Slovenska Bistri-
ca. Ekipa Zveze paraplegikov Slovenije 
je zasedla deseto mesto.

ŠAH
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www.nlb.si/dan-in-noc

Bančno svetovanje in pomoč, naj bo dan ali noč.

Poleg spletne, mobilne in telefonske banke, SMS-Alarmov in mobilnih bančnikov vam zdaj v NLB Kontaktnem centru nudimo 
tudi spletni in video klepet z našimi svetovalci. Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v tednu, z odgovori na vaša vprašanja in s 
pomočjo za vse morebitne zaplete. Izberite svojo pot do banke.
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Lutfi Abdullahu | Pokrovitelj lige je ORMEGA MM

PRVE TEKME V RAZŠIRJENI SLOVENSKI LIGI 
S prvim krogom so se 12. novembra 2017 v dvorani Športnega centra v Ribnici pričela tekmovanja tudi v raz-
širjeni slovenski košarkarski ligi ZPS-ORMEGA MM. Prvi krog je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pri-
pravilo Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, v ligi pa poleg petih slovenskih ekip (DP Ljubljana Mercator, 
DP Kranj, DP Novo mesto, DP Maribor, DP Celje Thermana), nastopa tudi ekipa RSV Kärnten iz Avstrije. V letošnji 
sezoni bodo ekipe po dvokrožnem Bergerjevem sistemu odigrale šest krogov.

Uvodno tekmo sezone sta odigrali 
DP Ljubljana Mercator in RSV Kärn-
ten. Avstrijci so upravičili vlogo fa-

vorita in tekmo gladko dobili s 53 : 32.
    V drugi tekmi sta se pod koši borili DP 
Kranj in DP Novo mesto. Dolenjci so si v 
prvem polčasu priigrali deset točk pred-
nosti, ki jih do konca tekme niso zapravili, 
in zmagali z 48 : 32.
    DP Ljubljana Mercator je v tretji tekmi 
hotela popraviti vtis s prve tekme, vendar 
je bila tokrat ekipa DP Maribor boljša z  
41 : 38.
    četrta tekma med DP Kranj in RSV Kärn-
ten je bila v prvem polčasu zelo izenačena, 
v nadaljevanju pa so Gorenjci popustili in 
izgubili s 33 : 46.
V peti tekmi je slavila DP Novo mesto, ki je 
z 39 : 32 ugnala DP celje Thermana.
  Rezultate 2. kola lige preberite v prispe-

vku Društva paraplegikov jugozahodne 
Štajerske.

Najboljši strelci prvega kroga:   
Mersad Mehmedović, RSV 
Kärnten (31); Janez Učakar, DP 
Kranj (29) in Boštjan Ceglar,  
DP Novo mesto (29).
Tekme sta spremljala delegat Milan Lu-
kan ter vodja športa pri ZPS in igralec 
Gregor Gračner, sodila pa Nedžad 
Budimlić in Marko Hladnik.

Najboljši strelci v drugem krogu:   
Janez Učakar DP Kranj (65), Enis 
Musič DP celje Thermana (64), Mersad 
Mehmedović RSV Kärnten (62).
Tekme drugega kroga sta spremljala dele- 
gat Milan Lukan ter vodja športa pri ZPS 
in igralec Gregor Gračner.

Tekma med DP Ljubljana Mercator (v belih dresih) in DP Maribor (Foto: Tomaž Demšar)

Vrstni red po I. krogu
1. RSV Kärnten
2. DP Novo mesto
3. DP Maribor
4. DP Ljubljana Mercator
5. DP celje Thermana

Vrstni red po II. krogu
1. RSV Kärnten
2. DP Novo mesto
3. DP Maribor
4. DP celje Thermana
5. DP Ljubljana Mercator
6. DP Kranj

“Če trenirate premalo, tvegate, da ne boste zmogli do cilja, če preveč, 

da ne boste zmogli do starta.”
Tom DuBos, tekač
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Jože Globokar | EPINT 2017, Laško

ŽENSKA EKIPA ČETRTA – MOŠKA DO ČETRTFINALA 
V Laškem je od 26. septembra do 5. oktobra 2017 potekalo evropsko prvenstvo  EPINT 2017 v namiznem tenisu 
za športnike invalide. V športni dvorani Tri lilije se je za naslove evropskih prvakov pomerilo okrog 290 igralk in 
igralcev iz 31 evropskih držav. V slovenskih nastopih sta najboljši rezultat v ekipnem tekmovanju z nehvaležnim 
četrtim mestom dosegli Andreja Dolinar in Barbara Meglič, Bojan Lukežič in Primož Kancler pa sta prav tako v 
ekipnem tekmovanju prišla do četrtfinala.

NAMIZNI TENIS

Slovenska reprezentanca (Foto: Vid Ponikvar)

V slovenski reprezentanci so pod tak-
tirko trenerja Darka Kojadinovića 
in pomočnika Ožbeja Poročnika 

nastopili: Andreja Dolinar (kategorija 4), 
Barbara Meglič (4), Ljubiša Gajić (2), 
Bojan Lukežič (3), Primož Kancler (3), 
Andrej Žnidar (4), Luka Trtnik (7). Am-
basadorka tokratnega namiznoteniškega 
dogodka, ki ga je Slovenija gostila že 
drugič, je bila Mateja Pintar, nosilka para-
olimpijske zlate medalje iz Aten leta 2004.
    Tekmovalci so se najprej v svojih skupi-
nah pomerili v posamični konkurenci. 
V naši sedemčlanski ekipi je peterica iz-
padla v predtekmovanjih, Barbara Meglič 
je v združeni skupini 4–5 z uvrstitvijo 5.–8. 
mesta dosegla rezultat kariere, legenda 
med našimi igralci namiznega tenisa, Bo-
jan Lukežič, pa je v svoji skupini prišel med 

16 najboljših.
    Sledila so ekipna tekmovanja, v katerih 
bi naša dvojica Dolinar & Meglič z neko-
liko sreče lahko posegla celo po medalji. 
Toda v odločilni tekmi sta morali premoč 
priznati  nemški dvojici,  v sestavi Sandra 
Mikolaschek & Lisa Anna Maria Hen-
tig. V tej skupini je zmagala ekipa Srbije, 
drugo mesto je osvojila Rusija.
    V moški ekipni konkurenci je dvojec Bo-
jan Lukežič & Primož Kancler (kategorija 
3) klonil v četrtfinalu. Boljša sta bila Šveda 
Alexander Öhgren in Victor Sjöqvist.
    Organizacija odmevnega športnega 
dogodka je bila v sodelovanju z 
Namiznoteniško zvezo Slovenije in 
častnim pokroviteljstvom ministrice za 
izobraževanje, znanost in šport, dr. Maje 
Makovec Brenčič, zaupana Zvezi za 

šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski 
komite.

Najboljši rezultat sta s četrtim mestom 
v ekipnem tekmovanju dosegli Barbara 
Meglič in Andreja Dolinar. 
(Foto: Žiga Zupan)
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Lutfi Abdullahu | Državno prvenstvo v namiznem tenisu

MEGLIČEVA IN KANCLER DRŽAVNA PRVAKA 
V športni dvorani OŠ v Logatcu je 21. oktobra 2017 potekalo državno prvenstvo invalidov v namiznem tenisu. 
Med njimi so nastopili tudi igralci iz nekaterih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Igralci na vo-
zičkih so bili združeni v eno skupino.

Zaradi premajhnega števila tek-
movalcev na vozičkih je organiza-
tor vse združil v eno skupino, kjer 

so igrali vsak z vsakim. Barbara Meglič 
iz DP Gorenjske in Primož Kancler iz DP 
Podravja sta osvojila naslov državnega 
prvaka, med igralkami je srebrno 
medaljo osvojila Andreja Dolinar iz DP 
Gorenjske, med igralci pa si je bronasto 
medaljo priboril igralec Društva para-
plegikov ljubljanske pokrajine Ljubiša 
Gajič.
    Po odigranem rednem delu so v 
moški in ženski konkurenci sledila še 
tekmovanja v odprti kategoriji. V ženski 
konkurenci je drugo mesto osvojila Bar-
bara Meglič, tretje pa Andreja Dolinar. V 
moški konkurenci Gajič in Kancler nista 
dosegla vidnejših rezultatov. V posamični 
konkurenci so tekmovalke in tekmovalci 

za prva mesta v svojih skupinah prejeli 
medalje, v kategoriji open pa pokale.
    Državno prvenstvo je v sodelovanju 

z Namiznoteniškim klubom Logatec or-
ganizirala Zveza za šport invalidov-Para-
olimpijski komite.

Megličeva druga, Dolinarjeva tretja v odprti kategoriji (Foto: arhiv ZŠIS) 

DRŽAVNO PRVENSTVO V DVORANSKEM BALINANJU
BOCCIA

   Tekmovalci so se na državno prven-
stvo uvrstili po odigranih kvalifikacijskih 
tekmah, nastopili so v šestih kategori-
jah, na koncu pa so se pomerili še v 
ekipnih bojih. Med nastopajočimi je bil 
tudi Jakob Škantelj iz kluba Balinar 
in član DP ljubljanske pokrajine, ki je v 
kategoriji Bc4 osvojil bronasto odličje. 
Zmagal je Matjaž Bartol, drugi je bil 
Niko Čižek, četrta pa Nataša Bartol, 
vsi iz Društva distrofikov Slovenije.

Lutfi Abdullahu Jakob Škantelj je osvojil bronasto odličje. (Foto: ZŠIS-POK)
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Jože Globokar | Strelci navdušili v Osijeku

ŠTIRI MEDALJE ZA NAŠE STRELCE 
V hrvaškem Osijeku je od 22. do 26. septembra 2017 potekal svetovni pokal v parastrelstvu. Po daljšem tekmo-
valnemu premoru so v slovenski ekipi pod vodstvom trenerke Polone Sladič in pomočnika Aleša Kosmača na-
stopili: Veselka Pevec, Franc Pinter, Franček G. Tiršek in Damjan Pavlin. Osvojili so eno zlato in tri srebrne medalje.

STRELJANJE

Ž e drugi dan tekmovanja so naši 
strelci posegli po medaljah. V ekipni 
tekmi z zračno puško stoje, v disci-

plini R4 v kategoriji SH2, je ekipa v sestavi 
Veselka Pevec, Franček Gorazd Tiršek 
in Damjan Pavlin osvojila zlato medaljo. 
Premagala je strelski reprezentanci Srbije 
in Irana.
    V posamični konkurenci sta se v finale 
uvrstila Tiršek in Pevčeva. Tiršek je strel-
jal zelo dobro (251,5) in z malenkost-
nim zaostankom osvojil srebrno odličje, 
Pevčeva je zasedla šesto mesto. Zmagal 
je Južnokorejec Lee (251,8), tretji je bil Srb 
Ristić (230,2). 
    V nadaljevanju tekmovanja si je ista 
ekipa v skupini R5 pristreljala še srebrno 
medaljo (1.893,1). Prvo mesto je osvo-
jila srbska ekipa (1.902,9), tretje pa iranska 
(1.878,2).
    Prav tako se je izkazal Franček Gorazd 
Tiršek, ki je v posamični konkurenci 
ponovno osvojil srebrno medaljo. V dis-

ciplini R5 je v streljanju z zračno puško 
leže v kategoriji SH2 dosegel 254,1 kroga, 
prvo mesto je osvojil Srb Dragan Ristič 

(255,5), tretje pa strelec iz Južne Koreje Ji-
seok Lee (232,1). Pevčeva je bila ponov-
no šesta (169,2).

Uspešen nastop naše strelske reprezentance (Foto: arhiv Polona Sladič)

AZIJSKE IZKUŠNJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO
Na svetovnem pokalu, ki je od 4. do 11. 
novembra 2017 potekal v Bangkoku, je 
slovenska reprezentanca osvojila dve sre-
brni medalji. Legenda med našimi strelci, 
Franc Pinter, je srebrno medaljo osvojil v 
disciplini zračna puška stoje, Franček Go-
razd Tiršek pa se mu je z enakim odličjem 
pridružil v disciplini zračna puška leže. 
Naša uspešna ekipa v skupini SH2, ki na 
tekmah svetovnega pokala posega po 
prvih mestih, zaradi odsotnosti Pevčeve 
in Pavlina tokrat ni nastopila.

    Trenerka Polona Sladič in pomočnik 
Aleš Kosmač nastop Pinterja in Tirška 
ocenjujeta kot zelo uspešen. Z osvo-
jitvijo medalj sta namreč dokazala, 
da sta še vedno v samem svetovnem 
vrhu.
    Naša reprezentanca je poleg vr-
hunskih nastopov pridobila tudi nove 
izkušnje v azijskih razmerah. Vsekakor 
ji bodo prihodnje leto koristile, ko bo 
nastopila na svetovnem prvenstvu v 
Koreji. Pri tem sta za organizem zelo 

pomembna časovna razlika ter visoka 
vlaga in vročina. To se je na tokratnem 
tekmovanju poznalo pri obeh tek-
movalcih predvsem v njunih prvih 
nastopih. Tudi povsem drugačna in 
za nas nenavadna prehrana lahko 
povzroči prebavne motnje, ki se jih 
tudi naši strelci zelo bojijo.
    Decembra se začnejo nove bazične 
priprave s ciljem kvalitetnih nastopov 
na svetovnem prvenstvu maja 2018 v 
Koreji.
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CURLING REPREZENTANCA V TALINU PETA

NA LJUBLJANSKEM MARATONU

CURLING

KOLESARJI

    V Talinu v Estoniji je od 10. do 12. no-
vembra 2017 potekal mednarodni cur-
ling turnir na invalidskih vozičkih. Na 
tem močnem turnirju je poleg Estonije, 
Finske, Litve in dveh ekip iz Latvije nas-
topila tudi Slovenija. V slovenski ekipi so 
tekmovali: Živa Hribar, Žiga Bajde, 
Jože Klemen in Robert Žerovnik.
   V tekmi z Estonci so naši vodili s  
6 : 3, vendar so v nadaljevanju popu-
stili in klonili s  7 : 8. Na srečanju za peto 
mesto so varovanci trenerja Gregorja  
Verbinca premagali reprezentanco 
Litve z 11 : 3. Prvo mesto je osvojila 
domača reprezentanca Estonije, druga 
je bila Latvija, tretja pa Finska.

    Na Volkswagen 22. Ljubljanskem mara-
tonu so tradicionalno nastopili tudi ročni 
kolesarji. V nedeljo, 29. oktobra 2017, je 
najprej na 10-kilometrski trasi startal Ja-
nez Učakar s freewheelom, kmalu za 
njim pa so se na 21-kilometrski trasi pre-
izkusili tudi ročni kolesarji. Kljub večjemu 
številu prijav je startalo le 10 ročnih kole-
sarjev. Pri moških je slavil naš Marko 
Sever pred Slovakom Marošem 
Orečnyjem in Davidom Razborškom. 
V ženski konkurenci je zmagala Slovak-
inja Anna Orsova pred Anko Vesel in 
Tanjo Cerkvenik.

Jože Globokar

Peto mesto na turnirju v Talinu (Foto: Mojca Burger)

Ročni kolesarji na štartu Ljubljanskega maratona (Foto: Anka Vesel)
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Jože Globokar | Invalid - športnik Leta 2017

SKLEPNA PRIREDITEV SLOVENSKIH 
ŠPORTNIKOV INVALIDOV 
Športnica leta je alpska smučarka Anja Drev, športnik leta teniški igralec Marino Kegl, športna ekipa pa mešana 
ekipa slepih in slabovidnih v showdownu.

Zveza za šport invalidov Slovenije - 
Paraolimpijski komite je 6. decem-
bra 2017 v dvorani Austria Trend 

hotela v Ljubljani pripravila sklepno pri-
reditev - INVALID - ŠPORTNIK LETA 
2017. Na prireditvi so slovesno predstavili 
dosežke in uspehe, ki so jih športnice in 
športniki dosegli v letošnjem letu. Podelili 
so priznanja, srebrne in bronaste znake ter 
razglasili najboljšo športnico, športnika in 
športno ekipo leta 2017. Priznanje so pre-
jeli tudi mladi perspektivni športni upi.
  Voditeljica slovesne prireditve Urška 
Kustura je v uvodu poudarila: »Ni zma-
govalec tisti, ki vedno zmaga in nik-
dar ne pade. Zmagovalec je tisti, ki 
nikdar ne odneha in vedno vstane!« 
Športnike in goste je ob čestitkah na-
govoril predsednik ZŠIS-POK Damijan 
Lazar in med drugim povedal, da so 
športniki invalidi v letošnjem letu dosegli 

dobre rezultate, da smo bili tudi medijsko 
podprti in prepoznavni, predvsem pa nas 
veseli, da je Zakon o športu dal veljavo 
športu invalidov … Med dosežki pa je 
izpostavil največji dogodek - olimpijske 
igre gluhih na katerih je bil tudi letošnji 
športnik leta.
    Sogovornik, generalni direktor direktora-
ta za šport dr. Boro Štrumbelj pa je dejal: 
»Lepo je biti danes tukaj, imate kaj pokaz-
ati. Vesel pa sem, ker ima kaj pokazati tudi 
naše ministrstvo. Nekoč dane obljube so 
se letos udejanjile. Dobili smo nov Zakon 
o športu, ki je ZŠIS-POK postavil za krovno 
organizacijo na področju športa inva-
lidov. Izenačile pa so se statusne pravice 
vrhunskih športnikov invalidov. Zame ni 
več distinkcije med športom in športom 
invalidov, v Sloveniji obstaja en sam sku-
pen šport.«
 Športnica leta –alpska smučarka Anja 

Drev je laskavi naslov osvojila za tretji 
mesti v smuku in superkombinaciji na 
svetovnem prvenstvu gluhih v Inner-
kremsu. To je za Anjo tudi velika moti-
vacija za nastop na paraolimpijskih igrah. 
Najboljša športnica je bila tudi v letu 2015.

    Naslov športnika leta je osvojil tenisač 
Marino Kegl, ki je na olimpijadi gluhih v 
turškem Samsunu potrdil, da sodi v sam 
svetovni vrh. Osvojil je nehvaležno četrto 
mesto, a ob tem imel obilo smole. S to 
uvrstitvijo je kronal dolgoletno trdo in 
zavzeto delo ter prizadevanja celotne 
družine Kegl. Sicer pa je Marino tudi 
dvakratni mladinski evropski prvak, v svoji 
karieri pa je zbral več kot 30 turnirskih 
zmag na turnirjih gluhih.
    Po predlogu Komisije za tekmovalni 
šport in sklepu Upravnega odbora ZŠIS-
POK je najboljša ekipa leta 2017 mešana 
ekipa slepih in slabovidnih v showdownu, 
ki je osvojila 3. mesto na svetovnem pr-
venstvu v švedskem Handenu. V ekipi so 
nastopili:  Peter Zidar, Sanja Kos, Tanja 
Oranič in Denis Repa. 
   Šport invalidov pa so v letu 2017 zazna-
movali tudi športniki paraplegiki in tetra-
plegiki iz pokrajinskih društev Zveze 
paraplegikov Slovenije. Naši strelci so za Športnica in športnik leta Anja Drev in Marino Kegl (Foto: arhiv ZŠIS)

Priznanje za najbolj perspektivnega mladega 
športnika je podelila Mateja Pintar 
(Foto: arhiv ZŠIS)
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osvojene medalje na tekmah svetovnega 
pokala v Osijeku in Bangkoku prejeli bro-
naste znake: Veselka Pevec za 1. mesto 
ekipno R4 in 2. mesto ekipno R5, Franček 
G. Tiršek za 2. mesto R4 in 2. mesto R5 v 
posamični konkurenci ter 1. mesto ekip-
no R4, 2. mesto ekipno R5 in 2. mesto R5 
v Bangkoku, Franc Pinter za 2. mesto R1. 
Enako priznanje sta prejela tudi trenerka 
Polona Sladič in njen pomočnik Aleš 
Kosmač.   
    Naša zlata paraolimpijka iz Aten Mateja 
Pintar – Pustovrh pa je priznanje pode-
lila v mlade roke najbolj perspektivnemu 
športniku Luki Trtniku. Luka je zablestel 
na evropskih paraigrah mladih v nam-

iznem tenisu, ko je osvojil dve zlati medalji.
    Priznanja in odličja so podeljevali: Dami-
jan Lazar, predsednik ZŠIS-POK, dr. Boro 
Štrumbelj, direktor Direktorata za šport 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport. Gregor Kosi, generalni direktor 
LIDL Slovenija, Kensuke Tsuchiya, preds-
ednik Toyote Adria, Luka Pušnik, direktor 
službe za korporativno komuniciranje pri 
Zavarovalnici Triglav d. d., mag. Robert 
Cugelj, generalni direktor URI-SOčA, Moj- 
ca Leskovar, članica Uprave Thermane 
Laško in Jernej Osterman, generalni 
direktor Austria Trend Hotela Ljubljana. 
Slovesno prireditev je popestrila in obo-
gatila pevka Sandra Erpe. 

Naše reprezentante je prišel vzpodbujati tudi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic. (Foto: arhiv ZŠIS)

Naši strelci so za osvojene medalje na tekmah svetovnega pokala prejeli bronaste znake. 
(Foto: Vid Ponikvar / Sportida)

Smučanje gluhih ima 
uspešno in dolgo 

tradicijo v Sloveniji. 
V letošnjem 
letu je mlada 

smučarka Anja 
Drev na svetovnem 
prvenstvu v Avstriji 

to le še ponovno 
potrdila. Dve medalji 

s svetovnega 
prvenstva pa sta 
odlična spodbuda 

za še boljše delo in 
tempiranje forme, 
ki naj svoj vrhunec 
doseže na zimski 

olimpijadi gluhih leta 
2019.
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INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 
03 7345 150 |  fizioterapija.info@thermana.si

PONUDBA MESECA JANUARJA IN 
FEBRUARJA V ZDRAVILIŠČU LAŠKO

BOWNOVA TERAPIJA

BOWNOVA TERAPIJA je nenasilna in 
nežna manualna terapija, namenjena fizični 
in energijski stimulaciji telesa. Uporabimo 
jo varno pri ljudeh od novorojenčkov do 
starejših, ki že dolgo trpijo bolečine. Spodbuja 
proces samozdravljenja, zmanjšuje bolečino 
in sprošča.

Januarja in februarja je cena 
55-minutne Bownove terapije  

z vključenim  
20 % POPUSTOM 36 €. 

20 %  
UGODNEJE

ROČNA LIMFNA DRENAŽA V THERMANI LAŠKO
    Je nežna manualna tehnika, s pomočjo 
katere pospešimo odtok limfne tekočine 
iz predelov v telesu, kjer zastaja.
  cilj je zmanjšati limfedem in preprečiti 
morebitne zaplete. Ročna limfna drenaža 
ni običajna oblika masaže. Tehniko izva-
jajo limfterapevti z ustreznim znanjem, s 
certifikatom šole dr. Voddra iz Avstrije. S 
pomočjo posebnih, nežnih tehnik dre-
niranja odstranjujejo limfno tekočino 
iz tkiva. Kajti gibi se ponavljajo in na ta 
način stimulirajo limfno tekočino iz delov 
telesa, kjer zastaja, da odteče. 
    Danes je najbolj pogost vzrok za nas-
tanek limfedema operativno zdravljenje 
malignih tumorjev z odstranitvijo loka-
lnih bezgavk. Najpogosteje odstranijo 
bezgavke pri raku dojke in pri opera-
cijah v trebušni votlini, kjer odstranijo 
dimeljske bezgavke. Limfedem (oteklina) 
se ne razvije čez noč, pojavi se lahko več 
let po operaciji. če ni pravočasno in us-
trezno obravnavan, se zaradi nabiranja 
tekočine, bogate s proteini, aktivirajo 

celice, ki proizvajajo nova vezna tkiva. 
Nastane »trd edem«, ki ga imenujemo 
fibroza. Limfedem oslabi tudi imunski 
sistem kože. Pri obravnavi limfedema 
moramo biti pozorni na veliko dejavnik-
ov, zato terapijo prilagajamo posamezni 
obravnavi. Prej kot se terapija začne iz-
vajati, večja je možnost, da se prepreči 
napredovanje bolezenskega stanja. 
Najprimernejši pristop je kombinirana 
fizikalna terapija, ki vključuje ročno lim-
fno drenažo, nego kože, terapevtske vaje 
in kompresijsko povijanje ali nošenje 
kompresijskih oblačil. 

Aktivne vaje
    V povezavi z dihalnimi vajami vsako-
dnevna vaja spodbuja limfni tok, poveča 
in vzdržuje obseg gibljivosti okončine, 
krepi in ohranja mišično moč. Priporočajo 
se plavanje, vaje v vodi, hoja in zmerne 
aerobne vaje. Zavedati se je treba, da ta 
del telesa ne zmore več opravljati vseh 
fizioloških procesov tako kot pred ope-

racijo. Telo je sposobno samo določen 
čas kompenzirati pomanjkanje delo-
vanja limfnega sistema, zato je potrebna 
pravilna in pravočasna obravnava. 
    Bolnice morajo imeti preventivno in 
kompleksno obravnavo. To je mogoče 
doseči s sodelovanjem limfterapevta in 
bolnice, ki mora temu prilagoditi način 
življenja. Vsaka obravnava limfedema 
mora biti individualna in prilagojena bol-
nici. Končni uspeh prinašata zadovoljstvo 
bolnice in njena samozavestna vrnitev v 
družbeno okolje. 
    V Sloveniji narašča število bolnikov z 
limfedemom. V naši okolici je veliko bol-
nic po operaciji na dojki. Ker jim želimo 
čim bolj pomagati, so se fizioterapevtke 
v Thermani Laško odločile, da širše pri-
stopijo k zdravljenju limfedemov. 

Avtorice teksta:
Brigita Grašič, Romana Gomilšek in Mar-
jetka Kugler Frece, višje fizio., limfotera-
pevtke
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Anka Vesel | Likovna kolonija ZPS

BELOKRANJSKI GRIČI 
Prelep oktober je v Dom paraplegikov v Semič privabil lepo število umetnikov Likovne sekcije pri Zvezi para-
plegikov. 

Med 23. in 28. oktobrom so 
ustvarjali pod mentorskim 
vodstvom Rassa Causeviga. 

Likovne kolonije so se udeležili slikarji, 
ki slikajo z usti, Dragica Sušanj, Željko 
Vertelj, Benjamin Žnidaršič, Vojko 
Gašperut in novinec Gregor Janežič 
ter ostali slikarji: Jožica Ameršek, Anka 
Vesel, Miran Jernejšek, Klavdij Le- 
ban in Metod Zakotnik. Pridružil se 
jim je tudi rezbar Janez Učakar. Za 
dobro počutje slikark in slikarjev so 
poskrbele Ivanka Jernejšek, Jelka 
Bauman in Jana Hribar.
  Gregor Janežič prvič na likovni koloniji 

(Foto: arhiv zveze)
Na jesenskem soncu je rezbaril Janez 
Učakar. (Foto: Anka Vesel)

[   KULTURA   ]

  Likovno kolonijo v organizaciji ZPS podpira Javni sklad za kulturne dejavnosti RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dom paraplegikov d. o. o., Pacug 10, 6320 Portorož; domparaplegikov@gmail.com; 031 348 841 

 
 
 

 

 

 

 Najem kongresne dvorane do 100 ljudi 
 Najem sob 
 Zaključne zabave 
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 Team building 
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Benjamin Žnidaršič | Samostojni razstavi Benjamina Žnidaršiča

S ČOPIČEM V USTIH 
V galeriji Zvonik je na martinovo nedeljo, 12. novembra 2017, društvo ŠMAR odprlo 36. samostojno slikarsko 
razstavo Benjamina Žnidaršiča. Benjamin je tetraplegik, ki umetniško ustvarja z usti. Razstavo sta skrbno organi-
zirala Fanči Vidmar in njen mož. V kulturnem programu so nastopili: na kitari Mark Žakelj, vokal Tamara Humar, o 
avtorju je spregovoril Frenk Stare.

Razstava je bila še posebej zani-
miva, ker je mašo pred otvoritvijo 
daroval ljubljanski nadškof Sta-

nislav Zore. Ob otvoritvi in kulturnem 
programu si je ogledal razstavo in se 
vpisal v knjigo gostov. Pohvalil je ustvar-
jalnost Benjamina žnidaršiča in invalide 
označil, da so s svojo vztrajnostjo lahko 
zgled današnjega časa. Po njegovih 
besedah naj nas sveti Martin spodbudi, 
da že doma pogledamo, če morda v 
naših družinah kdo pogreša toplino, 
besedo, objem, naš čas. »Največkrat 
so reveži ob naših nogah,« je poudaril 
nadškof Zore.
    Umetnostna zgodovinarka Polona 
Škodič pa je o Benjaminu žnidaršiču 
zapisala: »Njegovo slikarstvo je 
dinamično, slogovno razgibano in 
pripovedno zgovorno. Je odličen kolo-
rist in krajinar, globoko povezan z naravo. 
Rodna Loška dolina, na katero je navezan 
na prav poseben način, od-zvanja na 
platnih kot doživeta odslikava preteklosti 
in sedanjosti. V številnih oljih se je preda-
no poglobil v kompozicijo, v resničnost 

krajinskega izreza, v osamljene znane 
in manj znane kotičke, v nadrobnosti, 
v svetlobo in senco. Na Notranjskem 
pa s čopičem ni odkrival le domače 
vasice in podeželja, temveč tudi čar 
presihajočega cerkniškega jezera, kjer je 
že kot otrok spoznaval njegove tisočere 
skrivnosti. Jezero in njegovo okolico 

zdaj kot slikar odkriva z drugačnimi 
očmi in novimi spoznanji. Iz upodo-
bitev izžarevata notranji tempe-rament 
in energija, v nenehnem prepletanju 
barvitosti in poetične umirjenosti. Real-
izem se tako preveša v impresio-nizem, 
ekspresionizem pa se mestoma preliva 
v abstrakcijo.«

Ob Benjaminu ljubljanski nadškof Stanislav Zore (Foto: Ars Viva)

   V ponedeljek, 9. oktobra 2017, smo 
izpeljali prvo motivacijsko srečanje z 
učenci OŠ “Jožeta Krajca” Rakek, v ok-
viru projekta »Skupaj zmoremo več«, 
katerega osnovni namen je prispevati k 
večjemu spoštovanju človekovih pravic 
in dostojanstva invalidov. Projekt je bil pri-
dobljen na javnem pozivu LAS Notranj- 
ska za sofinanciranje operacij v okviru 
Strategije lokalnega razvoja LAS Notranj-
ska, ki so sofinancirane iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Srečanje smo 
izvedli skupaj s slikarjema VDMFK (Medn-

arodno združenje slikarjev, ki slikajo z usti 
ali nogami), ki slikata z usti, Benjaminom 
žnidaršičem in Željkom Vertljem. Vsak 
s svojo življenjsko zgodbo sta otroke 
prepričala, da je enostavno poiskati stvari, 
na katere moramo biti ponosni in o njih z 
drugimi tudi spregovoriti. Najprej smo si 
skupaj pogledali film »Zgodbe o volji in 
moči« in delili zgodbe petih invalidov, ki 
so v svoji invalidnosti našli smisel življenja.
   Ob posebni in nenavadni ustvarjalnosti 
slikanja z usti, ki nam je polepšalo uro in 
pol ponedeljkovega dopoldneva, nam je 

pomagalo, da smo spoznali, da se jo da 
tudi na ta način izraziti. Tako lahko včasih 
presežemo mišljenje o svojih sposob-
nostih. Izvedeli smo, da obstajajo v naši 
družbi različne vrste invalidnosti, ki va-
bijo tudi vse nas, v prepričanju, da skupaj 
zmoremo več.
   Ob mednarodnem mesecu šolskih 
knjižnic so na šoli pripravili samostojno 
razstavo slikarja, pesnika in pisatelja Ben-
jamina žnidaršiča, ki je bila na ogled v 
večnamenskem prostoru šole do konca 
meseca oktobra 2017.

35. SAMOSTOJNA RAZSTAVA BENJAMINA ŽNIDARŠIČA

[   KULTURA   ]
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Benjamin Žnidaršič | Mednarodna razstava slikarjev

SLIKARJI INVALIDI ODPRLI RAZSTAVO 
»MADŽARSKA – SLOVENIJA« 
V petek, 1. decembra 2017, je bila ob mednarodnem dnevu invalidov v Kulturnem centru Veleposlaništva 
Madžarske, na Balassijevem inštitutu v Ljubljani odprta mednarodna razstava slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. 
Razstavo je organizirala Založba UNSU, ki v Sloveniji skrbi za interese mednarodnega združenja VDMFK – Vere-
inigung der Mund und Fussmalenden Künstler. Razstave se je udeležil nečak ustanovitelja tega mednarodnega 
združenja, Florjan Stegmann.

Direktorica Kulturnega centra 
Veleposlaništva Madžarske, Bal-
assijevega inštituta v Ljubljani, 

Bíborka G. Molnár, je ob svojem na-
govoru obrazložila več namenov razstav-
ljenih del. Prvi namen razstave je bil pred-
staviti umetnike in njihovo umetniško 
vrednost, drugi namen motivno povezati 
Madžarsko in Slovenijo s tematiko razstav-
ljenih del ter tretji, da ob dnevu invalidov, 
3. decembru, predstavimo delovanje in-
validov na kulturnem področju.
 Umetnostni zgodovinar in kritik Jaka 
Racman je o slikah izpostavil: »Benjamin 
Žnidaršič - Beno ponuja s sliko Verižni 
most v Budimpešti najbolj trdno osnova-
no delo, v poimpresionistični maniri plas-
tenja suverenih, vidnih zgnetenih potez 
debelih nanosov barv kot nosilk vse-
bine, a še pretežno realističnim likovnim 
načinom. Ta je, vsem razlikam navkljub, 
preferenčen in prepričljiv tudi pri večini 
ostalih avtorjev … A če je pri razmajani, 
načeti Kmečki hiši na Madžarskem Voj-
ka Gašperuta - Gašperja moč zaznati 
nadih trpke resničnosti ter vsebinskega 
problematiziranja, opuščanja tradicije in 
zapuščanja podeželja, sta sliki bronastih 
spomenikov: Kralj sv. Štefan na ribiški trd-
njavi ter Kraljica Elizabeta Nevenke Gor-
janc predihani skozi pravljično (d)oživeti 
mit in kult čaščenja zgodovine, od prve-
ga madžarskega kralja do (pri)ljubljene 
“Sissi”. Posebej velja izpostaviti intimne, 
tudi doživljajske vložke v interpretacijah 
motivov. Od rahle podrugačenosti barv, 
pri Ljubljani Stjepana Perkovića, prek 
atmosferske, eterične in prav posebne 
svetlobne učinke uprizarjajočih slik Neje 
Zrimšek Žiger in Dejane Bačko, do 
del, ki v odsotnosti tega otrpnejo v za-

molklo brezmejnost, kot Narodni park 
Hortobágy Martine Pavlovič, vse do 
slikarsko kristalinične ploskovitosti Ro-
mana Gruntarja ter Dragice Sušanj, 
ki nato v motiviki domačega Primorja 
ubira mehkeje vzvalovan trepet potez in v 
domačno toplino ubrane barvne akorde, 
kar končno prepoznavno zaznamujejo 
zlasti slike Željka Vertlja. Njemu lastne 
so v marsičem tudi nekoliko oblikovno 
potujene in prisvojene interpretacije mo-
tivike, četudi ne prav do privida z meje 
med naivo in likovnim doraščanjem, na 
kateri se giblje Eric Pibernik.
    Ob koncu, ko iz višav razprostremo po-
gled, kot Stojan Zafred pri Zimi v Ljublja-
ni, je iz motivov nekaterih del preminulih 
avtorjev mogoče sklepati, da je umetnost 
tisti čudež življenja, na katerega namigu-
jejo simbolno večpomenske Štorklje An-
gele Medved kot tudi skrivnostni Prehod 
Silva Mehleta, ki vodi v tihi onkraj …«
   »Vsem predstavljenim avtorjem je sku-
pen nekonvencionalni proces ustvarjanja, 
ki jim obenem omogoča in omejuje iz-
razne možnosti. Pa vendar so vsak s svojo 
izrazno močjo in s svojimi slikami prinesli 

v naš galerijski prostor, poleg svetlobe 
na slikah, tudi veliko in močno izraženo 
notranjo svetlobo,« je svoj otvoritveni na-
govor končala veleposlanica Madžarske 
v Sloveniji, njena ekscelenca gospa Edit 
Szilágyiné Bátorfi. željko Vertelj je vele-
poslanici ob otvoritvi v zahvalo za gos-
titeljstvo podaril svojo sliko. 
    Razstava prinaša predvsem slogovno 
razgibanost, slikovitost v barvah in mo-
tivih Slovenije in Madžarske. Vsak od av-
torjev se predstavlja s štirimi do petimi 
deli. Večina jih je nastala v tehniki akrila 
na platno, saj jo mnogi najraje izberejo 
ravno zaradi njim najustreznejšega načina 
slikanja. že v dopoldanskem času pa so 
slikanje demonstrirali otrokom iz ljubljan-
skih vrtcev in dijakom bližnjih srednjih šol.
Razstava je bila na Balassijevem inštitutu, 
Barvarska steza 8, v Ljubljani na ogled od 
1. do 13. decembra 2017.
    V kulturnem programu je nastopila 
sodelujoča na razstavi, Neja Zrimšek 
Žiger, in s svojim odločnim in dah 
jemajočim glasom ganila poslušalce s 
štirimi izbranimi šansoni. Na kitari jo je 
spremljal Jure Bergant.

Slikarji Zveze paraplegikov Slovenije v sodelovanju z Veleposlaništvom Madžarske 
(Foto: Ars Viva)
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Jana Rožaj | Dom paraplegikov Pacug

ZIMSKI POČITEK DOMA PARAPLEGIKOV 
Sedaj smo že na zimskem počitku, počasi smo vse zunanje mize in stole pospravili, bazen zaprli, sobe pa osvežili 
za novo sezono. Sezona gre pri nas še prehitro mimo, zato se že pripravljamo na novo in poskušali bomo uvesti 
še kakšno novost in nadgraditi star program.

    Konec novembra smo v Domu para-
plegikov gostili študente Fakultete za 
turizem iz Portoroža. Direktorica doma 
je predavala v sklopu dveh predme-
tov: Management turističnih podjetij 
in Vedenje potrošnikov v turizmu. 
Vse vsebine so se seveda nanašale 
na specifiko Doma paraplegikov, saj 
je dejavnost profitne / neprofitne or-
ganizacije, ki zajema tržno usmerjenost 
zelo omejena v Slovenskem prostoru. 
Dom ima velike potenciale, katere je 
potrebno v sklopu kakšnega projekta 
ali raziskave nadgraditi in poskušati 
maksimalno izkoristiti. 
    Študentje so bilo zelo proaktivni in 

so zelo pozitivno sprejeli prejete in-
formacije, saj so se do sedaj večinoma 
srečali samo s klasičnimi turističnimi 
dejavnostmi, naša pa je bolj komplek-
sne narave, saj zajema več dejavnosti 
na enem mestu. S strani Doma je bila 
izpostavljena problematika formiran-
ja ustreznega kadra za zdravstveno 
turistične dejavnosti.
    Po končanem predavanju je sledil 
kratek odmor in voden ogled našega 
kompleksa ter terenska vaja za 
študente.
  Veseli smo nadaljnjega možnega 
sodelovanja z Univerzo v dobrobit 
obeh strani.

Direktorica doma je študentom prikazala specifike našega kompleksa. 
(Foto: arhiv Dom paraplegikov Pacug)

Ker vemo, da ste uživali v našem letošnjem programu in ker se v domu poskušamo prilagoditi željam gostov, nam lahko 
posredujete vaše predloge glede dodatne animacije na naš elektronski naslov: domparaplegikov@gmail.com. Veseli jih bomo.

V DOMU SO POTEKALA PREDAVANJA ŠTUDENTOM FAKULTETE ZA TURIZEM

[  DOMPARAPLEGIKOV  ]
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Vabimo vas, da se v letu 2018 udeležite SOR v Domu paraplegikov v Pacugu
Dom paraplegikov se nahaja na slovenski obali v bližini Portoroža, v mirnem okolju, kjer si gostje lahko privoščijo 

počitek in sprostitev v mediteranskem podnebju. Vetrič z morja piha naravnost v naš dom.

Ker je Dom paraplegikov prvotno namenjen para in tetraplegikom, je vsak njegov kotiček prilagojen invalidom, 
sobe so sodobne in prostorne, kopalnice pa imajo vse, kar potrebujete. Vsaka soba ima izhod na teraso, kjer lahko 

uživate v mirni in lepi naravi.

Dom paraplegikov d. o. o. ponuja članom Zveze paraplegikov Slovenije skupinsko obnovitveno rehabilitacijo. 
Našim gostom nudimo individualno obravnavo, ki zajema: masaže, protibolečinske terapije, razgibavanja s tera-

pevtom, skupinsko telovadbo, motomed, stojko, savno in osvežitev v bazenu z morsko vodo in še mnogo več. 
V določenih terminih za naše goste zagotavljamo tudi 24-urno nego in oskrbo. 

Gostom nudimo pester animacijski program. Lahko se udeležijo raznih izletov po obalnih krajih, obiskov predstav, 
koncertov in raznih dogodkov. Vsem, ki pa raje ustvarjajo, nudimo tudi kreativne delavnice, kot so izdelovanje 

voščilnic, nakita in urejanja vrta. Prirejamo družabne večere z živo glasbo, družabnimi igrami, filmski večer, bingo 
ter veliko aktivnosti, ki popestrijo dopustovanje.

Pridite k nam, ne bo vam žal, veseli bomo vašega obiska v sklopu skupinske obnovitvene rehabilitacije ali na 
dopustu z vašimi najdražjimi.

Dom paraplegikov, središče zdravja in počitnic, d. o. o. • Pacug 10, 6320 Portorož 
Tel: 031 348 841 • www.domparaplegikov.si • domparaplegikov@gmail.com

[   DOMPARAPLEGIKOV  ]
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Benjamin Žnidaršič | Konferenca Turizem in razvoj 2017

TURIZEM ZA VSE – POT DRUG K DRUGEMU 
Od 29. novembra do 1. decembra 2017 se je v Termah Čatež, v organizaciji Fakultete za turizem, Univerze v 
Mariboru, Brežice, Slovenija in v sodelovanju s Fakulteto za šport in turizem – TIMS, EDUCONS Univerza, Novi 
Sad, Srbija in Libertas Business School, Univerza Libertas, Zagreb, Hrvaška, odvijala mednarodna 4. letna 
konferenca Turizem in razvoj 2017, na temo Aktivni in športni turizem, ki je vključevala tudi dostopni turizem. Na 
konferenci je Benjamin Žnidaršič predstavil svojo izkušnjo in vizijo Kulturnega centra Ars Viva.

Benjamin Žnidaršič je predaval o dostopnem turizmu. (Foto: arhiv Ars Viva)

Konferenca Turizem in razvoj je iz leta v leto bolj obiskana (Foto: dolenjskilist.si)

G   lobalno pomembnost dosto-
pnega turizma je že v uvodu prvi 
dan predstavila Dolores Kores, 

Premiki, Slovenija. Ker se turistične prakse 
vedno bolj širijo, da bi zagotovile bolj 
raznoliko paleto senzacionalne ponudbe,  
se vse bolj izpostavlja vizualna izkušnja. V 
ospredje zanimanja so prišli tudi občutki 
dotika, vonja, zvoka in gibanja. Danes si 
ljudje ne želijo samo počitnic, želijo si tudi 
avanturo. Fokus turističnih izdelkov se je 
premaknil iz zagotavljanja sproščujočega 
prostega časa za ljudi na njihovih 
počitnicah v zagotovitev razburljive de-
javnosti ves čas turistovega dopusta.  Mi-
haela Škrlj Brglez in Barbara Izlakar 
sta predstavili multi senzorni turistični 
program za slepe in slabovidne osebe 
kot del usposabljanja turističnih vodnik-
ov, na primeru izleta slepih in slabovidnih 
v Mariboru.
   če je bil čas dopusta včasih namen-
jen počivanju, druženju ob čezmernem 
pitju, si ljudje danes želijo drugačno 
vseobsegajočo ponudbo; all-inclusive 
pustolovščine, spoznavanje novih krajev, 
ljudi ali poglobljene izkušnje. 
  Benjamin žnidaršič je izpostavil velik 
potencial podeželja za dostopni turizem 
s svojo prilagodljivostjo in naravnim 
okoljem ter vpliv hostla Ars Viva na sociali- 
zacijo družbenega in kulturnega okolja. 
V Sloveniji je za turizem najbolj pomem-
bna komunikacija med invalidskimi or-
ganizacijami, turističnimi ponudniki in 
Slovensko turistično organizacijo.
    V razpravi je prof. Tanja Lešnik Štuhec, 
ph. d., poudarila, da je potrebno v pripra-
vo turistične ponudbe vključiti tudi in-
valide in za uresničitev različnih potreb 
all-inclusive pustolovščin prilagoditi 
standardom in zahtevam ljudi različnih 
življenjskih slogov in življenjskih pogojev. 
Odgovorni in trajnostni turizem mora 

upoštevati raznolikost turistov glede 
starosti, mobilnosti, senzoričnih okvar, in-
telektualne invalidnosti ali zdravstvenega 
stanja in s tem spodbujati univerzalno 
dostopnost – turizem, ki ga lahko vsi 
uživajo, ne glede na svoje sposobnosti.
   S povečevanjem povpraševanja po 

avanturističnem turizmu je bilo na 
področju aktivnega turizma vedno 
več raziskav. To zanimivo in namen-
sko raziskavo si prizadevamo razširiti 
s posebno pozornostjo, namenjeno 
vprašanjem dostopnosti in socialne 
vključenosti.
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Marko Korenjak | Biti sam ne pomeni enako kot biti osamljen

ZA PRAZNIKE SPET BOM DOMA? 
Osamljenost predstavljajo občutki zapuščenosti, ki pogosto nastanejo zaradi želje po stiku z drugimi, ki ga ne 
znamo ali ne zmoremo vzpostaviti. Dejansko smo lahko osamljeni tudi znotraj družine, znotraj družbe, znotraj pri-
jateljev. Na Zemlji je vedno več ljudi, vendar je tudi vedno več osamljenih ljudi. V velikih mestih imamo ogromne 
stavbe, v katerih prebiva več ljudi, kot jih je včasih živelo v eni vasi, vendar se ti ljudje ne poznajo med seboj. 
Čeprav živijo drug ob drugem, potekajo njihova življenja popolnoma eno mimo drugega.

Kako prepoznati osamljenost?
    Na prvi pogled si najlažje predstavljamo 
osamljeno starejšo osebo, ki doma sama 
sedi v poltemi. Velikokrat temu ni tako. 
Osamljenost ima veliko različnih obrazov: 
osamljen je lahko tudi človek, ki je zvezda 
zabave in gre zadnji domov. Mogoče gre 
zadnji domov zato, ker ga čaka dom, ki je 
hladen in prazen? Enako se lahko zgodi 
tudi osebam, ki gredo namerno zadnji iz 
službe. Seveda govorimo o tistih, ki sami 
ne želijo domov, ker jih tam nihče ne 
čaka, zgolj prazen dom.

Kaj lahko vodi v osamljenost?
    V osamljenost oziroma v občutek 
zapuščenosti, ki je s tem povezan, vodita 
samo dve poti: zunanji ali notranji vz-
roki. če so vzroki zunanji kot na primer 
partner, ki gre na službeno potovanje, 
se velikokrat situacija reši takrat, ko se 
ta zunanji vzrok odpravi. Oseba se vrne 
s službenega potovanja in občutki 
zapuščenosti usahnejo. Večji pro- 
blem predstavljajo notranji vzroki. To so 
notranji občutki zapuščenosti, potrto-
sti, depresije, občutki, da je vse brez 
pomena in podobno. Vsi kdaj pa kdaj 
pri sebi zaznamo takšna občutja in to je 
normalen življenjski proces, problem pa 
nastane takrat, ko se začnejo ta občutja 
pojavljati velikokrat ali pa sploh ne izgine-
jo. Problem predstavljajo tudi, ko zaradi 
njih ne delamo več vsakdanjih opravil, 
ne zmoremo iti v službo, izgubimo stik s 
prijatelji, z družino in znanci. Takrat lahko 
prerastejo v problem, ki ga ne moremo 
več rešiti sami, ampak potrebujemo 
pomoč strokovnjaka. Povečane notranje 
vzroke osamljenosti lahko povzročijo 
tudi dogodki, ki jih ne moremo več po-
vrniti v prvotno ali začetno stanje kot na 
primer smrt zakonca ali prijatelja.

Kaj lahko naredimo proti osamljenosti?
    čeprav raziskave kažejo, da je vsaj 
ena tretjina ljudi osamljena in da imajo 
občutke osamljenosti, večina tega ne 
prizna ali ne pove, ker noben od nas ne 
želi povedati, da je sam. To lahko vodi 
tudi do solz. Nekateri gredo spat v solzah, 
zato ker so sami.
V tem primeru je dobro biti aktiven. če 
pri sebi prepoznamo to osamljenost, je 
dobro, da smo aktivni in da gremo v akci-
jo ter tako prevzamemo odgovornost za 
notranje občutke. Da vzamemo telefon 
v roke in pokličemo nekoga. Ob tem 
moramo biti zelo pazljivi, da ostanemo 
vztrajni, saj se lahko zgodi, da prvi, ki ga 
pokličemo, ne bo imel časa za pogovor. 
To ne pomeni, da nima časa za nas, da se 
ne želi družiti z nami, ampak da mogoče 
res nima časa. Moderna tehnologija nam 
sicer omogoča, da komuniciramo več 
in hitreje kot prej. Nekoč smo odgovor 
čakali dan za dnem pri poštnem nabiral-
niku, danes pa se v elektronskem nabiral-
niku lahko nabere toliko pošte, da je ne 
uspemo pregledati.

Osem nasvetov, kako preživeti praznike, da 
bodo ti drugačni kot običajno:
1) Boj proti osamljenosti. Ali obstaja 
kdo, ki je tudi osamljen med prazniki? Ga 
poznam? Ga lahko obiščem? Se lahko 
dogovoriva za skupno preživljanje časa 
med prazniki? Mogoče lahko grem v 
dom starejših, se pozanimam, kdo že 
dolgo ni imel obiska ali jih sploh nima 
ter ga povabim na pogovor.
2) Stvari, za katere ni časa. Naredite 
nekaj, za kar običajno, v »normalnem« 
tempu življenja, nimate časa. Preberite 
knjigo, ki že mesece čaka na polici, poj-
dite na izlet, v kino, na večerjo … 
3) Zabavni prazniki. Naredite nekaj 
zabavnega – recimo filmski maraton 
najljubših filmov ali glasbeni večer z 
vašo najljubšo glasbo.
4) Potepanje po domačem kraju. 
Pot v center mesta ali obisk lokalne 
cerkve. če gremo na potovanje, je 
obvezen del programa ogled cen-
tra mesta, cerkve in tržnice. Ste kdaj 
pomislili, da imate to tudi v kraju, kjer 
živite? 

Biti sam ne pomeni enako kot biti osamljen. (Foto: spletni vir)

[  IZŽIVLJENJA  ]
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Ivana Gornik | Velike spremembe je mogoče doseči po načelu majhnih korakov

MOTIVACIJA IN INSPIRACIJA (VII.) 
Novoletne zaobljube so pred vrati, saj smo v decembru. Tehnika, ki je opisana v tem članku, daje veliko upanje, 
da se fiasko vsakoletnih novoletnih obljub nikoli več ne ponovi. V rokah imamo dragulj. Deluje 100 % – če ga 
upoštevamo. Dr. Robert Maurer je avtor čudežne knjižice En sam majhen korak lahko spremeni tvoje življenje. 
Prisrčno vas vabim, da preizkusite to metodo in če vam uspe, pišite v naše uredništvo. Iz tega lahko nastane 
članek, ki bo v spodbudo čim večjemu številu ljudi.

5) Obdarite svojo najljubšo ose-
bo. Darilo zame? Seveda! Oseba, ki 
vas najbolje pozna, ste vi sami in zato 
tudi najboljše darilo ne bo prišlo od 
drugih (razen če jim tega niste poveda-
li) kot od vas samih. Redkokdaj pomi-
slimo nase in kaj bi nam bilo najbolj pri-
jetno imeti, videti, dobiti med prazniki 
kot darilo.

6) Naredite nekaj nenavadne-
ga. Pokličite starega prijatelja. Brez 
pričakovanj, samo da slišite njegov 
glas in ga vprašate, kako je. 
7) Stare ali nove simpatije. Ali ob-
staja kdo, ki vam je všeč in bi želeli 
navezati stik z njim? Prazniki so ide-
alna tema za začetek pogovora, ki ga 
že dolgo želite.

8) Intervju s sosedom. Ali obstaja 
kakšen sosed, ki ga stalno srečujete 
na stopnišču? Sploh veste, kako mu 
je ime? V katerem nadstropju živi? 
Poskusite te praznike izkoristiti za to, 
da poskušate spregovoriti z ljudmi 
več kot samo dober dan in nasviden-
je. Velikokrat boste naleteli na bolj 
pozitiven odziv, kot ste ga pričakovali.

“Brazgotine, ki jih v srcu pušča življenje,

čas spreminja v dragocene izkušnje.”
Marko Korenjak

Vse, kar je potrebno, je prvi korak in seveda vztrajnost. Če vam prvič ne bo uspelo – 
pa kaj! Poskusite še enkrat.

Ob razmišljanju o uspehu pri 
čemerkoli se nam porajata 
dve vprašanji: Kako uspeti? in 

Kako uspešnim ljudem uspe obdržati 
uspeh? Torej zanima nas ne le uspeh, 
marveč trajni uspeh. Uspeh je lahko npr. 
izgubiti odvečno težo (in se ne zrediti 
nazaj), postati organiziran (in takšen 
ostati ne glede na morebitno hektiko), 
biti v dobrih odnosih z ljudmi (in tak 
odnos ohraniti) itd. Uspeh v nečem, kar 
nam veliko pomeni, pa naj bo to karkoli. 
Poti do uspeha je veliko in so različne, 
tehnika, o kateri pišem, pa se imenuje 
kaizen ali majhni koraki v smeri neneh-
nega izboljševanja. Je naraven in nežen 
ter eleganten način za dosego ciljev 
ter sredstvo na poti k odličnosti. Kaizen 

so prvi začeli uporabljati Američani, in 
sicer v gospodarstvu, še preden se je 
tehnika tako imenovala. Eden njenih 
najglasnejših zagovornikov je bil dr. W. 
E. Deming. Med 2. svetovno vojno so v 
proizvodnji z njo dosegali odlične rezul-
tate, potem pa je to zvodenelo. Drago-
ceni kaizen so nehali vzdrževati. Po vojni 
so ga sila uspešno povzeli Japonci, ki jim 
je bil ta način dobesedno pisan na kožo 
in je tudi v nekem obsegu botroval nji-
hovemu fantastičnemu napredku, kajti 
sprva jim ni šlo dobro, predhodno so bili 
v fazi ugašajoče ekonomije. In potem ... 
bum. Za kaj gre? Ideja je, da se v proiz-
vodnji ne spreminja veliko, ni nobenih ve-
likih vložkov ali sprememb čez noč. Te so 
drobne in neinvazivne. čisto vsak zapo-

sleni je naprošen, da daje svoje vpoglede 
in ideje, kako bi se lahko kaj izboljšalo 
in/ali naredilo drugače. Majhne ideje, ki 
izboljšujejo celotno sliko, da stvari tečejo 
z manj zapleti in da se odpravlja sprotne 
napake. Teh rešitev se nato zaposleni 
skrbno držijo, dokler, na dolgi rok, ni vide-
ti konkretne spremembe v učinkovitosti 
proizvodnih procesov. Torej narediti, kar 
lahko, s tem, kar imaš pri roki, ne da bi se 
vse obračalo na glavo.  Pregled nad detaj-
li vodi k odličnosti. Majhni koraki vodijo k 
velikim premikom. Sprva se to ne vidi, 
dlje ko se izvajajo boljše rešitve, ne glede 
na to, kako neopazne ali drobne so, boljši 
je celoten potek. In ljudje so posledično 
izjemno zadovoljni, vsi sodelujejo, vsak 
daje svoj prispevek, saj posameznik na 
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svojem segmentu točno vidi, kaj ne de-
luje. Z medsebojnim spoštovanjem in 
natančnim upoštevanjem se gradi na 
uspehu in medsebojnem zaupanju ter 
povezanosti v smeri skupnega cilja.
    Kako pa je s tem sistemom, ko želi posa-
meznik izboljšati eno ali več področij svo-
jega življenja, ko to potrebujemo zase, na 
osebni ravni? Tukaj je malce drugače kot 
v poslovnem svetu, v gospodarstvu, kjer 
je kumulativni učinek majhnih izboljšav 
opazen kot uspešna sprememba. 
    Vsak posameznik, še tako discipliniran 
in uspešen, ima kakšno področje, ki mu 
gre slabše od rok in/ali ga zanemarja. 
No, slabše discipliniranim včasih šepa cel 
kup stvari. Kje začeti? In kako? Vse spre-
membe so načeloma zastrašujoče, tudi 
tiste pozitivne. Naši možgani so nekako 
naravnani v ohranjanje dobro znanega, 

pa če je še tako slabo. Radikalno spre-
minjanje stvari zvečine ni dober način za 
dosego ciljev. Primeri so npr., ko bi radi 
opustili razvado čez noč (npr. kajenje), ko 
bi radi začeli naslednji dan telovaditi in 
to početi 5-krat na teden po pol ure, ko 
bi radi izboljšali odnos z najbližjimi tako 
rekoč takoj ... Stvari se potem lotimo z 
vsem navdušenjem, ki pa kot po pravilu 
kmalu pojenja in zapademo v isto stanje, 
le da smo tokrat še bolj obupani. V nekaj 
redkih slučajih nam je morebiti kdaj us-
pelo izvesti velikansko spremembo v 
zelo kratkem času, vendar je to prej izje-
ma kot pravilo. Zato so tukaj na voljo še 
majhni koraki, tako komično majhni, da 
se nam morebiti zdijo nesmiselni, ven-
dar so s psihološkega vidika najvarnejši 
in zelo zanesljivi in imajo učinek, da 
razorožijo panični odziv možganov – pri 

stresu se namreč sproži odziv beg ali boj, 
ki izhaja iz naše zelo davne preteklosti, ko 
so se naši predniki morali vsakodnevno 
boriti za preživetje. Zdaj tega boja ni na 
način kot nekoč, vendar je ta impulz v 
naših možganih ostal in nam dela težave 
vsakič, ko se pojavi sprememba. Druga 
plat medalje je tudi cona udobja, v kate-
ro smo zavaljeni in nam ni do tega, da 
skrenemo z dobro uhojene poti. Spre-
memba predstavlja tveganje. Pomaga-
jmo si s kakšnim konkretnim primerom. 
Avtor navaja, da je k njemu prišla gospa s 
celim kupom težav.  Bila je brez vsake ene- 
rgije, da bi se lotila reševanja vseh svojih 
neljubih situacij. Bila je tudi depresivna. 
Kot prvi korak je bilo rešilna bilka gibanje, 
do katerega gospe ni bilo niti približno. če 
bi ji psiholog svetoval gibanje vsaj 3-krat 
na teden po eno uro, se tega ne bi lotila, 
ker se tudi prej ni ravnala po nasvetih. 
Kako zlomiti ta enormni odpor do fizične 
aktivnosti? Učitelj kaizena ji je dal nasled-
nje navodilo: vsak dan za eno minuto na 
»stepper«. Gospa je bila zelo začudena. 
Vendar si je rekla, da slabše kot je bilo, ne 
more biti. Vsak dan je upoštevala navodi-
lo. Naslednji teden sta bili na sporedu dve 
minuti korakanja. Gre za to, da ne glede 
na to, kako je kdo zaposlen, si lahko od-
trga malo časa. Rezultat? Gospa je enkrat 
preprosto pozabila in korakala pol ure. 
Ko se je zavedla svojega početja, je bila 
nemalo presenečena. Nek drug gospod 
je imel strašanski odpor do nitkanja zob. 
Pa je dobil za nalogo vsak dan nitkati 
samo en zob. čez  nekaj časa je nitkal že 
dva in sploh ni vedel, kdaj je začel nitkati 
vse zobe in to z veseljem. Nalogo/cilj je 
potrebno razdrobiti na smešno majhne 
korakce, ki se zdijo naravnost neumni, 
vendar do tiste točke, da je nemogoče, 
da tega ne bi mogli z lahkoto, skoraj 
nevede, v kratkem času izpeljati. To so 
koraki, ki ne ogrožajo, ne strašijo, ne vz-
bujajo odpora, imajo pa za posledico 
občutek, da smo neko pikico premaknili 
in da je vsaj drobec dosežen – niz prav 
majcenih in ljubih uspehov. To sčasoma 
človeku vlije upanje, gotovost, odločnost 
in ... morda znova nek smisel.
    Kitajska modrost pravi takole: »Pot, dol-
ga tisoče milj, se začne s prvim drobnim 
korakom.« Da se spremeniti življenje in 
to brez stresa/strahu in pri tem se lahko 
elegantno izognemo neuspehu. Traj-
no lahko spremenimo stvari. če želimo 
odpraviti razvado, se lotimo tega na tak Sprememba predstavlja tveganje. Ne ustrašite se! (Foto: Alice Sheppard)
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način: npr. če smo obsedeni s čokolado 
in je pojemo čisto preveč, poskusimo 
z grižljajem manj. Počasi stopnjujmo. 
Vodilo je, da je čas za naslednji drobcen 
korak takrat, ko je prvi docela utrjen in 
nam ne predstavlja težav. Ko ne čutimo 
odpora. Enako je z ustvarjanjem novih 
navad – postopoma jih dodajamo. Prvi 

korak lahko traja dolgo, ampak uspeh 
ne bo izostal, če si vzamemo na dan 
nekaj sekund ali minutko. Naj je še tako 
smešno, vendar ... če nam do sedaj še no-
ben način ni pomagal, lahko da bo ravno 
ta pravšnji. Navada se nas bo prijela, pre-
den bomo sploh vedeli, odpora ne bo in 
veselje ob uspehu bo ogromno. Naučiti 

se moramo veseliti drobcenih uspehov, 
saj so ti nanizani v smeri velikih.
  Vsak trenutek vsebuje neslutene 
možnosti. Majhni koraki, ki vsebujejo 
prijaznost do drugih, spoštovanje do 
sebe v smeri doseganja vsega, kar nam 
veliko pomeni in osmišljanje. Potencial za 
odličnost je v vsakem od nas.

Marko Korenjak | Kako primerno obdariti?

ČAS PRAZNIKOV JE ČAS ZA DARILA 
Ko pomislimo na čas praznikov v decembru, pomislimo tudi na darila, predvsem na tista pod lepo okrašeno 
jelko in nato se začnejo vprašanja. Katero darilo naj kupim? Katero je primerno? Naj se odločim za veliko ali 
majhno? Katero je primerno za moške/ženske?

   Naj kar na začetku povemo, da obstajata 
dva načina obdarovanja – materialno in 
nematerialno. Materialno je lažje, saj ne-
komu nekaj kupimo in s tem zaključimo. 
Veliko težje se je odločiti za nemateri-

alno obdarovanje, ki pa je lahko cenejše, 
darilo pa ostane v spominu obdarovanca 
dlje časa. Takšno obdarovanje je odvisno 
tudi od tega, kako dobro obdarovanca 
poznamo. Nekatera darila vsebujejo oba 

načina. Takrat gre za materialne stvari, ki 
obdarovancu veliko pomenijo. Danes je 
takšna darila zelo težko izbrati, saj imamo 
v trgovinah na voljo vse, kar si čez leto 
zaželimo.

   Vsak se razveseli daril, ob praznikih pa 
otroci celo pričakujejo darila – takšna v 
fizični obliki. Pri izbiri daril nam je lahko 
lažje, če otroka poznamo. če gremo na 
obisk in jih ne poznamo dobro, je najbolje 
vprašati starše, kaj imajo otroci radi ali kaj 
je primerno darilo za njih. Ne glede na 
to, kakšen odgovor dobimo, se še vedno 
sami odločamo, kaj bomo prinesli. Pose-
ben problem predstavljajo darila, ki se 
stopnjujejo. To pomeni, da starši začnejo 
kupovati vedno večja/dražja darila in 
nato otrok že pričakuje, da bo darilo 
vsako leto večje, kot je bilo ob zadnjem 

prazniku. Nekateri se odločijo tudi za ne-
primerna darila za otroke, kar je ob mo-
derni tehniki (internetu) slaba strategija. 
Zelo malo časa nam bo vzelo brskanje 
po internetu in iskanje nasvetov o tem, 
katera darila so primerna za določeno 
starost otroka. Problem za otroka lahko 
predstavlja tudi količina daril, ki jih dobi 
v enem večeru. če je daril veliko, je zelo 
težko biti navdušen in vesel nad čisto 
vsakim darilom in tudi količina pozor-
nosti, ki je namenjena darilu, je običajno 
neprimerna. Nekateri starši se odločijo za 
strategijo postopnega obdarovanja, kjer 

sami dajo darilo kakšen dan prej, s tistimi, 
ki se lahko, se dogovorijo za obdarovanje 
kasneje, nekaj daril pa ostane za dan ob-
darovanja.
Ne smemo pozabiti, da živimo v ob-
dobju, kjer službene obveznosti od nas 
zahtevajo veliko časa, ki ga ne moremo 
preživeti z družino oziroma z otroki. 
Mogoče bi lahko letošnje praznike po-
vezali ne samo z obdarovanjem, temveč 
tudi s preživetjem kvalitetnega prostega 
časa z družino.

   Darilo je lahko tudi nesebična pomoč 
sočloveku. Psihologi na univerzi v Harvar-
du so dokazali, da lahko takšna pomoč 
pozitivno vpliva na človekov imunski 
sistem. Takšen način vpliva so poimeno-
vali učinek matere Tereze. Gre za topel 
občutek, ki ga doživimo, ko se prijazno 

vedemo do drugega človeka. Takšna 
nesebična prijaznost tudi pozitivno 
vpliva na srce, saj povezava z drugim 
poveča hormon oksitocin, ki dokazano 
deluje obrambno na kardiovaskularni sis-
tem. Neverjetno, ampak dokazano lahko 
povišanje tega hormona povežemo 

tudi samo z razmišljanjem o nesebični 
pomoči. Mogoče lahko praznike izkori-
stite tudi za ogled kakšnega lepega filma 
ali vsaj pet minut mislite na ljudi, ki jih ima- 
te radi. Obe dejavnosti bosta pozitivno 
vplivali na vaš imunski sistem.

MATERIALNO IN NEMATERIALNO OBDAROVANJE

OBDAROVANJE OTROK

DARILA IN IMUNSKI SISTEM
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   če imate vsaj malo občutka za este-
tiko in nekaj ročnih spretnosti, se lahko 
odločite za oblikovanje darila doma. 
Danes naše hiše pokajo po šivih, ker 
vsebujejo veliko stvari, ki jih ne potre-

bujemo več ali jih imamo samo zaradi 
razloga, ki smo ga že pozabili. Internet je 
poln nasvetov, kako lahko sami naredite 
različna darila iz preprostih stvari, ki jih 
lahko najdete doma. Enako učinkovit 

način za oblikovanje darila doma je 
pregled nasvetov na internetu in nato 
nakup pripomočkov v trgovini s stvarmi, 
ki stanejo manj kot 5 EUR. 

   Za nenavadna darila običajno štejemo 
stvari ali dejavnosti, na katere ne pomis-
limo takoj. Mogoče je lahko darilo tudi 
to, da nekomu podarimo naš čas in 
pogovor. Zanimivo darilo je tudi, če ne-
komu izkažemo spoštovanje do tega, 

kar je naredil. Še bolj zanimivo je, če se 
odločimo podariti prijateljstvo. Mogoče 
lahko ob teh praznikih spoznamo vsaj 
deset novih ljudi in eden od njih bo 
takšen, ki si ga zasluži. če pogledamo 
okoli sebe, lahko opazimo veliko ljudi, 

ki bodo delali v času praznikov in bi jim 
prišla prav kakšna topla beseda ali izka-
zano spoštovanje. Včasih lahko majhne 
stvari naredijo ogromno razliko.

 Obstaja nenavadna, ampak zelo 
praktična strategija kako odkriti, kaj po-
dariti ljudem, ki nas obdajajo oziroma 
tistim, s katerimi si velikokrat izmenju-
jemo darila. Strategija je zelo prepro-

sta – poglejte, kaj vam ljudje podarjajo. 
Ne poznam nikogar, ki bi podaril nekaj, 
kar ni vsaj malo všeč tudi njemu, zato 
vam z darili ljudje pokažejo tudi, kaj je 
všeč njim. Seveda obstajajo izjeme in 

te strategije ne moremo uporabiti pri 
vsakem obdarovanju, nam pa lahko 
enostavno pokaže, kaj je drugim všeč.

Grajenje odnosov. Pri vsakem ob-
darovanju gre tudi za oblikovanje 
odnosa z drugim. če smo obdarjeni, 
se za darilo zahvalimo in ga tudi takoj 
pogledamo, saj je primeren odziv na 
prejemanje darila prav tako pomem-
ben kot dajanje. če smo tisti, ki darilo 
daje, ne pozabimo na pozitiven vpliv 
nesebičnosti – lažje je obdariti druge, 
če nič ne pričakujemo nazaj.
Majhna darila. Vsako darilo je lahko 
primerno darilo, najbolj neprimerno je 
tisto, ki ga ni.
Domača izdelava. Nekateri ljudje celo 
bolj cenijo darila, ki smo jih naredili sami, 
tudi če niso čisto popolno oblikovana. 
To pomeni, da smo na nekoga pomislili 
in nam je bil tako pomemben, da smo 
si vzeli čas in zanj izdelali darilo, pri kate-
rem smo uporabili svoje veščine.
Darila za otroke. Danes ima večina 
otrok vse ali skoraj vse, kar si želi. 
Pomaranča ob Miklavžu ali potica za 
božič več nimata enake teže kot takrat, 
ko te stvari niso bile dosegljive vsak 
dan. Skušajmo ob darilu, ki ga imamo 
za otroka, pomisliti tudi na to, kako 
bomo z njimi preživeli čas praznikov. 
Bomo šli na izlet? Igrali družabne igre 

za domačo mizo? Se vsi skupaj igrali 
pantomimo sredi dnevne sobe? Nikoli 
ni bilo tako pomembno kot danes, da 
pomislimo na kvalitetno preživljanje 
časa brez elektronskih naprav. S tem 
učimo otroke odnosa do drugih in jim 
tudi pokažemo, da obstaja svet izven 

ekranov – televizije, računalnika ali tele-
fona.
Strategija opazovanja. Ljudje v naši 
okolici z darili, ki nam jih prinašajo, 
kažejo, kaj je všeč tudi njim. Mogoče 
boste lahko to strategijo uporabili že 
letos.

DARILA, KI JIH KUPIMO ALI NAREDIMO?

NENAVADNA DARILA

KAJ KUPITI/NAREDITI DRUGIM?

NE POZABIMO:

[   IZŽIVLJENJA  ]

Darilo je lahko tudi nesebična pomoč sočloveku. (Foto: spletni vir)
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Zveza paraplegikov Slovenije 
ima vzpostavljen in ustrezno 

vzdrževan sistem, ki izpolnjuje 
zahteve dokumenta 

NVO – standard kakovosti 
2008.

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 zahvaljujem. Zagotavljam Vam, da 
smo vse donacije zbrane na ta način smotrno 
porabili za izboljšanje kvalitete življenja 
naših članic in članov skozi programe, 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  2018 pa veliko zdravja 
in osebne sreče.

Zveza paraplegikov Slovenije 
Dane KASTELIC

Svet za invalide Republike Slovenije je bil 
ustanovljen 28. 10. 2013 na podlagi 28. 
člena Zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov in s sklepom ministrice dr. 
Anje Kopač Mrak. Sestavljen je iz 
enaindvajsetih članov od katerih je 
sedem predstavnikov iz vrst vlade, 
sedem iz vrst strokovnih institucij in 
sedem iz vrst invalidskih organizacij. Svet 
deluje kot posvetovalno telo, v svojem 
prvem štiriletnem obdobju pa je svojo 
vlogo opravljal po načelih Konvencije o 
pravicah invalidov. 

Svet za invalide RS je 7. decembra 2017 na 

prvi seji svojega drugega mandata izvolili 
svoje vodstvo ki je enako kot v prvem 
mandatu. Za predsednika je bil iz vrst 
invalidskih organizacij ponovno izvoljen 
Dane Kastelic, podpredsedniki pa so: 
Dragica Bac iz vrst vladnih predstavnikov, 
Lea Kovač s strani institucij in Boris 
Šuštaršič iz vrst invalidskih organizacij. 
Upamo, da bo Svet za invalide Republike 
Slovenije enako uspešno opravljal svoje 
poslanstvo v dobrobit vseh slovenskih 
invalidov, kot v prvem mandatu.

Našemu predsedniku pa čestitamo k 
ponovni izvolitvi!

ZAHVALA

DANE KASTELIC PONOVNO PREDSEDNIK  
SVETA ZA INVALIDE RS

Zahvaljujem se 
Zvezi paraplegikov 
Slovenije, predse-

dniku Danetu 
Kastelicu in stroko-

vni delavki Špeli 
Šušteršič za vso skrb 
in pomoč, ki sta mi 
jo nudila ob moji 

hudi bolezni.

Željko Geci

Zahvala
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PRODAJA SE AUDI A6.
Letnik 2012, 2.0 diesel, 
avtomatic, komande BDF, 
145 000 km, redno servi-
siranje, priklop, xenon. 

Cena: 19.500 €, 
brez komand 18.000 €.
Kontakt: 041 330 192

Prodam opel corso,
letnik 2002, 1,2 16 v, 
prevoženih 115.000 
km, redno servisirano, 
tehnični pregled do 
aprila 2018, predelana 
za upravljanje na ročni 
pogon (komande Zajec), 
homologirano. 

Cena: 1.500 € 
Telefon: 041 330 192, 
Damjan

Lulzim in Xhuliana Osmanaj!

Sanjala sta o svoji družinici in ob rojstvu hčerke Amelie 
so se vama sanje tudi uresničile. To samo potrjuje, da moramo v svoje 
sanje verjeti in si dovoliti sanjati. Prejmita srčne in iskrene čestitke 

tudi z naše strani!

Društvo paraplegikov Podravja in Zveza paraplegikov Slovenije

OGLASI
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UMRLI
Franc TURK, 
član DP Gorenjske, 
rojen 9. 4. 1959

Sašo TERŠEK, 
član DP JZ Štajerske, 
rojen 15. 6. 1963

Alojz DOLINŠEK, 
član DP Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja,  
rojen 17. 6. 1936

Fikret BAHIĆ, 
član DP Istre in Krasa, 
rojen 3. 4. 1950

Bogomir ŠKODA, 
član DP Istre in Krasa, 
rojen 19. 9. 1934

Branko OBLEŠČAK, 
član DP severne Primorske, 
rojen 4. 10. 1937

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 71. letu starosti zapustil naš dolgoletni pros-
tovoljec JANEZ FARIč, ki je velik del svojega življenja posvetil 

našemu društvu. 
Hvala Janez, za vso dobroto, plemenitost in človekoljubna dela. Hvala za vse tre-

nutke življenja, ki si jih delil z nami, ker si prinesel radost v naše društvo in hvala za 
vsak nasmeh na naših ustih.

Za vedno boš ostal v naših srcih. Počivaj v miru.
                                                                    

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

Končane skupne so poti …
v spominu so ostale

kot biser dni,
kot sen noči,

čas jih več ne rani …

[   ČESTITKE, ZAHVALE, OGLASI, V SPOMIN   ]
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Fikret BAHIĆ, 
član DP Istre in Krasa, 
rojen 3. 4. 1950

Bogomir ŠKODA, 
član DP Istre in Krasa, 
rojen 19. 9. 1934

Branko OBLEŠČAK, 
član DP severne Primorske, 
rojen 4. 10. 1937

Angela

Bila je kakor angel z majhnimi krilci. 
Bila je drobna kot punčka, stari-
kavega obraza, saj jih je štela že 
šestinsedemdeset. Njena naivna 
duša je bila tudi angelska. Še v ime-
nu je nosila angela. Klicali smo jo 
ANGELA.
Spoznala sem jo na likovni koloniji 
pri Zvezi paraplegikov. Dodelili so 
me k njej v sobo, saj sem ji lahko 
kot bolj gibljiva oseba med priso-
tnimi, nudila njej prepotrebno 
pomoč. Kadar sva šli po stopnicah, 
me je bilo vedno strah, da ne bi 
omahnila, saj so bile njene roke 
tako majhne in iznakažene, da si ne 
bi uspela z njimi pomagati pri lo-
vljenju ravnotežja in iskanju opore. 
Bolj kot na roke so me spominjale 
na majhna angelska krilca. 
Noge so bile njej dragoceni organ, 
saj je velikokrat dejala: ''Joj, kaj bi jaz 
brez nog?'' Z nogami je delala vse: 
šivala si je hlače, čudovite bluze, 
pisala je z nogami in sama ve-
zla novoletne vizitke ter se tudi, ne 
vem kako, počesala. Bila je vedno 
urejena. Tudi to me je spominjalo 
na angela v njej. 
Kar je bilo na koloniji najbolj 
pomembno, z nogami je slikala. 
Njene slike so sicer spominjale na 
naivno slikarstvo, vendar je do-
bivala tudi za slikanje štipendijo in 
njena dela so bila uporabljena pri 
Unicefu za velikonočne in božične 
vizitke. To jo je v njenem življenju 
zelo opogumljalo.

Najina bivanja v skupni sobi naju je 
skozi leta zelo povezalo. Pomagala 
sem ji pri oblačenju in pripravljanju 
k počitku. Pripravila sem ji zdravila, 
jo zjutraj počesala, da se je do-
bro počutila in ji očistila očala. Pri 
oblačenju sem bila z njenimi roka-
mi previdna pa mi je dostikrat rekla: 
''Kar potegni skozi rokav, saj ne boš 

strla rok''. Ker je bila sladkorni bol-
nik, sem bila tudi pozorna na njeno 
dihanje med počitkom. Zvečer, pri 
ugašanju luči sem opazila, da so se 
njene ustnice še vedno premikale. 
Slutila sem, da je predana molitvi 
in sem jo prepustila njenemu na-
menu. Včasih je ponoči tožila zara-
di bolečin pa sem ji z masažo nog 
ublažila krče. Vsa ta drobna opravila 
so me navdala z velikim osebnim 
zadovoljstvom. Včasih mi je rekla: 
''Ko bi ti bila blizu mene, bi mi bilo 
lepo''. To mi je pomenilo najlepše 
plačilo.
Tudi v ateljeju sem ji bila v malo 
pomoč. Stisnila sem ji barve na 
paleto, ker sama tega ni mogla, 
očistila čopiče in zamenjala vodo. 
Njena narava je bila vesela. S svojo 
vedrino je mnogokrat v ateljeju 
ustvarila smeh in veselo vzdušje. 
Kadar je prevladala zaradi koncen-
tracije pri delu tišina, se je oglasila: 
''Kaj pa ti tako vpiješ Milka, da se nič 
ne čuje?''.
Vsi smo se nasmejali. Kadar ni znala 
s slikanjem nadaljevati, je klicala: 
''Mentor, kaj naj pa zdaj?''.

Zaupala mi je, da je bilo njeno 
življenje težko. Ko je bila še otrok, so 
jo doma skrivali, ker so se jo zaradi 
iznakaženosti rok sramovali. Oče je 
dolgo ni pustil v šolo. Pa saj ni bilo 
tako opazno, ker je nosila dolga 
rokava. Pa vendar, drugačnost 
človeka za vedno zaznamuje.
Pred prazniki sem vedno pre-
jela njeno vizitko, ki mi jo je sama 
napisala. Mož me je vprašal, če ji 
bom odgovorila. ''Seveda ji bom'', 
sem dejala. Bilo bi me sram, če bi 
pozabila nanjo in moja duša mi ne 
bi odpustila, če ji ne bi napravila 
veselja. Pisanje voščil je med nama 
postalo običaj. Voščilnico sem ji na-
slikala sama in to predvsem ptice, 

kar si je vedno želela. 
Zadnje novo leto voščilnice od nje 
ni bilo. ''Morda je bolna, ali pa je 
pozabila, saj se jo je zaradi starosti 
lotevala tudi demenca''. Tako sem 
razmišljala. Hotela sem jo razve-
seliti tudi z velikonočno voščilnico 
in jo hotela spomniti, da se bliža 
pomlad. Vendar ni bilo njenega 
odgovora.

V mesecu juniju smo imeli z našo 
sekcijo zopet slikarsko kolonijo na 
morju. Zato sem kolega, s katerim 
se je vedno pripeljala na delavnice 
vprašala, kako je kaj z Angelo. 
Začudeno mi je dejal: ''Saj je umrla, 
kaj ne veš? Pred veliko nočjo so jo 
pokopali. Jaz sem tako jokal. Tako jo 
pogrešam.''  Prinesel mi je članek iz 
časopisa, ki ga hrani za spomin, da 
sem ga prebrala.
Tudi sama sem pred tem izrezala 
članek iz časopisa, ki jo je predstavil, 
ko je še bila med nami, z naslovom 
»Z nogami riše, piše, se počeše in to 
pri 84. letih«. Imam ga nalepljene-
ga na steni ob postelji, da jo lahko 
kadarkoli pogledam, zjutraj, ko vsta- 
nem in zvečer predno ugasnem 
luč …

Ljudmila Turk

[   ČESTITKE, ZAHVALE, OGLASI, V SPOMIN   ]
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Kriplomanija – življenje enega X-plegika 
ŠPIK V 2.0

Ko sem bil v Soči, so mamo spraševali: »A je kaj boljše z njim?« 
»Ne«, je rekla mama, »nesreča ni nič pomagala, še vedno je Čuden!«

    V življenju je marsikaj prvič, marsikaj 
novega in postati paraplegik zagotovo 
sodi v to kategorijo. Kvalifikacije so težke 
in raznovrstne, žal mnogokrat uspešne. 
In potem se začneš »učiti«, ena prvih 
stvari, ki sem se jih »naučil«, je bila: »čuj, 
kaj maš ti EHOTON za posodit?«
    EHOTON – definicija izdelka: barvni 
utrjevalec, primeren za oblikovanje 
pričeske, niansira lase in istočasno 
podaljšuje njihovo obstojnost … WTF … 

    »Stari, kaj se ti delaš butla z mene, sn 
namreč frišn na vozeki, pun raznih prob-
lemof in kompleksof, zaj se boš pa še ti 
zajebavo na račun mojga viskega čela 
(beri: pleše)? Kaj ti zgledam tak, da to nu-
cam? Pol sn že razmišlo, da je to kaka in-
terna frizerska finta, a sem jo hitro opusto, 
ker je blo skoraj nemogoče, da so fsi toti 
na biciklih frizeri. Res je, da je dosti vi-
cof, predvsem o frizerkah, a da bi fsi toti 
pristali na vozekih zaradi slabe frizure, je 
blo zelo, zelo malo verjetno ... pa čeprav, 
če bi vidli njihove frizure …«

    No, končno so me potem moji sotrpini 
razsvetlili in zadeva je postala jasna tudi 
meni, ki nisem končal frizerske šole. In 
tako sem tudi jaz postal EhoTonček – 
mladi para-frizerski pomočnik, ki se ni 
nikoli ločil od svoje »flaše«. Meni osebno 
je bila sicer vedno bolj »všeč« cEDEVITA, v 
modni »oker-kaki« barvi in z veliko odpr-

tino, da sigurno zadeneš, a je žal imela 
premalo kapaciteto. No, hvala pa Fructalu 
za JUMBO sok, potovalno različico, pred-
vsem za »velike« fante – v vseh pogledih. 
Vendar tole ehotoniranje nikoli ni delova-
lo brez neusmiljenega tolčenja po me-
hurju, zato je sam postopek uriniranja 
od daleč za marsikaterega neukega opa-
zovalca deloval bolj kot mazohistično 
samozadovoljevanje s 500 ml izlivom. 
Ja, tak je to delovalo pri fantih, kaj pa 
pri puncah? Ehoton je sicer bolj ženska 
zadeva, a zaradi tehnične narave proble-
ma si ženske niso mogle kaj dosti poma-
gati z njim. Mogoče bi si morale zaradi 
»razpršenega« delovanja omisliti kakšen 
drug produkt kot na primer »hobuk« 
JUPOL-a. 
   A ker zadeva ne deluje tako, so bile 
punce le lahko neme – sicer zelo redko 
–  opazovalke našega lul(čk)anja. Zdaj 
je sicer na razpolago mnogo različnih 
pripomočkov tako za moške kot za 
ženske, a Ehoton-a še vedno ne dobimo 
na recept. 

    Bo treba iti pred vlado in organizirati 
prvi Ljubljanski Ehoton s sloganom: 
»Mi ne Tečemo, mi se Tolčemo!« 

    Pa bo, kar bo. Sem pa zelo optimističen 
glede naših zahtev, saj je vlada že prejšnji 
mesec napovedala nove električne 
vozičke ZA VSE po letu 2030. Niste slišali 

tega? Kako da ne, saj je bilo na vseh 
poročilih in raznih portalih:
»Po letu 2030 nič več novih vozil na 
notranje izgorevanje!«
    Jaz to razumem tako, da dobimo vsi 
električne vozičke, saj so vsi naši na ročni 
pogon – na notranje izgorevanje. Saj 
poznate mojo teorijo o napenjanju in 
prdenju?
    Aja, pa še nekaj, menim, da je skrajni čas, 
da se aktivno vključim v našo Podravsko 
predsedniško kampanjo. Obljubiti ne 
morem nič, tak kot vsi drugi ne, razen 
tega, da bi predsedniško rezidenco pre-
selil na Pacug – garantiram 100 % zase-
denost čez celo leto.

Katero žensko najlažje »odpelješ«domov?
Parapleginjo, ker je na kolesih.

Katero žensko še lažje »odpelješ« domov?
Parapleginjo z dobro napumpanimi gumami.

EHOTON

Modrost dneva:
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[   RAZVEDRILO   ]

Pri vsakem vprašanju so navedeni trije odgovori. Odločite se za pravilnega in črko, ki je pri njem, vpišite na ustrezno mesto v liku. 
Vse črke, brane vodoravno, vam bodo dale slovenski pregovor.

1. S čim je pokrita gorica?
J  z vinsko trto
A  s pšenico
T  z gozdom

2. Katera vojaška enota je   
 največja?
F  četa
B  brigada
U  bataljon

3. Kaj je marjaš?
Z  igra s kartami
c  ljudski ples
D  morska riba

4. Kje se je rodil skladatelj 
 Anton Foerster?
L  na češkem
B  v Avstriji
Z  v Sloveniji

5. Katera od naštetih ni otoška
 država?
A  Nauru
S  Sejšeli
I  Kamerun

6. Koliko je visok slap Rinka?
G  40 m
S  50 m
N  90 m

7. Kjer vlada svet starcev, 
 govorimo o:
H  oligarhiji
K  ginekokraciji
P  gerontokraciji

8. Koliko let je minilo od   
 začetka reformacije?
č  400 let 
E  500 let
R  600 let

9. Kam se izliva Amazonka?
S  v Tihi ocean
M  v Atlantski ocean
I  v Karibsko morje

10. V katerem slogu je zgrajena  
 notredamska cerkev v 
 Parizu?
H  v romanskem
Š  v gotskem
V  v renesančnem

11. Kje je dvorec Štatenberg?
S  na Dolenjskem
č  na Primorskem
O  na Štajerskem

12. Stoletna vojna je potekala  
 med:
E  Španijo in Francijo 
K  Francijo in Anglijo
F  Francijo in Nemčijo

13. Staro ime sredozimen je za  
 mesec:
H  december
A  januar
J  februar

14. Avdiometrija je pregled:
J  trebuha
U  sluha
D  oči

15. Kje je galerija Šivčeva hiša?
V  v Lendavi
L  v Trebnjem
R  v Radovljici

16. Katera kovina je najlažja?
č  magnezij
G  aluminij
M  bizmut

17. Pri katerem drevesu jeseni  
 odpadejo iglice?
D  pri omoriki
R  pri tisi
ž  pri macesnu

18. Kovač in bradač živita v:
H  morju
A  džungli
T  tundri

19. Kaj pomeni vivace?
c  pasma mačk
V  oznaka za glasbeni tempo
P  kraj na Primorskem

20. Kaj je mačji krempelj?
S  rastlina iz porečja Amazonke
I  vrtna rastlina
N  žuželka tropskih krajev

KVIZ ZA RAZVEDRILO 40
Rešitev kviza iz 150. številke:  

TILEN OBLAČEN MEGLEN 
NAZNANJA DEŽEVNO JESEN.

Nagrajenci križanke iz 150. številke:

1. Tomaž PUc, Mlaka 7, 1332 Stara cerkev  
2. Viktor BERGLEZ, Jakopičeva ulica 7, 1000 Ljubljana  
3. Franka NABERGOJ, Vojkova 2, 5271 Vipava

REŠITEV KRIŽANKE IZ ŠT. 150: 
STOPETDESETA ŠTEVILKA

Albin Rožman

Albin Rožman 
 

KVIZ ZA RAZVEDRILO 40 
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Pri vsakem vprašanju so navedeni trije odgovori. Odločite se za pravilnega in  črko, ki je pri 
njem, vpišite na ustrezno mesto v liku. Vse črke, brane vodoravno, vam bodo dale slovenski 
pregovor. 

1. S čim je pokrita gorica? 
J  z vinsko trto 
A  s pšenico 
T  z gozdom 
 
2. Katera vojaška enota 

je največja? 
F  četa 
B  brigada 
U  bataljon 
 
3. Kaj je marjaš? 
Z  igra s kartami 
C  ljudski ples 
D  morska riba 
 
4. Kje se je rodil skladatelj 

Anton Foerster? 
L  na Češkem 
B  v Avstriji 
Z  v Sloveniji 
 
5. Katera od naštetih ni 

otoška država? 
A  Nauru 
S  Sejšeli 
I  Kamerun 
 
6. Koliko je visok slap 

Rinka? 
G  40 m 
S  50 m 
N  90 m 
 
7. Kjer vlada svet 

starcev, govorimo o: 
H  oligarhiji 
K  ginekokraciji 
P  gerontokraciji 

8. Koliko let je minilo od 
začetka reformacije? 

Č  400 let  
E  500 let 
R  600 let 
 
9. Kam se izliva Amazonka? 
S  v Tihi ocean 
M  v Atlantski ocean 
I  v Karibsko morje 
 
10. V katerem slogu je 

zgrajena notredamska 
cerkev v Parizu? 

H  v romanskem 
Š  v gotskem 
V  v renesančnem 
 
11. Kje je dvorec Štatenberg? 
S  na Dolenjskem 
Č  na Primorskem 
O  na Štajerskem 
 
12. Stoletna vojna je 

potekala med: 
E  Španijo in Francijo  
K  Francijo in Anglijo 
F  Francijo in Nemčijo 
 
13. Staro ime sredozimen 

je za mesec: 
H  december 
A  januar 
J  februar 
 
14. Avdiometrija je pregled: 
J  trebuha 
U  sluha 
D  oči 
 

15. Kje je galerija Šivčeva 
hiša? 

V  v Lendavi 
L  v Trebnjem 
R  v Radovljici 
 
16. Katera kovina je 

najlažja? 
Č  magnezij 
G  aluminij 
M  bizmut 
 
17. Pri katerem drevesu 

jeseni odpadejo iglice? 
D  pri omoriki 
R  pri tisi 
Ž  pri macesnu 
 
18. Kovač in bradač živita v: 
H  morju 
A  džungli 
T  tundri 
 
19. Kaj pomeni vivace? 
C  pasma mačk 
V  oznaka za glasbeni tempo 
P  kraj na Primorskem 
 
20. Kaj je mačji krempelj? 
S  rastlina iz porečja 
 Amazonke 
I  vrtna rastlina 
N  žuželka tropskih krajev                                                        
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