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PROGRAMI ODVISNI OD NAKUPA SREČK

Borut Sever v ospredju

Foto: M.S.

V oddaji Odprta dlan, je v sredo, 30. januarja, govoril o trenutnih strateških ciljih Nacionalnega sveta
invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) njegov novi predsednik Borut Sever.
Opozoril je na vse težave slovenskih invalidov in nacionalnih invalidskih organizacij pri uresničevanju zadanih
ciljev iz programa Sveta za letošnje leto. Izpostavil je tudi še vedno delujoči zakon o davku na igrah na srečo,
ki je zmanjšal obseg prodaje različnih iger in o katerem se je že lani menilo, da ga bo še takratna Cerarjeva
vlada morda odpravila, vendar ni bilo nič od tega.
Izpostavil je tudi o uresničevanje zakona o osebni asistenci in o socialnem vključevanju invalidov.
Oba zakona sta izjemnega pomena za slovenske invalide, saj bosta, po več kot desetletju oblikovanja, prinesla
vsaj nekaj nujnih rešitev za slovenske invalide. Podrobneje o obeh zakonih pa bo novi predsednik NSIOS
spregovoril v svojem članku v eni od prihodnjih številk.
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Oddaja je bila zelo pestra, saj je klicalo tudi več invalidov, ki so želeli pojasnila glede financiranja manjših
invalidskih organizacij, racionalizacije uporabe počitniških objektov med organizacijami ter o drugih težavah,
ki tarejo invalide.
Borut Sever je predstavil tudi svojo zgodbo od prometne nesreče v času študija, ki mu je pustila tetraparezo,
rehabilitaciji ter naporih za socialno rehabilitacijo, ki mu je v celoti uspela. Danes je celo uspešen igralec
košarke na vozičkih in celo smučar na vodi, kjer je tudi že žel pomembne dosežke.
Dobra fizična in psihična kondicija mu bo prišla prav, saj je pred slovenskimi invalidi vrsta pomembnih
odločitev, ki bodo zadevale tudi financiranje organizacij, sprejemanje novega Zakona o fundaciji za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) v Republiki Sloveniji in o Fundaciji za
financiranje športnih organizacij (FŠO).
Novi predsednik tudi zelo razume težko situacijo invalidov, ki so na robu preživetja saj ne najdejo ustrezne
zaposlitve. Kot sam pravi, pozna veliko žalostnih zgodb in trudil se bo, da bodo vsaj nekatere rešene
pozitivno.

USTVARJALI SO ANIMIRANE FILME
Luka Pavlin
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je v soboto, 26. 1. 2019, izvedla prvo letošnje srečanje v okviru projekta
Začuti Ljubljano, namenjenega povezovanju slepih in slabovidnih otrok z videčimi sovrstniki in aktivnemu preživljanju
prostega časa. Srečanje se je začelo ob 9. uri v prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne.
Ozračje smo sprostili s socialnimi igrami in nato z aplikacijo Stop Motion Studio ustvarjali lastne animirane filme.
Tako so udeleženci pridobili izkušnje na področju ustvarjanja animacij. Po malici smo si v Kinodvoru ogledali
animirani film Neverjetna zgodba o velikanski hruški in v prijetnem vzdušju zaključili naše druženje.
Začeli smo pozitivno in sproščeno in želimo si, da v takšnem duhu tudi nadaljujemo. Naslednjič se srečamo že 16.
februarja.

XI. NLB SMUČARSKI KAMP NA ROGLI
Jože Globkar

Foto: J.G.

Na Rogli je Zveza paraplegikov Slovenije je od 22. do 24. januarja 2019 organizirala 11. NLB smučarski kamp
za smučarje paraplegike in tetraplegike. Letošnjega je podprla Nova ljubljanska banka d.d. in s tem
pomagala pri izvedbi in izposoji monoskijev avstrijskega proizvajalca Praschberger. Sodelovala sta tudi
donatorja RTS MEDICAL d.o.o. in Lars&Sven burgers.
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Smučarji paraplegiki in tetraplegiki so prvi dan po delovnem posvetu, kjer so se dogovorili o poteku kampa,
odpravili na trening. V lepem in sončnem vremenu so uživali na belih strminah smučišč Rogle. Toda
naslednji dan je že snežilo, kar pa smučarjev ni odvrnilo od treninga in priprav na veleslalomsko
preizkušnjo, ki je bila na sporedu tretji dan kampa.
Tako kot že vrsto let doslej so na kampu tudi tokrat sodelovali študentje delovne terapije iz Zdravstvene
fakultete v Ljubljani. Spremljala jih je njihova predavateljica mag. Alenka Plemelj, s strokovnimi nasveti pri
prvih zavojih, ravnotežju in vožnji pa je pomagala učiteljica smučanja in dobra poznavalka smučanja v
monoskijih Nika Šuc. Vsi so nudili pomoč pri transferju iz vozička na monoski in gibanju z vozički po
smučišču. Na kampu je tokrat sodelovalo skoraj 20 smučarjev na monoskijih in tudi toliko spremljevalcev.
Kar štirje naši člani so prvikrat sedli v monoski in po nekaj padcih in ob pomoči Nike in prostovoljcev kmalu
naredili prve zavoje.
Našim smučarjem se na kampu vsako leto pridruži tudi velik privrženec smučanja v monoskiju in
wakeboardu tetraplegik iz Reke Zdravko Lakič. Na veleslalomski tekmi pa je nastopil tudi naš najboljši
parasmučar Jernej Slivnik, ki je le dan prej na svetovnem prvenstvu osvojil 10. mesto. Seveda je zmagal z
veliko prednostjo. Pa še nekaj naključij; mlada smučarka Brina Rogelj je toliko stara kot je bil ob prvem
nastopu na kampu v Kranjski Gori star Jernej Slivnik. In takrat je zmagovalec Gal Jakič Jerneju izročil
zmagovalni pokal. Sedaj je tudi Jernej Brini izročil svoj pokal. Tako Gal ko Jernej sta postala vrhunska
smučarja, ki sta nastopila na paraolimpijskih igrah. No, v tretje gre rado!
Tekma v veleslalomu je potekala v hladnem in meglenem vremenu. Po treh vožnjah in seštevku dveh
najboljših rezultatov je prvo mesto osvojil Jernej Slivnik (63,06), na druge stopničke se je povzpel Gregor
Gračner (80,06), na tretje pa Toni Zakrajšek (83,49).
Med smučarji spremljevalci je progo najhitreje prevozil Mario Müler (56,64), drugo mesto je osvojil Rajko
Brus (57,09), tretje pa Roman Podlipnik (58,64).
Za pravilen potek tekmovanja in izračun rezultatov je skrbel Smučarski klub Unior, za organizacijo in
izvedbo kampa pa vodja športa pri ZPS Gregor Gračner z Alenko Plemelj, Niko Šuc in Janijem Učakarjem.
Udeleženci so stroške bivanja krili sami.

MARTINČEK POBALINČEK SE PREDSTAVI
Klemen Porenta
V četrtek, 24. januarja 2019, je bila v Centru Sonček Šiška predstavitev otroške
slikanice »Martinček pobalinček«.
Avtorica je Urša Fister, kateri je kot navdih služila tudi življenjska zgodba njenega
brata Nejca, ki je uporabnik VDC Zveze Sonček v Ljubljani. Slikanica ima tudi izobraževalno in vzgojno
sporočilo o primorski kuščarici, pomenu varovanja živali, okolja in povezanosti človeka z naravo, zato je lahko
primerno vzgojno sredstvo v vrtcih in šolah ali kot darilo za otroka in družino.
Idejo za slikanico je avtorica dobila jeseni 2017 v Izoli. »Ko smo pri družinski prijateljih nabirali grozdje, se je
v košari nehote znašel Martinček. To smo opazili šele v Ljubljani in se skupaj odločili, da ga vrnemo v njegovo
naravno okolje, kamor tudi sodi«, je dejala avtorica.
Slikanica je bila izdana v 1000 izvodih, nastajala pa je slabo leto dni. Urša Fister načrtuje tudi novo slikanico,
vlogo glavnega junaka pa naj bi imele čebele. Izdaja slikanice je dobrodelna, saj bo izkupiček od prodaje
namenjen Zvezi Sonček in kardiološkemu oddelku Pediatrične klinike Ljubljana.
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IZ NOVIČNIKA ENIL
Goran Kustura
Januarski novičnik ENIL-a prinaša nekaj novic, ki utegnejo biti zanimive tudi za bralce
Sporočevalca:
1. Začetek uporabe ZOA v Sloveniji:
https://enil.eu/news/personal-assistance-act-becomes-a-reality-in-slovenia/
2. Predlog za krčenje osebne asistence na Švedskem:
Po 25 letih osebne asistence kot pravice Švedi poročajo o predlogu spremembe zakonodaje, ki bi vzela osebno
asistenco mlajšim od 16 let in tistim, pri katerih ni “praktična” (i.e. osebe z motnjami v duševnem razvoju),
ostalim, najtežjim invalidom pa bi obseg OA omejila na asistenco pri osnovnih potrebah (hranjenje, oblačenje,
higiena) + 15 ur OA, ki bi jih uporabnik razporedil med svoje potrebe pri upravljanju domovanja, nakupih,
prostočasnih dejavnostih itn. Po poročanju bi sprejetje predloga povzročilo nove gradnje velikih inštitucij kot
stroškovno najbolj učinkovite oblike bivanja. Na dogajanje so se odzvali tudi iz Velike Britanije, kjer opozarjajo
na tveganja, ki jih prinaša prenos financiranja osebne asistence na lokalne nivoje oblasti, kar je v VB povzročilo
občutno krčenje obsega OA.
https://enil.eu/news/swedish-pa-users-at-risk-of-losing-support/
3. Protesti invalidov v Firencah:
Invalidi v Firencah so v zadnjem času izvedli več protestov, s katerimi med drugim zahtevajo več ur osebne
asistence in odpravo čakalnih list. Tako so npr. prekinili pomembno slovesnost v trenutku, ko je imel govor
predsednik Evropskega Parlamenta Antonio Tajani.
Video:
http://www.avitoscana.org/index.php/component/yendifvideoshare/video/8-manifestazione-alcinema-della-compagnia
https://enil.eu/news/protests-for-independent-living-in-florence/

SIMPOZIJ O VODNIKU
Maša Vavpot

Na včerajšnjem vseslovenskem Znanstvenem simpoziju, ki ga je pripravila SAZU in druge ustanove ob 200.
letnici smrti prvega slovenskega pesnika Valentina Vodnika, je s svojim referatom nastopil tudi naš urednik
Borut Pogačnik, ki je govoril o vseh razsežnostih Vodnikove osebnosti. Valentin Vodnik ni bil samo pesnik ,
ampak tudi prvi slovenski novinar, urednik, geolog, arheolog, poliglot, humanist, pedagog in predvsem tudi
Človek z veliko začetnico.
Na simpoziju je sodeloval tudi naš dolgoletni član – zgodovinar dr. Boris Golec z referatom o Vodnikovem
rodu.
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JERNEJ SLIVNIK USPEŠEN
Drago Perko
Slovenski parasmučar Jernej Slivnik je uspešno končal nastope na
domačem svetovnem prvenstvu za smučarje invalide v Kranjski Gori. V
današnjem slalomu je pristal na desetem mestu v kategoriji sedečih
smučarjev, svetovni prvak pa je postal Nizozemec Jeroen Kampschreur, ki
je v Kranjski Gori osvojil že drugo zlato odličje!
Dobra ocena po debiju na SP
Slivnik je tako v Kranjski Gori končal oba nastopa; v ponedeljek je bil v
veleslalomu 17., danes pa si je na slalomu v zahtevnih vremenskih
razmerah, med tekmo je vseskozi snežilo, prismučal še deseto mesto. V prvi
vožnji je bil Slivnik deveti, v finalu je nato, tudi zaradi nekaj manjših napak,
izgubil eno mesto, a nazadnje vendarle končal na robu deseterice, kar je
njegova najboljša uvrstitev na velikih tekmovanjih. Lani se je takisto v
slalomu zavihtel na 12. mesto na paraolimpijskem slalomu v Južni Koreji.
„S prvo slalomsko vožnjo sem zadovoljen, bilo je težko, Jernej pa pod pritiskom. A je pokazal tako vožnjo, kot
jih je kazal pred poškodbo ramen. Na dokaj zahtevni progi mu je vse uspelo. V drugo je vozil z nekaj ročne
zavore, a generalno gledano je bilo dobro,“ je Jernejev nastop na slalomski tekmi ocenil trener Roman
Podlipnik.
„Danes smo imeli pravo snežno kuliso, a to nas ni zmotilo, pa tudi proga je bila vrhunsko pripravljena. S prvim
nastopom sem nekoliko bolj zadovoljen. V drugo sem dal vse od sebe, a je bilo preveč napak v tisti preveliki
želji,“ je svoj nastop ocenil Jernej Slivnik.
Navdušeni sošolci
V Kranjski Gori je bilo v sredo pravo navijaško vzdušje, ki so ga pričarali učenke in učenci jeseniške gimnazije,
ki so prišli navijati za svojega sošolca Jerneja Slivnika. „To je bil velik dan za Jerneja in vse nas, predvsem pa
dijake, da so videli na delu vrhunske športnike invalide, da so se lahko prepričali, kaj vse zmorejo!“ je po
tekmi dejala Lidija Dornik, ravnateljica Gimnazije Jesenice.
Predsednikove dobre želje
Tekmo na dobro pripravljeni progi v Podkorenu si je ogledal tudi predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor, pod čigar pokroviteljstvom poteka tokratno svetovno prvenstvo. Jerneju so za
dosežke čestitali tudi Jana Čander, strokovna sodelavka Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski
komite, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in direktor Smučarske zveze Slovenije Franci Petek. „Dal
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sem mu največ, kar mu lahko dam: podpisal se je na zastavo slavnih. Ni še svetovni ali olimpijski šampion, a
je na poti tja. Zato je prav, da dobi priložnost,“ je med drugim povedal predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor.
Še skok nazaj k dobitnikom medalj: Nizozemec Jeroen Kampschreur je bil v kategoriji sedeči smučarji vnovič
prehiter za vse, drugi je bil Norvežan Jesper Pedersen, tretji pa Poljak Igor Sikorski. Med stoječimi smučarji
je svetovni prvak postal Francoz Arthur Bauchet, pri slepih in slabovidnih gre zlato v Italijo za Giacoma
Bertagnollija.
Najprej v Italijo, februarja vnovič v Kranjsko Goro
V Kranjski Gori se bo SP končalo v četrtek, ko bodo slalom odpeljale še smučarke, potem pa se bodo smučarji
invalidi preselili v Italijo, tam bo Na Žlebeh (Sella Nevea) še drugi del prvenstva s hitrima disciplinama in
superkombinacijo. V torek, 29.1., sta na sporedu ženski in moški smuk, v četrtek, 31.1., superkombinacija, v
petek, 1.2., pa sledi še super G in zvečer še zaključna slovesnost.
Svetovna smučarska karavana, to so potrdili v organizatorju prvenstva Hit Alpinei, se vrača v Slovenijo med
3. in 4. februarjem, ko bodo na sporedu tekme svetovnega pokala (po dva veleslaloma v ženski in moški
konkurenci).
Na tem mestu dodajamo še avdio izjave po dogodku v Kranjski Gori, dodane so tudi fotografije.
Na spodnjem linku še povezava do videonastopov Jerneja Slivnika v Kranjski Gori:
:: Videoposnetki voženj Jerneja Slivnika
Na tem mestu se vam zahvaljujemo za medijsko podporo in vas vabimo, da se nam v Kranjski Gori pridružite
že jutri na zadnji tekmi, takisto pa vabljeni k nam tudi 3. in 4. februarja!

O SMISLU TRPLJENJA
Maša Vavpot
Kot smo vas že prejšnji teden obvestili boste lahko sodelovali s svojimi vprašanji, mnenji in predlogi v
kontaktni radijski oddaji Odprta dlan, prihodnjo sredo, 6. februarja, na Radiu Zeleni Val, kjer bo gost oddaje
ddr. Anton Stres. Govoril bo o smislu trpljenja z vidika krščanskega Etosa.
Svoje radijske naprave naravnajte na frekvence radia, ki so: 93,1 , 97, in 105,3 MHZ, v času med 10.30 in
11.15.
Telefon za vaše stike z radiem in oddajo, pa je pod številko 01 786 0 400.
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VELIKI USPEHI SKROMNE PREDSEDNICE
Maša Vavpot
Kaja Soršak je predsednica Medobčinskega
društva Sožitje s sedežem v Celju. Po poklicu
delovna terapevtka se že devet let ukvarja z
osebami z motnjo v duševnem razvoju.
Predsednica je postala šele aprila lani, pred tem
pa je že 12 let pomagala pri izvedbi različnih
programov. Članice in člani se že veselijo 12.
tabora na Rogli, ki bo letos v mesecu marcu.
Pogovor Kaje Soršak z Borutom Pogačnikom
lahko poslušate na valovih Radia Celje v
nedeljo, 10. februarja med 19.15 in 19.45.
Frekvence tega radia pa so: 95,1 , 95,9, 100,3 in
90,6 MHz.
Kaja Soršak

Foto. B.P.

DIGITALNA LJUBEZEN TUDI ZA INVALIDE?
Maša Vavpot

V današnjem Tv klubu na TVS2 ob 22.55 bo govora tudi
o spoznavanju ljudi preko elektronskih portalov. V
oddaji bodo obravnavali različne vrste spoznavanja
morebitnih
bodočih
partnerjev.
Naš urednik, ki bo tudi gost oddaje, bo opozoril na
uspešno trdnost mnogih zvez med invalidi in
neinvalidi. Oddaja je bila posneta predvčerajšnjim.

Ana Tavčar, Luka Kogovšek, Lea Sirk in predsednik ZIFS Borut
Pogačnik
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NEMCI USPEŠNI
Drago Perko

Foto: Zšis.si

Z ženskim slalomom se je sklenil prvi del svetovnega prvenstva v alpskem smučanju za športnike invalide,
od ponedeljka do četrtka pa se je smučalo na dobro pripravljeni progi v Podkorenu v Kranjski Gori.
Dvojna nemška zmaga
Zadnje tri komplete medalj so podelili, pretiranih presenečenj pa ni bilo. V slalomu v kategoriji slepi in
slabovidni je zlato medaljo osvojila Slovakinja Henrieta Farkasova, srebrna je bila Britanka Menna
Fitzpatrick, bronasta Avstralka Melissa Perrine.
Francozinja Marie Bochet je bila nepremagljiva v konkurenci stoječi, srebro je osvojila Kanadčanka
Frederique Turgeon, bron Nemka Andrea Rothfuss.
Dvojno nemško zmagoslavje pa smo videli med sedečimi smučarkami. Svetovna prvakinja je postala AnnaLena Forster, za njo sta se uvrstili rojakinja Anna Schaffelhuber in Japonka Momoka Muraoka.
Hvala in pohvala za Hit Alpineo
Tekmovanje se seli v Sella Neveo, kjer bo uvodoma 27. januarja na sporedu trening, začenši s treningom
smuka v moški in ženski konkurenci. Medalje v smuku bodo delili 29.1., v superkombinaciji 31.1., v
superveleslalomu pa 1.2., ko se tekmovanje, sploh prvič poteka v dveh državah, tudi sklene!
„Trudimo se, da vsako leto dvignemo nivo tekmovanja. Da se jasno ve, kaj je svetovno prvenstvo. Da se
razlikuje od ostalih nivojev tekem. Menim, da nam je to v Kranjski Gori uspelo. Začenši s progo, ki je bila
izvrstno pripravljena. Zato vse pohvale ASK Kranjska Gora, na tem mestu pa zahvala in velika pohvala
organizatorju Hit Alpinea, ki je poskrbel za brezhibno in izvrstno izvedbo tekmovanja!“ je Anja Škutelj
Svetić, direktorica prvenstva, sicer pa direktorica tekem svetovnega pokala v paraalpskem smučanju,
izrekla nekaj komplimentov na račun Slovenije, Kranjske Gore in izvedbe odmevnega tekmovanja.
3. in 4.2. spet v Sloveniji
Da ne pozabimo: po koncu svetovnega prvenstva se karavana belega cirkusa vrača v Slovenijo! Med 3. in 4.
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februarjem bosta v Kranjski Gori še dve tekmi svetovnega pokala, po dva veleslaloma v moški in ženski
konkurenci.
Postaje svetovnega pokala v paraalpskem smučanju:
Sella Nevea (17. - 22.12.) - tekme odpadle zaradi pomanjkanja snega
Zagreb (16.- 17.1.)
Kranjska Gora (3.-4.2.)
Veysonnaz (8.-10.2.)
Espot (4.-9.3.)
La Molina (11.-15.3.)
Morzine (18.-21.3.)
Že v naprej se vam zahvaljujemo za medijsko podporo in vam kličemo nasvidenje v Kranjski Gori prihodnji
mesec!

PROSTOVOLJEC LETA
Mladinski svet Slovenije (MSS) letos sedemnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bomo
izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj
mladinski projekt za preteklo leto. Natečaj poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.
K prijavi v natečaj vabimo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine in posameznike; skratka vse,
ki so v svoje dejavnosti v letu 2018 vključevali prostovoljstvo. Pri posameznikih bomo izbirali najboljše v 6 kategorijah:
Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 29 let in 30 let ali več, izbrali pa bomo
tudi Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri projektih pa bomo izbirali Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski
projekt. Pri projektih moramo še poudariti, da šteje kakršnakoli organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo več
ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo administrativnem smislu.
Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij bomo po izteku natečaja, predvidoma 11. junija
2019, povabili na zaključno prireditev, kjer bomo podelili nazive in priznanja izbranim prostovoljcem in projektom.
NE POZABITE!: Promocija prostovoljskega dela (in ne tekmovanje!) je ključni namen natečaja. Z natečajem, povabilom
na prireditev in priznanjem za sodelovanje, ki ga dobijo vsi prijavljeni prostovoljci in projekti, lahko
pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljsko delo tudi pri vas.
Hkrati vas prosimo, da o tem natečaju obvestite:
- vaše morebitne organizacijske enote ali organizacije članice ter
- posameznike, društva, zavode in druge institucije, ki bi jih naš natečaj utegnil zanimati.
Veseli bomo tudi kratke objave v vaših morebitnih spletnih glasilih, na spletni strani ali na socialnih omrežjih.
Vprašanja in prijave naslovite na: prostovoljec@mss.si ali po navadni pošti na Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5,
1000 Ljubljana. Razpis – besedilo natečaja in prijavnici (za posameznike in za projekte) imate v prilogi, vse pa sicer
najdete tudi na naši spletni strani. Če ne morete dostopati do razpisa ali prijavnic, nam pišite ali nas pokličite, in
poskrbeli bomo, da dokumenti v ustrezni obliki pridejo do vas. Rok za prijave je petek, 29. marec 2019.
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