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Glasilo Sveta invalidov Mestne občine Maribor
Izdajatelj: Svet invalidov MOM
Spletna stran: www.maribor.si

Naslov:
Informacijska pisarna za invalide
Mestna občina Maribor, Ul. Heroja Staneta 1
2000 Maribor
Telefon: 02/2201-202
Telefaks: 02/2201-244
e-naslov: invalidi@maribor.si

Naslovnica: 
http://victoriousendeavours.wordpress.com/page/4/

Uredniški odbor:
Slavica Jauševec, Milan Kotnik

Posamezni avtorji prispevkov in fotografij so objavljeni
na straneh društev, ki v glasilu predstavljajo svoje
poslanstvo in aktivnosti.

Tisk:
Dravski tisk d.o.o.

Naklada:
3.000 izvodov

Spoštovani, 

s ponosom vas vabim k branju četrte številke glasila Svet invalidov Mestne 
občine Maribor, ki predstavlja delo Sveta invalidov in v njega povezana številna 
invalidska in humanitarna društva, občinske službe ter javne institucije v 
Mariboru.

V Svetu invalidov Mestne občine Maribor tudi v letošnjem letu nadaljujemo 
z uspešnim izvajanjem zadanih ciljev iz Akcijskega načrta za izboljšanje 
enakih možnosti za invalide v MOM. Kljub skromnim sredstvom, s katerimi 
razpolagamo v MOM in SIMOM, smo že veliko postorili na področju oseb 
z različnimi invalidnostmi, na kar smo lahko vsi sodelujoči ponosni. Naj jih 
naštejem le nekaj:

S ponosom se lahko ozremo na nedavno izdano »Taktilno karto za slepe in slabovidne osebe in karto dostopnih lokacij mesta 
Maribor«, ki jo je skupaj z MOM ter projektno pisarno MOM pripravilo Društvo slepih in slabovidnih Maribor. S tem projektom smo 
omogočili orientacijo in mobilnost slepih in slabovidnih oseb v mestu.
Uspešno smo izvedli že četrte športne igre invalidov Maribora, katerih se je tudi letos udeležilo več kot 300 udeležencev. V okviru 
športne pomladi smo uspešno organizirali že drugo predstavitev invalidskega športa. Uspešno smo osveščali in informirali o 
invalidski problematiki na Dnevu mobilnosti invalidov 18. Septembra, veselimo pa se že Kulturnega večera invalidov Maribora v 
mesecu novembru.
Izjemnega pomena je vedno večja osveščenost širše javnosti o potrebah in ovirah na katere lahko vsakdo naleti v svojem življenju. 
Zavedamo se, da moramo nadaljevati začrtano pot odstranjevanja različnih ovir, na katere naletimo ljudje z oviranostmi. Lahko 
rečemo, da odstranitev količka ali betonskega korita na sprehajališču ne pomeni velik strošek za občino, hkrati pa je izjemnega 
pomena za uporabnika invalidskega vozička, slepe osebe, mamice z otroškim vozičkom, kar jim bistveno olajša gibanje. To pomeni, 
da moramo skupaj z roko v roki še naprej izpostavljati in opozarjati na probleme, z željo, da osebam z oviranostmi omogočimo bolj 
prijazno življenje v Mariboru.
Želim si, da Mestna občina Maribor še naprej prevzema odgovornost za resničen napredek mesta in uresničevanje ciljev iz Akcijskega 
načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v MOM.

Vsem bralkam in bralcem želim veliko zadovoljstva ob prebiranju glasila.

Milan Kotnik, 
podpredsednik SI MOM

Spoštovani!

Vodenje Mestne občine Maribor sem prevzel pred komaj šestimi meseci 
in z velikim veseljem ugotavljam, da ste invalidi v naši občini zelo dejavni 
in ustvarjalni, posebej to velja za tiste, ki ste se vključili v Svet invalidov 
MO Maribor.  Iskreno vam čestitam k že 4. izdaji glasila Svet invalidov. 

Mestna občina Maribor je prejemnica listine »Občina po meri invalidov.« 
Ta projekt letos praznuje 10 let, mariborska občina pa jo je prejela 
decembra 2010. Že v tem času so se v Mariboru možnosti za invalide 
zelo izboljšale. Izvedeni so bili pomembni projekti, v okviru katerih je 
bilo odpravljenih veliko ovir. K temu ste veliko pripomogli invalidi sami. 
Izdajanje glasila je zelo pomembna oblika osveščanja in informiranja 
javnosti o pereči invalidski problematiki. Prave informacije so 
pripomogle k številnim uspešno zaključenim projektom in tako k 
izboljšanju možnosti za invalide v Mestni občini Maribor. Moja želja je, 
da se z našimi skupnimi močmi odpravi čim več ovir, ki jih morate pri 
svojih aktivnostih premagovati invalidi in starejši. 
Zahvaljujem se vsem, ki v glasilu objavljate svoje prispevke in tako 
pomagate informirati in osveščati javnost. To je prava pot, da se 
invalidske problematike zavedo in jo poskušajo reševati vsi, ki imajo 
možnost narediti kaj pozitivnega. 

Želim vam obilo užitka ob prebiranju 4. številke glasila Svet invalidov.

     Dr. Andrej Fištravec,
 župan Mestne občine Maribor                                                                                     

Obvestilo!
Informacijska pisarna za invalide posluje od 10. oktobra 2011  v prostorih Mestne občine 

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, soba 237/II. nadstropje.

Za osebe na invalidskih vozičkih in druge gibalno ovirane osebe je dostop urejen z dvigalom, 
vhod z dvoriščne strani občinske stavbe.

Svoja vprašanja lahko pošljete tudi na e-naslov invalidi@maribor.si ali nas pokličete na tel. 
številko 02/2201 202.

Uradne ure: od pon. do pet. od 10.00 - 12.00.

INFORMACIJSKA PISARNA ZA INVALIDE, Mestna občina Maribor, Ul. Heroja Staneta 1,  2000 Maribor
Telefon: 02 2201 535

e-naslov: invalidi@maribor.si
Uradne ure: od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro

Invalidom nudimo:
•	 osnovne informacije za urejanje osebnih dokumentov in drugih osebnih opravkov na Upravni enoti Maribor in 

Mestni občini Maribor;
•	 informacije o lokacijah in delovanju invalidskih društev v Mariboru;

•	 pomoč pri reševanju problemov, napotitve na ustrezne institucije, posredovanje kontaktov in informiranje o 
strokovnih službah MOM.

SVET INVALIDOV MOM, 
sekretarka: Ana Mandl, 

Kontakt med uradnimi urami: od pon. do pet. od 10.00 - 12.00 
Telefon: 02/ 220 12 02, e-naslov: ana.mandl@maribor.si
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SKUPAJ NAPREJ
Praznovanje 10. obletnice 
delovanja

Avtor: Boris Hojnik
Fotografije: Arhiv društva DBMKP

Pred desetimi leti je bil v Mariboru ustanovljen CVB Klub 
Maribor (Klub bolnikov po možganski kapi Maribor). Ob koncu 
lanskega leta, ko smo se vračali s prireditve ob 10. obletnici 
delovanja kluba Lendava, je stekla beseda tudi o naši bližajoči 
se obletnici delovanja. Takoj po novem letu so se pričele 
priprave: Kje bi imeli prireditev, kakšen program, mogoče bi kaj 
napisali in razdelili, kaj bomo jedli in pili, koliko bo kaj stalo in 
kako bomo plačali, pa še vrsto malenkosti. Da na prireditvi ne 
bi preveč govorili o samem delovanju kluba, smo se odločili, da 
to v besedi in sliki pripravimo v naši drugi brošuri. V njej je tako 
zbrano gradivo za leta od 2008 do 2013. Glede tiska in njenega 
plačila je bilo tokrat lažje. Naš član Miran je priskrbel sponzorja, 
izbrali smo najugodnejšega in zanesljivega tiskarja in ta zadeva 
je bila rešena. Vabila nam je natisnil Jožek. Naš hišni oblikovalec 
Alek nam je oblikoval vabila, plakat, brošuro in logo za na 
majico. Tako kot oblikovalca,  imamo tudi hišnega lektorja. To 
za nas opravlja Anica. Stekle so tudi priprave za razstavo ročnih 
izdelkov naših članov. Pregledali smo že narejene izdelke, jih še 
nekaj naredili na naših delavnicah (»Rokice«).  Druga skupina, 
v kateri so Ivo, Branko in Mirko, pa so pripravili svoje  izdelke 
za razstavo. Ivo glinene in lesene skulpture, Branko in Mirko pa 
likovna dela. Da smo se na prireditvi posladkali, so poskrbele 
naše članice. Marička je priskrbela na kupe mešanega peciva. Na 
našo prireditev smo poleg sebe povabili še prijatelje iz drugih 
klubov bolnikov po možganski kapi. Povabili smo sponzorje 
in donatorje, pa zdravstveno osebje, župane .., skratka tiste, ki 
kakor koli sodelujejo z nami. Nekateri izmed povabljenih so se 
opravičili, ker so bili zadržani, so  nam pa zaželeli veliko uspehov 
pri delu in v kapniškem življenju. 

Odločili smo se, da bo prireditev  17. aprila 2013 v prireditveni 
dvorani na Snežnem stadionu, pri Hotelu Arena. Povabilu, 
da bi sodelovali pri izvedbi programa na naši prireditvi, so se 
prijazno odzvali v VVZ Pobrežje, učenke OŠ, Jožef Magdič, dr. 
med., pesnica Anica Horvat, dramska skupina Društva invalidov 
Maribor ter skupina ljudskih godcev Srake. Da je program 
potekal nemoteno in tekoče, je poskrbela naša povezovalka 
programa Zvezdana. Kratke zahvale in preden smo rekli konec, 

Kljub deževnemu vremenu smo bili 30. 5. 2013 na izletu v 
Negovi in Gornji Radgoni. Prvi postanek je bil v Negovi. V 
spremstvu vodičke in njene razlage smo se sprehodili po gradu 
oziroma delu, ki je obnovljen in odprt za obiskovalce. Pot smo 
nadaljevali do Gornje Radgone, kjer je vodička vodenje in 
razlago o mestu opravila kar v avtobusu. Vreme nam tokrat res 
ni bilo naklonjeno. Skozi mokro šipo smo gledali Alejo velikih, 
park spominov, most prijateljstva, ki povezuje obe Radgoni. Do 
zeliščarke se zaradi dežja nismo sprehodili, zato pa smo več časa 
prebili v kleti pod skalo ter ob degustaciji penine in prisrčno 
zgovorni vodički. Domače kosilo smo imeli na  turistični kmetiji 
Hari, kjer je Milan raztegnil harmoniko ob pomoči kapniških 
godcev. 

Na poti domov je bil avtobus deležen dežja še znotraj. Dobro, da 
je imela Vera pri roki dežnik in si ga je lahko v avtobusu odprla. 
Šofer je hitro odpravil težavo. Drugače pa smo imeli zanimiv 
izlet in obilo smeha.  

Druženje na izletu 

Obiskali smo Dolenjce Piknik v Radovni 
Mariborski KAP-niki smo letos, 20. junija, obiskali Dolenjski 
klub bolnikov po možganski kapi, ki so nam pripravili sprejem 
v Škocjanu. Po pozdravih so nam domačini postregli z vrsto 
dobrot, ki so značilni za te kraje. Sledila je vožnja do Kartuzije 
Pleterje, ki je danes edini kartuzijanski samostan v Sloveniji in 
se nahaja ob vznožju Gorjancev. Vstop v samostan ni dovoljen, 
v kapeli pa smo si ogledali intervizijo. V bližini samostana je 
muzej na prostem, ki predstavlja pomemben spomenik tradi-
cionalnega stavbeništva. Streha, krita s slamo, črna kuhinja, ... 

Sledil je postanek pri enem izmed dolenjskih KAP-nikov, kjer 
smo si malo napolnili baterije. Martin je raztegnil harmoniko, 
Ivan pa je prinesel kozarec cvička. Sledil je ogled Jakčeve 
galerije v Kostanjevici na Krki. Razen Jakčevih del so na ogled 
tudi dela drugih umetnikov. Po ogledu smo se odpravili proti 
Raki, kjer nas je čakalo popoldansko kosilo, prijetno druženje in 
kramljanje z Dolenjci. 

Lep in čudovito preživet dan z našimi dolenjskimi sotrpini.   

Druženja v prvi polovici leta vedno zaključimo 
s piknikom. Letos smo združili izlet in piknik in 
se odpravili  na Gorenjsko. Z avtobusom smo se 
odpeljali v smeri LJ, Jesenic in v Mojstrani našli 
odcep za Radovno. Prvi postanek je bil v Krmi, kjer 
smo si ogledali Pocarjevo domačijo. Hiša je muzejsko 
urejena in je ena najstarejših domačij v Triglavskem 
narodnem parku. Kustos nam je v zgodbi pričaral 
sliko življenja v krajih pod Triglavom. Na ogled je tudi 
bogata zbirka razstavljenih predmetov. Naslednji 
postanek je bil pri Kovinarski koči v Krmi. Koča je 
dobila ime po jeseniških železarjih, ki so z udarniškim 
delom pomagali pri gradnji. Od koče oz. Zasipske 
planine je čudovit razgled na vrhove, ki jo obdajajo. 
Malica, ki smo jo predhodno naročili v koči, je bila 
v nasprotju z informacijo po telefonu kar precej 
soljena, kar se tiče cene.
 
Nadaljevali smo pot po dolini reke Radovne, mimo 
umetnega jezera Kreda. Svoje ime je dobilo po kredi, 
ki so jo tam kopali. Ustvarila se je vdolbina, ki se je 
počasi napolnila z vodo in nastalo je jezero. Mnogi 
obiskovalci doline se v poletnih mesecih v njem 
kopajo. Malo naprej nas je pričakal Jožetov brat, 
ki je pripravil današnji piknik. Pecivo, meso z žara, 
kakšna kapljica, sadje in vesela družba. Prijeten dan 
na Gorenjskem z željo po ponovitvi. 
Pozdrav z Gorenjci in povratek na Štajersko.  

smo razdeli brošuro SKUPAJ NAPREJ 2, v kateri so prispevki, 
ki obeležujejo dogajanja v preteklih petih letih. Končanemu 
programu je sledilo prijetno druženje in kosilo. Za dobro 
razpoloženje so poskrbele Srake. 

Še enkrat hvala vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi 
10. obletnice delovanja bolnikov po možganski kapi v Mariboru.   

Izlet in piknik na Gorenjskem

Praznovanje 10. obletnice delovanje bolnikov po možganski kapi Maribor 

Razstava izdelkov DBMKP Maribor                                                                                                                                     

Druženje na izletu v Negovo in Gornjo Radgono

Obiskali smo bolnike po možganski kapi Dolenjske
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Avtorica: Dijana Škof
Fotografije: Arhiv Društva gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor Avtor: Matevž Gaube

Fotografije: Franci Bedrač

Avtorica: Snežana Pauletič

Izlet na Bled, 8.6.2013 Izlet Budimpešta in Blatno 
jezero 
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Društvo gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor

Invalidsko društvo ILCO Maribor    

Sončno jutro, veter je malce pihal, a vreme nam je bilo 
naklonjeno, bil je topel dan. Ob 7. uri zjutraj smo se dobili 
na železniški postaji v Mariboru in spotoma pobrali še 
nekatere ljudi na različnih lokacijah. Odpravili smo se 
proti Bledu, mestu turizma in naravne lepote. Pot je bila 
prijetna, prispeti na Bled je bilo še veliko lepše. Blejsko 
jezero s pravim vonjem narave, osvežujoče. 

S tradicionalno pletno smo se odpravili na otok. Vožnja 
s pletno je bila zelo prijetna, bili smo tako navdušeni, da 
smo celo želeli, da nas s pletno popeljejo okrog otoka, pa 
časovno žal ni zneslo. S pletno so nas peljali do veličastne 
cerkvice. Cerkev smo si ogledali, malo poslikali in si tudi 
vsak zaželel svojo željo s pomočjo znamenitega zvona želja. 
Nato smo se malo spočili, spili pijačo, nekateri se posladkali 
s sladoledom in se odpravili proti domu Franceta Prešerna. 
Tolmačica Zlatka nam je prevajala predavanje o njegovem 
življenju, o njegovi družini. Prešernova rojstna hiša stoji v 
Vrbi na Gorenjskem. Hiša je spremenjena v muzej. V hiši so 
tudi stvari iz življenja Franceta Prešerna, stenska ura, mize, 
zibelka in še mnogo več. V tej hiši se je rodil tudi ljubljanski 
nadškof Anton Vovk. Naj povem kot zanimivost še to, da je 
bilo letos 7. julija 50 let od njegove smrti. 

Po tem smo se odpravili na kosilo v gostilno Pri lovskem 
domu... Pri gostilni je tudi kletka, kjer sta bivala dva 
medveda – samec in samica. Vsak od nas je pograbil 
priložnost za slikanje medveda v ozadju. Kosilo je bilo 
odlično, poklepetali smo, si privoščili malo počitka, nato 
pa šli na Blejski grad. Slikovita arhitektura gradu, grajska 
tiskarna, grajska klet in zeliščna galerija so bili pravi razlog, 
da smo se povzpeli po stopnicah do gradu. 
Na Blejskem gradu je ravno potekala prireditev 7. 
srednjeveški dnevi na Blejskem gradu. 

Za grajskim obzidjem so se zbrali pogumni vitezi, lepe 
gospodične, plemstvo in meščanstvo, trgovci in rokodelci.
Znotraj grajskega obzidja so se predstavili spretni 
mečevalci, lokostrelci, plesalci in grajska gospoda iz 
Slovenije in tujine.
Nato nas je dobilo močno neurje in dež, tako da smo se 
bili primorani vrniti v avtobus. Tukaj se je naše popotno 

V soboto 18. 05. je bil za nas izletnike dan D. Zakaj? Ker smo se 
družili, veselili in veliko novega naučili.

Ob 5. uri smo se  zbrani z avtobusom izpred agencije Globus 
odpeljali proti Murski Soboti, kjer so nas pričakali še zadnji 
potniki. Združili smo se z obema našima sekcijama iz Celja in 
Prekmurja. Polni pričakovanja in vedoželjnosti smo se peljali 
proti Madžarski. Ker smo vesela družba, smo se tako tudi vedli. 
Veliko smo se ustavljali, kaj dobrega popili in pojedli. Tudi 
naša Ana in Irena iz Prekmurja sta nas presenetili, saj sta spekli 
veliko piškotov različnih vrst, katerim se seveda nihče ni mogel 
upreti. Vendar smo počasi in sigurno potovali z našim šoferjem 
Vladom naprej proti Budimpešti. Imeli smo zelo razgledanega 
vodiča Jožeta, ki je ob vožnji razlagal in pripovedoval svoje 
dogodivščine in pa seveda zelo izčrpno zgodovino Budimpešte. 
Veliko stvari smo si ogledali kar iz avtobusa, kajti želel nam 
je  čim več pokazati. Nekatere stvari pa smo si ogledali peš. 
Ogledali  smo si  Citadelo,(Gelert)  baziliko Sv. Štefana, Verižni 
most, Elizabetin most, Ribiško trdnjavo,Trg herojev, parlament 
ter še in še… Proti večeru smo se prijetno utrujeni pripeljali v 
hotel AQUINCUM, kjer smo imeli ravno toliko časa, da smo se 
v sobah osvežili, preoblekli in že smo sedli na avtobus in se 
odpeljali na večerjo. Ob prijetni glasbi smo spoznali kulinariko 
Madžarske, ki je seveda zelo drugačna, kakor smo je vajeni. Po 
večerji smo se odpeljali nazaj v hotel, kjer smo vsi pohiteli v 
svoje sobe na zasluženi počitek.  Vedeli smo, da nas v nedeljo 
čaka zopet naporen dan.

doživetje zaključilo. Odšli smo proti domu, pa vendar 
nismo še šli tako hitro domov. Ustavili smo se še v Trojanah, 
nekateri na pijačo, nekateri na sladico, nekateri smo si 
kupili krofe in jih nesli domov našim družinam. 

Sam izlet, kot tudi potovanje in ogledi, pa tudi družba, vse 
je bilo fenomenalno. Želim si še več takšnih izletov, pa tudi 
kakšne izlete v tujino, da spoznamo čim več lepot narave, 
ki so na svetu.
Se vidimo na naslednjem izletu.

V mesecu juniju nas je na Društvu gluhih in naglušnih 
Podravja čakalo veliko presenečenje. Dobili smo sporo-
čilo, da nas v Ljubljani čakajo ogromni paketi s prehrano 
za socialno ogrožene družine naših gluhih in naglušnih 
članov.

Paketi s prehrano so donacija, ki se je mesece zbirala s 
pomočjo dobrodelne akcije pod nazivom Anina zvezdica.
Polni hvaležnosti smo za vas izbrskali nekaj informacij o 
tem, kdo je ustanovitelj te velike dobrodelne akcije, ki je 
še kako prav prišla vsem našim članom.
30-letna Ljubljančanka Ana Lukner je ustanoviteljica 
dobrodelne organizacije Anina zvezdica, v okviru katere 
zbira hrano za socialno ogrožene družine. Večino svojega 
prostega časa tako nameni osrečevanju drugih ljudi, to pa 
je tisto, kar v življenju najbolj osrečuje njo.

Prav zaradi takšnih ljudi, kot je Ana, veliko socialno 
ogroženih družin dobi tiste osnovno potrebne stvari za 
preživetje.
Ani in vsem njenim »zvezdicam«, kot sama imenuje pro-
stovoljce, smo iz srca hvaležni za veliko srce in humanost, 
ki jo širijo s pomočjo teh dobrodelnih akcij.
Člani našega društva so z velikim cenjenjem in solzami v 
očeh prišli po svoje pakete hrane in izrazili globoko hvale-
žnost za Anino dobrodelnost.
Pakete smo razdelili in tako osrečili 30 socialno ogroženih 
družin v našem društvu.
Iskreno se v imenu članov našega društva in vseh sode-
lavcev zahvaljujemo za pomoč. Ponosni smo, da obstajajo 
slišeči ljudje, ki s svojo nesebično pomočjo pomagajo 
nam gluhim naglušnim in gluho slepim ljudem.

Anina zvezdica

Nedelja 19. 05. – zgodnje vstajanje, nekateri so se kopali v 
hotelskem bazenu, zajtrkovali, pospravili kovčke na avtobus 
in že smo bili pripravljeni za nove akcije. Vodič Jože nas je 
prijetno razveselil, ko nam je predlagal, da bi poskusili srečo pri 
ladjarjih na reki Donavi ter si ogledali predel mesta z ladje. Bilo 
je prekrasno. Čas je mineval z neverjetno hitrostjo in potrebno 
je bilo nadaljevati pot proti Blatnemu jezeru. Pot je bila zelo 
zanimiva, kajti naš vodič Jože nam je kar naprej pripovedoval 
in razlagal značilnosti mest, skozi katera smo se peljali. Ustavili 
smo se ob Blatnem jezeru v mestu Balatondvari kjer smo bili 
na degustaciji 6 vrst vin. Potrebno je bilo zapraviti še zadnje 
forinte, zato smo pohiteli, da to čim prej  storimo.

Dan se je pričel 
prevešati v noč 
in potrebno 
se je bilo 
vrniti domov. 
Ustavili smo se 
še na večerji, 
se poslovili 
od naših 
P r e k m u r c e v 
in se peljali 
proti domu. 
Polni novih 
vtisov smo 
zopet doma. 
Bilo je lepo in 
n e p o z a b n o . 
Zato si želimo, 
da bi kmalu 
zopet odšli 
skupaj novim 
dogodivščinam 
naproti.   

Katedrala Budimpešta

Posnetek z ladje- Turško kopališče
Udeleženci izleta - Cittadella

Budimpešta Trg herojev

Spomenik junaku
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Društvo invalidov Maribor Društvo vojnih invalidov Maribor

Avtorica: Jana Lorber
Fotografije: Arhiv društva

Športni uspehi

V Društvu invalidov Maribor je športna dejavnost zelo 
raznolika, saj obsega kar devet športnih disciplin.

V športnih dejavnostih Društva invalidov Maribor aktivno 
sodeluje približno 130 članov društva. Tako krepijo psiho-fizično 
kondicijo, povezuje pa jih tudi druženje in prijateljski odnosi. Vse 
skupaj prinese dobre športne rezultate, na katere so ponosni 
člani športniki, kot tudi naše društvo. V prvi polovici letošnjega 
leta so športniki Društva invalidov Maribor na državnih 
prvenstvih dosegli nekaj vidnih uspehov, ki jih navajamo po 
kronološkem zaporedju.

Državno prvenstvo invalidov Slovenije v posamičnem 
hitropoteznem šahu za leto 2013

Šahist Hevir Vlado je osvojil 1. mesto na omenjenem 
tekmovanju, ki je bilo 16. marca 2013 v Velenju. Čestitke in 
veliko uspehov in dobrih potez tudi v bodoče.

Državno prvenstvo v kegljanju

Potekalo je 4. maja 2013 na kegljišču Golovec v Celju. Naš 
tekmovalec Škofljanec Alojzij je zasedel 2. mesto. Uspeha se 
je veselil s sotekmovalci, vsem kegljačem pa želimo še obilo 
dobrih treningov in ponovnih uspehov.

Državno prvenstvo invalidov v balinanju moških – četvorke.

Dne 15. junija 2013 je v Domžalah moška ekipa balinistov v 
sestavi Novak Božidar, Šmid Iztok, Gagič Rade, Radosavljavič 
Dragiša in Brkljačič Tomislav, osvojila naslov državnih prvakov. 
Čestitamo in veliko veselja v vadbi še naprej.

Državno prvenstvo invalidov Slovenije v lovu rib s plovcem

Prizorišče prvenstva je bil ribnik Prilipe-Ciglana v kraju Prilipe, 
Brežice, 22. junija 2013. Tekmovanje je potekalo posamično, 
ločeno po spolu ter ločeno na stoječe in sedeče tekmovalce. 
Naša najboljša predstavnica je bila Bratkovič Cvetka, ki je zasedla 
med ženskami (stoje) 3. mesto. Čestitke in še veliko  uspehov 
želimo sekciji športnega ribolova.

Avtor: Vasja Cimerman
Fotografije:  Pero Mirkovič

Predstavitev projekta 
EQUITY

Invalidi imajo enake potrebe po kakovostnem preživljanju 
časa kot vsi ljudje. Tako kot vsi ostali, želijo tudi oni sodelovati 
v družabnem življenju. Želijo se ukvarjati s športom in 
prostočasnimi dejavnostmi, obiskovati želijo kulturne prireditve 
in biti kos sleherni vsakodnevni življenjski situaciji. Položaj 
invalidov je v naši projektni regiji zaznamovan s številnimi 
ovirami. Invalidi, med njimi predvsem otroci in mladostniki, se 
le malokrat vključujejo v športne in prostočasne dejavnosti. 
Čeprav imamo na celotnem območju Slovenije in Avstrije 
številne organizacije za šport in sprostitev, so njihovi uporabniki 
le izjemoma invalidi. 

Zaradi navedenih ugotovitev smo se v Društvu vojnih invalidov 
Maribor odločili, da skušamo s projektom Equity in s partnerji, 
ki v njem sodelujejo, pripomoči k izboljšanju pogojev za 
vključevanje invalidov. Eden od prvih dogodkov, ki smo jih v 
okviru  projekta izvedli, je bilo športno integrativno srečanje, 
ki smo ga izvedli v soboto 8. junija 2013 v Mariboru in se ga je 
udeležilo preko 300 tekmovalcev iz Slovenije in Avstrije.

Slavnostna otvoritev in tudi zaključek športnega srečanja sta 
bila v Ledni dvorani v Mariboru. Ker so bili udeleženci tudi 
iz Avstrije, je bil zagotovljen prevod iz slovenskega v nemški 
jezik in obratno. Glavni pokrovitelj dogodka je bil minister za 
obrambo g. Roman Jakič. Sopokrovitelji pa so bili Mestna občina 
Maribor, NSIOS in URI Soča. V imenu ministrstva za obrambo je 
prisotne pozdravil državni sekretar Zoran Klemenčič.  Slavnostni 
govornik, ki je športno srečanje tudi svečano otvoril, je bil župan 
Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec. Udeležence so 
pozdravili tudi vsi predstavniki partnerjev v projektu.

Glavno tekmovališče je bilo Športna dvorana Tabor Maribor, kjer 
je potekalo kegljanje, šah, namizni tenis in pikado.  V neposredni 
bližini je bilo izvedeno tekmovanje v balinanju in v ruskem 
kegljanju. Streljanje je bilo na strelišču  Melje. 

Pred tekmovanjem, v času tekmovanja in po njem so bile 
udeležencem na voljo spremljevalne aktivnosti: ogled Športno 
rekreacijskega centra Ra Ta Ta v Melju, kjer so se lahko preizkusili 
v  lokostrelstvu, paintballu in streljanju z lasersko puško. 
V Ledni dvorani pa so potekale spremljevalne aktivnosti v 

športnih panogah, 
ki jih gojimo invalidi.  
Športi so bili prikazani 
praktično in teoretično. 
Udeleženci so se lahko 
tako preizkusili v 
curlingu, kolesarstvu, 
namiznem tenisu, 
šahu slepih, košarki na 
vozičkih, dvoranskem 
balinanju – bocci, pikadu in showdownu. Na projekcijskem 
platnu in brošurah so si lahko ogledali tudi ostale športe, ki pa 
žal iz objektivnih razlogov niso bili prikazani praktično. V Ledni 
dvorani je bila tudi praktična predstavitev športnih panog v 
izvedbi članov športnih društev iz Maribora. 

Projekt EQUITY je projekt evropskega teritorialnega sodelovanja 
- enakost invalidov na obmejnem območju avstrijske Štajerske, 
Pomurja in Podravja ter poteka v okviru operativnega programa 
Slovenija-Avstrija 2007–2013.

Gre za projekt, katerega cilj je ustvariti bolj enakopravne pogoje 
za invalide pri dostopu do športnih aktivnosti in pri preživljanju 
prostega časa. S projektom se poskuša povezati obmejni 
prostor Avstrijske Štajerske, Podravja in Pomurja ter na ta način 
po eni strani spodbuditi sodelovanje med invalidskimi društvi 
na obeh straneh meje ter na drugi strani invalidom omogočiti 
večjo ponudbo ustreznih priložnosti za kvalitetno in aktivno 
preživljanje prostega časa.

V okviru projekta bodo zato sodelujoče organizacije opravile 
analizo stanja na področju invalidskega športa v regiji in na tej 
podlagi sestavile smernice za športna društva, da bodo lahko 
bolj kvalitetno vključevale invalide med svoje člane. 

Namen izvedbe projekta je bilo poleg tekmovalnega in 
aktivnega preživljanja prostega časa tudi povezovanje invalidov 
s športnimi društvi Maribora, kar bo pomembno tudi v 
nadaljevanju projekta. 

Zaključimo lahko, da je bilo športno integrativno srečanje 
invalidov pozitivno obarvano in polno športnega vzdušja. 
Izpolnjen je bil namen širjenja zavesti vsem, tako invalidni kot 
neinvalidni populaciji, da je šport življenjsko pomembna in 
enakovredna priložnost ter da se lahko z njim ukvarja vsakdo, ne 
glede na psihofizično stanje.
V letu dni, kolikor bo projekt trajal, bodo vsi sodelujoči partnerji 
organizirali podoben integrativni športni dogodek, na katerega 
ste prisrčno vabljeni tako invalidi kot tudi neinvalidi. Državno prvenstvo v balinanju
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Društvo študentov invalidov Slovenije, 
enota Maribor

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Maribor

Avtorica in fotografije: Anja Rešeta

Kako smo se učili 
nemškega jezika na 
zabaven in praktičen način

Člani Društva študentov invalidov smo se v letošnjem 
študijskem letu imeli možnost udeležiti tečaja nemškega 
jezika. Tako smo sredi meseca aprila naša druženja pos-
vetili nemškemu jeziku. Zaradi različnega predznanja 
smo se razdelili na začetni in utrjevalni del tečaja. Naša 
učiteljica Ksenija Muršak iz s.p. podjetja Lingus je vsak 
ponedeljek in četrtek prihajala v prostore našega društva 
in nas s svojo sproščenostjo popeljala v svet nemščine. 

Kot učenci smo pričakovali običajni tečaj v obliki šolskih 
ur z nemalo slovnice, pisanja v zvezke ter pisanja domačih 
nalog. Na naše prijetno presenečenje se je od tega 
uresničilo le nekaj. Naj si sposodim asociacijo iz prvega 
razreda, ko je naslov matematičnega delovnega zvezka 
nosil naziv Matematika je igra; podobno bi lahko rekla, da 
nas je vodilo »Nemščina je igra« na zabaven, a strokoven 
način popeljalo v nemški svet. Tako so naše ure nemščine 
bile sestavljene iz raznoraznih prebiranj člankov iz revij, 
poslušanje nemških izvajalcev ter nemških poročil in 
podobno. Hkrati smo se trudili, da smo vsakdanje pripetl-
jaje povedali v tujem jeziku. Tako smo se spontano učili 
tega tujega jezika. Neposredno smo spoznavali za nas za-
nimive besedne zveze in pregovore, od običajnih pa tudi 
do specifičnega izrazoslovja. Ob vsem tem pa je zajeten 
del časa bil namenjen tudi slovnični rabi, pri kateri smo 
»strogo« po šolsko reševali jezikovne vaje. 

Treba je poudariti, da je gospa Ksenija upoštevala 
specifičnost dela z nami in prilagodila intenziteto dela 
našim zmožnostim. Kar hitro smo ugotovili, komu se je 
lažje in efektivneje izražati pismeno in kdo raje govori 
ustno. Našim različnim načinom dela nismo posvečali 
posebne  pozornosti, ampak smo vsi skupaj poskrbeli, da 
so naša druženja kljub temu potekala tekoče, učinkovito in 
prijazno vsakemu od nas. Tekom obiskovanja tečaja smo 
se vedno bolj navduševali nad tujo deželo in kaj kmalu 
predlagali idejo, da bi obiskali mesto v bližnji Avstriji. Naše 
pobude so bile takoj upoštevane in tako se je odločilo, da 
se bomo potepali po tujini. Obenem smo na naš izlet pov-
abili vse člane društva iz enote v Mariboru. 

Tako smo se na sončno soboto, 15. junija 2013 skupaj 
z našimi asistenti in dvema kombijema odpravili v Ce-
lovec. Pridružila se nam je tudi gospa Ksenija, ki nam je 
bila hkrati v pomoč tudi kot asistentka. Po hitro minljivi 
vožnji smo prispeli na našo destinacijo Minimundos.  Gre 
za nekakšen muzej na prostem, katerega sinonim je svet v 
malem. V njem so razstavljeni svetovni gradbeni dosežki v 
pomanjšani obliki. Naj naštejem le nekatere: kip Svobode, 

Skupinska fotografija

indijski Tadž Mahal, italijanski Vatikan, ameriška Bela Hiša 
in slovenski Blejski otok. Tako smo v pomanjšanem svetu 
preživeli tri ure, ki smo jih izkoristili za prečudovit sprehod 
po parku čudes, si o vsaki znamenitosti kaj prebrali in se 
za hip miselno preselili v toplejše in še neznane kraje. Po 
ogledu pa smo bili še na vrhuncu moči in se odločili, da si 
na kratko ogledamo še gostujoče mestno jedro. Seveda 
nismo spregledali znamenitega kipa celovškega Zmaja in 
sprehodili smo se po ulicah mesta, kateri ima v sebi pridih 
nemške prefinjenosti in estetike, saj mesto krasi nemalo 
domiselnih aranžmajev rož.

Hkrati pa smo izpolnili naše poslanstvo in se kot 
udeleženci nemškega tečaja preizkusili v praktični rabi 
jezika. Tako je bil izlet predvsem za učence začetne ravni 
tečaja izvrstna možnost, da so si samozavestno naročili sl-
adoled v nemškem jeziku ali pa le  vprašali mimoidočega 
po splošnih informacijah. To je pomenilo prenos prakse v 
izkušnjo v polnem pomenu. 

Za zaključek naj dodamo, da nas je obiskovanje nemškega 
jezika v polni meri izpolnilo v rabi jezika, za kar se zahvalju-
jemo društvu in gospe Kseniji, ki sta nam to omogočila. 
Zraven pa še prilagamo fotografski utrinek iz izleta.

Avtorica: Živa Krajnc
Fotografije:  Petra Vogrinec Černezel, Denis Ciringer

Dogodki v tednu slepih in 
slabovidnih 

V okviru tedna slepih in slabovidnih je zveza kulturnih 
društev Maribor in Kulturno društvo Mariborska literarna 
družba organiziral literarni dogodek Valterja Čučkoviča z 
naslovom Lesket slepote.

Dogodek se je odvil 4. junija 2013 v Literarni hiši Maribor, 
s pozdravnim govorom ga je otvorila predsednica 
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor 
Ivanka Kotnik. Na literarnem večeru, ki ga je vodila 
Petra Bauman, so bile predstavljene Valterjeve pesmi. 
Izpostavljena je bila tudi problematika slepih in 
slabovidnih. Za glasbeno spremljavo je poskrbel naš član 
Drago Filač.

Valter Čučkovič se je rodil leta 1959 v Mariboru, kjer je 
preživel otroštvo. Vid se mu je začel opazno slabšati okoli 
drugega leta starosti. Sledile so številne operacije, a se vid 
ni izboljšal. Šolal se je v Zavodu za slepo in slabovidno 
mladino v Ljubljani. Pri enajstih letih  je dokončno oslepel. 
Po končani osemletki je nadaljeval izobraževanje na 
Srednji medicinski šoli v Beogradu in se po končanem 
šolanju zaposlil kot maser v športnorekreacijskem centru 
Pristan v Mariboru. V prostem času se ukvarja z vrtnim 
kegljanjem, showdownom - namiznim tenisom za slepe 
in s šahom. Veliko bere in pesni.

Prav tako smo 
v tednu slepih 
in slabovidnih 
o r g a n i z i r a l i 
Dan odprtih 
vrat v Domu 
slepih Maribor 
na Gospejni 
ulici 11, 

kjer smo javnosti 
predstavili delavnici: 
ročna dela in 
kuhanje slepih in 
slabovidnih, šah in 
športne aktivnosti 
vrtno kegljanje in 
showdown, različne 
pripomočke za slepe 
in slabovidne ter 
taktilni zemljevid mesta Maribor.  Na društvenem vrtu smo 
imeli družabno srečanje vseh članov. Pripravili smo krajši 
kulturni program z osrednjo gostjo Petro Bauman,  za živo 
glasbo pa so poskrbeli člani Drago Filač in harmonikarja 
Vlado Bukovc in Maks Vinšek s skupino Diatonik. 

Športno aktivne članice in člani so se udeležili odprtega 
Državnega prvenstva invalidov v plavanju za leto 2013 
v Radovljici in na MDSS Ptuj regijskega tekmovanja v 
vrtnem kegljanju. 

NOVA PRIDOBITEV
Društvo je v poletnih mesecih prevzelo kombi, ki bo služil 
za prevoze naših članov. Kombi omogoča prevoz do devet 
oseb v treh sedežnih vrstah skupaj s prtljago. 

Člani MDSS Maribor se namreč redno vse leto udeležujejo 
najrazličnejših srečanj, prireditev in športnih ter šahovskih 
tekmovanj. Vožnja s kombijem omogoča potovanje 
skupaj, tako se lahko člani med seboj pogovarjajo, 
načrtujejo, se dogovarjajo za taktiko ipd.

KOPALNI DAN
10. julija in 22. avgusta smo za člane MDSS Maribor in 
njihove spremljevalce organizirali kopalni dan v Izolo. 
Udeležilo se ga je 66 članov in njihovih spremljevalcev.

Kopalni dan

Gospod Valter Čučkovič

Družabno srečanje članov društva

Dan odprtih vrat

Nova pridobitev

Utrinek iz Minimundosa
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DRUŠTVO PARAPLEGIKOV 
SEVERNE ŠTAJERSKE MARIBOR

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV 
SEVERNE ŠTAJERSKE MARIBOR

Meni osebno pa ja 
najbolj ugajala bučna 
rulada; mjam.

Po ogledu oljarne, 
že malo utrujeni in 
mokri od dežja, smo 
se odpravili na kmečki 
turizem……., kjer sta 
nas pričakala domača 
godca s frajtonerco in 

klarinetom. V nas se je dvignila energija in dober občutek, da 
smo vztrajali z izletom ter bili nagrajeni s prelepimi pogledi na 
okoliške griče, prekritimi z vinogradi in njivami ter zelenjem, ki 
ga dolgotrajna suša tukaj ni uničila.

Po dobrem domačem obedu, brez goveje juhe seveda ni šlo, 
smo odhiteli še na sosednji grič k Milanu Hlebecu, ki se na 
kmetiji ukvarja z dopolnilno dejavnostjo in, bi lahko rekli, kar 
z umetnostjo. Vsako leto gosti umetnike: rezbarje, slikarje, 
kiparje iz Slovenije in drugih držav. Okoli hiše in v njej ima tako 
razstavljenih veliko kipov, skulptur in slik, ki so si jih s posebnim 
navdušenjem ogledali naši rezbarji, posebno Rado in Jaka. 
Mogoče bodo našli kakšno varianto za sodelovanje na naslednji 
likovni koloniji. Kdo ve?

Izlet smo zaključili s skupinsko sliko in pesmijo, ki nam je dobro 
»letela iz grla«. Po dobrem vinu in domačem prigrizku, seveda.

Urbani vrtovi in kako smo 
vključeni v vrtnarjenje v 
eko vrtu
»Urbani vrtovi predstavljajo ekonomske, ekološke, kulturne 
in socialne izzive lokalnemu prebivalstvu. Poleg prostora za 
druženje, menjave vseh vrst izkušenj in znanja, nudijo tudi 
samooskrbo, učenje ter socialni in kulturni korektiv. Hkrati pa 
ponovno povežejo življenje z neposrednim izkustvom zadovo-
ljevanja človekovih potreb.« To bi bila ne ravno kratka definicija 
skupnostnega urbanega vrta, ki je bila povzeta iz zloženke.

V Mariboru  je v času Evropske prestolnice kulture zaživel 
prvi skupnostni urbani ekološki vrt. Maribor in vsa partnerska 
mesta so največ pričakovala od tistih vsebin in programov, 
ki bodo ostala ljudem ter širšemu  okolju  kot  trajna dobrina-
-vrednost. O učinkih in vrednotenju posledic po EPK-ju  je bilo 
veliko  povedanega in napisanega. Še vedno se postavljajo  neke 
vrednostne ocene, ki so pač odraz tega, koliko je kdo pričakoval 

od  EPK dogodka.

Ena večjih pohval organizator-
jem, producentom in vodstvu 
občine, gre tudi zato, ker so 
se veliko trudili in v nekaterih 
segmentih tudi uspeli, da so 
na številne  prireditve vključili 
tudi  ciljne skupine ljudi; med 
njimi tudi invalide.

Naša vključitev in odločitev, 
da bomo tudi sami  poskušali 
z ekološkim  vrtnarjenjem, ni 
bila enostavna. Mestne ljudi 
prepričati in pripraviti do 
tega, da se začnejo ukvarjati  z 
zemljo, ni enostavno početje.  

Če pa so 
le – ti še na 
i n v a l i d s k e m 
vozičku, pa je 
stvar še bolj 
otežena. 

Eko vrtnarjenja  
tudi ni mogoče 
promovirati v 
smislu, da se 
s tem delom 
da materialno 
okoristiti ali bistveno olajšati družinski proračun. Daleč od tega. 
Motivacija je samo v tem, da se z novimi izkušnjami vračamo 
na prvobitno zadovoljevanje človekovih potreb. Z doma 
pridelanimi sadikami in semeni, torej z avtohtonimi vrtninami in 
zelišči,  s pomočjo drugih vrtičkarjev  pri težjih delih ter s  svojimi 
spretnimi  rokami na koncu zaužijemo hrano, ki ji poznamo 
potek celotne pridelave. To je užitek, ko smo lahko popolnoma 
prepričani, da uživamo najbolj naravne dobrote.

Novi  vrtičkarji za delo na urbanem vrtu ne izkazujemo samo 
plehkega interesa obdelovanja vrta oziroma dvignjene grede po 
trenutni modni muhi. V nas se začenja majhna preobrazba novih 
osveščenosti in spoznanj. Razni časopisi in revije veliko tega, 
nekje na zadnjih straneh,  pišejo in osveščajo javnost o različnih 
načinih in metodah pridobivanja vrtnin; na primer na okenskih 
policah, balkonih, ravnih strehah, fasadah itd. 

Mi vrtičkarji se redno udeležujemo  sestankov, predavanj in 
delovnih akcij. Pripravljajo se delavnice o samoorganiziranju, 
vrtnarjenju, ekološki in biodinamični pridelavi in o skupnostni 
rabi prostora. Vseh teh srečanj se udeležujejo tudi predstavniki 
iz Ljubljane in nekateri drugih mest, ki želijo s podobno prakso 
začeti tudi v svojih urbanih okoljih. Na nekaterih lokacijah so 
novi vrtovi že postavljeni. 

»Sproti se je potrebno učiti, kako sobivati in sodelovati; kako 
osebne interese vključevati v interes skupnosti; kako brez večjih 
stroškov pridelovati kakovostno, ekološko hrano; kako skrbeti za 
okolje in urejenost v mestu; kako obdržati primer skupnostnega 
urbanega vrta za zgled drugim domačim in tujim poskusom. 
Kako idejo, želje in potrebe prenesti v vsakdanjo prakso, ki nas 
bo krepila in povezovala«.

Vse to in veliko drugega, kar še ni  zapisano, bo pa kdaj drugič s 
slikami pridelanih plodov,  poglablja  naš osebni kulturni pogled  
v novo  ekološko soodvisnost človekovega  življenja.

 V stiskalnici olja poskušamo bučne  semenke

 Alfred sadi čebulček

Lepo okolje in prijazni ljudje ti pomagajo k dobremu počutju

Objekti so nam povsem dostopni z WC-je vred

Avtor: Franc Žiberna
Fotografije: Arhiv društva

Naše literarne in glasbene 
dejavnost smo predstavili v 
Mestnem parku

Izlet v vinorodne kraje – 
Prlekijo

Vsa leta doslej je bilo vodilo ekipe Art-kampa (v sklopu 
Festivala Lent) ponuditi v Mestnem parku Maribor 
presežen vsebinski poletni utrip, ki hkrati nagovarja 
različne generacije, tako sodelujočih kot naključnih 
obiskovalcev. Z razvejano ter brezplačno ponudbo zabave, 
športa, ustvarjanja, znanosti in kulture obiskovalcu ponuja 
možnost aktivnega vključevanja v delavnice in dogodke 
in s tem pridobivanja znanj z vseh področij ustvarjalnega 
delovanja.

Da so možnosti neomejene, je bilo prikazano predvsem s 
strani tistih, ki teh možnosti nimamo velikokrat ali nam je 
redko ponujena. Tako organizatorji posvečajo osrednji del 
festivala ART KAMP-a tudi organizacijam in društvom, ki 
nudijo pomoč in zaščito ljudem s posebnimi potrebami. 
Enostavno pomagajo in sodelujejo z ljudmi s posebnimi 
potrebami, da ti ne ostanejo prikriti širši javnosti.

Vabilu smo se z veseljem odzvali. Z našim soobliko-
vanjem ter predstavitvijo raznih zanimivih projektov, 
športnih dejavnosti, prodaje likovnih izdelkov, delitve 
promocijskega materiala, predstavitve knjižnih del, pesmi 

Velikokrat po prospektih in drugih propagandnih medijih 
poslušamo o lepotah in krasotah v nekih oddaljenih krajih v 
svetu. Ob vseh teh informacijah pa se tudi velikokrat zalotimo, 
da imamo v Sloveniji za naše telo in dušo toliko skritih vabljivih 
kotičkov, ki jih še nismo videli in jih moramo na novo odkrivati. 

Pri tem pa so najbolj zapostavljeni tisti naši biseri, ki so v bližini 
našega domovanja.

Skupna odločitev UO je bila, da tokrat pri društvu pripravimo 
izlet v Ormoško vinsko klet in v obrat oljarne v Središču ob 
Dravi. 
»Nič posebnega,« bo lahko  komentar posameznika, ki je že 
kdaj obiskal kakšno vinsko klet v Sloveniji. Ni izključeno, da je to 
bila ravno Ormoška. Toda ob strokovnem vodenju in pozornem 
poslušanju lahko kaj hitro spoznavaš, da se tudi tehnologija 
zorenja vina, pridelave in predelava grozdja ter podrobnosti 
pri stiskanju,  z leti spreminjajo. Tržišče zahteva kvalitetno vino 
s stabilno pridelavo, da si vinarji ohranijo  svoj tržni delež ali 
pa jih odpihne. Ormoško – Ljutomerski okoliš, z značilnimi 
terasastimi vinogradi, ki dajejo poseben pečat pokrajini, je dal v 
preteklosti in še vedno daje našemu in tujemu tržišču vrhunsko 
cenjeno vino.

V Oljarni Središče ob Dravi se lahko 
pohvalijo s stoletno tradicijo predelave 
100% naravnega bučnega olja, ki ga po 
kvaliteti uvrščajo v najvišji kakovostni 
razred. Sodi med slovenske zaščitene 
posebne kmetijske pridelke oziroma 
živila z geografsko označbo, katerih 
znak je lastovka. Vse je presenetila velika 
uporabnost bučnice. Pražena in prelita   s 
čokolado in kokosom, čokolado in oranžo, 
z vanilijo in cimetom, je prava poslastica in 
smo jo ob degustiranju v celoti pospravili 
z mize. 

in glasbenih točk, smo dodali v ta pisani mozaik nekaj 
svojih kamenčkov. Po vsakem zaključku smo poskušali 
vzpostaviti dialog z gosti in obiskovalci; posebej z 
najmlajšimi.

V vseh detajlih se gotovo nismo uspeli predstaviti tako kot 
smo si želeli. Vendar smo, zlasti ker na takšni predstavitvi 
redko sodelujemo, s predstavljenim programom povsem 
zadovoljili kriterijem organizatorja.

Skulptura posvečena 
grozdju

Literarna in glasbena predstavitev v Mestnem parku

Boris, Simon, Sandi, Urban, Lulzim in Robi pod košem, ko je bilo 
najbolj vroče

Vsem poznana lepa pokrajina
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SONČEK – mariborsko društvo za 
cerebralno paralizo

Avtorici: Lidija Šestak Zorič, Karmen Dajčman 
Fotografije: Arhiv društva

»SONČNA« pomlad in 
poletje

Društvo Sonček skozi vse leto med drugim izvaja redne 
aktivnosti, kot so rekreativno in terapevtsko plavanje, 
športno jahanje in hipoterapija, osebna asistenca, vadba 
boccie in drugo. Jeseni načrtujemo družabno srečanje v 
obliki kostanjevega piknika, vpisovali bomo gledališke 
in filmske abonmaje, decembra pa bomo obdarili »naše« 
otroke in se srečali na večerji ob zaključku uspešnega leta.
Od zadnje izdaje Časopisa Svet invalidov se je marsikaj 
zgodilo tudi v Sončku MDCP. Povzemamo nekaj 
najpomembnejših dogodkov.

Dobrodelna trgovina »Sonček«
3. decembra 2012, na mednarodni dan invalidov,  smo 
v Vetrinjski ulici v Mariboru s pomočjo Mestne občine 
Maribor in donatorjev opremili in odprli dobrodelno 
trgovino in jo preprosto imenovali »Sonček – dobrodelna 
trgovina«. V trgovini ponujamo izdelke, ki jih izdelujejo 
uporabniki Varstveno-delovnih centrov Zveze Sonček 
in podarjena rabljena oblačila, obutev, igrače, knjige in 
izdelke za dom, ki jih obiskovalcem trgovine ponujamo 
po zelo ugodnih cenah. V njej so zaposleni gibalno 
ovirani člani društva in asistenti, ki jim pomagajo pri delu. 
Trgovina je že pridobila nekaj zadovoljnih strank, ki se rade 
vračajo. Namen trgovine pa ni le prodaja, ampak si želimo, 
da bi postala prostor za srečanja, pogovore, stičišče ljudi s 
posebnimi potrebami in tistimi brez njih.

30 let Zveze Sonček
Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije 
je 31.1.2013 v centru kulture Španski borci v Ljubljani 
praznovala 30-letnico svojega obstoja in delovanja. 
Na osrednji prireditvi, katere častni pokrovitelj je bil 
predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor, so  
uporabniki Centra Sonček Maribor zaigrali v predstavi 
Roka Vilčnika »Razstava src«. Zbrane sta nagovorila 
predsednik Zveze Sonček Iztok Suhadolnik in predsednik 
Slovenije Borut Pahor. Predsednik Zveze Sonček je 

14 15

ponosno izpostavil nekatere pomembne dosežke, hkrati 
pa  opozoril, da nas veliko dela čaka tudi v prihodnosti.
Vrhunec večera je bila podelitev priznanj in zlatih znakov 
Zveze Sonček. Med dobitniki priznanj za uresničevanje 
poslanstva Zveze Sonček je bila tudi predsednica 
mariborskega društva Sonček, gospa Lidija Šestak Zorič.

Z vlakom v Zagreb
Že nekaj let so naši člani izražali željo po izletu, na katerega 
bi se odpravili z vlakom. To seveda ne bi bilo nič posebnega, 
če večina naših članov ne bi bila gibalno ovirana. Žal je 
potovanje z vlakom za osebe na vozičku še vedno pravi 
projekt. Da bi tak projekt v zadovoljstvo naših članov lahko 
izpeljali, smo za pomoč poprosili predstavnike Slovenskih 
železnic. Prijazno so se odzvali. Za 112 potnikov, od katerih 
je bilo 35 na invalidskih vozičkih, so priskrbeli tri posebne 
potovalne vagone in še enega za prevoz vozičkov, ki bi 
sicer zapirali prehode med sedeži. V SŽ so nam dodelili 
tudi tri spremljevalce, ki so poskrbeli za varno pot, nas 
obveščali o preklopih in postankih ter poskrbeli za varen 
vstop in izstop z vlaka s pomočjo posebnih dvigal.

Po prijetni, za mnoge celo prvi vožnji z vlakom, smo v 
Zagrebu s kolodvora krenili proti Trgu bana Jelačiča, 
pri čemer nas je pot vodila mimo Trga kralja Tomislava 
in skozi krasni zagrebški mestni park Zrinjevac, kjer sta 
nam predstavnika zagrebškega društva za cerebralno 
paralizo CeDePe voščila dobrodošlico in povedala nekaj 
zanimivosti o mestu. Na prostornem Trgu bana Jelačiča 
smo pred mogočnim kipom posneli nekaj fotografij, nato 
pa se napotili proti zagrebški katedrali. Sledil je ogled 
tržnice Dolac, kamnitih vrat in  Markovega trga. Ljubitelji 
likovne umetnosti so si ogledali tudi razstavo Picassovih 
del, ki jo je prav takrat gostila galerija Klovićevi dvori. 

Že utrujeni od poti smo se slednjič ustavili v Pivnici 
Medvedgrad, kjer smo se okrepčali s kosilom, nato pa se 
odpravili nazaj na železniško postajo, od koder smo se v 
večernih  urah odpeljali proti Mariboru.

Vseslovensko srečanje članov Zveze Sonček na Ivarčkem 
jezeru
Po dveh zadnjih srečanjih v Vrtičah pri Zgornji Kungoti 
v organizaciji našega društva, sta letošnje  srečanje vseh 
članov društev Zveze Sonček organizirali Zveza Sonček 
in Koroško društvo za cerebralno paralizo v soboto, 25. 
maja 2013, v rekreacijskem centru ob Ivarčkem jezeru 
pri Ravnah na Koroškem. Kljub slabemu vremenu se 
ga je udeležilo tudi okoli 90 članov in spremljevalcev  
mariborskega društva, vseh skupaj nas je bilo okoli 700 
članov iz celotne Slovenije.

Srečanje je spremljal bogat kulturni in zabavni program, 
v okviru katerega so nastopili Adi Smolar, Vera Trafela, 
folklorna skupina Gozdar iz Črne na Koroškem in koroški 
kvintet.

Zdravstveno-terapevtske kolonije na Debelem Rtiču
Letovišče in zdravilišče Debeli Rtič smo že drugo leto 
zapored izbrali za izvedbo zdravstveno – terapevtskih 
kolonij, ki se jih otroci in mladostniki s cerebralno paralizo 
udeležijo brez staršev. V dveh skupinah se je kolonije 
udeležilo 40 otrok in mladostnikov. Nekateri starši so 
bili vznemirjeni, ker so se njihovi mladostniki tovrstnega 
ločenega bivanja udeležili prvič. Za strokovni del je vsak 
dan skrbel tim  strokovnjakov – 2 specialna pedagoga, 
2 fizioterapevtki, logoped in delavni terapevt. Ob njih je 
udeležencem pomagalo pri vsakodnevnih opravilih po 
15 spremljevalcev v vsaki skupini, od tega dobra polovica 
prekaljenih, dolgoletnih spremljevalcev, kar nekaj pa jih 
je bilo prvič.

Obiskala nas je tudi Fani Križaj, dekle s cerebralno 
paralizo in finalistka izbora »Slovenija ima talent«, ki se 

je pogovarjala z otroki in jim na koncu seveda zapela, pa 
vesela čarovnica (sicer nagrajena za najboljšo slovensko 
prostovoljko), ki je izvedla zelo poučno igro z namenom 
ozaveščanja pri varovanju okolja in ločenem zbiranju 
odpadkov.

Za prevažanje znotraj letovišča (imeli so zelo veliko 
živahnih premikov na različne lokacije v sklopu letovišča) 
smo lahko koristili manjše vozilo – vlakec, ki so ga 
popularno imenovali PAPAMOBIL in je bil zelo zaželeno 
prevozno sredstvo, nekateri udeleženci bi se kar naprej 
vozili z njim.

Zraven kolonij na Debelem Rtiču je društvo organiziralo 
še tri tedenske kolonije v Elerjih pri Ankaranu, z 
udeležbo staršev in ustreznim strnjenim rehabilitacijskim 
programom. 

Gledališka predstava 
»Razstava src«

30. avgusta si je v veliki dvorani 
SNG Maribor približno 1000 
pedagoških delavcev ogledalo 
Sončkovo gledališko predstavo 
»Razstava src«. Omenjena 
predstava se bo v šolskem 
letu 2013/2014 uprizarjala za 
nekatere mariborske in okoliške 
učence in dijake, ki si jo bodo 
ogledali v okviru kulturnih dni 
in ob drugih priložnostih. Zlasti 
meseca oktobra smo jo izvajali 
za red »izven« v stari dvorani 
SNG Maribor.

Predstava je bila letos spomladi 
tudi uvrščena na regijsko 
Linhartovo tekmovanje 
amaterskih gledaliških skupin v 
organizaciji Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti in je prejela 
izredno dobre ocene selektorke 
srečanja.

Prizor iz zdravstveno-terapevtske kolonije na Debelem Rtiču

Dobrodelna trgovina Sonček

Praznovanje 30-letnice Zveze Sonček

Udeleženci zdravstveno-terapevtske kolonije na Debelem Rtiču
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Združenje multiple skleroze Slovenije, 
podružnica Maribor

Združenje multiple skleroze Slovenije, 
podružnica Maribor

Avtor: Slavica Jaušovec
Fotografije:  Terme Topolšica, Tone Kristovič

Zgodba gospe Zore

Že kar nekaj let delam kot prostovoljka. V sredo 5. 
decembra 2012, na dan, ko  prostovoljci po vsem svetu 
praznujejo mednarodni dan prostovoljstva, sem bila 
ponovno namenjena k naši Zori v UKC Maribor, na 
travmatološki oddelek.

Odgovorna sem za člane, katerim sem poverjenica, 
spoštujem njihovo zasebnost, zato moram biti 
diskretna. Z Zoro pa sva se dogovorili, da dogajanje od 
6. novembra 2012 do 2. februarja 2013, ki je del njenega 
življenja, zaupava javnosti. V tem času sva zgradili 
dober medčloveški odnos. Pogovor med nama je odprt, 
sprejemava lastnosti drug druge ter poskušava sproti 
reševati nastale težave. 

Zora je zaradi težav z nekontroliranim uhajanjem vode 
6. novembra 2012, v jutranjem času padla med potjo v 
kopalnico. Opravila je jutranje umivanje in pozabila na 
spodnje perilo, ki ga je šla iskat v spalnico. Ob vrnitvi ji je 
spodrsnilo in znašla se je na tleh.  Vedela je, da je nekaj 
hujšega, ker se ni mogla premakniti. Začelo jo je zelo 
boleti. Klicala je sosedo, a je skozi zid ni priklicala. Na srečo 
je zagledala svoj telefon v bližini, kar pa je tisti trenutek 
predstavljala gromozansko razdaljo. Kljub stopnjevani 
bolečini, je z zadnjimi napori in s pomočjo bergle dosegla 
telefon in tako poklicala sosedo.

Pojavil se je problem, kako naj pomoč pride do Zore. 
Stanovanje je bilo zaklenjeno in nihče ni mogel vstopiti, 
da bi ji nudil pomoč. Njene bolečine so se iz minute v 
minuto stopnjevale. Na kraj dogodka so prišli reševalci, 
policisti in gasilska enota. S skupnimi močmi so odprli 
vrata in pomagali naši Zori. Odpeljana je bila na urgenco 
UKC Maribor, kjer so ugotovili zlom kolka. Premestili so jo 
na travmatološki oddelek, kjer so jo pozneje operirali.

Zlom kolka je zelo  pogosta poškodba, ki je večinoma 
oskrbljena operativno. Zdravljenje je zelo zahtevno. Tako 
izkušnjo imam tudi sama, saj sem bila po dveh prometnih 
nesrečah daljši čas hospitalizirana na travmatološkem 
oddelku. Istočasno so bile z mano v bolniški sobi bolnice 
z zlomom kolka in vse so potrebovale zelo veliko pomoči 
in nege. Tako je na primer Marija, s katero sva v bolnišnici 
navezali osebne stike, s pomočjo zdraviliškega zdravljenja 
in osebnega terapevta po polletnem obdobju s pomočjo 
bergel začela hoditi samostojno. Gospa s podeželja pa je 
bila zaradi enake poškodbe premeščena v dom starejših 
občanov. Zato sem se zavedala, da bo zdravljenje Zore 
zaradi njene osnovne bolezni multiple skleroze še 
težavnejše.
Kot prostovoljka sem se znašla v nezavidljivem položaju, 
ko mi je višji medicinski tehnik na travmatološkem 

oddelku gospod Dušan povedal, da gre Zora v domačo 
oskrbo. Obstala sem brez besed: »Kako? Kam? Saj nima 
nikogar doma!! Ali veste, da ima Zora multiplo sklerozo?« 
Začudeno me je pogledal in vprašal: »Kaj ste vi njej?«  »Jaz 
sem njena poverjenica pri Združenju multiple skleroze 
Slovenije,« sem dejala. Napotil me je do Zorine bolniške 
sobe z besedami, da bo čez čas prišel k nama. Spraševala 
sem se, ali je pravi trenutek za obisk, ker sem se tudi sama 
počutila zelo slabo. Kaj naj povem Zori? Živo se spomnim 
svoje nemoči v tistem trenutku in besed Phila Bosmansa, 
ki je zapisal: »Kadar rečemo komu ‘bodi pogumen’, mu 
hkrati recimo ‘nisi sam’.« Vstopila  sem v bolniško sobo in 
objela Zoro. Na sebi sem začutila poglede bolnic. Med 
objemom sem ji dejala, naj bo pogumna in da bomo s 
skupnimi močmi rešili zadevo v njeno korist. »Jutri me 
pošiljajo domov,« mi je dejala. »Si jim povedala, da živiš 
sama?« »Ne.« »Lahko kaj narediš sama?« »Težko, a bom 
poskušala.« Zora je zelo potrpežljiva oseba, ki osebju 
bolnišnice ni zaupala, da ima zelo hude nevrološke težave 
zaradi svoje osnovne bolezni multiple skleroze. 

Prišel je gospod Dušan, kimajoč z rameni, da bo o Zorini 
težavi obvestil sobnega zdravnika in obvestil njihovo 
socialno delavko. Pozneje bi jo, če bi bila kakšna postelja 
prosta, a največ za tri tedne, premestili na oddelek, kjer 
deluje Enota za neakutno bolnišnično obravnavo. Jaz pa 
naj poskrbim, kam bo šla potem!

Bila sem zelo zaskrbljena. Kaj sedaj? Poklicala sem gospo 
Špelo Selan na Združenje multiple skleroze Slovenije 
in ji povedala za težavo. Dala mi je smernice, kako rešiti 
problem. Oddahnila sem si. Praznike bom preživela 
mirneje. Postavili smo si cilj – pot k okrevanju in vrnitev 
nazaj v domače življenjsko okolje, ki si ga Zora tako želi.

Po tistem so Zoro premestili na Enoto za neakutno 
bolnišnično obravnavo. V tem času sem se nekajkrat 
sestala s socialno delavko UKC Maribor in odgovorno 
sestro na Enoti za neakutno bolnišnično obravnavo. Vse 
so mi dale vedeti, da mora Zora v treh tednih zapustiti 
UKC Maribor. Domov je odšla 27. decembra. Soseda, ki je 
v bolnišnici zdravstvenemu osebju zatrjevala, kako ji bo 
nudila pomoč, ji ni bila več pripravljena pomagati. Zora je 
zato poklicala sestro v Velenje, ki je tudi sama bolna, da 
sta praznike preživeli skupaj v Zorinem stanovanju. Zadnje 
dni starega leta sem jo dvakrat obiskala in jo seznanila, 
da bo življenje po poškodbi kolka v povezavi z multiplo 
sklerozo še težje. Začudena pa sem bila, da ji zdravnik ni 
predpisal nadaljevanja zdraviliškega zdravljenja. Zato sem 
bila hvaležna našemu Združenju, da izvajamo programe, s 
katerimi nam je dana možnost nuditi prepotrebno pomoč. 
Tako smo lahko Zori pomagali k izboljšanju zdravja in 
s tem kvalitete življenja. V začetku leta  smo jo napotili 
v zdravilišče Topolšica, kjer je preživela 19 – dnevno 
obnovitveno rehabilitacijo in 10 – dnevno ohranjanje 
zdravja. Vsi zaposleni so se zelo trudili za njeno izboljšanje 
zdravja. Zora je bila zelo zadovoljna z vsemi uslugami, a na 

žalost se je njena gibljivost le malo izboljšala. Še vedno 
potrebuje pomoč pri dnevnih aktivnostih in presedanju 
na invalidski voziček, kljub svoji volji in dobrosrčnosti.

Zori sem urejala prevoz v Topolšico in nazaj. Kot težek 
invalid in socialno ogrožena oseba je upravičena do 
prevoza s specialnim vozilom. V Združenju multiple 
skleroze Slovenije imamo v lasti 1 kombi, ki se uporablja 
v zahodnem delu države, zato sem se obrnila na Sonček 
– mariborsko društvo za cerebralno paralizo, kjer so bili 
pripravljeni opraviti prevoz.

Ko se je v soboto, 2. februarja Zora vrnila iz zdravilišča, 
se je zopet pojavil problem - kako priti v stanovanje v 
prvem nadstropju. Zgradba nima dvigala, stanovalci pa 
niso pripravljeni pomagati. Ker je šofer sam nikakor ne 
bi zmogel pospremiti v stanovanje, sem bila prisiljena 
poklicati na pomoč dva člana iz društva Inkont. Tone in 
Vinko sta bila takoj pripravljena za pomoč, da smo lahko 
Zoro premestili v njeno stanovanje.

Da nam skrb za sočloveka v stiski ni tuja, smo dokazali 
s sodelovanjem srčnih ljudi:  gospa Špela, predstavniki 
Združenja multiple skleroze Slovenije, osebje Zdravilišča 
Topolšica, zdravniško osebje UKC Maribor, člani društva 
Inkont Maribor, Društvo Sonček iz Maribora, nujna 
medicinska pomoč, policija in gasilci. S skupnimi močmi 
smo se trudili za hitrejše okrevanje gospe Zore, za njeno 
bolj neodvisno življenje in poskušali preprečiti oziroma 
ublažiti socialne in psihične posledice njene invalidnosti.
Vsem, ki ste s svojim znanjem, energijo in veliko mero 
dobre volje prispevali k rehabilitaciji in lajšanju stiske naše 
Zore, se iskreno zahvaljujem.

Rehabilitacija v Topolšici

Prihod domov

Končno doma

Zori pomagamo v stanovanje
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Združenje vojnih invalidov 91 Združenje vojnih invalidov 91

Avtor: Drago Koprčina
Fotografije: Boris Fras, Drago Koprčina, arhiv društva

Kratka predstavitev 
Združenja vojnih 
invalidov 91

S člankom bi želeli bralcem glasila Svet invalidov predstaviti 
invalidsko organizacijo Združenje vojnih invalidov 91. 
Združenje je bilo ustanovljeno kot društvo 19. junija 2007 
z namenom povezati vojne invalide, civilne invalide vojne 
ter družinske člane padlih ali umrlih v osamosvojitvenih 
dogodkih leta 1991 z območja vse države. Prva naloga 
združenja je bila ugotoviti, koliko oseb na območju države 
ima pravico do varstva po Zakonu o vojnih invalidih   in  
Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. 
Na podlagi zbranih podatkov se je  pristopilo k organizaciji 
mreže, ki bi obveščala in združila v svoje vrste čim večje 
število vojnih invalidov in družinskih upravičencev. Sedež 
združenja je v Kranju. 

Pravica do članstva 
v Združenju vojnih 
invalidov 91 izhaja 
iz jasnih določil v 
Temeljnem aktu. Na 
območju države je 
leta 1991 v osamos-
vojitvenih dogodkih 
življenje izgubilo 
petinštirideset (45) 
ljudi. Po petinštirideset 
padlih oz. umrlih je 
ostalo petinšestdeset 
(65) družinskih 
upravičencev. V to 
skupino so vključene 
vdove, otroci in 
starši padlih oziroma 

umrlih. Od umrlih v teh dogodkih sta bila dva tujca. Umrla 
sta v letalskih napadih na kolone vozil v cestnih barikadah. 
V oboroženih enotah Teritorialne obrambe (TO) in Milice 
(UNZ) so bile v dneh osamosvajanja Slovenije ranjene ali 
poškodovane sto tri (103) oborožene osebe. K tem vojaškim 
osebam je potrebno dodati še tri (3) civilne osebe. 

O tem delčku naše zgodovine se ne ve veliko. Ne ve se, koliko 
naših državljanov je v tistih dneh izgubilo življenje, izgubilo 

otroka, moža ali očeta in koliko jih je zaradi delčka sekunde 
zaznamovanih  ali obsojenih na različne tegobe in žalosti 
ves preostanek življenja. O tem se tudi ne piše, na televiziji 
in radiu o tem ni oddaj, v šolah se o tem ne učijo. Politika 
in zgodovinska stroka se tudi v dvaindvajsetih letih še nista 
uspeli poenotiti o tem, kaj se je takrat zgodilo.    

Prav zaradi takšnih 
razmer je bila na 
enem od uradnih 
sprejemov pri najvišjih 
predstavnikih oblasti 
med vojnimi invalidi 
in družinskimi 
upravičenci v juniju 
2007 sprejeta 

odločitev o ustanovitvi združenja, v katerega se bodo lahko 
vključile le žrtve teh zgodovinskih dogodkov, ki imajo 
status vojnega invalida ali družinskega upravičenca. Začetki 
delovanja so bili težki. Združenje je delovalo brez vsakršnih 
dohodkov ali donacij. Na sestanke in srečanja smo se vozili iz 
vseh koncev Slovenije. Težko je bilo, vendar nismo obupali. 
Da smo začeli in nato vztrajali, gre velika zahvala našemu 
prvemu predsedniku, g. Jožetu Romšku iz Podljubelja na 
Gorenjskem. 

Postopek registracije na državni ravni smo začeli leta 2009. 
Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS je bil 
postopek zaključen v decembru 2010 z izdajo odločbe o 
statusu invalidske organizacije na državni ravni z zaporedno 
številko IO-033. V marcu 2011 je Združenje vojnih invalidov 
91 zaprosilo za sprejem v Zvezo društev vojnih invalidov 
Slovenije, kamor pa ni bilo sprejeto zaradi zelo različnih 
interesov, ki se krešejo tudi znotraj vrst vojnih invalidov in 
mirnodobnih vojaških invalidov. Naše število iz osamosvojit-
venih dogajanj je nasproti ostalemu članstvu v Zvezi društev 
vojnih invalidov obrobno, temu ustrezen pa je tudi vpliv in 
sooblikovanje dela znotraj zveze in posameznih društev. Po 
odhodu g. Ivana Pivka z mesta predsednika ZDVIS je naše 
združenje izgubilo iskrenega zagovornika.

Združenje vojnih invalidov 91 je bilo v letu 2012 sprejeto v 
Fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). V 
tem letu je bil s strani Državnega zbora RS v najvišji organ 
fundacije, Svet FIHO, izvoljen podpredsednik združenja g. 
Drago Koprčina. Kot nova in mala članica te velike družine 
invalidskih in humanitarnih organizacij smo začeli v letu 2013 
nove korake. Status nove članice ni veliko spremenil naše 
organiziranosti in obsega dela. V letu 2012 se je združenje 

vključilo tudi v delo Sveta invalidov MOM. Smo na začetku, 
z našim delom pa bomo po svojih močeh prispevali k 
uresničevanju ciljev, ki bodo usklajeni v okviru dela Sveta 
invalidov. 

Kaj smo delali člani Združenja vojnih invalidov 91 na 
mariborskem koncu v tem letu?
Kot smo že zapisali, združenje je organizirano na državni 
ravni. Da je lahko delo uspešno je potrebno zelo pazljivo 
spremljati vse, kar se dogaja med našim članstvom, kjer 
živimo. Zato so bili v Upravni odbor združenja imenovani 
člani po teritorialnem načelu iz skoraj vseh regij. Z ozirom 
na številčnost članstva z območja SV Štajerske, sta iz te 
pokrajine v odboru dva člana. Na ožjem območju Mestne 
občine Maribor živi po naših podatkih dvanajst (12) vojnih 
invalidov oziroma družinskih upravičencev, na širšem 
območju pa še šestnajst; skupaj torej osemindvajset.

Naša skrb je v teh nemirnih in neprijaznih časih v prvi vrsti 
uprta v naše najmlajše in najstarejše, torej otroke in starše. Z 
delom poskušamo zagotoviti čim več sredstev za pomoč pri 
šolanju še šolajočih otrok vseh padlih v letu 91. Enako pereč 
problem so ostarele vdove in starši padlih oziroma umrlih. Te 
težave so tolikšne, da se vojni invalidi v prvi vrsti spopadamo 
s problemi, kako spremeniti razmere na tem področju in 
ne na reševanju zdravstvene in socialne problematike nas 
vojnih invalidov, kar bi nam moral biti osnovni cilj. Navkljub 
temu, da so med nami tudi težki invalidi, tako s telesnimi 
kot psihičnimi težavami. S ciljem zagotoviti prav prvi  
skupini boljše razmere, delujemo tudi na področju priprave 
sprememb zakonov s področja pravic vojnih invalidov. V 

okviru našega dela posebej opozarjamo na neustrezno 
zakonsko urejen status prve žrtve za osamosvojitev Slovenije, 
ki je nesrečno umrla v majskih dneh 1991 na ulicah Maribora. 
Zaradi še številnih neurejenih vprašanj s tega področja smo v 
združenju mnenja, da je čas za dostojno rešitev teh vprašanj.

Dokler te volje ali zavesti še ni, upamo da se v okviru lokalnih 
skupnosti zavedo, da država ni postorila vsega, kar je dolžna 

do njihovih 
sokrajanov, ki so 
dali nekaj več na 
oltar domovine. 

Člani Z91 iz 
Maribora smo se 
lotili dela na več 
ravneh. Mogoče 
se bo marsikomu 
zdelo smešno, da 
bomo izpostavili 

najprej skrb za počastitev padlih leta 91 ob spominskih 
obeležjih. Tako smo tudi letos ob spominskih dnevih pod 
spominsko ploščo ob Ljubljanski ulici umrlemu Josefu 
Šimčiku in padlima Robertu Hvalcu in Borisu Adamu položili 
cvetje in prižgali sveče. 

Člani združenja se udeležujemo tudi vrste spominskih 
pohodov, srečanj, proslav in komemoracij. V okviru proslave 
ob letošnjem obeleževanju majskih dogodkov smo ob 
Učnem centru v Pekrah pripravili razstavo z naslovom 
Razstava v spomin na burne majske dni leta 1991. Razstavo 
bomo v prihodnje postavljali v osnovnih šolah, v digitalni 

obliki pa je 
objavljena tudi 
na spletni strani 
združenja.

Drugo zelo 
p o m e m b n o 
področje je 
skrb za socialne 
razmere naših 
članov. Zaradi 
p o m a n j k a n j a 
lastnih sredstev 

se obračamo po pomoč neposredno na župane. Ponekod 
je odziv spoštovanja vreden, drugod pa ne. Negativen 
odziv težje razumemo ob dejstvu, da donacije zbiramo le 
v občinah, v katerih živijo naši člani in da se pridobljena 
sredstva razdelijo v skladu z merili le med člane, ki živijo v 
občini, ki je sredstva donirala.

V tretje poglavje so vključene dejavnosti, katerih cilj je 
izvajanje rekreacije s ciljem vključevanja naših invalidov 
in družinskih upravičencev v zdravo, športno, družabno 
in socialno življenje. V okviru kolesarskega piknika, ki 
smo ga organizirali člani združenja iz Maribora, smo 
spoznavali zgodovino dravskih mostov, znamenitosti Lenta 
in zgodovino obeh elektrarn v mestu – Meljskega jeza in 
Mariborskega otoka.  Drugi, manj športni del druženja se 
je odvijal v prekrasnem okolju Drava Centra na Limbuškem 
nabrežju.

Pred novo Medicinsko fakulteto

Člani Združenja 91 pred spomenikom padlim na  Žalah

S srečanja v Brežicah

Alfa in beta kotla – član UO Marjan Mauko

Franc Širovnik s Ptuja, predsednik 
Združenja vojnih invalidov 91

Člani Združenja vojnih invalidov 91 pri Treh žebljih na Osankarici

S kolesarjenja ob Dravi

Člani združenja na prednovoletnem Ptuju
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Društvo gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor - 80 let

Društvo gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor - 80 let

Avtor: Milan Kotnik

80 let organiziranega 
delovanja društva gluhih 
in naglušnih Podravja 
Maribor

Mariborsko društvo letos praznuje 80. obletnico organiziranega 
delovanja društva, zato smo 23. septembra 2013 v Narodnem 
domu Maribor na svečani akademiji obeležili častitljivo 80. 
obletnico delovanja društva. 

Leta 1935 se v Velikem adresarju Maribora, Celja in Ptuja, ki 
ga hranimo v društvu pojavi na strani 99 med dobrodelnimi 
in podpornimi društvi tudi Društvo gluhonemih za dravsko 
banovino s sedežem v Mariboru. Imelo je 45 članov, predsednik 
društva je bil, Uršič Alojz, tajnik Konrad Uršič, blagajnik Bogomir 
Sagaj. Pri Štajerski posojilnici Maribor je imelo odprt svoj račun 
št. 15.726-gluhonemi.
 
Tudi Register Društev v Mariboru, ki ga hranijo v Pokrajinskem 
arhivu Maribor beleži, da je bil med leti 1933 in 1940 predsednik 
Viljem Hochwald, tajnik društva pa Bogomir Sagaj.

Jezik gluhih in naglušnih se razlikuje od govorjene in pisane 
besede. Gluhi in naglušni se sporazumevamo in pogovarjamo 
z rokami, s telesom, z mimiko in očmi, z ogledovanjem z 
ustnic. Razumeti in biti razumljen je še danes osnovno vodilo 
človeka, da se na določeni razvojni stopnji začne medsebojno 
sporazumevati.
Izguba sluha je po ugotovitvah Svetovne zdravstvene 
organizacije druga najtežja invalidnost, takoj za duševno 
prizadetostjo. Zaradi izgube sluha posameznik ni več prepričan, 
če je govorjeno besedo sogovornika pravilno razumel, niti ni 
prepričan, če ga je sogovornik razumel. 

Posebni socialni programi mariborskega društva gluhih in 
naglušnih
•	 Pomoč odraslim gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam 

za samostojno in enakovredno vključevanje v življenjsko in 
delovno okolje

•	 Pomoč ostarelim in bolnim gluhim, naglušnim in 
gluhoslepim na domu, osebna asistenca

•	 Ohranjevanje zdravja v lastni počitniški prikolici v Termah 
Banovci

•	 Družabništvo in medgeneracijsko povezovanje
•	 Izdaja lastnega časopisa, fotografska in video dejavnost, 

spletna stran društva, okrogle mize in predavanja kot vir 
informacij

•	 Tehnični pripomočki
•	 Uporaba računalnika za vsakdanjo rabo in vseživljenjsko 

učenje
•	 Šport in rekreacija
•	 Tečaj znakovnega jezika gluhih kot osnova za širitev mreže 

tolmačev
•	 Kultura gluhih in naglušnih ustvarjalcev.

Posebni socialni programi Društva gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor niso le dopolnilni programi socialno varstvenih storitev 
javne mreže, pač pa so zaradi  specifičnih potreb odraslih gluhih 
in naglušnih uporabnikov nujno potrebni za enakopravnejše 
vključevanje invalidov sluha v okolje, kjer živijo in delajo. 
Zaradi izobrazbenih in zaposlitvenih pogojev odraslih gluhih 
in naglušnih ljudi iz območja delovanja Društva gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor (kar 26% naših članov nima končane 
osnovne šole, 40% nima končanega poklicnega izobraževanja, 
le 16% ima zaključeno poklicno šolanje, 14% ima zaključeno 
srednješolsko izobrazbo in 4% ima VI. oz. VII. stopnjo izobrazbe) 
se naši uporabniki v vedno večji meri obračajo na društvo, kjer 
jim brezplačno in ne glede na plačano članarino zagotavljamo 
različne oblike pomoči, informiranja in svetovanja, pa tudi 
možnost kreativnega in aktivnega preživljanja prostega časa na 
področju različnih interesnih dejavnosti.

Na podlagi statističnih podatkov iz evidence članstva smo 
naredili socialno strukturo članstva, ki kaže na izredno nizko in 
slabo izobrazbeno strukturo, posledično temu kar 77% naših 
članov živi na pragu revščine in se ob naraščanju cen izdelkov 
za osnovno preživetje vedno težje spopada z njo. Hkrati pa je 
iz statističnih podatkov razvidno, da imajo invalidi sluha zaradi 
slabe izobrazbene strukture tudi slabše možnosti izbire ustrezne 
zaposlitve. To hkrati pomeni nizke osebne dohodke zaposlenih 
in nizke pokojnine. Zato se posledice invalidnosti kažejo na vseh 
življenjskih ravneh.

Izvajani posebni socialni programi v Društvu gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor so odraz specialnih potreb odraslih gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih članov društva in ostalih gluhih in 
naglušnih uporabnikov, prebivalcev 41 občin in mest Podravja, 
ki izvirajo iz njihove funkcionalne okvare sluha/govora.
 
Uporabniki v največji meri koristijo programe za preprečevanje 
in za odpravo svojih socialnih in življenjskih stisk in težav, ki 
izhajajo iz delne ali popolne izgube sluha. Prav tako pogosto 
koristijo možnost pridobivanja najrazličnejših informacij za 
lažje življenje njih samih in njihovih družinskih članov, saj teh 
informacij zaradi komunikacijske ovire še vedno ne morejo 
neposredno pridobivati v javni ali civilni mreži. Pri izvajanju 
tovrstnih posebnih  socialnih programov aktivno sodelujemo 
z javno mrežo izvajalcev socialno varstvenih, zdravstvenih, 
izobraževalnih, zaposlovalnih in podobnih storitev, prav 

tako sodelujemo s službami lokalne in državne uprave ter s 
sodstvom.

Zaradi povečanega obsega dela smo že v letu 2000 ustanovili 
strokovno službo društva, s katero zagotavljamo sprotne 
strokovne storitve za vse gluhe, naglušne in gluhoslepe 
uporabnike Podravja.

Sekcije društva
Društvo je članom drugi dom, kjer se lahko enakovredno 
vključujejo v različne aktivnosti in kvalitetno preživljajo svoj 
prosti čas. Člani društva z aktivnim-prostovoljnim vključevanjem 
preprečujejo socialno izključenost. Skrb društva je, da s svojim 
delovanjem kar najbolj omogoči razvijanje in ohranjanje 
socialne identitete. Te aktivnosti članov društva so se razvile v 
okviru kar dvanajstih sekcij:
 Izobraževanje
Predavanja, informiranje članov o pravicah, ki izhajajo iz okvare 
sluha in učenje pomena neznanih besed ob sodelovanju 
tolmačev.

Upokojenci
Organizirajo izlete, družabna srečanja in piknike ter se medgen-
eracijsko povezujejo s člani.

Gluhi
Na srečanjih ugotavljajo specifične potrebe in posebnosti iz 
svojega življenja, opozarjajo na premagovanje komunikacijskih 
ovir ter opozarjajo in obveščajo javnost o problemih invalidov 
sluha.
 
Informativna dejavnost
Priprava in oblikovanje internega glasila »Naš glas«, video novic, 
stenčasa v besedi in sliki, lastna spletna stran: www.dgnp-mb.si, 
sodelovanje na okroglih mizah in dajanje pobud, predlogov.

Slovenski znakovni jezik
Sodelujejo pri razvoju slovenskega znakovnega jezika gluhih 
Slovenije in sodelujejo na začetnem in nadaljevalnem tečaju 
znakovnega jezika za polnočutne osebe kot »naravni govorci«.

Video in računalništvo
V video studiu pripravljajo video novice z računalniško 
obdelavo, v računalniškem kotičku s 4-imi računalniki 
uporabljajo internet s klepetalnicami v video tehniki (web cam) 
ter ostalo programsko opremo za pisanje in tiskanje različnih 
dokumentov.
  
Mladinci
Sodelujejo na mladinskih taborih in kongresih. Na srečanjih 
ugotavljajo lastne specifične potrebe in posebnosti mladih 
ljudi. Hkrati se vključujejo vse aktivnosti društva.

Rehabilitacija-ohranjevanje zdravja
Obiskujejo predavanja o zdravem načinu življenja, letovanje 
v lastni počitniški prikolici v Termah Banovci, izražajo lastne 
predloge o vsebini predavanj o ohranjanju zdravja.

Naglušni
Vrsto let se že vključujejo v samopomočne skupine s strokovno 
pomočjo in opozarjajo ter obveščajo javnost o problemih 
naglušnosti.

Šport in rekreacija
Sodelujejo na vseh 
državnih športnih 
prvenstvih gluhih 
in naglušnih, redno 
obiskujejo športne 
vadbe v telovadnici 
in na igriščih ter 
organizirajo različna 
športna srečanja in 
prijateljske tekme.

Sociala
Ob novem letu 
o r g a n i z i r a m o 
že tradicionalno 
zaključno srečanje 
članov, kjer 
obdarujemo otroke 
naših članov s 
pomočjo Dedka 
Mraza.
 

Naše želje za naprej
Društvo kot nevladna invalidska organizacija opravlja družbeno 
odgovorno in koristno delo za gluhe, naglušne in gluhoslepe 
prebivalce Podravja Zato mora tudi Republika Slovenija kot 
država poskrbeti za vse svoje državljane, še posebej za invalide 
sluha, gluhe, naglušne in gluhoslepe državljane enakopravno 
vključevanje v življenje in delo v družbi. 

Ob tem smo ponosni, da smo s svojim strokovnim delom 
in izvajanjem posebnih socialnih programov za gluhe, 
naglušne in gluhoslepe prebivalce na območju Podravja 
od leta 1998 pridobili status društva v javnem interesu na 
področju socialnega varstva, šolstva in športa, ki ga je na 
podlagi poročil o izvajanih posebnih socialnih programov 
podelilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
Prav tako je Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve leta 2003 z odločbo našemu društvu podelilo 
status invalidske organizacije. 

Ob vsem naštetem želimo, da se društvu za zagotovijo 
redna finančna sredstva za delovanje tako s strani 
države kot vseh 41 občin in mest Podravja tako, da 
bomo še naprej lahko s svojim delom pomagali vsakemu 
odraslemu invalidu sluha, ne glede na njegovo članstvo 
v društvu pri njegovem enakopravnem vključevanju v 
življenje in delo v družbi, mu v njemu razumljivi tehniki 
in obliki komunikacije posredovali potrebne informacije 
za lažje življenje in delo, za njegove boljše družinske, 
stanovanjske, zaposlitvene in ekonomske in enakopravne 
pogoje v življenju.

1. sestanek za ustanovitev Društva gluhonemih v Mariboru, 26. XI. 1933

Prejemniki tehničnih pripomočkov – donator Lions Klub Piramida

Številna udeležba na tečaju znakovnega jezika s pomočjo tolmačice 
Kaje Zlatke Hötzl in prostovoljcev 

Državno prvenstvo v bowlingu 2013

Dedek Mraz med otroki
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Avtor: Uredniški odbor
Fotografije: Arhiv Sveta invalidov MOM in arhiv MOM

10 let projekta »Občina po 
meri invalidov«

‘’Občina po meri invalidov’’  je projekt Zveze delovnih 
invalidov Slovenije.  Projekt letos praznuje 10 let, do sedaj 
je listino »Občina po meri invalidov« prejelo 16 slovenskih 
občin. Mestna občina Maribor jo je prejela na slovesni 
podelitvi decembra 2010. 

Projekt je nastal z namenom večjega motiviranja občin za 
reševanje invalidske problematike in s tem odpravljanja 
arhitektonskih, komunikacijskih in drugih ovir v mestu. 
Prav tako je namen projekta »Občina po meri invalidov« 
spodbuditi občine, da v svojem delovanju upoštevajo, 
da so med občani osebe s posebnimi potrebami, ki so v 
svojem vsakdanjem življenju vezane na lokalno skupnost 
in v njej zadovoljujejo večino svojih potreb. Namen 
projekta je tudi opozoriti, da je v lokalnem okolju mnogo 
fizičnih in drugih ovir, ki bistveno vplivajo na kvaliteto 
življenja invalidov in jim onemogočajo udejanjanje 
njihovih pravic in enakopravno socialno vključevanje. 

Listino podeljujejo ob Mednarodnem dnevu invalidov 
v mesecu decembru. Prejem Listine pomeni, da v 
neki lokalni skupnosti dejansko postavljajo v središče 
delovanja človeka invalida, njegovo socialno vključenost 
in nediskriminacijo. Zveza delovnih invalidov Slovenije, 
največja nacionalna invalidska organizacija, je z 
izvajanjem projekta »Občina po meri invalidov« dosegla,  
da so občine k sodelovanju povabile vse invalidske 
organizacije, kar zagotavlja, da se bodo potrebe 
invalidov bolje prepoznale in tako se bodo v praksi bolje 
uresničevale temeljne človekove pravice, pa naj gre za 
dostopnost ali za razumevanje invalidnosti na delovnem 
mestu. Naš končni skupni cilj pa je doseči zavedanje vseh 

segmentov družbe, da so invalidi del življenja in družbe, ki 
ga je potrebno upoštevati pri svojem delu in bivanju.

V mestni občini Maribor smo listino »Občina po meri 
invalidov«  prejeli leta 2010. V sodelovanju z invalidskimi 
organizacijami aktivno osveščamo in informiramo javnost 
o najbolj perečih problemih invalidov. Odpravljenih  je 
bilo preko dvesto arhitektonskih ovir, ovire se tudi nadalje 
sproti načrtno odstranjujejo. Izvajamo zniževanje robnikov 
in arhitektonske prilagoditve, po možnostih upoštevamo 
koristne upravičene pripombe občanov. Velika pridobitev 
za gibalno ovirane osebe, starše z otroškimi vozički in 
starejše je dvigalo v osrednji mariborski občinski stavbi, 
kjer se nahaja tudi upravna enota. 

V letu 2012 se je v okviru projekta »Odprava arhitekton-
skih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin 
za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« 
izvedla nadgradnja prometnih površin za potrebe slepih in 
slabovidnih v smislu vgraditve vodilnih taktilnih linij med 
obstoječimi ureditvami talnih taktilnih oznak na križiščih v 
mestnem središču Maribora. Odstranilo se je veliko število 
arhitektonskih ovir, izvedla se je kontrastna označitev na 
stopniščih in ostalih predmetih v središču mesta, ki so 
potencialno nevarni za slepe in slabovidne občane.

V novelaciji tega projekta so upoštevane pripombe, ki so 
bile podane s strani uporabnikov. Tako so se izdelale še 
taktilne karte za slepe, in sicer splošna pregledna karta 
mesta Maribora z reliefno ločljivimi in označenimi predeli 
mesta, karta mestnega središča Maribora s talnim taktilnim 
sistemom ter taktilna karta javnega mestnega prometa. 
Obstoječo karto dostopnih lokacij za gibalno ovirane 
osebe smo v okviru istega projekta posodobili in izdali v 
novi obliki z dodanim talnim taktilnim sistemom. V okviru 
tega projekta je Mestna občina izdala priročnik Prostor za 
vse, priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem 
prostoru. V projektu so sodelovali člani različnih invalidskih 
društev Maribora.

V Mestni občini Maribor se zavedamo pomena enakih 
možnosti za  vse na vseh področjih družbenega življenja. 

Svet invalidov MOM tako že štiri leta organizira športne 
igre invalidov Maribora, ki se ga udeležuje preko 300 
invalidov in Kulturni večer invalidov, kjer nastopajo 
invalidi Maribora, gledalci in nekateri nastopajoči so 
invalidi in neinvalidi. Ta integracija invalidom veliko 
pomeni, saj vedo, da so enaki in imajo enake možnosti. 
Prav tako se v Svetu invalidov, ob tesnem sodelovanju 
invalidskih društev, še naprej zavzemamo za izboljšanje 
enakih možnosti za invalide.

V letu Evropske prestolnice kulture so bili v dogajanje 
vključeni tudi invalidi. Sodelovali so v programu z lastnimi 
predstavami, organizirane so bile številne delavnice z 
invalidi in za invalide ter akcije osveščanja o problematiki 
invalidov. 

V Svet invalidov Mestne občine Maribor je vključenih 
preko dvajset lokalnih invalidskih in humanitarnih 
organizacij, ki zelo 
aktivno delujejo na 
področju invalidske 
problematike in za 
izboljšanje enakih 
možnosti invalidov. 
Z izvajanjem svojih 
letnih programov 
invalidska društva 
uspešno vključujejo 
svoje člane v 
aktivnosti, jim nudijo 
potrebne informacije 
in možnost 
vključevanja v številne 
športne, kulturne in 
prostočasne sekcije, 
ki delujejo v okviru 
društev. Organizirajo 
i z o b r a ž e v a n j a , 
seminarje in tematske 
delavnice, kjer se lahko 
seznanijo s koristnimi 
informacijami o svoji 
bolezni. Prirejajo 

redne terapevtske vaje, družabna srečanja, rehabilit-
acije v zdraviliščih.  Nekatera društva imajo organizirane 
programe z vključevanjem svojcev in nudijo možnost 
letovanja v društvenih  kapacitetah.  

Mestna občina Maribor podpira programe invalidskih in 
humanitarnih društev s sofinanciranjem programov preko 
razpisov sofinanciranja. Prav tako sofinancira športne in 
kulturne programe ter programe ohranjevanja zdravja in 
programe vključevanja v družbeno življenje.

Čeprav v Mestni občini Maribor, v Svetu invalidov in 
vseh invalidskih društvih Maribora aktivno in načrtno 
odstranjujemo ovire, se dobro zavedamo, da še zdaleč 
nismo naredili vsega in da nas vse skupaj čaka še veliko 
dela in truda, da bomo dosegli vsaj zadovoljive pogoje za 
enake možnosti nas vseh.

Prizor iz Športnih iger invalidov Maribora

Podelitev listine »Občina po meri invalidov« MO Maribor

Sprehod po taktilnih oznakah

Tipne karte Maribora

Prizor iz Kulturnega večera invalidov
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MPIS

Zimska pesem 
(Vida Jeraj)

 
Kraguljčki veseli to pesem zapeli:

snežinke, snežinke, ej, vi metuljčki beli,
le urno zaplešite,

na zemljici počijte!

Pod zemljo, pod rušo
pa spavajo cvetice,

in zebe v te male, v bose jih nožice,
le urno priskočite,

v kožušček jih zavijte!

A sonce, če sonce iz sanj bi se zbudilo,
snežinke, snežinke, vas vse bi polovilo.

Kako se že bojite,
hitite brž, hitite!


