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Spoštovani, 

Kot predsednik Sveta invalidov Mestne občine Maribor 
vam ob izidu šeste številke skupnega časopisa Sveta 
invalidov Mestne občine Maribor in mariborskih invalidskih 
ter humanitarnih društev čestitam k uspešnemu delu 
v preteklem obdobju. Hkrati sem nadvse počaščen in 
ponosen, da vam lahko v uvodu namenim nekaj besed.
V zelo kratkem obdobju, odkar ste mi soglasno zaupali 
vodenje Sveta invalidov MOM, smo skupaj naredili že zelo 
veliko akcij ter delovnih sestankov. Naj omenim samo 
nekatere:
• 13. 3. 2015 prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu 

v Festivalni dvorani Lent. Proslave s kulturnim programom, 
ki so ga pripravili člani Društva gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor in Društva invalidov Maribor, se je 
udeležilo več kot 100 udeleženk in njihovih spremljevalcev. 

• Prvomajski večdnevni izlet na Jadran.
• 15. 5. 2015 – Športne igre invalidov so potekale v Športnem 

parku Tabor. Več kot 300 udeležencev športnikov se je med 
seboj pomerilo v številnih športnih disciplinah.

• 25. Športni vikend Maribora je potekal 6. junija in 7. junija 
2015. Za številne udeležence je bilo športno rekreativno 
ter izobraževalno dogajanje zelo zanimivo.

• Art kamp v okviru Festivala Lent je potekal konec 
junija do sredine julija v mariborskem Mestnem parku. 
Člani različnih društev so predstavili delo v društvih in 
organizirali številne tematske delavnice.

• V petek, 11. 9. 2015, je bilo organizirano zelo dobro 
obiskano Športno rekreativno srečanje invalidov Maribora 
v Športno - rekreacijskem centru Fontana.

• V sredo, 16. 9. 2015 je bil v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti organiziran Dan mobilnosti invalidov na Trgu 
Leona Štuklja v Mariboru, kjer se je prav tako predstavilo 
večje število invalidskih in humanitarnih društev.

Zelo veliko pozornosti in energije smo usmerili v pripravo 
novega Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti 
za invalide v Mestni občini Maribor za naslednje obdobje 
od leta 2015 do leta 2021. Pri tem moram pohvaliti ves trud 
in prizadevanje članov delovnih skupin. Njihova vloga je 
izjemno pomembna, saj smo ravno invalidi, ki izhajamo iz 
invalidskih in humanitarnih društev, najbolj pristojni, da 
v pripravi akcijskega načrta opozorimo na probleme ter 
dajemo pobude za urejanje splošne invalidske problematike 
v našem Mariboru tudi za naslednja obdobja. Osnutek 
Akcijskega načrta smo že predstavili podžupanji MOM ge. 
Jelki Černivec, ki je med drugim zadolžena tudi za področje 

Spoštovani!

Kot župan našega 
lepega mesta 
vam ob izidu že 6. 
številke glasila Svet 
invalidov iskreno 
čestitam. Ponosen in 
hvaležen sem, da tako 
vztrajno in množično 
sodelujete s prispevki 
v glasilu. Vesel sem, 
da se zavedate, da 
lahko tudi na ta 
način prispevate k 
izboljšanju lastnega 
položaja v Mestni 
občini Maribor. 
Izdajanje glasila je 
zelo pomembna oblika ozaveščanja in informiranja javnosti 
o pereči invalidski problematiki. 

Mestna občina Maribor je leta 2010 prejela naziv Občina po 
meri invalidov. Pripravljen je Akcijski načrt za izboljšanje 
možnosti invalidov v Mestni občini Maribor  za naslednje 
obdobje. S skupnimi močmi si bomo prizadevali, da bomo 
uresničili čim več zadanih nalog, da bomo imeli zares tudi vsi 
enake možnosti. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste v glasilu sodelovali s prispevki 
in fotografijami ter vsem sodelavcem, ki ste omogočili izdajo 
6. številke glasila Svet invalidov. Vsem želim veliko veselja in 
zabave ob prebiranju člankov!
     Dr. Andrej Fištravec,
 župan Mestne občine Maribor                                                                                     

OBVESTILO!
Informacijska pisarna za invalide posluje 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 202
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 infor-
miranje o strokovnih službah MOM.

 SVET INVALIDOV MOM, 
 sekretarka: Ana Mandl, 
 Kontakt med uradnimi urami: 
 od pon. do pet. od 10.00 - 12.00 
 Telefon: 02/2201 202, 
 e-naslov: ana.mandl@maribor.si

invalidske sfere. Ob potrditvi na redni seji Sveta invalidov 
bomo akcijski načrt predali v obravnavo pristojnemu odboru 
in Mestnemu svetu MOM v potrditev.
Prepričan sem, da Svet invalidov kot posvetovalno telo 
župana MOM svojo nalogo zelo dobro opravlja in tako z 
dobrim medsebojnim sodelovanjem zagotovimo izboljšanje 
položaja in izenačitve možnosti za invalide v Mestni občini 
Maribor.
Zavedam se, da je pred nami še veliko novih nalog, s 
katerimi želimo zagotoviti bolj čutečo in brez stereotipov 
obremenjeno družbo, v kateri bo prevladovalo medsebojno 
spoštovanje in razumevanje.
S temi pozitivnimi mislimi si bomo še naprej prizadevali za 
dosego naših skupnih ciljev in vas vabim k branju zanimivih 
vsebin v novi številki vašega in našega glasila.
Zahvaljujem se vsem avtorjem vsebin, uredništvu in vsem, ki 
omogočajo izid novega glasila.

Milan Kotnik, 
predsednik Sveta invalidov MOM

predsednik Društvo Dom invalidskih organizacij Maribor
strokovni delavec-sekretar v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor
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Društvo bolnikov pomožganski kapi Podravja Maribor

DRUŽENJE Z BOLNIKI IZ 
LJUBLJANE IN LENDAVE
Avtor: Boris Hojnik, Darinka Peršin - Fuksije
Fotografije: Arhiv društva DBMKP

Gostili smo klub iz Ljubljane
Letos smo se dogovorili s klubom Ljubljana, da nas 
14.05.2015 obiščejo v Mariboru. Sprejem smo pripravili v 
Šubičevi ulici 11. Za pogostitev so poskrbele naše članice, ki 
so napekle in prinesle raznovrstnega peciva in sladkarij. Ob 
sladkanju s pecivom so za smetano na druženju poskrbeli 
člani dramske skupine Fuksije s svojo uspešnico, ki so jo 
gosti iz Ljubljane sprejeli z navdušenjem. Od tu je sledil skok 
do akvarija – terarija, ki je eden najbolj znanih  v južni in 
srednji Evropi. Z zanimanjem so si ogledali podvodni svet v 
malem. V akvariju prebiva vrsta rib z vseh koncev sveta. V 
terariju pa so videli razne vrste plazilcev, dvoživk, insektov, 
strupene kače,  legvane in varane. Zanimive so tudi želve, ki 
so brezskrbno lazile  po krokodilih. 
Naslednji postanek je bil mariborski grad, kjer nam je 
muzejski svetovalec g. Oman povedal vrsto zanimivosti 
o muzejskih zbirkah, ki nas popeljejo skozi kulturo in 
zgodovino tega prostora.  Ljubljančani so si z zanimanjem 
ogledovali zbirke od arheološke do zbirke orožja. Povzetek 
ogleda je bil v baročni dvorani in za konec še zbirka mode. 
Pri gradu nas je pričakal avtobus in sledila je krožna vožnja 
po mestu, postanek pri Stari trti in nadaljevanje čez most 
proti Teznu. Tu smo imeli pri Nigri kosilo. Pridružil se nam 
je tudi predsednik Združenja CVB g. Čuček, ki nas je lepo 
pozdravil  ter nam predstavil nekaj aktivnosti do konca leta, 
ki jih imajo v načrtu. Lara, njihova predsednica, pa se nam je 
zahvalila za naše gostoljubje, zanimive oglede in druženje z 
nami.  

Pri klubu Lendava
V začetku junija smo vrnili obisk bolnikov po možganski kapi 
iz Lendave. 
Sprejem so nam pripravili v dvorani vaškega doma Kamovci. 
Pričakale so nas mize, polne dobrot. Omenim naj samo 
zaseko in ocvirke, pa koliko so napekle naše gostiteljice! 
Po dobrem in obilnem okrepčilu so nas popeljali do 
Bukovniškega jezera. V okolici kapele svetega Vida je odkrito 
večje območje blagodejnega zemeljskega sevanja različnih 
jakosti.

V premeru 450 metrov se nahaja okoli 50 zdravilnih mest 
različnih vrednosti in učinkov. Tudi voda iz Vidovega izvira, 
ki se nahaja v neposredni bližine kapele, ima energetsko 
moč ter zdravilne učinke pri odpravljanju težav vida, sluha, 
prebavil, živčevja in kože. 
Okoliški prebivalci si hodijo s posodami po to vodo. Za sabo 
si jo natočijo tudi obiskovalci. Tudi mi. Nato smo se odpeljali 
do Lendave in se ustavili pri cerkvi svete Katarine, kjer nas 
je pričakala vodička, ki nas je popeljala skozi zgodovino 
Lendave in okoliških gričev. 
Malo smo postali na Cerkvenem trgu, kjer  stojijo kip 
Antona Martina Slomška, kip Štefana Ogrskega in kip 
svetega Florijana. Nato smo šli v cerkev, ki je bila zgrajena v 
baročnem slogu leta 1751. 
Naslednji postanek je bil pri kapelici svete Trojice, ki je znana 
po truplo viteza Mihaela Hadika. Truplo so položili v votlino, 
izdolbeno v zid pod korom, in jo zaprli s steklom. 
Od kapelice je lep pogled na razgledni stolp na turistični 
cesti Lendavske gorice.
Sledila sta še krožna vožnja po Lendavi in postanek pri 
Domu starejših Lendava, kjer smo imeli kosilo.  

»Možganska kap, zlasti pa njene posledice, postavi bolnika, njegove svojce, prijatelje, 
sodelavce in znance pred številna in marsikdaj težavna vprašanja. Na nekatera je možno 
odgovoriti takoj, na druga pa prinesejo pravi odgovor šele čas, nove življenjske izkušnje 
in druženje z ljudmi s podobnimi težavami.«

Pred odhodom smo dobili spominska darilca, ki nas bomo 
spominjala na to prijetno druženje z Lendavčani.

Izlet v Rogaško Slatino 
Letošnji izlet smo imeli 28. maja v Rogaško Slatino. Vreme 
je bilo kot naročeno za izlet. V Rogaško Slatino, do Paviljona 
kaktej, smo prispeli pred deseto uro. Zbirka kaktej obsega 
veliko število kaktusov, predvsem pa je pomembna zaradi 
nekaterih redkih vrst. Razen ogleda smo dobili vrsto 
informacij o njih, tudi o presajanju. Ljubitelji kaktusov so 
si jih tudi nakupili. Da je bilo zanimivo, pove podatek, da 
smo se celo uro predolgo zadržali. Naslednja postaja je bila 
Kozmetika AFRODITA. Predstavitev podjetja so nam pripravili 
v seminarski sobi, saj ogled proizvodnje ni možen. Bil pa je 
možen ogled prodajalne, vendar ni ostalo samo pri ogledu, 
ampak še pri nakupu. Avtobusni premik je nato sledil do 
zdraviliškega parka, skozi katerega nas je (peš, seveda) 
popeljala vodička, ki nam je povedala vrsto zanimivosti. 
Postanek pri Kristalni dvorani je bil obvezen, ker je vredna 
ogleda. Pa tudi zgodovina, o kateri nam je pripovedovala 
vodička. Prava atrakcija v Rogaški Slatini je Anin dvor, kjer 
je steklarska zbirka, ki nas je seznanila z vsemi fazami 

nastajanja kristalnega stekla. Res je bil že čas za kosilo, imeli 
smo ga v restavraciji Sonce. Malo počitka in druženja, potem 
pa polni prijetnih vtisov proti domu. 

Dramska skupina »Fuksije«
Pisalo se je leto 2013. Vsako leto v decembru imamo člani 
društva v Čufarjevi ulici druženje in srečelov. Najbolj 
»ta-pridni« pridobijo dobitke – druga skupina »ta-najbolj 
pridnih« pa dobitke ureja in pripravi srečke. Za nas člane je 
to čudovit popoldan. Da bi bilo to druženje še bolj veselo, 
se je v ožji skupinici porodila ideja, da pripravimo skeč. 
Napisala sem besedilo in vloge razdelila med tri ustanovne 
člane. Vaje smo imeli kar pri meni dama.
Na dan nastopa smo igralci imeli tremo, gledalci pa velika 
pričakovanja. Po aplavzu sodeč smo se dobro odrezali. 
Oddahnili smo se, a ne za dolgo. Leto je hitro štelo mesece, 
člani društva pa so bili že v pričakovanju novega nastopa. 
Tokrat ni bilo več izbire – list in svinčnik v roke - pisanje, 
brisanje … novega besedila. Scenarij je bil napisan, manjkali 
so samo še igralci. Hitro in z veseljem se nam je pridružilo še 

pet novih igralcev in šepetalka.
Tokrat pa je šlo zares. Bralne vaje, mimika telesa, kostumi, 
scena in rekviziti - pa seveda, kar je najpomembneje, veliko 
smeha in zabave. Bili smo pripravljeni in smo 18. decembra 
na silvestrski zabavi v Taborki uprizorili 30-minutno 
komedijo »Naša oma Mica«.
Navdušeni gledalci so nas nagradili z dolgim aplavzom, in to 
nam je dalo novih moči in poguma.
To je prišlo na uho tudi predsedniku društva MDCIV, ki je 
našo dramsko skupino povabil na njihov zbor članstva. 
Z veseljem smo se odzvali in z nastopom nasmejali tudi 
njihove člane.
Naša dramska skupina se imenuje »FUKSIJA« in šteje osem 
igralcev. Če želite videti to veseloigro in seveda Fuksijo, nas 
pokličite.  Z veseljem se bomo odzvali.
V imenu društva DBMKP in dramske skupine želimo vsem 
veliko smeha, radosti in dobre volje – takrat vam bo šlo tudi 
vse na bolje.

Športno druženje v Idili  
V sredo, 2. 9. 2015, smo se odzvali povabilu iz Doma starejših 
Idila, Vukovski Dol, da se srečamo z varovanci doma in 
odigramo z njimi tekmo v ruskem kegljanju.
Rečeno – storjeno. Zbrali smo ekipo in se odpeljali. Vsaka 
ekipa je štela po 7 tekmovalcev. Rezultat je bil drugotnega 
pomena, važno je bilo druženje. Kolikor smo lahko videli po 
izrazih na licu in pogovoru z varovanci doma, je bilo tudi 
zanje lepo in prijetno doživetje. 

Na koncu pa 
še okrepčilo 
in druženje z 
zaposlenimi. 
Hvala 
vsem za 
prečudovit 
dopoldan, 
ki smo ga 
imeli v vaši 
družbi.  

Naša dramska skupina se imenuje »FUKSIJA« in šteje osem igralcev. Če želite videti 
to veseloigro in seveda Fuksijo, nas pokličite.  Z veseljem se bomo odzvali.

Dramska skupina »Fuksije«

Gostili smo klub iz Ljubljane

Pri klubu Lendava

Športno druženje z varovanci 
Doma starejših Idila

Izlet v Rogaško Slatino
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Društvo Dom invalidskih društev Maribor Društvo študentov invalidov Slovenije, enota Maribor 

Avtor:  Milan Kotnik 
Fotografije:  Tomislav Divjak

DRUŠTVO DOM NA 
TRUBARJEVI 15 
JE ZAŽIVELO IN 
ZACVETELO

Društvo Dom invalidskih organizacij Maribor ima svoje 
prostore na Trubarjevi ulici 15 v Mariboru, kamor se je leta 
1988 preselilo pet invalidskih društev po sklepu takratne 
Skupščine mesta Maribor. Ob sami vselitvi smo s skupnimi 
sredstvi zagotovili novo streho in ogrevalni sistem z 
moderno pečjo na plin. Kasneje se je vselilo še 6 invalidskih 
in eno humanitarno društvo, ki smo jim zagotovili s tem 
možnost za nov začetek,  prostorske in druge pogoje za 
izvajanje posebnih socialnih programov za več kot 7000 
članov, ki so združeni v teh društvih.
V Evropi je takšen primer, kjer bivajo skupaj tako invalidske 
kot humanitarne organizacije, edinstven primer in hkrati 
zgled dobrega sodelovanja med različnimi invalidi, ki so 
našli svoj kotiček v tem mirnem predelu mesta tik ob 
mestnem parku. Leta 2009 se je društvo Dom tudi pravno 
- formalno vpisalo v register ter že dobra štiri leta kasneje 
z novimi volitvami soglasno izbralo novo vodstvo in organe 
društva. 

Kot predsednik Društva Dom sem prevzel skrb in upravljanje 
za vedno bolj propadajočo stavbo, ki je bila potrebna hitrih 
popravil. Ob soglasni podpori vseh članov smo na organih 
društva sprejeli smernice in cilje za ureditev zatečenega 
stanja. Tako smo že v letu 2014 pričeli z najnujnejšimi 
popravili dela ostrešja in zamenjavo dotrajanih žlebov, da 
smo preprečili nadaljnje nastajanje škode na pročelju in 
balkonu ter lesenih ornamentih. 
Z željo, da bomo čim bolj kvalitetno in z vestnostjo 
dobrega gospodarja upravljali stavbo in izvajali program 
družabništva, smo v letu 2014 prvič zaposlili invalidno 
osebo preko programa javnih del. Izkazalo se je, da smo na 
takšen način omogočili še večje sodelovanje in medsebojno 

spoštovanje in razumevanje vseh uporabnikov našega doma 
na Trubarjevi 15. Z dobrim sodelovanjem smo pritegnili 
tudi strokovno službo Mestne občine Maribor z oddelka 
za družbene in socialne dejavnosti, da smo pristopili k 
pripravi skupnega dogovora o upravljanju Doma, ki ga bomo 
še v letošnjem letu  uskladili oz. sprejeli. Prav tako se že 
dogovarjamo za celovito popravilo izjemno dotrajanega 
balkona. 
Načrtov in želja je še več, naj omenim, da smo pritegnili k 
pomoči tudi dijake Srednje gradbene šole Maribor, ki so 
prostovoljno pomagali pri barvanju celotne ograje okoli 
Doma in vseh zidanih stebrov. Dvorišče Doma pa je dovolj 
prostorno in lepo urejeno za različne športno - rekreativne 
aktivnosti ter družabna srečanja na prostem, ki jih v vedno 
večji meri uporabljajo vsa društva. 
Opravili smo že kar nekaj dela, vendar se zavedamo, da je 
pred nami še nekaj pomembnih ciljev, s katerimi želimo 
izboljšati bivanje in zagotoviti nemoteno izvajanje vseh 
aktivnosti društev za zadovoljstvo vseh uporabnikov našega 
skupnega Doma.

Avtorica: Nataša Mauko Zimšek
Fotografije: Bojan Šenet, arhiv DŠIS

AKTIVNOSTI NA MNOGIH 
PODROČJIH BOGATIJO 
IZKUŠNJE ŠTUDENTOV

Naše društvo si prizadeva, da bi ljudje z različnih družbenih 
področij čim bolj poznali potrebe invalidnih oseb, pri čemer 
so nam v veliko pomoč tudi naši kreativni in energije polni 
člani. Prav tako se trudimo, da ponudimo našim članom čim 
več aktivnosti, pri katerih na neformalni način pridobivajo 
nova znanja in spoznavajo sami sebe.

Projekt ZMOREMO
Naše društvo sodeluje v projektu »Spodbujanje enakosti 
in preprečevanje diskriminacije invalidov - ZMOREMO«. 
V projektu skozi izkustvene delavnice zaposlene na vseh 
ministrstvih in v 12 občinah po Slovenji  z različnimi 
pripomočki in simulacijo, ozaveščamo o ovirah, s katerimi se 
srečujemo invalidi v vsakdanjem življenju.
Nosilec projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti kot partnerji pa sodelujejo še 
Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS in 
Urbanistični inštitut RS. Projekt finančno podpira Evropska 
unija.

Sodelovanje na pohodu »Povežimo bregova« ob Dnevu 
Mariborske knjižnice
V soboto, 13. junija 2015, se je odvijal že 4. dan Mariborske 
knjižnice, s katerim opozarjajo javnost na pomen sodobne 
knjižnice. Letos se je prireditvi pridružil tudi Svet invalidov 
MOM in odločili smo se za organizacijo rekreativnega 
pohoda »Povežimo bregova«. Namen pohoda je bil, da 

opozorimo na ovire in težave, s katerimi se tako na poti v 
knjižnico kot tudi pri uporabi knjižničnih storitev srečujejo 
prebivalci s posebnimi potrebami. Tako smo se v soboto 
zjutraj zbrali in pri Studenški brvi, pričeli s pohodom, ki 
je potekal po pešpoti na desni strani Drave nato pa smo 

čez Stari most prispeli do Rotovškega trga in do knjižnice. 
Uživali smo ob ne preveč vročem vremenu in lepi pokrajini 
ob reki. Pri knjižnici pa smo se okrepčali z odličnim zajtrkom, 
pecivom in češnjami. Po zaključku vseh športnih aktivnosti, 
saj sta potekala tudi tek in kolesarjenje zaposlenih v knjižnici 
in novinarjev, je potekal še bogat kulturni in glasbeni 
program.

Ker smo mladi, smo radi aktivni
Našim članom ponujamo tudi različne obštudijske 
dejavnosti, ki popestrijo njihovo študijsko življenje. V 
soboto, 9. maja 2015, smo uživali v druženju na Pečkah. 
Naša vaditeljica fitnesa Vesna Rauter je poskrbela, da smo 
spoznali bližnjo okolico pri Domu na Pečkah ter nas pri tem 
tudi razgibala z različnimi pilates vajami. Vodila nas je tudi 
skozi sprostitveno jogo, s katero smo se še bolj sprostili in 
uživali v čudoviti naravi. Za zaključek pa smo si v Domu na 
Pečkah privoščili še odlično gibanico.
V soboto, 20. junija 2015, pa smo se odpravili na izlet v 
sosednjo Avstrijo. Najprej smo se ustavili v zavetišču 
za medvede Bärenhof Berghausen. Tam se nahaja 13 
kosmatincev, ki v naravi ne bi preživeli. Večina ima za seboj 
kruto preteklost. Ena od medvedk, ki je v zavetišču našla 
svoj dom, se je za zabavo ljudi borila z borilnimi psi, druga 
je plesala v diskoteki, kjer so ljudje na njej ugašali cigarete. 
Kljub težki preteklosti sedaj uživajo v novih bivališčih, kjer 
ima vsak na voljo tudi bazen za osvežitev. Sicer nismo uspeli 
videti vseh medvedov, ker so nekateri še spali. V azilu pa ne 
prebivajo samo medvedi, ampak tudi koze, ki imajo rade, če 
jih božamo ali jim damo tam kupljen korenček. Videli smo 
tudi kozle, črne svinje in bizone.
Po spoznavanju živali smo se odpravili na grad Seggau, 
kjer se nahaja 300 let stara vinska klet in eden največjih 
cerkvenih zvonov. Po ogledu gradu smo se odpravili proti 
naravnemu jezeru Sulmsee, kjer se v poletnih mesecih lahko 
osvežimo v prijetni vodi in lepi naravi. Tam nam jo je zagodlo 
vreme in smo se po pravih avstrijskih pojedinah, kot sta 
dunajski zrezek in bratwürst, odpravili proti domu.

Akcija barvanje ograje – dijaki Srednje gradbene šole Maribor

Družabno srečanje Velika noč v društvu Dom

Urejanje okolice in sajenje rož člani društva Dom

Navdušenje pred začektom pohoda ob Dnevu Mariborske 
knjižnice

Izkustveno učenje o posebnih potrebah med delavnico v okviru 
projekta Zmoremo
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Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor Colin Allen, predsednik Svetovne zveze gluhih, je vsem udeležencem posveta še 
posebej čestital za sprejetje praznika slovenskega znakovnega jezika.

SOBOTNA ŠOLA V 
JAKOBSKEM DOLU

DAN SLOVENSKEGA 
ZNAKOVNEGA JEZIKA V 
DRŽAVNEM ZBORU RS

Januarska sobota, obsijana s soncem ob 7:15. 
Zberemo se pred šolo. Pedagoginja Petra 
Cimerman nas odpelje v Jakobski Dol. Polni smo 
radovednosti, kaj bomo točno ta dan počeli v šoli 
Jakobski Dol.  Razdelili smo se v tri skupine. Prva 
skupina je kolesarila, druga se je učila znakovnega 
jezika, tretja pa se je sprehajala po poteh 
Jakobskega Dola. Pri znakovnem jeziku, katerega 
sem se udeležila tudi jaz, smo se učili, kako 
se sporazumevajo gluhi. Naučili smo  napisati 
svoje ime, kako se pokažejo živali, dnevi, … Ob 
10:00 sta prišla gosta, gluh gospod in tolmačka. 
Gluh gospod nam je povedal (pokazal z rokami) 
o svojem življenju. Po končanem predavanju 
gluhega gospoda smo se šli igro gluhi telefon, s 
katero se je tudi ta dan končal. Tako smo preživeli 
nekaj ur v svetu gluhonemih in spoznali, da je tudi 
takšno življenje lahko lepo, če ga znaš ceniti. Ob 
12. uri smo se odpeljali z Jakobskega Dola nazaj na 
Sveto Ano. 
Ana Polanec, 7.b.

V soboto, 13.9.2014, smo se nadarjeni učenci OŠ 
Sv. Ane odpravili v Jakobski Dol. Tam smo se 
vozili z električnimi  kolesi. Pot je trajala približno 
2 uri. Med vožnjo smo si ogledali Jurovski Dol 
in poskušali ugotoviti, kateri kraji in gore nas 
obdajajo. Vožnja je bila zelo zabavna in zanimiva. 
Po končani vožnji smo se odpravili v delavnico, ki 
jo je vodila učiteljica Petra Cimerman. V delavnici 
smo se pogovarjali z gluhonemim gospodom. Ta 
nam je nekaj povedal o svojem življenju. Ob tem 
pa smo se tudi naučili nekaj znakov znakovnega 
jezika.   
Melani Djura, 9. razred.

Bil sem počaščen, da sem lahko kot član Društva gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor sodeloval na tem za nas gluhe 
ljudi izjemno svečanem dogodku v Državnem zboru RS, kjer  
je bil 14. novembra 2014 organiziran vseslovenski posvet z 
naslovom »Moje roke so moj jezik« ob prvem praznovanju 
dneva slovenskega znakovnega jezika v Republiki Sloveniji.
Pozdravni nagovor je imel Matjaž Juhart, sekretar ZDGNS, 
sledil mu je Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS 
in nato Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic RS. 
Pozdravil nas je še predsednik Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije Mladen Veršič. Preko video projekcije 
pa je Colin Allen, predsednik Svetovne zveze gluhih, vsem 
udeležencem posveta še posebej čestital za sprejetje tega 
praznika slovenskega znakovnega jezika. V nadaljevanju so 
različni predavatelji predstavili naslednje teme s področja 
znakovnega jezika in njegov pomen za gluho skupnost.

Slovenski znakovni jezik je materni jezik gluhih oseb
V Sloveniji slovenski znakovni jezik kot jezik sporazumevanja 
in prvi jezik uporablja okoli 1.500 gluhih oseb. Z njim se 
ohranjajo jezikovne različnosti posameznih področij v 
Sloveniji in kultura gluhih. Po Zakonu o uporabi slovenskega 
znakovnega jezika je znakovni jezik sporazumevanja gluhih 
oseb oziroma naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih 
oseb. Je vizualno-znakovni jezikovni sistem z določeno 
postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter 
mimiko obraza.
Po sprejetju zakona o slovenskem znakovnem jeziku 
leta 2002 se znakovni jezik uveljavlja na vseh področjih 
zasebnega in javnega življenja. Gluha oseba ima pravico 
uporabljati znakovni jezik v vseh postopkih pred državnimi 
organi, organi lokalne samouprave, izvajalcih javnih 

Avtorici:  Ana Polanec, 7. razred, Melani Djura, 9. razred 
Fotografije:  Andrej Vivod

Avtorici:  Milan Kotnik
Fotografije:  Tomislav Divjak

Osnovnošolci OŠ Svete Ane z Andrejem Vivodom

Dr. Ádám Kósa, gluh poslanec Evropskega parlamenta

Bedrija Črešnik in Milan Kotnik v Državnem zboru

Zaključek posveta v državnem zboru, 
Mladen Veršič predsednik ZDGNS

Milan Kotnik, predsednik SIMOM

pooblastil oziroma izvajalcih javnih služb. Prav tako ima 
gluha oseba pravico uporabljati znakovni jezik tudi v vseh 
drugih življenjskih situacijah, v katerih ji gluhota pomeni 
oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.
To, kar so v slovenskem jeziku besede, so za znakovni jezik 
kretnje. Namesto glasu in izgovorjenih besed uporablja 
znakovni jezik roke, telo, obraz, usta in glavo za izražanje 
najrazličnejših vsebin. Namesto sluha, s katerim sprejemamo 
besede, gluhi uporabljajo vid, s katerim sprejemajo kretnje.
Slovenski znakovni jezik je kompleksen, strukturiran, živ 
jezik. Ima močno kulturno osnovo in pripada velikemu 
številu znakovnih jezikov, ki so razširjene med skupnostmi 
gluhih po vsem svetu. Vsaka država ima svoj specifični 
znakovni jezik, ki ga poimenujemo po državi, iz katere 
izhaja. Vsi znakovni jeziki so svojevrstni in se razlikujejo od 
državnih govornih jezikov po svojih pravilih in zakonitostih. 
Podobnost pa je v tem, da sta govorni in znakovni jezik živa 
jezika in tako, kot se govorni jezik spreminja in se pojavljajo 
nove besede, se tudi v znakovnem jeziku porajajo nove ali 
dopolnjene kretnje, ki nadomeščajo stare. Prav tako kot ima 
lahko ena beseda več pomenov, lahko tudi z eno kretnjo 
izrazimo več pomenov ali nasprotno.
V različnih državah po svetu gluhi dan znakovnega jezika 
praznujejo različno na podlagi pomembne prelomnice, ki se 
je v določeni državi zgodila v povezavi z znakovnim jezikom. 
Za gluhe uporabnike  znakovnega jezika je bila prelomnica 
sprejetje Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 
ki daje gluhim pravico uporabe materinega jezika (vir: 
spletna stran Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, 2014).

Pozdravni nagovor, Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS

Colin Allen, predsednik Svetovne zveze gluhih
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Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

GLUHOTA ZAKLJUČNI IZPIT IN 
DRUŽABNO SREČANJE 
TEČAJNIKOV 
SLOVENSKEGA 
ZNAKOVNEGA JEZIKA 
IN GLUHIH ČLANOV 
DRUŠTVA

Letošnje, rekordne poletne vročine smo se rešili. Smo že v 
septembru, to pa je že jesenski mesec.

V mariborskem Društvu gluhih in naglušnih Podravja se 
zbirajo prijave za udeležbo na Mednarodnem dnevu gluhih v 
Kopru, kjer bo v soboto, 19. 9. 2015, svečana proslava našega 
»DNEVA GLUHIH«. Enkrat letno se zberejo udeleženci na 
srečanju, ki traja cel dan. Govori, kulturni nastopi kulturno 
- umetniških skupin gluhih in naglušnih ustvarjalcev in 
razne igre so vedno množično obiskani. Praznik gluhih 
je ta dan v septembru po vsej Evropi kot tudi zunanje 
posebej pomemben, saj takrat opozorimo širšo javnost na 
manjšinsko skupnost gluhih in na probleme, s katerimi se 
vsakodnevno srečujemo.

Gluhi smo še vedno invalidi, vendar kljub 100.% izgubi 
sluha imamo birokratsko določeno le 70% telesne okvare. 
Gluhonemost je ena najtežjih okvar, saj si GLUH in NEM. Brez 
olepšanja lahko napišemo, da ob koncu šolanja praktično ne 
znaš »SLOVNICE«, le nekaterim uspe, če sploh.
Leta 2002 smo v Sloveniji končno dočakali, da je naša 
»KRETNJA-govorica rok« uradno postala z zakonom priznana 
govorica gluhih. JOJ, kako bi zakričal, zakaj sem GLUH! Žal, še 
to ne gre, ker so mi glasilke zakrnele. »TOLMAČ« kot pomoč 
pri zdravniku ali na občini je nujen. Vavčer, plačilno sredstvo 
za tolmača, je izdan s strani Centra za socialno delo. Velik 
»HVALA« vsem tolmačem, ki se trudijo besedo spremeniti v 
kretnjo.
Ob vsem tem pa se kljub svojim 84-im letom vedno bolj 
zavedam, da je gluh človek prezrt na vseh področjih življenja 
in dela v naši družbi. On je le opazovalec ali pa tudi ne. 
Globoko se pa zaveda svoje »NEPISMENOSTI,« zato prosim 
v imenu vseh nas gluhih, »OPISMENITE« me oz. vse nas. 
Obudimo se ter združimo se v boju za našo »ABECEDO«, da 
jo znamo napisati pravilno v stavek.

V petek 12. 6. 2015, je na dvorišču Društva DOM potekal 
zaključni izpit tečajnikov 1. in 2. stopnje slovenskega 
znakovnega jezika, ki ga je vodila gospa Kaja Zlatka Hötzl. 
Tečajniki smo se že v času tečaja dogovorili, da bi želeli 
izpit opraviti na nekoliko drugačen način, kot je običajno 
in predlagali, da bi članom društva gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor, ki so jim tekom tečaja, na kakršen koli 
način stali ob strani, priredili piknik in se v znak prijateljstva, 
naučili »odkretati« eno pesem. Izbrali smo pesem z 
naslovom: »VSI ZA ENEGA«. Z gospo Kajo Zlatko Hötzl smo se 
nekaj mesecev pripravljali, da smo točko znali »odkretati« 
na preprost in razumljiv način. In uspelo nam je. Resnično 
smo se potrudili in prav vsak izmed zbranih je bil ob 
gledanju ganjen.

Ob koncu pevske točke je sledil zahvalni govor predsednika 
društva, gospoda Bedrije Črešnika in tudi članice društva, 
gospe Veronike Hribar. Vsak izmed tečajnikov si je zaslužil 
tudi potrdilo ob uspešno opravljenem tečaju, ena izmed 
tečajnic, gospa Mojca Topič, pa je izdelala tudi medalje.
Uradni del se je proslavil z dobro hrano iz žara, za katero 
je skrbel gospod Sead Mešanović in nekatere tečajnice 
slovenskega znakovnega jezika. Prav tako so se gluhi in 
naglušni ter tečajniki pomerili v različnih športnih panogah 
(pikado, rusko kegljanje) ter se ob tem še bolje spoznali in 
spoprijateljili.
Bilo je nepozabno, sproščeno in zelo zabavno.

Avtorica:  Ivica Burggraf  
Fotografije:  Tomislav Divjak

Avtorica:  Špela Lubej   
Fotografije:  Tomislav Divjak

Ivica Burggraf med gluhimi prijatelji

Skupinska slika tečajnikov in članov društva

Društvo paraplegikov Podravja

Avtor: Alfred Lasetzky, predsednik DPP
Fotografije: Peter Gavez

PREDSTAVITEV 
DRUŠTVA 
PARAPLEGIKOV 
PODRAVJA

21. 3. 2015 je bil na Zboru članov sprejet sklep, da se Društvo 
paraplegikov severne Štajerske preimenuje v Društvo 
paraplegikov Podravja (DPP).
Društvo paraplegikov Podravja ima lastne društvene 
prostore na Lackovi cesti 43 v Mariboru. Pred 18. leti so bili 
pridobljeni s sredstvi FIHA. 
Društvo je bilo ustanovljeno 27. novembra 1979 v hotelu 
Turist v Mariboru. Danes Društvo šteje 145 članov, živečih na 
območju 38. občin severne Štajerske. 
83 % članstva je trajno vezanih 
na invalidski voziček, 17 % pa je 
občasno hodečih. Po diagnozi smo 
paraplegiki, tetraplegiki, tetrapareza 
in parapareza. Inkontinentnih je 80 % 
članstva. 
Največ poškodb nastane v prometnih 
nesrečah, poškodba hrbtenjače, 
potem so tukaj različni padci z 
višin, skoki na glavo v vodo in trajne 
poškodbe po raznih boleznih. 
Najstarejša članica je stara 85 let, 
najmlajša pa manj kot 4 leta.
Po Sloveniji je 9 Društev paraplegikov 
in vseh članov skupaj je 1.083 in 
smo povezani v Zvezo paraplegikov 
Slovenije.
Naše Društvo izvaja posebne 
socialne programe, ki so nujno 
potrebni za nadaljnjo rehabilitacijo 
članic in članov: 

• Prevozi paraplegikov: To je 
precej razširjen in finančno zahteven 
program saj naši člani ne morejo 
uporabljati javnih prevoznih sredstev 
ali pa lahko le-te uporabljajo izredno 
težko. Imamo kombinirano vozilo za 
prevoz invalidnih oseb na invalidskih 
vozičkih in letno za potrebe članstva 
prevozimo preko 50.000 km. Članom 
nudimo prevoze na obnovitveno 
rehabilitacijo, meddruštvena 
srečanja, izobraževanja, 
posvetovanja, na športna srečanja 
in javne prireditve, na zdravniške 
preglede … Prevozi se izvajajo po 
Sloveniji in po tujini. Imamo status 
društva v javnem interesu, zato smo 
obvezani, da po potrebi prevažamo 

tudi druge osebe, ki so omejene pri gibanju. Povezani 
smo z Domovi starejših občanov (Dom Idila iz Jakobskega 
Dola, Sončni dom na Pobrežju in Dom Danice Vogrinec). 
Naša želja je, da še v tem letu ali v začetku prihodnjega 
pridobimo finančna sredstva za nakup novega prirejenega 
kombiniranega vozila za prevoz invalidnih oseb na invalidskih 
vozičkih.
• Šport in rekreacija: Šport je panoga za lepše in boljše 
življenje, in to paraplegiki vsekakor potrebujemo. Ukvarjamo 
se z različnimi panogami (košarka, kegljanje, streljanje, 
atletika, ribištvo, šah). Za šport je potrebna infrastruktura, 
saj je osnovni pogoj za izvajanje športnih programov. Več 
dvoran, igrišč in stadionov imamo v najemu (treningi košarke 
v OŠ Bojana Ilicha v Mariboru in v OŠ Zg. Polskava; treningi 
kegljanja na kegljišču v Slovenski Bistrici in v Dvorani Tabor 
v Mariboru; treningi atletike na Stadionu Poljane; treningi 
streljanja na strelskem centru v Slovenski Bistrici), marsikaj 
pa se že dogaja tudi v našem Paracentru in v samih prostorih 
Društva. Pozornost posvečamo predvsem rekreativnemu 
športu.

• Interesne dejavnosti in kultura: 
V Društvu se izvaja več dejavnosti, 
pri katerih najdejo interes posamezni 
člani. V Planetu Tuš Maribor se izvaja 
igranje biljarda, članice v društvenih 
prostorih in v Paracentru izvajajo 
tečaj kulinarike, prav tako deluje 
likovna delavnica, dejavni pa smo tudi 
na kulturnem področju v posameznih 
občinah, vse več je interesa tudi za 
igranje taroka.
• Kompenziranje invalidnosti: V 
primeru težke socialne stiske članov 
Društvo le-tem pride naproti z 
enkratno denarno pomočjo v smislu 
plačila položnice za tekoče življenjske 
stroške, Društvo pa nudi tudi pomoč 
pri prevozu in nabavi ortopedskih 
pripomočkov, pri odstranjevanju 
različnih arhitektonskih ovir … 
Menimo namreč, da je dostopnost dar 
k osebni mobilnosti.
• Ohranjevanje zdravja ali krepitev 
zdravja je program z aktivnim 
počitnikovanjem ob morju, kjer ima 
društvo v Campu Adria v Ankaranu 
postavljena in medsebojno povezana 
dva bivalnika z dostopom za 
invalidske vozičke in s prilagojenim 
bivanjem za invalide na vozičkih. V ta 
program spadajo tudi razna druženja, 
ekskurzije …, ki jih organizira Društvo.
• Osebna asistenca in pomoč na 
domu: Članicam in članom s pomočjo 
Zveze paraplegikov Slovenije nudimo 
pomoč na domovih pri osebni higieni, 
hranjenju, oblačenju in slačenju, 
pri kuhanju obrokov, pospravljanju 
stanovanja, pomoč pri sprehodih in 
nakupovanju …
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Društvo paraplegikov Podravja

Avtor: Miran Jernejšek
Fotografije: arhiv DPP

MORJE, MORJE, MORJE!!!

Kljub vsem lepotam in zanimivostim 
Slovenije je še vedno najbolj priljubljen 
izlet na našo obalo. Tako smo se tudi 
letos paraplegiki Društva PP odločili za 
izlet na obalo.
Naš predsednik je nekje izvedel za 
avtobus z dvigalom za invalide na 
vozičkih in res nas je tak avtobus 
odpeljal na prijeten izlet. Prav vsi smo se 
strinjali, da je vožnja s takim avtobusom 
brezhibna in zelo prijetna. S tem, da je 
vožnja zelo mehka in je na avtobusu 
tudi prijetna klima. Seveda pa je vožnja 
odvisna tudi od šoferja. Imeli smo prav 
prijaznega voznika, kateremu ni bilo nič 
težko narediti, vožnjo pa je perfektno 
obvladal. Ker je bil z nami tudi naš šofer 
Peter, upam da se je kaj naučil (kako se 
speljuje, zavora itd). Tako smo srečno 

prispeli do Valdoltre, kjer smo se vkrcali 
na barko, ki nas je potem popeljala 
po naši celotni obali. Najbolj sem bil 
vesel, da mi je enkrat uspelo videti našo 
obalo tudi z morske strani. Tudi ladjo 
sta upravljala dva prijetna mornarja, ki 
sta nas s pomočjo naših spremljevalcev 
bolj ali manj spretno vkrcala. Na sami 
ladji sta nam pripravila odlične morske 
specialitete, za tiste, ki jim morske 
dobrote ne dišijo preveč, pa so bili na 
voljo čevapčiči. Vse to smo zalili z dobro 
kapljico iz Koprske kleti.
Vso pot nas je spremljala prikupna 
harmonikarka Špela. Poslušali smo 
njeno prijetno petje in ubrano igranje na 

frajtonarico. Ko smo zapustili ladjo, pa je 
nismo mogli pregovoriti za nobeno vižo 
več. Ne vem, ali je zmanjkalo repertoarja 
ali je bilo za to krivo morje. Skratka, 
onemela je. Pristali smo v Piranu, kjer 
smo imeli dve uri prostega časa za 
pohajkovanje. 
Ob 19. uri smo bili vsi na avtobusu lepo 
naloženi in privezani in smo krenili 
proti domu. Da je bil izlet prijeten, 
se je poznalo na obrazih izletnikov, 
čeprav smo bili vsi kar malo utrujeni od 
dolgega sedenja. Toda bilo je zelo lepo 
in ob takih stvareh nekako pozabiš na 
težave in takih dogodkov nikakor ne 
smeš zamuditi. Čeprav utrujeni, smo 
na avtobusu veselo prepevali, razdirali 
šale, poslušali same pohvale o izletu. 
Naš član Jaka pa nam je zrecitiral nekaj 

hudomušnih, pa tudi resnih pesmi iz 
svoje pesniške zbirke. 
Bolj ko smo se bližali Mariboru, večja je 
bila tišina na avtobusu. Utrujenost je 
napravila svoje.
V imenu vseh paraplegikov, ki smo bili 
na izletu, se zahvaljujem predsedniku, 
ki je izlet organiziral, prav tako vsem 
spremljevalcem za vsako pomoč. 
Posebno pohvalo pa si še enkrat 
zaslužijo šofer avtobusa in naša dva 
mornarja, ki sta nas zapeljala po naši 
celotni obali.
Lep pozdrav vsem in upam, da se bo tako 
lep izlet zgodil še kdaj.

Društvo paraplegikov 
Podravja ima tudi lastne 
delovno - bivalne prostore 
v PARACENTRU v Oseku  
(nekdanji motokros, ki je bil 
v oskrbi gostinca gospoda 
Vindiša) v Občini Sveta Trojica 
(250 m2 pokrite površine s 
3 ha zunanje površine). Te 
prostore še obnavljamo. Ker 
FIHO sredstev za te investicije 
nima, prostore obnavljamo 
sami in s pomočjo donatorjev.
V PARACENTRU smo do sedaj 
brez pomoči FIHA tako uspeli 
obnoviti notranji del naših 
delovno - bivalnih prostorov 
za izvajanje socialnih 
programov (predvsem 
za slikarske in rezbarske 
delavnice, različne kolonije, 
izobraževanja, posvetovanja, 
enkrat letno skupaj s 
simpatizerji našega Društva 
pripravimo tudi domači piknik 
– koline in na tak način pri 
izvajanju ostalih programov 
veliko privarčujemo saj 
potem to hrano porabimo pri 
izvajanju le-teh). 
Za izvajanje teh programov je 
potrebno imeti dobre pogoje. 
Vsa notranja gradbena dela, 
ki so bila opravljena, so bila 
narejena s prostovoljnim 
delom, material je bil 
pridobljen po nižji ceni ali 
celo podarjen. Popolnoma 
smo obnovili krušno peč, tako 
da si lahko kruh spečemo 
sami. V objektu je 15 ležišč, 
kuhinja je prirejena osebam 
na invalidskih vozičkih, tako da 
si obroke lahko pripravljamo 
sami, dostopne, urejene 
imamo tudi sanitarije.
Sedaj so delovno - bivalni 
prostori v Paracentru urejeni 
tako, da se pri nas lahko s 
svojimi socialnimi programi 
vključijo tudi druge skupine 
paraplegikov, osnovne šole, 
vrtci, otroci s posebnimi 
potrebami in tudi druge 
invalidske organizacije.
Razen izvajanja vseh teh 
programov je naloga Društva 
tudi ta, da nove člane, ki 
prihajajo v Društvo, čim prej 
socializiramo.

Humanitarno društvo INKONT Maribor

Avtorica: Slavica Jaušovec
Fotografije: arhiv društva Inkont

OB 15 – LETNEM  
DELOVANJU DRUŠTVA  
INKONT

6. april 2000 je datum, ko je bilo Društvo INKONT na 
upravni enoti Maribor vpisano v register društev, in 
sicer kot društvo za samopomoč. Leta 2010 pa nam 
je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije podelilo 
status humanitarne organizacije, ki je registrirana kot 
organizacija za kronične bolnike. Največ zaslug za visoko 
strokovno raven delovanja društva imata predsednik 
asist. mag. Dejan Bratuš in podpredsednik profesor dr. 
Igor But. S podpredsednikovo pomočjo in s takratnim 
upravnim odborom je nastalo odraslo, v družbi dobro 
prepoznavno društvo INKONT, ki ima svoja  Pravila ali 
Statut, v katerem so opredeljene vse temeljne naloge 
in načini dela. Društvo vodi predsednik, pomembne 
sklepe pa sprejema UO Društva, ki ga sestavljajo 
predsednik asist. mag. Dejan Bratuš, podpredsednik 
prof. dr. Igor But, tajnica Slavica Jaušovec, blagajničarka 
Irena Šimek in član UO Anton Kristovič, ter deset drugih 
aktivnih prostovoljcev društva, ki s svojim prostovoljnim 
delom posameznim skupinam oseb omogočamo bolj 
kakovostno zdravje in neodvisno življenje. S timskim 
delom naših strokovnjakov pa načrtno upoštevamo 
pobude, predloge in želje članov ter drugih klicateljev 
na dežurnem telefonu za dosego zastavljenega cilja – 
odprava tabuja (inkontinenca in urološke težave moških). 

Prostovoljno delo
Stalnica in ena najbolj spoštovanih vrednot pa je 
ves čas delovanja Društva prostovoljno delo. Zato 
smo hvaležni vsem prostovoljcem Društva, posebej 
strokovnjakom, ki z nami delijo svoje znanje na rednih 
mesečnih predavanjih in srečanjih; pa tudi tistim, ki 
so v INKONTU delovali v preteklosti, saj brez njihovih 
prizadevanj ne bi bilo današnjih rezultatov. Vse 
spoštovanje in hvaležnost velja  vladnim in nevladnim 
organizacijam, ki nas od ustanovitve podpirajo v 
prizadevanjih za odpravo ene od stigem današnjega 
časa – inkontinence, in  seveda donatorjem, ki 
so s svojimi prispevki omogočali, da aktivni člani 
lahko opravljamo prostovoljno, za širšo javnost 
marsikdaj tudi nevidno delo, za ozaveščanje  in 
izboljšanje kvalitete življenja oseb z inkontinentnimi, 
ginekološkimi in urološkimi težavami.
Da bi na ustrezen način zaznamovali 15. obletnico 
delovanja društva INKONT – Humanitarne organizacije 
Maribor, smo organizirali  slovesno prireditev 13. aprila 
2015 v predavalnici Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca v Mariboru. Poleg številnih članov društva 
so se ga udeležili tudi Drago Koprčina, član Sveta 
invalidov Republike Slovenije, član Sveta FIHO in Sveta 
invalidov Mestne občine Maribor, Milena Frankič, 
glavna medicinska sestra ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, 
Renata Prislan, predsednica Sveta MČ Magdalena, 
kjer ima Društvo brezplačen društveni prostor, 
Brigita Tetičkovič in Nada Indihar, predstavnici Pfizer, 

Pred vami je zgodba o nastanku in življenju Društva, ki smo ga ustanovili bolniki, ki imamo 
probleme z urinsko inkontinenco, ginekološkimi in urološkimi težavami, naši svojci  in 
zdravstveni delavci, ki imajo posluh za tovrstne težave. Smo skupina ljudi, ki nas je združil 
zdravstveni tabu, kar ugotavlja tudi svetovna zdravstvena organizacija.

O TEŽAVAH URINSKE 
INKONTINENCE SE 
GOVORI…

Zakaj Društvo INKONT ?
• Urinska inkontinenca je še zmeraj tabu tema.
• Preteče kar nekaj let, da osebe s težavami 

nenadzorovanega uhajanja urina  zaupajo svoje težave 
zdravniku.

• Izguba urina se lahko pojavi tudi med spolnim odnosom 
in povzroči ogromno čustveno stisko (težave v 
partnerskem  odnosu).

• Starejše osebe s težavami inkontinence so prisiljene, 
da zaprosijo za pomoč pri intimni negi in se počutijo 
manjvredno. 
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podružnice Ljubljana, strokovna 
sodelavka Branka Jordanovski in 
Bernarda Mudrovčič, predstavnici 
Simps'S-a ter predstavniki 
invalidskih društev Sveta invalidov 
Mestne občine Maribor.
Prireditev  je potekala v 
slovesnem, a sproščenem vzdušju. 
Skozi zgodovino društva sta 
prisotne popeljala soustanovitelj 
društva prof.dr. Igor But in članica 
Slavica Jauševec.
S svojim nastopom pa so dogodek 
še oplemenitili in mu tako dodali 
širši, kulturni pomen igralec 
SNG Maribor Bojan Maroševič, 
ki je vodil prireditev in uprizoril 
monosatiro »Predavanje o 
škodljivosti tobaka«, Sanja 
Podgorelec s solopetjem in Majda 
Žaler z branjem pesmi.

Slovesnost je poudarjeno izzvenela z mislijo, da 15. obletnico obstoja Društva praznujemo 
z zavedanjem, da delamo dobro ljudem, ki našo pomoč potrebujejo. To dejstvo je bistvo 
našega dela in temelj našega zadovoljstva. Zato smo člani Društva trdno  odločeni, da si 
bomo še naprej prizadevali po naših najboljših močeh pomagati vsem, ki v našem Društvu 
vidijo upanje za lajšanje težav, ki jih povzročajo inkontinenca, ginekološke in urološke 
težave. Obravnavali jih bomo kot celovite osebnosti, ki ob ustrezni pomoči zmorejo razviti 
in izkoristiti svoje sposobnosti in se enakopravno, brez zadreg, vključevati v delovno in 
zasebno okolje.

Humanitarno društvo INKONT Maribor Invalidsko društvo ILCO Maribor

Avtorica: Angela Pozvek
Fotografije: Franc Kaučič

IZLET, ODDIH, 
SPROŠČENOST ZA DVA 
DNI, 23. IN 24. MAJ 2015

V soboto, 23. maja 2015, smo zelo zgodaj vstali, ker smo 
imeli v ILCO društvu Maribor planiran dvodnevni izlet 
na Madžarsko. V avtobus, ki nas je čakal v Mlinski ulici, 
smo se zaradi dežja posedli kar se da hitro. Pot nas je 
iz Maribora vodila preko mejnega prehoda Pince proti 
Blatnemu jezeru, med potjo pa se nam je pridružila tudi 
naša vodička ga. Gabi.
Prvi postanek smo imeli v Hervizu, kjer se nahaja 
največje termalno zdravilišče z naravnim jezerom v 
Evropi. Vodička Gabi nas je seznanila z življenjem in 
kulturo tamkajšnjih ljudi. Nadaljevali smo pot do kraja 
Topolca, ki je znan po podzemnem jezeru. Po jezeru smo 
se med čisto nizkimi skalami lahko celo dva po dva vozili 
s čolnom. Zatem smo nadaljevali pot do polotoka Tihan.
Od vožnje smo si odpočili v gostišču Ferenc Pince Csarda, 
kjer nas je čakala dobra golaževa juha po madžarsko. Po 
pojedini smo se odpravili v vinsko klet na degustacijo 
vin, kjer smo od Gabi izvedeli vse o tamkajšnjih vinskih 
sortah, starosti trt in znamenitostih prečudovitega 
polotoka. Po pogostitvi in degustaciji vin nas je pot 
vodila na trajekt, od koder smo se odpeljali na vzhodno 

stran Blatnega jezera do Siofoka, enega najlepših 
letovišč ob Blatnem jezeru. Ob pogledu na neskončno 
jezero in krasne plaže ima človek občutek, da je ob 
morju. Radovednost nam ni dala miru, zato smo si 
privoščili kratek ogled mestne okolice, nato pa se 
nastanili v hotelu Lido s tremi zvezdicami. V hotelu 
smo tudi večerjali, po večerji pa legli k zasluženemu 
počitku. 
Naslednje jutro smo začeli s hotelskim zajtrkom. Sonce 
je kazalo na še en prijeten dan, tako smo s še večjim 
veseljem nadaljevali pot do južnega dela jezera z 
imenom Malo Blatno jezero (Kiš Balaton) in nato na 
Zalayar. Do otoka na reki Zali smo se sprehodili čez 
ogromen star leseni most, ki je pravi raj za opazovanje 
ptic in račk na vodi. V blatnem Kostelu smo imeli 
pogled na ostanke bazilike, v kateri sta krščansko vero 
v slovanskem jeziku širila brata Ciril in Metod. Vodička 
nas je seznanila z vsemi zanimivostmi tega kraja (od 
zgodovine do življenja v naravi). Zatem smo krenili 
proti rezervatu bivolov, kjer smo jih lahko opazovali na 
brezskrbni paši in hkrati izvedeli, da nam prav te živali 
dajejo sir mozzarela. 
Ob prihodu v Slovenijo smo se poslovili od Madžarske, 
ki nam bo po tem izletu ostala v lepem spominu. 
Naše dvodnevno druženje smo v prijateljskem duhu 
zaključili z živo glasbo in lepo slovensko pesmijo 
v restavraciji Šiftar v Moravskih Toplicah. A kot ob 
vsakem slovesu smo tudi ob tem v pričakovanju 
naslednjega snidenja.
Za tako nepozaben izlet gre zahvala našim ljudem 
mariborskega ILCO društva, ki se trudijo za lep danes 
in še lepši jutri.



16 17Svet invalidov MOM Oktober 2015

Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Maribor

AKTIVNOSTI DRUŠTVA
Avtorica: Slavica Jarc
Fotografije: Arhiv društva MDCIV

Kultura
Turoben januarski dan smo si polepšali z obiskom  Doma 
kulture v Pekrah, kjer smo si  ogledali komedijo z naslovom 
Jezični dohtar. Avtor posodobljene srednjeveške farse je 
Tone Partljič. Komedijanti so nam razgalili človeške lastnosti, 
ki jih čas ni bistveno spremenil. Ob prevarah, lažeh, krajah 
in koristoljubju posameznika ostaja pravica nemočna in 
osmešena.
Zbor članov MDCIV Maribor so popestrili člani gledališke 
skupine DBPMK, ki so nas nasmejali s hudomušno veseloigro 
»Naša oma Treza« in poskrbeli za glasbeni del dogajanja. S 
kulturnim vložkom smo obeležili tudi dva praznika meseca 
marca namenjena ženam,  dan žena in materinski dan. Ob 
tej priliki je vsaka izmed udeleženk srečanja prejela vrtnico.
Tudi letos so sodelavci UGM s pomočjo študentov PF 
pripravili voden ogled za slepe in slabovidne. 20. maja so 
nas popeljali na ogled »Javne plastike na Slomškovem trgu«, 
19. avgusta pa po razstavi »Naši heroji«. S pomočjo tipank, ki 
jih vedno pripravijo za takšne dogodke, so našim invalidom 
približali umetniška dela.
11. junija smo se v Celju udeležili vseslovenskega srečanje 
civilnih invalidov vojn Slovenije, ki je bilo ob 45-letnici 
delovanja Zveze DCIVS še posebej slovesno. Proslavo je 
obogatil pester kulturni program. Slavnostni govornik na 
srečanju je bil predsednik Republike Slovenije g. Borut 
Pahor. 

Izleti
Aprila smo se odzvali na povabilo DBMKP Maribor in se 
skupaj z njimi udeležili Krkinega dneva odprtih vrat v Novem 
mestu. Nadvse zanimiv je bil ogled sodobnega procesa 
proizvodnje zdravil. Zaposleni so nas seznanili s celovitim 
sistemom kakovosti njihovih izdelkov. Poskrbeli so za 
pogostitev vseh obiskovalcev, organizirali nagradni kviz in 
kratka strokovna predavanja, izmerili krvni tlak in vrednost 
holesterola v krvi vsem, ki so to želeli, skratka, zelo so se 
potrudili z organizacijo tega dogodka.
25. maja (v »naših« časih na dan mladosti) smo se podali 
na enodnevno potepanje po Prekmurju. Med potjo smo se 
ustavili v Ljutomeru in Ormožu, kjer so se nam pridružili naši 
člani iz teh krajev. Vožnjo smo nadaljevali do Tropskega vrta 

pri Dobrovniku in v njem občudovali množico eksotičnih 
rastlin. Sledil je čas kosila in druženje v gostišču Lipot. 
Ker nam je z dežnimi kapljami ponagajalo vreme, smo 
ogled Bukovniškega jezera odpovedali in raje prisluhnili 
zvokom harmonike našega člana Deziderja Cenerja. 
Popoldne smo se odpeljali do lončarske vasi Filovci, si 
v lončarstvu Bojnec ogledali muzej te obrti in izdelavo 
posode ter se posladkali z domačo prekmursko 
gibanico. Zadovoljni, da smo preživeli lep dan, smo se 
polni vtisov zvečer vrnili domov.

Šport in rekreacija
9. maja smo se udeležili tradicionalnega pohoda ob 
žici Ljubljane. Glede na starost in invalidnost so se naši 
člani podali na 2 oz. 5 km poti s ciljem na Kongresnem 
trgu, s katerega smo nato odšli na druženje z drugimi 
društvi CIVS.
Ekipa MD CIV MARIBOR v ruskem kegljanju je sodelovala 
na Športnih igrah invalidov Maribora, kjer je med 
ekipami dosegla 2. mesto tako v ženski kot moški 
konkurenci, med posameznicami  je Cvetka Peršak 
osvojila prvo mesto, Leo Peršak pa je bil v konkurenci 
moških tretji.
MDCIV Maribor in MDSS Maribor sta v soboto, 6.6.2015, 
v prostorih Doma invalidskih organizacij, Trubarjeva 
15, Maribor, organizirala 9. memorial Mirka Zupančiča v 
šahu. Udeležilo se ga je 10 šahistov iz DCIV Primorske, 
ŠK Gambit Maribor, MDSS Maribor in MDCIV Maribor. 
Igralo se je 5 kol po švicarskem sistemu po Pravilih ZŠIS 
in Pravilih mednarodne zveze za šah v pospešenem 
šahu.
Sodnik tekmovanja je bil Maksimiljan Dular. 
Prvi trije uvrščeni so prejeli pokale: 1. mesto Anton 
Janžekovič (MDSS Maribor), 2. mesto Franc Vaupotič  
(MDSS Maribor), 3. mesto Majda Dular (ŠK Gambit 
Maribor).
Največji športni dogodek za naše Društvo v tem letu je 
bil dne 30.6.2015. Organizirali in izvedli smo 20. športne 
igre ZDCIVS v hitri hoji in 8. športne igre v pikadu. 
Igre so potekale na Arehu na Pohorju. Predsednik 
društva Leon Pilinger je zaželel dobrodošlico vsem 
udeležencem. Seznanil jih je s programom tekmovanja 
in spremljajočih aktivnosti (meritev krvnega tlaka 
in sladkorja v krvi). Član društva g. Rafael Razpet, ki 
je sodeloval pri izboru prizorišča tekmovanja, pa je 
prisotnim predstavil zgodovino Ruške koče in PD Ruše.
Na 8. športnih igrah v pikadu je sodelovalo osem ekip iz 
petih Društev CIV.
Veseli nas, da se je hoje na relaciji Ruška koča – 
Žigartov vrh udeležilo kar 69 pohodnikov, predstavnikov 
društev CIVS, med njimi tudi predsednik ZDCIVS mag. 
Adolf Videnšek.
Po končanih športnih aktivnostih je sledilo družabno 
srečanje s kosilom  na svežem pohorskem zraku.
V četrtek, 10.9.2015, je ekipa MDCIV Maribor osvojila 
prvo mesto na 24. ŠI CIVS v vrtnem kegljanju v Novem 
mestu, prav tako pa je prvo mesto z največ osvojenimi 
točkami med posamezniki pripadlo članici društva 
Dragici Jovanović.

Organizirali in izvedli smo 20. športne igre ZDCIVS v hitri hoji in 8. športne igre v pikadu. 
Igre so potekale na Arehu na Pohorju.

Naša športnica Dragica Jovanović

UGM – ogled »Javne plastike« na Slomškovem trgu

Cilj pohoda »Pot ob žici« - Ljubljana

Predsednik društva Leon Pilinger, predsednik ZDCIVS mag. Adolf 
Videnšek in predsednik MDCIV Celje ob zaključku športnih iger – 
Areh na Pohorju

Počitek članov po pohodu  - Areh na Pohorju
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Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

SEMINAR ZA DRUŽINE – 
ZGODBA,
KI SEŽE DO SRCA.

MDSS Maribor je izvedlo seminar za družine s slepim 
ali slabovidnim predšolskim in šolskim otrokom in 
otrokom z dodatnimi motnjami v Biotermah Mala 
Nedelja.

Z družinami sva bili cel vikend  Petra V. Černezel (tajnica 
društva) in Živa Krajnc (prostovoljka). Petkov popoldan je 
bil z nami tudi Milan Bobinski (defektolog, vodja Komisije za 
otroke).
Na seminar smo povabili  dvaindvajset družin, udeležilo se jih 
je devet. 
Seminar je bil izveden na podlagi šestih delavnic. Vsi 
izvajalci so bili strokovnjaki z ustrezno strokovno izobrazbo 
in izkušnjami za delo z družinami z otroki s posebnimi 
potrebami. Starši so z otroki lahko aktivno sodelovali pri 
prikazu uporabe fizioterapije v vsakdanjem življenju (prikaz 
vaj v vodi) in pri razgibavanju z jogo.
Po uvodnem pozdravu, predstavitvi programa in dogovoru o 
načinu dela, so se udeleženci med seboj spoznali s socialno 
igro. 
V popoldanskem delu je ga. Tanja Knehtl, delovna terapevtka, 
z vsakim otrokom individualno izvajala praktične vaje v 

bazenu. Predstavila je metodo Halliwick. 
Sobotni dopoldan smo preživeli v družbi g. Buta, ki je 
predstavil problematiko pravnega položaja družin s slepim 
ali slabovidnim otrokom. 
Tako je ga. Eva Škrlec, tiflopedagoginja, z delavnico 
Spodbujanje socialnih veščin in vključevanje družine v 
okolje začela po kratkem odmoru in predahu. Predstavila 
je pomembnost socialnih veščin, kako jih je potrebno 
spodbujati in razvijati pri otrocih. 
Svojo družino v vsakdanjem življenju je predstavila ga. 
Romana Bošnik, mamica naše članice Nastje, slepe deklice 
z dodatnimi motnjami. Izpoved je bila zelo čustvena, starši 
so pri sebi podoživljali vsak svojo življenjsko zgodbo in se 
tudi aktivno vključevali v debato. Ker je bila zgodba zelo 
ganljiva in je res prav vsakemu od nas segla do srca,  vam jo 
predstavljamo. Romani se zahvaljujemo, da je zgodbo delila 
z nami.

Nastjino rojstvo
23.6.2005. ob 13.45 je po osemnajstih urah privekala na 
svet naša deklica. Po dveh splavih sva se tako veselila 
tega otročka, da se nama je že mešalo. Ko sva jo zagledala, 
je bil svet najin. Kako lahko takšno majhno bitje zraste v 
trebuščku? Tvoji geni, tvoja kri. Tvoj izdelek. Bilo je veličastno. 
Prvih petnajst minut . Potem za zdravnike in babice in 
medicinske sestre, še za čistilke ni bilo več tako veličastno. 
Meni je pa še vedno bilo. Od same sreče, da sem lahko 
dobila svojega otročka. Od nekod se je v porodni sobi 
pojavil pediater in prostodušno kot iz topa izjavil: “Kot 
vidite, z vašim otrokom ni vse v redu. Joka kot muca, ima 
šest prstov, ušesa so prenizko nastavljena, oči ima zaprte 
in nima pravilnih gibov. Več boste izvedeli po natančnejšem 
pregledu.” Obrnil se je in odšel. Besede, ki jih nobena mama 
v življenju ne bi mogla pozabiti. Prosim? A to si zdaj opisoval 
tvojo domačo žival ali kaj? Pravzaprav sem mu danes za te 
besede hvaležna, ker me je tako razkuril, da sem v tistem 
trenutku postala druga Romana. Ojoj, ti moja Nastja! Koliko 
si prejokala! V porodnišnici so sestre tekale za menoj s 
pomirjevali, dokler naju ne bi premestili v Ljubljanski klinični 
center. Kakšno pomirjevalo! Morala sem biti prisebna zaradi 
otroka v naročju, v katerega je sicer prijazno medicinsko 
osebje (z izjemo tega super čustvenega in strokovnega 
pediatra) buljilo in se čudilo. A naj bom zraven tega mojega 
otročka še jaz zadeta? 
Vožnja z reševalnim vozilom v UKC Ljubljana je bila 
fantastična. Počutila sem se kot na dirki za svetovni pokal, 
malo akcije in pogled na druge ljudi po turobnih dnevih v 
porodnišnici se je prav prileglo. Pa še Nastja je ležala v jajčki 
tiho kot bubika, tako da sem jo po štirih dneh končno videla, 
kako izgleda, ko ne joka. Za nami je divjal ati, ker reševalca 
ni smel izgubiti izpred oči, saj niti ni vedel, kam naju pelje. 
Takrat nam ni bilo smešno, danes se od srca nasmejimo 
temu dogodku. Sprejem na neonatalnem oddelku je bil 
prijazen in strokoven. Se spomnim medicinske sestre, ki je 
prišla v sprejemno sobo in mi predlagala pomirjevalo, ker 
so jih iz porodnišnice obvestili, da naj me vsaj oni poskusijo 
prepričati, da ga vzamem, ker sem menda precej mirno 
sprejela vso situacijo. Priznam, takrat sem se po nekaj dneh 
iz srca nasmejala. Ugotovila je, da resnično ne potrebujem 
kakšne zadeve v žilo. 

Diagnoza
Začela so se testiranja, preiskave … po desetih dneh je prišla 
diagnoza: TRISOMIJA 13, KROMOSMOPATIJA Q92.0, HYPACUSIS 
SENZORINEVRALIS BIL GRAD. MED. H90.3, MOTNJAVA ROŽENIC, 
POLIDAKTILIA MANI BIL Q69.0, SINUS PILONIDALIS L05, 
HYPERBILIRUBINEMIA NEONATORUM P58.9, ENTEROCOLITIS 
Prisotni so displastični znaki: podolgovat obraz, 
hipotelorizem (še dobro, da ni hipoterorizem), roženici sta 
motni, gotsko nebo, nakazana shiza, nosnici ožji, uhlji slabše 
formirani, filtrum nekoliko daljši, povišan tonus … pa dobro, 
kaj je pa z mojo princesko v redu?
Moji občutki? Papir vse prenese. Še dobro, da nisem visoko 
šolan človek in ne razumem od tega nič. Nastja je še zmeraj 
samo moj otrok in trisomija 13. Pika. Dokler naju niso z 
možem zelo prijazno povabili v sobo za razgovor. Enostavno 
sem želela, da nama raztolmačijo te grozno slišane besede 
in nama povejo po domače, brez olepševanja. In so. Da ima 

Po tem pogovoru sem šla k Nastji v sobo, jo vzela v naročje in jo prosila, naj za trenutek 
ne joka in naj odpre oči, da bom končno videla, kakšne so. 

Nastja zelo težko diagnozo, da je velika verjetnost, da se bova 
morala pripraviti na najhujše.
Da ta teta trinajstka prinaša s seboj težke motnje možganov, 
sečil, prebavnega trakta, srca, slepoto, gluhoto … da je 
umrljivost teh otrok 99% do drugega meseca, če imajo srečo, 
da preživijo, so pa težki invalidi in živijo kot rastline. Srce se 
mi je za trenutek ustavilo.
Strah mi je zlezel v kosti.
Mojega moža, mojega zlatega soproga, nisem mogla 
pogledati v oči. Strah mi je zlezel v kosti. Vendar ne zaradi 
povedanih besed – jaz sem v Nastjo verjela. Niti za trenutek 
nisem v življenju pomislila, da nam bo odšla ali da bi 
stagnirala.
Strah je prišel, ker nisem vedela, ali mi bo ta preizkušnja 
vzela mojega moža, prijatelja, ljubimca, najino ljubezen, 
najino brezskrbno življenje, najin odprti, zaupni odnos, najine 
sanje, cilje, želje. Ker sem spoznala in se poročila z moškim, o 
kakršnem sem sanjala in si ga želela. Mi bo ta trinajstka vse 
to uničila?

Pogovor z Nastjo.
Po tem pogovoru sem šla k Nastji v sobo, jo vzela v naročje 
in jo prosila, naj za trenutek ne joka in naj odpre oči, da bom 
končno videla, kakšne so. Da tudi, če me ne vidi, želim, da me 
gleda, ker ji moram povedati nekaj pomembnega. Za čuda 
vseh čudes, me je ta moj otrok pogledal, kri mi je zaledenela, 
ko sem videla, da ima pod vekami belino. Dobro. Morala sem 
ostati mirna in ji ne pokazati, da sem v šoku, ker mi je s tem, 
ko me je pogledala, dala vedeti, da me razume in da sva v 
tistem trenutku eno. Razložila sem ji, da njeno stanje ni v 
redu, ampak da verjamem v njo in da ji obljubim, da bom 
naredila VSE, vse, kar je v moji moči, da bo zrasla v deklico, ki 
bo lahko počela stvari, katere jo bodo veselile. Očitno me je 
takrat prijela za vsako besedo.

Mož ima izbiro.
Čez dva dni sem po temeljitem razmisleku, neprespanih 
nočeh povabila mojega Borisa na pogovor. Sedela sva na 
balkonu zraven Nastjine sobe. Mislim, da je čutil, da je nekaj 
pomembnega, ker je bil nemiren in v glavnem drugačen. 
Mirno, razsodno, z vso ljubeznijo, ki sem jo čutila do njega, 
sem mu dala možnost in odprte roke, da si lahko ustvari 
svoje življenje, da mu ni potrebno prenašati te bolečine, ker s 
takšnim otrokom življenje ni enostavno.
Nikoli, ampak res nikoli, mu ne bi zamerila, če bi naju z Nastjo 
zapustil. Ker če bi v tej družini bil nesrečen, bi bila nesrečna 
jaz, v končni fazi bi pa to slabo energijo pobirala Nastja.

Dve ljubezni
Moj mož me je debelo gledal, me objel in rekel, da ima zraven 
mene še eno ljubezen in to je Nastja. In, če imaš nekoga rad, 
ga ne zapustiš. Ok, Boris, s takšno izjavo si me kupil.
Vedela sem, da ovir pri nas več ni! Ne bom govorila, koliko 
je terapij, od delovne terapije, nevrofizioterapije, logopeda, 
tiflopedagoškega dela, obiskov pri raznovrstnih zdravnikih, 
dela doma, vlaganja energije, požiranja slabe volje, ampak to 
je del našega življenja. To smo sprejeli in tako je. Pika.

NASTJA - 
ŽIVLJENJE 

VEDNO NAJDE 
POT
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Drugi sonček – Miha.
Čez tri leta po Nastjinem rojstvu se je rodil najin drugi 
sonček. Sonček, po imenu Miha. Sreča je bila popolna. Kot 
potrditev meni kot mami, da lahko imam tudi zdravega 
otroka! In kako enostavno je imeti zdravega dojenčka, malčka 
(zdaj pri šolarju ni mogoče več tako enostavno).

Zacvetela sem.
Kako sem zacvetela! Kot bi živela dva svetova. In kako 
neverjetno se ta dva svetova povezujeta, prepletata in se v 
neki točki dotakneta popolnosti. Sklenjenega kroga. Ko lahko 
živiš tako lepo življenje, samo sprejeti ga moraš, pobrati 
ven pozitivne stvari, se veseliti majhnih trenutkov, majhnih 
napredkov, ker iz tistih majhnih postanejo veliki. Ko se 
naučiš spoštovati vse okrog sebe in to spoštovanje prenašaš 
na otroke, sprejemaš drugačnost, ko drugačnost postane 
normalnost. Ko ugotoviš, da zaradi bolnega otroka pridobiva 
zdravi sorojenec tako pomembne izkušnje v življenju, ko zna 
že kot majhen biti sočuten in mu je “nenormalno” normalno. 
Ko lahko zaradi drugačnosti živiš svobodno, nenarejeno. Ko 
lahko imaš vse ljudi rad, ker jih sprejmeš takšne, kot so, ker 
se ne ukvarjaš s slabimi lastnostmi, ampak vidiš dobre in 
poskušaš izluščiti dobro, ker si se tega naučil. Ko te ljubezen 
do posebnega otroka še bolj zbliža in ti da večje razumevanje 
in ljubezen do zdravega otroka. Ko se lahko po slabi diagnozi 
čez deset let pogledaš v ogledalo in si rečeš: moj posebni 
otrok še živi!
Ne samo, da živi, moj otrok cveti, ta moj otrok je uspel po 
svojih zmožnosti in še vedno uspeva. In zaradi tega mojega 
posebnega otroka uspeva cela družina. Zaradi tega mojega 
posebnega otroka smo v desetih letih spoznali toliko 

fantastičnih ljudi, ki smo z veliko od njih postali 
kot družina, toliko izkušenj, toliko smeha in zabave, 
toliko solz, zaupanja, norčij, akcije …

Hvala vsem, neverjetni ste.
Tudi sorodniki in prijatelji, ki so se prvič soočili 
s takšno drugačnostjo – neverjetni ste! Kako 
nam stojite ob strani, od prvega trenutka dalje! 
Nihče od vas nam ni pokazal hrbta! Neverjetni 
ste. Prav tako hvala MDSS Maribor, Društvom 
Sonček,  strokovnim delavcem, terapevtom, Nastja 
napreduje zaradi vas! Od prvega dne v Slovenj 
Gradcu kot še danes na Ptuju. Sodelujemo z roko 
v roki, Nastja to čuti, z veseljem sodeluje tudi ona 
in kar nima in nima dovolj učenja, vaj, preizkušenj, 
izkušenj, vztrajnosti …
Hvala vam, da ste ji in ji še omogočate, kar je 
možno.

Trinajstki sva dali vetra.
Draga Nastja, morala sem to napisati, ker me 
dajejo čustva in ponos, da sva dali trinajstki vetra, 
da si dokazala, da ko si praznovala prvi rojstni dan, 
ni bil zadnji. Zdaj boš praznovala čisto desetko, 
čez trideset let štiridesetko, za abrahama bo fešta 
tri dni, pri osemdesetih boš pa Mihijevim vnukom 
pripovedovala zgode in nezgode s tvojo mami in 
atijem, Miha te bo pa vmes opozarjal, da ne mahaj 
z rokami toliko in govori tišje.
Hvala, ker si naša!!

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

Utrinek s plesnega tečaja plesa na vozičkih plus hodeči soplesalec

SONČEK – mariborsko društvo za cerebralno paralizo

Avtorica: Anja Rešeta
Fotografije: arhiv društva SONČEK

ČLANI DRUŠTVA 
SONČEK DEJAVNI 
VSEPOVSOD OZIROMA, 
KAJ NAM PONUJA 
STORITEV OSEBNE 
ASISTENCE.

Društvo Sonček-Mariborsko društvo za cerebralno 
paralizo - od leta 2011 izvaja program OSEBNA 
ASISTENCA za svoje člane. 
Trenutno imamo zaposlene štiri osebne asistente, ki jih 
financiramo preko razpisov Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve, Mestne občine Maribor .
Naša osebna asistenca zajema pomoč na delovnem 
mestu (npr. v Sončkovi dobrodelni trgovini), v katero 
so vključeni naši uporabniki. Da bi gibalno ovirani 
posameznik lahko delal v trgovini kot običajni prodajalec, 
potrebuje osebnega asistenta za pomoč pri prodaji in 
pri osebnih temeljnih potrebah na licu mesta (toaleta, 
pomoč pri hranjenju), pomoč v stanovanju uporabnika; 
spremstvo in pomoč na športno-rekreativnih programih 
(plavanje, jahanje, fitnes). Ti programi potekajo večinoma 
po vnaprej znanem urniku in so skupinski (1 do 3 
uporabniki). Vadba v fitnes centru poteka individualno 
na željo posameznika (naša osebna asistentka nudi 

pomoč pri vadbi in pri ravnanju s fitnes napravami). 
Nadalje, naši uporabniki koristijo osebno asistenco kot 
spremstvo in pomoč na kulturno-športnih prireditvah, 
saj pri tem potrebujejo fizično pomoč za lažje 
spremljanje kot tudi obvladovanje gneče in vse drugo 
(pomoč v toaleti, hranjenju,…) Vsakodnevno osebni 
asistenti nudijo spremstvo in pomoč pri vsakodnevnih 
opravkih, kot je obisk zdravnika, pomoč pri urejanju 
birokratskih zadevah (banka, občina, upravna enota 
itd.). 
Pri oblikovanju našega programa osebne asistence 
pa se vseskozi zgledujemo tudi po primerih dobrih 
praks, kot si tudi prizadevamo za sprejetje enotnega 
Zakona o osebni asistenci in dolgotrajni oskrbi. Vsa 
društva, ki zaznavamo in prepoznamo potrebo po 
neodvisnem in samostojnem življenju posameznika 
v sodobnem svetu, ne glede na telesno ali duševno 
okvaro, pa se neformalno združujemo tudi v MDI 
(Mreža za deinstitucionalizacijo), ki  organizira posvete, 
konference in mentorstvo za vse, ki program osebne 
asistence izvajamo. Na teh posvetih kot izvajalci in 
koordinatorji izmenjujemo svoja mnenja, pretehtujemo 
dileme in iščemo rešitve, najboljše za uporabnika. 
Hkrati si vsi želimo, da osebna asistenca postane 
kvalitetna storitev v skupnosti. Zavedamo se, da ima 
vsak posameznik z invalidnostjo pravico do osebne 
asistence v takšnem obsegu, ki mu ustreza. Nekdo 
potrebuje osebnega asistenta za fizično pomoč in 
pomoč pri osebni higieni ter komuniciranju, spet 
drugi pa osebno asistenco bolj potrebuje v obliki 
zagovorništva in vrstniškega svetovanja. Zagovorništvo 
pomeni varovanje pravic, interesov in integritete ljudi 
s težavami v duševnem zdravju, vrstniško svetovanje 
pa je metoda aktivnega poslušanja, kjer uporabnik s 
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podporo  druge osebe (ki ima podobne življenjske 
izkušnje; je sama oseba z invalidnostjo) poišče 
zase ustrezne rešitve v situacijah, ki so njemu 
trenutno nerešljive. 
Osnutek Zakona o osebni asistenci predvideva 
upravičence, ki potrebujejo najmanj 20 ur pomoči/
teden, s čimer se ne strinjamo. V našem društvu 
imamo uporabnike, ki program osebne asistence 
koristijo le skupinsko (obisk prireditev, predstav, 
dogodkov) ali potrebujejo zgolj prevoz enkrat na 
teden, kar pa ne izpolnjuje vstopnega praga za 
osebno asistenco, kot je zakonsko predvidevana. 
Skrbi nas, da bo tudi področje Zakona o 
dolgotrajni oskrbi zaradi preobsežnega delovanja 
izpustil uporabnike, ki svojo pomoč potrebujejo 
v manjši meri oziroma jo potrebujejo bolj v obliki 
storitev zagovorništva ali vrstniškega svetovanja.  
V letu 2015 še naprej aktivno izvajamo programe 
društva, kot so plavanje in jahanje s pomočjo 
usposobljenih strokovnjakov (fizioterapevtov 
in hipoterapevtov), začeli pa smo tudi izvajati 
tečaj plesa na invalidskih vozičkih s hodečim 
soplesalcem, kjer se sedem plesnih parov vihti v 
ritmih standardnih in latinsko-ameriških plesov 
pod vodstvom mednarodno uspešnega plesnega 
para Barbare Šamperl in Klemna Pirmana, 
izvajamo pa tudi bralne urice v pobreški enoti 
Mariborske knjižnice, kamor zahajamo z uporabniki 
VDC Sonček z namenom vzpodbuditi željo po 
branju in poslušanju. Klepeti v knjižnici so zelo 
pestri, saj nas knjižničarki ga. Rosvita in ga. Milica 
seznanjata z etnološkim izročilom na Slovenskem 
glede na prihajajoči praznik (npr. velika noč).
Naša dobrodelna trgovina Sonček na Vetrinjski 
ulici 11 se lahko pohvali z dobro obiskanostjo. 
Opaziti je, da so ljudje v večji meri seznanjeni z 
načeli dobrodelne trgovine, uspešno vključujemo v 
prodajo nove prostovoljce, nekateri kupci se k nam 
redno vračajo. Trgovina je postala na neki način 
prijeten kotiček za druženje naših uporabnikov, 
možnost za druženje z mimoidočimi in v prostorih 
prav tako potekajo mesečna bralna srečanja, ki jih 
vodi Vasiljka Prosnik.  
Za mlajše člane in mladostnike ter njihove 
starše pa je najbolj pomembno in koristno, 
da se imajo možnost vsakoletno vključevati v 
Zdravstveno-terapevtske kolonije, kjer so deležni 
strnjenih nevrofizioterapevstkih obravnav, učenja 
in pridobivanja življenjskih izkušenj s strani 
naših strokovnih in honorarnih sodelavcev. 
Izvajamo samostojne kolonije starejših otrok 
in mladostnikov, v kateri ima vsak udeleženec 
svojega spremljevalca, nasprotno pa za mlajše 
in za vrtčevske otroke organiziramo kolonije 
skupaj s starši. Izvedli smo tudi vikend varstvo 
za 8 otrok oziroma mladostnikov, ki je bil deležen 
pozitivnega odziva ker nudi staršem možnost 
kratkotrajne razbremenitve. Želimo si, da bi 
tovrsten poskus postal naš trajni program, preko 
katerega želimo prenesti primer dobre prakse iz 
tujine, kjer je tovrstna storitev v razviti tujini že 

nekaj uveljavljenega, za izvajanje bi potrebovali dodatna 
finančna sredstva.
V svojih programih se nenehno trudimo, da nudimo 
podporo celotni družini, ki ima gibalno in/ali duševno 
oviranega člana; pri uspešnem socialnem vključevanju 
v vsakdanje okolje je pomemben vsak družinski član. 
Družina kot taka mora biti še naprej povezana in živeti 
kvalitetno družinsko življenje, ne glede na prisotnost 
člana z oviranostjo.
Naša uspešna gledališka skupina Sonček, ki deluje 
znotraj Varstveno - delovnega centra na Pobrežju 
bo letos gostovala s predstavo Razstava src v Bosni 
in Hercegovini na povabilo društva iz Zenice »Forum 
građana Zenice«. Naši igralci so sami sprejeli poseben 
izziv in pripravljajo predstavo v hrvaškem jeziku, ki jo je 
za te potrebe prevedel priznan hrvaški književnik Luko 
Paljetak. 
Vsi člani skupaj pa se radi poveselimo in sprostimo 
na naših skupinskih srečanjih, novoletnih večerih in 
izletih. V letu 2015 smo se podali na zanimivo ekskurzijo 
v sosednjo Krapino v muzej pračloveka, obiskali 
pa smo tudi etnografski muzej v Rogatcu. S svojo 
prisotnostjo želimo poudariti, da smo enakovredni člani 
v vsakodnevnem okolju, le da pri uresničevanju le-tega 
potrebujemo določeno mero posluha in pomoči.
Naše društvo Sonček-Mariborsko društvo za cerebralno 
paralizo letos vstopa že v 33. leto delovanja. Veliko je bilo 
narejenega, veliko je že premaganih stereotipov o gibalni 
in duševni oviranosti, a to ne pomeni razloga, da bi se 
ustavili; Sončki sijemo za vas in za nas še naprej!

Na Zdravstvenih-terapevtskih kolonijah skušamo naše 
mladostnike vključiti enakovredno v povsem običajne aktivnosti

Skupinska slika izpred etnografskega muzeja Rogatec; ekskurzije 
se je udeležilo 80 članov

SONČEK – mariborsko društvo za cerebralno paralizo Združenje multiple skleroze Slovenije, podružnica Maribor

Avtorica: Marta Grobovšek
Fotografije: Adolf Ričnik

Avtorica: Slavica Jaušovec, Inkont 
Fotografije: arhiv društva Inkont in društva Humanitarček

PRAZNOVALI SMO NA 
KRKI

MEDNARODNI DAN 
MULTIPLE SKLEROZE

V okviru mednarodnega dneva multiple skleroze so člani 
grosupeljske podružnice in njen predsednik Uroš Gros 
organizirali vseslovensko srečanje bolnikov z multiplo 
sklerozo. 
Zbrali smo se iz vseh krajev Slovenije, da bi srečali prijatelje 
in znance. Tisto sobotno dopoldne so zaznamovali dobra 
volja, objemi, vzkliki in sploh prešerno razpoloženje nas 
vseh. Redko se srečamo v takšnem številu, sedaj pa že nekaj 
let poteka organizirano srečanje ob našem dnevu. Kmalu 
po prihodu nas je pozdravil naš predsednik Lojze Ješelnik, 
potem pa še predstavnik lokalne skupnosti.
Kmalu so oder zasedli nastopajoči, ki so naše srečanje 
popestrili. Nastopili so člani mešanega pevskega zbora 
Krka, za njimi pa nam je s pesmijo nazdravil tenorist Miloš 
Genorio. 
Pevka Tina Kadunc nam je zapela pesem s festivala Ritem 
srca.  Vsi pa smo že nestrpno čakali na »zvezdo« dneva Nino 
Pušlar. Zapela nam je nekaj svojih uspešnic in pri tem smo ji 
pridno pomagali. Pesem je zazvenela v šotoru in zunaj njega. 
Prešerno vzdušje se je nadaljevalo tudi, ko je na oder stopil 
naš stari znanec Stane Vidmar. Popeljal nas je v njegova in 
naša mlada leta. 

Ansambel Povratniki pa je skrbel za vsesplošno dobro 
vzdušje še pozno v popoldan. 
Člani mariborske podružnice smo se odločili, da 
obiščemo tudi izvir dolenjske lepotice, reke Krke. Tik 
ob izviru je tudi znana Krška jama, iz katere ob visokih 
vodostajih bruha narasla podzemna voda. 
Ko smo se naužili tudi naravnih lepot, pa smo se 
odpravili na dolgo pot proti domu.
Želim z vsemi podeliti misel, ki me ves čas spremlja. 
Pomembna so takšna srečanja, nič pa ni tako 
pomembno, kot srečati stare prijatelje, jih pozdraviti, 
objeti in predvsem povedati, kakšno »vzpodbudno«. 
Vsi potrebujemo prijateljsko uho, ki razume  naše 
zmage, pa tudi naše stiske.

Kljub oranžni napovedi vremenoslovcev nas dež ni odvrnil od dobrodelne prireditve »Skupaj 
Z in ZA obolele z multiplo sklerozo«, ki jo je organiziralo Društvo za promocijo humanitarne 
dejavnosti Humanitarček in sponzorstvo Biogen Pharma. Namen dobrodelne prireditve 
pa je bil zbiranje sredstev za nakup medicinsko – tehničnih pripomočkov, namenjenih za 
rehabilitacijo bolnikov z multiplo sklerozo na nevrološkem oddelku UKC Maribor.

»SKUPAJ Z IN ZA 
OBOLELE Z MULTIPLO 
SKLEROZO«

Humanitarček je društvo, ki združuje člane, ki še vedno 
verjamejo v humanitarnost brez sebičnosti, brez prisvajanja. 
So društvo srčnih ljudi. Predsednica društva Nina Kozorog 
je zdravnica, specializantka nevrologije, vodja ambulante 
za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
programerka in bodoča doktorica matematike. Ljudi okrog 
sebe navdušuje za delo v skupno dobro. Je srce in duša 
društva Humanitarček, ki z na videz majhnimi dejanji dela 
velike stvari. To se je dokazalo tudi v soboto, 23. 05. 2015, 
ko je v deževnem vremenu med 10. in 14. uro pod njenim 
vodstvom Glavni trg v Mariboru preplavila oranžna barva. 

Poskrbela je, da so naša srca ogreli pevka, kitaristka in 
komponistka Ditka s spremljavo in glasbena skupina s 
tolkali.
Za 24ur.com je povedala »Dosegli smo zastavljeni cilj 
in Maribor preplavili z oranžnimi pentljicami ter tako 
marsikomu pojasnili, da ne, nismo se zmotili pri barvi pentlje 
... in ne, ne oglašujemo kampanje proti aidsu, ... temveč 
predstavljamo povsem drugo bolezen.«
Na prireditvi so se nam pridružili številni mimoidoči, ki 
so pomagali razgnati oblake in dež, med njimi tudi 
predstojnica nevrološkega oddelka UKC Maribor Tanja 
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Bolniki, svojci, 
podporniki, 
zdravniki 
nevrologi 
in drugo 
zdravstveno 
osebje smo 
bili mnenja, 
da se drugo 
leto ponovno 
srečamo.

Združenje vojnih invalidov 91

Avtor: Drago Koprčina
Fotografije: Drago Koprčina, STA.

ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91 - 
MED 4. IN 5. ŠTEVILKO 
SVETA INVALIDOV MOM.

V prvem predstavljanju Združenja 
vojnih invalidov 91 v 3. številki glasila 
Svet invalidov smo pisali o tem, kako 
je združenje organizirano in kdo 
smo člani združenja. Letos mineva 
štiriindvajset let od osamosvojitve. 
Za razliko od drugih veteranskih 
organizacij in združenj za negovanje 
vrednot teh in drugačnih dogodkov je 
živih med žrtvami osamosvojitvene 
vojne manj kot takoj po vojni. Toda 
tudi na tem področju bi nekateri po 
toliko letih želeli spreminjati številke 
in zgodovino. To je zahtevna naloga, 
na roko pa ne gredo niti zakoni narave. 
Od stošestdesetih oseb, šestdesetih 
svojcev padlih in umrlih in stotih vojnih 
ter civilnih invalidov vojne jih je v teh 
letih že veliko umrlo.
Toda kljub sorazmerno majhnemu 
številu žrtev osamosvojitvene vojne 
država še ni uspela urediti vseh odprtih 
zadev na različnih področjih. Sama 
beseda življenje pove, da se pri vsakem 
od nas to spreminja iz trenutka v 
trenutek, iz ure v uro, iz dneva v dan, iz 
leta v leto! Tako kot ta trditev zagotovo 
velja tudi ugotovitev, da v vseh teh 
letih tudi nobena politična garnitura 
ni zmogla zbrati dovolj volje, poguma 
in moči,  da bi uredila vse, za kar se 
je zavezala s sprejetjem zakonov v 
devetdesetih letih. 
Najvišji predstavniki države so bili vsa 
ta leta deležni opozoril o še odprtih 
vprašanjih glede pravic vojnih invalidov 
in svojcev padlih. V zadnjem času je 
zaznati s strani Urada predsednika 
vlade kot tudi Urada predsednika 
republike odločitev, da se do 25. 
obletnice osamosvojitve, ki bo junija 
2016, poskuša urediti odprta vprašanja 
tako na področju socialne zaščite vojnih 
invalidov kot tudi svojcev padlih in 
umrlih. Predstavniki našega združenja 
so aktivno vključeni v postopek 
oblikovanja takega okolja v okviru dela 
uradov predsednika republike in vlade, 
Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Sveta za 
invalide RS, FIHO, NSIOS itd.

Sprememba Zakona o vojnih 
invalidih (ZVojl-D)
Od izdaje zadnje številke Sveta invalidov 
se lahko pohvalimo tudi z uspehi pri 
našem delu. O tem bi nekaj zapisali 
v nadaljevanju. Eden od teh je tudi 
sodelovanje v fazi preoblikovanja 
Zakona o vojnih invalidih.
14. marca 2014 je bil po številnih 
zapletih v Državnem zboru RS sprejet 
Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih 
invalidih. S spremembo 1. člena zakona 
so se spremenili pogoji za uveljavitev 
pravice do družinske invalidnine po 
padlih borcih, ki so izgubili življenje pri 
opravljanju vojaških dolžnosti ali drugih 
dolžnostih za cilje obrambe in varnosti 
Republike Slovenije v vojaški agresiji 
na Republiko Slovenijo. S spremembo 
zakona so se spremenili pogoji za 
pravico do družinske invalidnine, ki 
je predvsem pomembna za vdove 
padlih, saj je odpravila izpolnjevanje 
starostnega pogoja. 

Martinovanje v Mariboru
Razen delovanja na področju zaščite 
obeh že imenovanih skupin vidimo 
pomembno vlogo združenja tudi v 
integraciji na vseh družbenih področjih. 
Eden od načinov je tudi organizacija 
rednih spomladanskih in jesenskih 
srečanj članov združenja in njihovih 
svojcev, ki se povečini v združenje 
vključujejo kot podporni člani. 
Tako smo člani združenja iz Maribora 
prevzeli organizacijo 
lanskega 
martinovanja v 
»najbolj vinskem 
mestu v Sloveniji«. 
Ker so datumi 
po Pratiki zelo 
pomembna zadeva, 
smo se zbrali prav 
na sv. Martina dan.  
»Vladar zemlje 
in neba« ta dan 
ni bil prav dobre 
volje, toda ni nam 
mogel do živega. 
Naš program smo 

izpeljali v celoti in skoraj po urniku, le na 
kosilo smo malo zamudili.
Kot se za branitelje severne meje 
spodobi, smo goste pričakali na Trgu 
svobode, pri Spomeniku NOB, ob 
skulpturi iz brona, ki jo je leta 1975 
izdelal akademski kipar Slavko Tihec in 
predstavlja spomin, tradicijo in simbol 
mesta Maribora. Po prvem slikanju in 
dobrih Brunčkovih kmečkih »kajlah« in 
kozarcih mošta »pod streho« v bližnjem 
Mestnem grilu smo »zasedli« našega 
Jurčka. V kislem vremenu je bilo to zelo 
prijazno zatočišče. Krožna vožnja po 
mestu v njegovem varnem okrilju ni bila 
poučna le za naše člane z drugih koncev 
domovine, veliko novega smo izvedeli 
tudi domačini. Pri spominski plošči 
mariborskim žrtvam osamosvojitvene 
vojne ob Ljubljanski ulici smo se 
spomnili umrlih in padlih v majskih in 
junijskih dogodkih leta 1991. Brez ogleda  
»Vinagove« vinske kleti« ob takšnem 
datumu seveda ne gre. Ogled kleti kljub 
prijaznosti gostiteljev seveda ni bil tako 
bogat in doživet kot v starih dobrih 
časih, ko so bili sodi ob Martinu polni. 
Razsežnost kleti pod samim mestnim 
jedrom pa je vse presenetila. Po ogledu 
kleti je bil na vrsti »obhod« mesta, 
mestnih znamenitosti in seznanitev 
z anekdotami iz bogate zgodovine 
mestnega življenja. Miro Breg, ki nas je 
vodil, ve o mestu veliko in pripoveduje 
tako zanimivo, da bi lahko zamudili  ne le 
na kosilo, tudi na večerjo. Od Stare trte 
na Lentu do Meranovega, kjer so nas že 
čakali s kosilom v dvorcu nadvojvode 
Janeza Habsburško – Lotarinškega smo 
zato morali kar pohiteti. Po kosilu in 
druženju smo obiskali še muzej dvorca, 
kjer smo izvedeli še veliko o začetkih 
vinogradništva na  Štajerskem. Lepo 
srečanje smo, kot se za nas Štajerce 
na Martinovo spodobi, pa zaključili v 
kleti dvorca z degustacijo vin Fakultete 
za kmetijstvo in biosistemske vode 
Univerze v Mariboru. 

Marjan Mauko, vojni invalid, pripadnik UNZ je spregovoril  
o usodnih dogodkih v maju in juniju lata 1991. (foto DK)

Hojs Fabjan.
Na stojnicah smo 

s pomočjo publicistične 
dejavnosti in informiranja 
ozaveščali o bolezni MS. Z 
nakupom majic, srečk, prodajo 
slik in ročnih izdelkov, ki so 
jih ustvarili člani društev, 
pa smo zbirali sredstva za 
nakup medicinsko – tehničnih 
pripomočkov, namenjenih 
za rehabilitacijo obolelih 
za multiplo sklerozo na 
nevrološkem oddelku UKC 
Maribor.

Predstavitev stojnic
Najbolj zanimiva stojnica je bila 
stojnica »Medicinska ekipa«, 
kjer so se obiskovalci lahko 
pogovarjali z nevrologinjo Lidijo 
Žitnik, dr. med., med. sestro 
mag. Olgo Žunkovič in Melito 
Kokol, ki se ukvarjajo z bolniki, 
obolelimi za multiplo sklerozo. 
V prijetnem in sproščenem 
vzdušju so jim zastavljali 
številna vprašanja. Članice »Medicinske ekipe« pa so na 
stojnici mimoidočim delile brošure, zdravstvene revije in 
knjige. 
Naslednja stojnica je bila »Fizioterapija«, kjer je Matej 
Koprivnik s svojimi študenti fizioterapije, ki pridobijo 
potrebno znanje iz anatomije, fizioterapije, klinične medicine 
in drugih potrebnih predmetov na Raziskovalni ustanovi 
Alma Mater Europaea – ECM, pomagal pojasniti pomen 
terapije za osebe, obolele z MS. Midva sva se pogovarjala o 
tehničnih pripomočkih, namenjenih za našo rehabilitacijo 
na nevrološkem oddelku UKC Maribor. Resnično zelo 
potrebujemo pripomočke, s katerimi lahko izboljšamo svoje 
zdravstveno stanje. 
Prisotni na stojnici »Društvo študentov invalidov Slovenije« so 
mi povedale, da je DŠIS ustanovljen z namenom zagovarjanja 
interesov in posebnih potreb študentov invalidov, ki 
prispevajo k izboljšanju na področju izobraževanja, bivanja 
in zaposlovanja študentov invalidov. V društvo so včlanjeni 
študentje z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti, med 
njimi tudi oboleli za MS. 
Na stojnici društva »Inkont« 
je bil letak z napisom Ali MS 
povzroča težave s sečnim 
mehurjem? Prisotni so povedali, 
da vsak izmed nas doživlja 
nenadzorovano uhajanje vode 
drugače. Svojih težav, četudi 
nam voda uhaja samo po 
kapljicah, se sramujemo, jih 
prikrivamo pred svojci, okolico, 
tudi pred zdravstvenimi delavci. 
To je pogosta, zelo neprijetna 
nadloga. Poslanstvo društva 

je, da s pomočjo zloženke, 
letakov, plakatov in spletne 
strani informira in ozavešča 
širšo javnost o tej stigmi. 
V društvo so včlanjene 
tudi osebe, obolele za MS, 
ki imajo pogosto težave z 
urgentno inkontinenco in 
zastojem urina. 
Na stojnici društva 
»Inkont«je strokovna delavka 
iz podjetja Simps'S svetovala 
o uporabi pripomočkov pri 
uhajanju urina.
V duhu in želji po 
prispevanju k dobremu je 
društvo »Humanitarček« 
pripravilo dobrodelni bazar, 
kjer se je prodajalo od 
doma narejenih izdelkov do 
dežnikov… 
LacMar – na stojnici so 
degustirali kobilje mleko, 
ki je znano po pozitivnem 
učinku na človeka. Z 
uživanjem si uravnovesimo 
delovanje imunskega 
sistema in to vodi v boljšo 
kakovost življenja. 
Mariborska podružnica 
ZMSS je za dobrodelni 
bazar pripravila izdelke, ki 
so nastajali pod pridnimi 
rokami Snježane. Na 
stojnici so članice društva 
mimoidočim delile letake in 
brošure o multipli sklerozi 
Na stojnici »Zdrav splet« 
so za multiplo sklerozo 
priporočali elektroterapijo 
s HiTop. Pri tej terapiji je 
možno hkrati stimulirati 
živce in mišice. 
Stojnica »Karitas« - pomoč 
organizatorju. 
V prostorih Alma Mater 
Euroapaea se je odvijala 
dražba slik.
Organizatorji so povedali, da 
je bilo na prireditvi zbranih 
dovolj sredstev za nakup 
štirih električnih vozičkov, 
šest visokih in deset nizkih 
hodulj.
Program je povezoval 
moderator Radia Center 
Sebastijan Matul, sam obolel 
za MS.
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Občni zbor združenja v Laškem
Zdravilišče Laško in Hotel Thermana sta za člane našega 
združenja prijazen kraj, z veselimi in prijaznimi ljudmi. To 
najbolj občutimo invalidi, ki smo deležni različnih uslug na 
zdravljenjih. Zaradi tega smo se številni tudi navezali na 
kraj. »Dogovorili« smo se, da je to mesto nekako v sredi 
naše domovine in da imamo do Laškega vsi približno enako 
daleč. Pomembno je tudi, da je povezan tako z železniško 
kot cestno povezavo. Letos februarja smo že drugič zapored 
imeli letni občni zbor združenja.
Leto 2015 je bilo spet volilno leto. Naše združenje je 
številčno majho, zato v samem vodstvu ni bilo pričakovati 
prav velikih sprememb, tudi člani smo bili zadovoljni z 
dosedanjim delom. Pa vendar je prišlo do zamenjave - na 
mestu predsednika združenja. V novem volilnem obdobju 
smo sklenili, da bo sedemčlanskemu upravnemu odboru 
predsedoval Jože Romšak iz Podljubelja pri Tržiču, 
podpredsednik združenja pa bo še naprej Drago Koprčina iz 
Maribora. 
Po zboru članov je bilo na vrsti druženje s kosilom, na koncu 
pa še obisk kopališča.

Sprejem svojcev padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti in dnevu 
državnosti
Člani Združenja 91 smo se ob Dnevu samostojnosti in 
enotnosti v decembru 2014 udeležili sprejema, ki ga je 
organiziral predsednik vlade dr. Miro Cerar.  Srečanja sta 
se poleg članov vlade udeležila tudi predsednik Republike 
Slovenije g. Borut Pahor in bivši predsednik g. Milan Kučan 
ter številni drugi ugledni gosti.
Junija letos ob dnevu državnosti je sprejem organiziral 
predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor. Ob robu 
sprejema so bili opravljeni številni razgovori, ki so pripeljali 
do konstruktivne vloge našega združenja pri reševanju 
odprtih vprašanj na področju življenja in organiziranja vojnih 
invalidov in svojcev padlih. 
V okviru praznovanja smo se člani združenja udeležili tudi 
državne proslave na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Julijsko srečanje – obisk letališča Jožeta Pučnika na 
Brniku in protokolarnega posestva Brdo pri Kranju
Letališče Jožeta Pučnika je dobilo to ime šele 9. julija 2007. 
Jože Pučnik je bil v času prejšnjega režima preganjan. 
Po zaporu in odvzemu diplome je ponovno študiral v ZR 
Nemčiji. V času pred političnimi spremembami pa se je vrnil 
v domovino in prevzel mesto vodje opozicije. Zato ga danes 
imamo za enega od idejnih vodij slovenske osamosvojitve. 
Pred tem se je imenovalo Letališče Brnik. Odprto je bilo 24. 
decembra 1964. 
V našem Združenju 91 temu kraju posvečamo  
posebno pozornost zaradi tragičnih dogodkov v času 
osamosvojitvene vojne leta 1991 na Gorenjskem, ko so 
bili 28. junija 1991 od pripadnikov JLA ubiti avstrijska vojna 
dopisnika Norbert Werner in Nikolas Vogel ter pripadnik 
Teritorialne obrambe Slovenije Peter Petrič. 37 let star je 
zapustil ženo in tri otroke.
Po obisku spomenika padlim smo obiskali posestvo Brdo, 
kjer smo se seznanili z več kot 500-letno zgodovino (1446). 
Od leta 1753 do 1928. leta je imela posestvo družina Zois. 
Pred vojno je posestvo kupila jugoslovanska kraljeva družina 
Karađorđević in je postalo eno najlepših posesti v Kraljevini 
Jugoslaviji. Leta 1947 po nacionalizaciji preide v last SFRJ 
kot rezidenca Josipa Broza Tita. Po njegovi smrt grad in 
posestvo preideta v last Republike Slovenije.
Po ogledu objektov in sprehodu v krasnem okolju posestva 
smo srečanje zaključili z družabnim druženjem na Kokri pri 
Kranju.  
Jesenski izlet na Dolenjsko
Srečanja in izleti našega združenja predstavljajo v prvi 
vrsti logistični projekt. Raztreseni po vsej Sloveniji se 
moramo najprej zbrati na izhodišču in tam se komaj začne 
naše druženje. Letos smo imeli v načrtu obisk Dolenjske 
in Bele krajine, na koncu smo bili večji del le na Spodnjem 
Štajerskem in malo na Dolenjskem.
Zbirališče je bilo na gradu Rajhenburg, ki kraljuje pri 
Brestanici na skalnem pomolu nad reko Savo že od 9. 
stoletja. Po malici nas je čakal ogled lepo obnovljenega 

gradu z bogato zgodovino in svojevrstno arhitekturo, muzeja 
z zbirkami iz različnih obdobij in galerije. V okviru zbirke o 
Slovenskih izgnancih med leti 1941-1945 smo gledali tudi 
kratek zgodovinski igrani film.
Po ogledu gradu nas je pot vodila mimo Čateža do Rigonce 
ob sami meji z Republiko Hrvaško. Rigonca je kraj, kjer je bil 
27. junija 1991 ubit pripadnik Teritorialne obrambe RS Jernej 
Molan. To je uradno prva žrtev pri obrambi domovine leta 
1991.  Ob spominskem obeležju smo se srečali s sorodniki 
padlega Molana, vodjo enote Zvonetom Maroltom, ki je 
izvedla napad na tankovsko kolono in veterani vojne za 
Slovenijo iz Semiča v Beli krajini. Po lepem srečanju smo 
zasedli svoja mesta v najstarejši gostilni v Posavju, v Gostilni 
Krulc v Mostecu, kjer skrbijo za popotnike že od leta 1529. 
Menda je v njo zahajal tudi Matija Gubec.
Od Mosteca do Kostanjevice na Krki ni daleč. Naš cilj je bil 
ogled cistercijanskega samostana, ki so ga začeli graditi 
že daljnega leta 1234. Okolico samostana krasijo številne 
skulpture iz lesa, ki so bile ustvarjene v okviru forme vive 
v 2. polovici 20. Stoletja. Samostan Kostanjevica na Krki 
je zelo znan tudi zaradi velike in bogate galerije Božidarja 
Jakca, ki se lahko pohvali z zbirkami številnih slovenskih 
najuglednejših slikarjev in kiparjev. 
Za konec je bil na vrsti še ogled Kartuzije Pleterje. Ker je šel 
dan h kraju, smo morali to opraviti bolj na hitro. No, duška 
smo si dali v prodajalni kartuzije, kjer smo opravili različne 
nakupe čajev in zdravil, najbolj pa je šlo v promet pletersko 
sadje. 
Bil je lep in kulturno zelo bogat izlet, toda za vse izjemno 
zanimiv. Škoda je, da nam je zmanjkalo časa.

Občni zbor Z91 v Laškem – Novi člani UO (foto DK)

Predsednik RS. Borut Pahor in podpredsednik Z91 
Drago Koprčina ob letošnjem sprejemu ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti (Foto STA)

Člani Z91 v dvorcu Brdo – Foto DK

Ob spominskem obeležju padlemu Jerneju Molanu smo 
skupaj s svojci položili cvetje in prižgali sveče.

Zmagovalna ekipa v vleki vrvi
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ŠPORTNO 
REKREATIVNO 
SREČANJE 
INVALIDOV 
MARIBORA 2015

Dne 11.9.2015 smo v sodelovanju s Svetom invalidov 
MOM organizirali 2. Športno rekreativno srečanje 
invalidov Maribora. 
Prijavljenih je bilo 13 društev, ki so vključena v Svet 
invalidov MOM.  Sodelujoči so se v velikem številu 
odzvali vabilu ter tako naredili to srečanje še 
veličastnejše. Pomerili smo se tudi v različnih športnih 
disciplinah, ki so tokrat imela šaljiv prizvok.  Pomerili 
smo se v vleki vrvi, metali smo pikado, igrali tarok 
in balinali. V velikem številu smo sodelovali tudi v 
tomboli, skratka, bili smo zelo aktivni. Zmagovalna 
ekipa v vleki vrvi je kot simbolično nagrado prejela 
sodček kakovostnega vina. 

S pomočjo donatorjev smo organizirali tudi bogat 
srečelov s čudovitimi dragocenimi nagradami. Ker 
pa na nobeni takšni prireditvi ne sme manjkati 
presenečenje, smo tokrat organizirali tombolo z 
bogatimi nagradami. Prvo nagrado nam je podarilo 
Turistično podjetje Relax v vrednosti nad 500 €. 
Prejemniki vseh treh nagrad pri tomboli so bili 
dobitkov zelo veseli. Samo srečanje je potekalo v 
prijetnem, prijateljskem ozračju, kar je bil tudi cilj 
organizatorja. Naša želja je bila, da se člani društev 
med seboj še bolj spoznajo ter s tem še bolj utrdijo 
prijateljske vezi in sodelovanje med društvi.  Srečanje 
je bilo medijsko zelo dobro podprto, tako da je bila 
javnost o dogodku zelo dobro obveščena.
Želimo, da bi bilo takšnih prireditev več, da se  čim 
več srečujemo in družimo člani različnih društev med 
seboj. 
Glede na dosedanji odziv članov društev si želimo, da 
postane ta prireditev tradicionalna. 
Vsem udeležencem se za aktivnost iskreno 
zahvaljujemo in vabimo na 3. Športno rekreativno 
srečanje naslednje leto!
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MPIS

BREZSKRBNOST
(Jakob Kavčič)

 
Prepevaj rad, da ostaneš mlad.

Pevcev žalost se boji, 
jokajočih se drži.

 
Vesele pesmi
solze brišejo, 
lica rdečijo

in srca poživijo.
 

Prijetna glasba, 
lepa pesem in ljubezen iz srca

prevzame vsakega.
 

Ljubiti in peti, 
pa dolgo živeti, 
le kaj bi si mogel
še lepše želeti.


