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SPOROČEVALEC 
spletni časopis, ki ga pišejo slovenski invalidi  
za invalide in druge javnosti 

Leto: 6            20 let, 1996-2016 

 
št.: 46/2016 

Ljubljana, 06.09.2016 
 
 

PREDSEDNIK REPUBLIKE NAGRADIL ALENA KOBILICO 
Drago Perko 

Predsednik republike Borut Pahor je danes na OŠ Vide Pregarc podelil jabolko navdiha manekenu 
AlenuKobilici, priznani kuharici Ani Roš, nogometnemu sodniku Damirju Skomini in podjetnici Urški 
Sršen. Njihovi izjemni dosežki presegajo povprečnost, navdihujejo zlasti mlade ljudi in delajo našo 
družbo v celoti boljšo, je dejal Pahor. 

 

Navdih za vse nas 

Pahor se je zahvalil ravnateljici Osnovne šole (OŠ) Vide Pregarc, da je sprejela njegovo prošnjo, da 
enkrat za spremembo prav ob začetku šolskega leta te nagrade, ki jih sicer podeljuje v dvorani 
predsedniške palače, podeli v prostorih osnovne šole. 

“Tukaj imate danes privilegij videti štiri izjemne osebnosti, ki pomenijo navdih za vse nas, zlasti za vas. 
Bodite pogumni, samozavestni, stremite za priložnostmi, imejte sanje in cilje, hkrati bodite dobri in 
pošteni ljudje,” je učencem svetoval Pahor. Zaželel jim je, da se imajo v šoli lepo, ravnateljici Katji 
Arzenšek Konjajevi pa je podaril slovensko (svileno) zastavo. 

Vidim cilj 

Kobilico smo najprej poznali kot svetovno priznanega manekena, danes občudujemo njegovo duhovno 
moč, trdnost, srčnost in delo, ki ga opravlja kot mentor in ambasador otrok s posebnimi potrebami. Po 
tistem, ko je leta 2008 ostal brez vida, je ustanovil center z imenom Vidim cilj. Kobilica ima pogum, 
voljo, pa tudi sposobnost, da vedno naredi najboljše in da premika meje, so zapisali v utemeljitvi. 

http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2016/09/Alen-Kobilica.jpg
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“Ni hudo, če ne vidiš. Hudo je, če nimaš vizije in želje po življenju,” je dejal Kobilica, ki ga je življenje 
postavilo pred mnoge preizkušnje. Za uspeh v življenju ni nobenih pravil, pomembno sta znanje in 
vztrajnost, je dejal Kobilica in mladim položil na srce, da nikoli ne obupajo in vztrajajo do konca. Alen 
je uspešen paratriatlonec. 

 

»OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI« 
Dr. Jasna Murgel 

 

                              Foto: vir google 

Poslanka SMC dr. Jasna Murgel bom septembra in oktobra na okroglih mizah po regijskih središčih 

skupaj s strokovnjaki in nevladnimi organizacijami predstavljala predlog zakonske rešitve za čim bolj 

kvalitetno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami, ki ga je konec junija podprlo 68 poslank in 

poslancev. Namen predloga je obstoječe pomoči v Sloveniji povezati v enoten sistem, pri čemer se 

osredotoča na družino kot celoto in ne le na otroka.  

Prvo omizje bo potekalo v četrtek, 8. septembra ob 19. uri v ljubljanskem Maxi klubu. 

Okroglo mizo bom povezovala poslanka dr. Jasna Murgel, gosti pa bodo: 

- dr. Katja Vadnal, Zveza Sožitje, 

- Lojze Tomaževič, Zveza Sonček, 

- dr. Bojana Globačnik, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Zveza prijateljev mladine 

Slovenije, 

- Tone Dolčič, Urad varuha človekovih pravic, 

- Alen Kofol, nacionalni koordinator evropske agencije za izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami in inkluzivno izobraževanje, 

- dr. Erna Žgur, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 

- dr. Maja Jekovec Vrhovšek, razvojna ambulanta Pediatrične klinike UKC Ljubljana 

Vabljeni tudi vaši družinski člani in prijatelji! 

Sledijo omizja 12. septembra v Univerzitetni knjižnici v Mariboru, predvidoma 29. septembra v Kopru, 

5. oktobra v Novem mestu in konec oktobra na Gorenjskem.   
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MATI TEREZIJA IZPOD ROK NAŠEGA SLIKARJA 
Gregor Kunej 

 

 
                    Mitja Grum                            Foto: Gregor Kunej 
 
Ko je papež Frančišek v nedeljo dopoldan razglasil mati Terezijo iz Kalkute za svetnico, so v župnijski 
cerkvi Svetega Duha na Velikem Trnu pri Krškem predstavili tudi sliko sv. Matere Terezije iz Kalkute, ki 
jo je narisal naš član in slikar Mitja Grum. Mitja Grum je za to cerkev že naredil sliki sv. Janeza Pavla I I. 
in bl. Lojzeta Grozdeta, tako da je zdaj v cerkvi triptih vseh treh svetnikov. Triptih je postal oltar 
priprošnjikov v pripravi na župnijski misijon in duhovno prenovo, na katero se župnija pripravlja ob 225. 
letnici ustanovitve župnije, ki jo bomo obhajali leta 2018. 
Slikarski dar Mitje Gruma in tudi njegova osebnost veliko prispevata k življenju farnega občestva. 

 

GLUHI ALEŠ PEPERKO BO SODELOVAL V RADIJSKI ODDAJI 

Sanela Fazlić 
 

V sredo bomo posneli s pomočjo tolmača radijsko oddajo na Radiu Celje, kjer bo sodeloval predsednik 

Medobčinskega društva Gluhih in naglušnih iz Celja Aleš Peperko. Takšne oddaje so redkost tudi v 

evropskem medijskem prostoru. Prvo tako oddajo pri nas pa je že 13.decembra 1996 pri nas prvič 

posnel Borut Pogačnik s takratno predsednico skupščine gluhih in naglušnih Meri Mőderndorfer, kjer 

je tolmačil njen sin, zdajšnji poslanec Državnega zbora RS Jani Mőderndorfer. Oddaja je bila predvajana 

na takratnem Radiu Posavski val v sklopu rednih oddaj za invalide pod naslovom Potrebno je vedeti, ki 

jih je že takrat, pred 20. leti, organiziral B. Pogačnik. Gospa Meri Mőderndorfer je namreč takrat želela, 

da nekdo tolmači, kjer je sicer izjemno lepo govorila in morda ljudje ne bi verjeli, da je sploh gluha, kot 

je to povedala takrat našemu uredniku na poti iz Ljubljane do Brežic.  

Kdaj bo oddaja predvajana, pa vas bomo še podrobno obvestili. 
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V RIU ZAPLAPOLALA SLOVENSKA ZASTAVA, FABČIČ NA DOPING TEST 
Drago Perko 

 

Rio de Janiero je imel le dva tedna predaha na poletnem športnem festivalu. Po slovesu olimpijcev se 
mesto že pripravlja na igre športnikov invalidov, paraolimpijci jih bodo s slavnostnim odprtjem začeli 
7. septembra, vse bolj polna pa je tudi paraolimpijska vas. 

V nedeljo so v paraolimpijski vasi na manjši slovesnosti dvignili zastavo Slovenije. Gre za tradicionalen 
ceremonialni uvod v življenje članov reprezentance v paraolimpijski vasi, kjer bodo športniki z vsega 
sveta (v Riu pričakujejo delegacije 162 držav) veliko časa preživljali vse do konca iger 18. septembra. 

Dvig zastave, ob slovenski so bile “v paketu” za slovesnost izbrane še ekipe Srednjeafriške republike, 
Dominikanske republike, Velike Britanije in Moldavije, so Brazilci pospremili še s krajšim kulturnim 
programom in nagovorom uradnih predstavnikov vasi. 

Dobre želje veleposlanika 

Slovenska zasedba na tem ceremonialnem začetku dogajanja v Riu je bila že v polni zasedbi, športnikom 
pa je dobre nastope na bližajočih se igrah zaželel tudi slovenski veleposlanik v Braziliji Alain Brian 
Bergant. 

Vodja slovenske reprezentance v Riu je mag. Branko Mihorko, ki je izpostavil, da so, v nasprotju s 
pričakovanji in strahovi, ki so se o Braziliji in domnevno negativnih plateh Ria širili med in pred 
olimpijskimi igrami, doživeli za zdaj skoraj popolno organizacijo. 

“Bojazni je bilo kar precej. A domačinom se je delala velika krivica. Kar je bilo treba popraviti, so 
popravili v uri ali dveh. Od mojih petih iger je bilo morda bolj urejeno le v Sydneyju. Vse je v redu, 
presenetljivo dobro,” je vtise o splošni pripravljenosti Brazilcev na paraolimpijske igre strnil Mihorko. 

Slovenci sicer med paraolimpijskimi igrami nimajo istih prostorov, kot so jih imeli slovenski olimpijci 
avgusta; nastanjeni so v sosednji stolpnici, so pa tudi oni uporabili prepoznavne zelene napise I feel 
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Slovenia, s katerimi na balkonih svojih stanovanjskih enot že od daleč opozarjajo, da je v petem in 15. 
nadstropju ene od številnih stolpnic nekoč olimpijske, zdaj pa paraolimpijske vasi, nastanjena 
slovenska ekipa. 

Dobra organizacija 

“Glede športnikov nismo pričakovali večjih težav. Za zdaj vse lepo teče, za zdaj imajo tudi avtobusi še 
spremstvo, kmalu naj bi spet deloval tudi poseben olimpijski pas. Pri prevozih je vse urejeno, nekaj težav 
imata s treningom na lokacijah, ki jim je bila dodeljena, le kolesar in maratonec. A tudi onadva se bosta 
premaknila na cesto, maratonec Sandi pa veliko časa preživi tudi na trenažerju,” je o pripravah 
športnikov in nekaterih manjših težavah dejal Mihorko. 

Športnike zdaj čaka še nekaj dni treningov in zadnjih priprav na igre, nekaj težav imata z organizacijo 
treningov le kolesar Primož Jeralič (začeti je moral na lokalnem rezervnem letališču in dobil opozorilo, 
da mora, če bo morda potrebno zaradi pristajanja letala, takoj zapustiti stezo …) in maratonec Sandi 
Novak, misli pa že uhajajo tudi na sredino slavnostno odprtje, ki bo pomenil uvod v pestro dogajanje v 
Riu. 

Brez Đurića 

Na njem zanesljivo ne bo plavalca Darka Đurića, ki ga že dan zatem čaka uvodni nastop v bazenu, o 
sodelovanju strelca Franca Pinterja, tudi njega čaka nastop že uvodni tekmovalni dan iger, pa se bodo 
v slovenski ekipi še odločili. 

 

So pa v slovenski ekipi že doživeli prvo izvedbo dopinškega testiranja izven tekmovanj, ko so 
neposredno po koncu slovesnosti ob dvigu zastave kontrolorji kajakaša Dejana Fabčiča pospremili na 
oddajo vzorca, še doda Slovenska tiskovna agencija. 

 

 

 

http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2016/09/0509_rio_02.jpg
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SPOMINI IZ BRIGITINEGA ALBUMA 

Marija Gradišar 

 

 

Olimpijske igre za invalide v New Yorku od 16. do 30. junija 1984 

 

Internacional games for the disabled 

Nassau country 

 

NEW YORK 

USA 

1984 
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Veselje ob prvi olimpijski medalji 

 

Sedemnajstletna Brigita Galičič iz Škofje Loke, je bila ena izmed sedemintridesetih invalidov, ki je 

zastopala barve Jugoslavije leta 1984 na olimpijskih igrah invalidov v ZDA. Športniki-invalidi so posegli 

po kar sedemindvajsetih odličjih, prvo odličje, bronasto medaljo, pa je priplavala prav Brigita Galičič. 

Kravl na 100 metrov je bila njena najboljša disciplina, ki ni prinesla veselje ob prvi olimpijski medalji 

samo Brigiti, ampak celotni reprezentanci YU, trenerju in plavalnemu selektorju na olimpijskih igrah 

Borisu Gorjancu, domačim in prijateljem. Najbolj vesela pa je bila Brigita, ki je zapisala, da so bili z 

medaljo vsi vloženi napori bogato poplačani.  

 

Plavalki, Brigita Galičič in 24-letna Melita Trojar iz Tolmina, sta leta 1984 prvič nastopili na svetovnih 

športnih igrah invalidov. Za cilj sta si postavili izboljšanje osebnih rekordov, ki so bili hkrati tudi državni. 

To, in še več, jima je tudi uspelo. Plavalki pa sta bili res med vsemi tekmovalci olimpijskih iger najbolj 

opazni, saj ju je spremljal velik medved Pančo s plavalnimi očali, sicer osebna Brigitina maskota.  

 

Kot zanimivost naj omenim še to, da je 37 športnikov na svetovnih športnih igrah invalidov spremljalo 

le pet trenerjev, zdravnik, predsednik in sekretar Zveze za šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije, 

spremstvo pa so imeli le slepi, ki ga nujno potrebujejo. Bilanca jugoslovanskih športnikov invalidov je 

bila odlična: 8 zlatih 9 srebrnih in 10 bronastih medalj, torej 37. invalidom 27 kolajn.  

 

Veliko črno-belih in barvnih fotografij ter časopisnih izrezkov olimpijskih iger je shranjenih v Brigitinem 
albumu, tudi osebna vizitka s posvetilom dragi Brigiti, ki ga je lastnoročno napisal predsednik Union for 
sports and recreation of disabled of Yugoslavia Milan Žeželj- President Colonel General, sicer desna 
roka takratnega predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. Dodala je tudi svojo igrivo fotografijo, ko je 
kot šestnajstletnica, postala republiška prvakinja Socialistične republike Slovenije v plavanju. 

 
Brigita je kot enoletno dekletce, po cepljenju, zbolela za otroško paralizo, ki je zaznamovala njeno 
življenje na tak ali drugačen način. Plavanje ji je veliko pomenilo. Ob olimpijski medalji je dejala, da je 
z njo dokazala, da lahko marsikaj doseže, če le hoče. V svojem življenju pa je tudi kasneje, kot Brigita 
Volc, hotela in dosegla še veliko več, postala je žena in mamica, le nenadoma in mnogo prezgodaj se 
je poslovila, sredi letošnjega avgusta, od svojih najdražjih, prijateljev in znancev.  
 
 
Brigitin album spominov je tako dragocen, kot je bilo dragoceno njeno življenje. Njeno prijateljstvo 
nam je bilo najlepše darilo, ki nam ga je zapustila ob vsej svoji veličini, dobri volji in predanosti. Vedela 
je, da obstaja za velike skrbi le  eno zdravilo – drobne, drobne radosti, ki jih je opazila na vsakem koraku 
svojega življenja, v družbi, naravi, morju … bila je skromna, prijazna in potrpežljiva… 
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SKUPINA IZ MOST JE BILA DEJAVNA TUDI V AVGUSTU 

 

Foto: Boštjan P. 
 
Kljub avgustovski vročini so bili uporabniki našega programa Veriga zelo zadovoljni s stalnimi srečanji, 
ki jih organiziramo za manj ali težko mobilne invalide. Ob takih srečanjih organiziramo tudi vrsto 
mentalnih iger in animiramo navzoče s simboličnimi nagradami za pravilne odgovore. Tovrstna oblika 
skupinskega dela veliko prispeva k ohranjanju mentalne kondicije. 
 

STARI STARŠI INVALIDNIH OTROK PODPRITE NAS 

                            Franci Donko 

 

Na pobudo »Gibanja za otroke in družine.si«, poteka v prvih dneh 

septembra, akcija zbiranja podpisov za spremembo zakona  o zakonski 

zvezi in  družinskih razmerjih, kamor bodo vpisani stari starši kot del 

razširjene družine, s tem pa bo priznano njihovo odlično mesto v družbi.  

Zato vas prosimo, če nam lahko v tem času zaupate svoj glas podpore, 

saj se tudi vam lahko zgodi, da vaši vnuki – invalidi lahko ostanejo brez 

svojih bioloških staršev in v takih primerih boste lahko po našem 

predlogu zakona tudi vi postali posvojitelji, kar do sedaj ni bilo mogoče. 

 

          Foto: BP 
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Z GOLD WING MOTORISTI PO NOTRANJSKI 

Jože Globokar 

 

 

Motoristi Gold Wing kluba Slovenije so paraplegikom in tetraplegikom s temi mogočnimi Hondimi 

motorji pripravili že kar nekaj nepozabnih izletov. Najprej so nas popeljali iz Pacuga v Lipico, na drugem 

izletu smo obiskali Branik na Krasu, na tretjem pa vojaški muzej v Pivki. Tokratni, četrti izlet pa sta 

»glavna« organizatorja kantavtor Samo Glavan in naš član Jani Trdina z Združenjem Goldwing 

Slovenije, Zvezo paraplegikov Slovenije in Zavodm Ars Viva, izlet pripravila po deželi kontrabanta. 

Kakšnih dvajset motoristov s predsednikom združenja Jožetom Planincem na čelu in približno tolikimi 

paraplegiki in tetraplegiki se je 3. septembra 2016 zbralo pred Zavodom Ars Viva v Podcerkvi v Loški 

dolini.  

Po predsednikovem pozdravnem nagovoru so naši izletniki s pomočjo voznikov sedli na motorje in 

karavana, ki sta jo na motorjih spremljala dva policista Slovenske vojske, je krenila do Bloške police. 

Pot jih je naprej vodila do naselja Volčje in njenega slikovitega jezera ter Lužarjevega klanca do Velikih 

Lašč. Tam so se usmerili proti Ribnici, pri Žlebiču zavili proti Sodražici in se preko Nove vasi po slabih 

dveh urah vrnili nazaj v Podcerkev.  

Nekateri naši člani pa so lahko izbrali tudi krajši izlet do zanimivega gradu Snežnik. 

Vsak izlet, ki nam ga pripravijo Gold Wing motoristi je nepozaben in po svoje zanimiv. Še posebej, ker 

je vožnja s temi udobnimi potovalnimi motorji lahko tudi polna adrenalina. Honda goldwing je motor, 

ki izstopa. S ceno, udobjem in detajli se lahko kosa z avtomobili. Po novem pa tudi z varnostjo in 

razkošjem. Je namreč prvi motor z vgrajenim airbagom in navigacijo. 

Po izletu smo se zadržali še na družabnem srečanju in strnili vtise. Prav vsi, ki so doživeli ta izlet so 

zatrjevali, da so bili občutki enkratni, nepozabni. Hvala vsem, ki ste nam omogočili to čudovito 

doživetje. 
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NLB WHEEL LIGA 2016-2017 
Jože Globokar 

 

 
 
V prostorih Zveze je 31. avgusta 2016 potekal delovni posvet o košarkarskem tekmovanju v regionalni 
NLB Wheel ligi. Na sestanku so bili predstavniki in vodje ekip, predsednik ZPS Dane Kastelic, delegat 
sodnikov Žarko Tomšič, delegat lige Milan Lukan in njegov pomočnik Mitja Dečman ter trener 
slovenske ekipe Gregor Vodenik. Posvet je vodil vodja lige Gregor Gračner.  
Predsednik Zveze Dane Kastelic je v pozdravnem nagovoru poudaril, da liga postaja vse zanimivejša in 
da jo bo ZPS tudi prihodnje podpirala. Omenil je še socialne programe Zveze ter športno dejavnost 
slovenskih paraplegikov in tetraplegikov. Ob tem je pripomnil, da je med paraolimpijsko odpravo kar 
polovica naših športnikov. Poudaril je še, da so za izvedbo tako obsežnega tekmovanja zelo pomembni 
sponzorji, nato pa vsem zaželel veliko delovnega elana in dobrih rezultatov. 
O poteku tekmovanja lige v pretekli sezoni so udeležence posveta seznanili: delegat sodnikov Žarko 
Tomšič, delegat lige Milan Lukan in Gregor Gračner. Navedli so nekaj pomanjkljivosti, ki jih bodo v 
letošnji sezoni odpravili. Manjše napake so omenili tudi organizatorji posamičnih kol. Vodja lige Gregor 
Gračner meni, da je bila pretekla sezona uspešna, za promocijo košarke na vozičkih pa tudi izredno 
pomembna. 
V nadaljevanju delovnega sestanka so udeleženci potrdili finančno poročilo, nato pa sprejeli okvirni 
urnik tekem in organizatorje posamičnih krogov. 
Dogovorili so se tudi o nakupu nove športne opreme za vse tekmovalce in določili znesek kotizacije. 
Organizator predvideva, da bodo v letošnji sezoni v dveh skupinah in dvokrožnem sistemu tekmovale: 
Skupina A - KIK Zmaj in KIK Una Sana (Bosna in Hercegovina), KKI Zagreb (Hrvaška), KKK Singidunum 
(Srbija). Skupina B - Castelvecchio (Italija), ZŠIS-POK (Slovenija), RSV Kärnten (Avstrija), KKI Vrbas 
(Bosna in Hercegovina). Prvi krog bodo ekipe odigrale novembra. 
Tudi deveta sezona največjega košarkarskega ligaškega tekmovanja v regijah Alpe-Jadran-Donava bo 
potekala v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije in generalnim pokroviteljstvom Nove ljubljanske 
banke (prispevala bo dva košarkarska vozička, drese in majice). Za promocijo bo poskrbela Kosarka.si, 
za koordinacijo tekmovanja pa vodja lige Gregor Gračner.  

 
Sporočevalec izdaja:  
Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhartova 3a, p.p. 2539, 1109 Ljubljana 
Glavni in odgovorni urednik: Borut S. Pogačnik 
Telefon: 041/381-679 
e-naslov: info@zifs.si 
Izhaja: brezplačno 
Naročila za vnos v adremo sporočajte na elektronski naslov od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. 


