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za invalide in druge javnosti 
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SPREJEM PARAOLIMPIJCEV 
Drago Perko 

 

 
                                       Franček Gorazd Tiršek, Veselka Pevec,                     Foto: DP 
 
Lidl Slovenija in Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) sta včeraj, v sredo, 
21. septembra 2016, pred Lidl poslovalnico na Rudniku v Ljubljani, pripravila slavnostni sprejem za 
slovenske paraolimpijce, ki so se vrnili iz Ria de Janeira. Udeleženci dogodka so imeli možnost 
pozdraviti paraolimpijske junake ob prihodu v domovino ter, ob glasbi in pogostitvi, proslaviti prejem 
paraolimpijskih medalj. Večer je gostil več kot 200 gostov ter predstavnike ključnih medijev. 
 
Večerni dogodek na ljubljanskem Rudniku je potekal v slavnostnem vzdušju in veselju ob prihodu 
paraolimpijcev v domovino, ki jih je v glasbenem slogu pozdravila godba Videm Dobrepolje. V uvodnem 
delu dogodka so goste nagovorili Jože Okoren, podpredsednik ZŠIS-POK in predsednika komisije za 
tekmovalni šport invalidov, Damijan Lazar, predsednik ZŠIS-POK in Martin Kokol, direktor skupnih služb 
podjetja Lidl Slovenija, dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport, ter Predsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije, Bogdan Gabrovec, za glasbeno kuliso dogodka pa sta poskrbela vsem 
dobro poznana Nina Pušlar in Zlatko. 
»Vesel in počaščen sem. V Riu sem navijal za naše, upal sem. Dvakrat smo prišli do medalje. Prvo in 
drugo mesto je v Riu zelo odmevalo, o nas so pisali in govorili. Prezadovoljni smo. Na tem mestu iskrene 
čestitke trenerki Poloni Sladič,« je dejal Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije 
Paraolimpijski komite. 
 
»Prinašam pozdrave ministrice dr. Maje Makovec Brenčič, ki je pozorno spremljala vaše nastope in 
navijala za vas,« je nadaljeval dr. Boro Štrumbelj, ki je bil v preteklosti tudi trener naših tokratnih 
paraolimpijcev Darka Đurića in Dejana Fabčiča. 
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»Rezultat športnikov invalidov je dober pokazatelj, da je moč tudi s hendikepom doseči izjemne 
rezultate. Mojo osebno mnenje pa je, da precej bolj cenim kot pa rezultate neinvalidov. Vem, da mora 
invalid za vrhunski dosežek dati od sebe 150%, ne le 100%!« je zbrane pozdravil in pohvalil dr. Bogdan 
Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. 
 
Kot je ob pričetku dogodka povedal Martin Kokol, je Lidl Slovenija neizmerno ponosen na slehernega 
člana odprave, hkrati pa menimo, da je prihodnost za vse lahko samo še lepša in bolj navdihujoča. 
»Tako sodelovanje, kot tudi današnji sprejem, je dokaz, da Slovenija potrebuje pogum in navdih ter 
junake, ki bodo ta navdih poosebljali. Ne dvomim, da so to naši paraolimpijski športniki,« je poudaril 
Kokol. 
 
Lidl Slovenija deluje v letu 2016 v znamenju navdiha, zato se v tem letu še posebej ciljno povezuje in 
sodeluje z organizacijami in posamezniki, ki jih navdihujejo. Prepoznali so navdihujoč trud športnic in 
športnikov invalidov, njihovih ekip in resno delo ZŠIS-POK in so ponosni, da so kot sponzor ZŠIS-POK 
lahko del izredne športne zgodbe. 
 
Na dogodku sta bila posebne pozornosti deležna prejemnika paraolimpijskih medalj, Franček Gorazd 
Tiršek in Veselka Pevec, oba v streljanju z zračno puško stoje v disciplini R4 v kategoriji SH2. Slednja je 
prejem zlate medalje komentirala z naslednjimi besedami: 
 
»Pot je bila dolga in naporna. Več kot 24 ur smo bili na poti. A z medaljo okoli vratu je bilo vse lažje. 
Dejansko z medaljo ni nič težko. Hvala pa na tem mestu vsem, ki ste se zbrali na Rudniku,« je dejala 
Pevčeva, ki je pristavila, da o igrah v Tokiu leta 2020 niti ne razmišlja. »Zdaj sem tu med vami, želim le 
uživati!« 
 
»Ko sem prišel z ekipo na sprejem, sem bil utrujen. Zdaj pa ko vidim to navdušenje in veselje, me je ta 
utrujenost kar minila. Vesel sem, ker so nam pripravili tak sprejem,« je bil zbrane množice vesel Nani 
Tiršek. 
 
Vsi člani slovenske odprave so slavili s prejemnikoma medalj, udeleženci dogodka pa so z navdušenjem 
sprejeli slehernega predstavnika naših paraolimpijcev.  
 

INVALIDI V ZGODOVINI 
Sanela Fazlić 

 

Ob 20. Letnici ZIFS, smo želeli tudi drugim predstaviti, kaj so pomembni invalidi v preteklosti že naredili 

za človekovo dobro. Zato smo povabili znanega zasebnega zgodovinarja in kolumnista Igorja Mravljo, ki 

je zbral posebej za to temo nekaj zgodovinskih dejstev, ki bodo popestrena tudi s številnimi slikami. 

 

Zato vas vljudno vabimo na predavanje z naslovom Invalidi v zgodovini sveta, ki bo v četrtek,  29. 

septembra 2016 ob 16.00 uri v sejni sobi Društva distrofikov na Linhartovi 1 (pritličje Plava laguna).  

 

Predavanje bo trajalo predvidoma do 17.00 ure, saj so predvidena tudi vaša vprašanja. 

 

Predavanje bo popolnoma brezplačno in se ga lahko udeležijo tudi člani drugih invalidskih organizacij, 

ter zainteresirane javnosti in predstavniki medijev. 
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SPREHOD ZA SPOMIN 
Štefka Zlobec 

 

V času dogodka 8. Psihogeriatričnega srečanja v Termah Dobrna, smo organizirali sprehod za spomin v 

Termah Dobrna, je bil svojevrsten, saj je bil organiziran v sklopu programa zjutraj pred začetkom 

predavanj. Udeležili so se ga tako predavatelji kot tudi udeleženci. 

 

 

NA KLANČINI SE LAHKO TUDI ZVRNEJO NA NOS 
Tatjana Vrbnjak 

 

 
 
Petek, 23. september 2016 
Invalidi so včeraj opozorili na ovire na poti po mestu in pomanjkanje javnih sanitarij za invalide 
 

 
                                                                                       Foto: Andrej Petelinšek 

 
Problem za tiste na vozičkih so lahko tudi "malenkosti", na primer preveliki razmiki med kockami in 
tlakovci, luknje v asfaltu ... 
 
Invalidi na vozičkih in tudi slepi in slabovidni imajo v primerjavi z obdobjem pred nekaj leti resda manj 
ovir pri gibanju v mestu, a še veliko je treba izboljšati. Pa tudi popraviti marsikaj, kar se na videz zdi 
urejeno. To je med drugim pokazal včerajšnji kratek sprehod z invalidskimi vozički po s redišču 
Maribora. Čeprav klančine v mestu so, vse niso uporabne: nekatere so zaradi previsokega naklona 
povsem same sebi namen, saj jih ne morejo uporabljati niti invalidi na električnem vozičku niti invalidi 
na ročnem invalidskem vozičku, druge pa so le deloma uporabne: z električnim vozičkom so prehodne 
brez težav, invalidi na ročnih vozičkih pa za vožnjo čeznje potrebujejo pomoč druge osebe. Štefka 
Vegan , ki uporablja ročni voziček, je na eni od klančin na Glavnem trgu to nazorno pokazala: če se 
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sama zapelje čeznjo, se z vozičkom zagozdi in ne more ne naprej in ne nazaj, v najhujšem primeru pa 
se lahko celo zvrne na nos ... 
 
Na stranišče ne morejo 
 
Niso pa slabo narejene klančine edine ovire za invalide. Problem lahko predstavljajo tudi "malenkosti", 
ki se jim je pri hoji mogoče mimogrede izogniti, na primer preveliki razmiki med kockami in tlakovci, 
luknje v asfaltu in podobno. Tudi letos so opozorili, da v središču mesta ni javnih sanitarij za invalide 
na vozičkih. "Že tri, štiri leta to izpostavljamo. Denar za ureditev sanitarij je bil celo že rezerviran, tri 
lokacije smo našli, ki so se zdele primerne, a vedno je prišlo do nekih težav, da se to ni realiziralo," pravi 
Milan Kotnik , predsednik Sveta invalidov Maribor, in kot glavno oviro za neuspešno reševanje tega 
problema vidi v (ne)odločnosti občine. Invalidi v mestu med delovnim časom uporabljajo sanitarije v 
trgovskih centrih, ob nedeljah in v času večernih prireditev pa sploh nimajo dostopa do sanitarij, saj so 
sanitarije v lokalih praviloma preozke za dostop z invalidskimi vozički. In mimogrede: tudi ob tednu 
mobilnosti na Trgu Leona Štuklja poleg dveh diksijev ni diksija za invalide. 
 
Stojala za kolesa ovira slabovidnim 
 
Težave z gibanjem v mestu imajo tudi slepi in slabovidni. Maribor je na določenih relacijah sicer 
opremljen s taktilnimi oznakami za slepe, a te niso povezane med seboj; poleg tega bi si jih želeli več. 
Veliko težav pa povzročajo slabovidnim kovinska stojala za kolesa: kadar so prazna, se vanje zaletavajo, 
ker se preveč zlijejo z okolico. 
 
S sprehodom po mestu so včeraj invalidi zaokrožili celodnevno dogajanje ob dnevu mobilnosti 
invalidov. "Invalidi tako sporočamo lokalni skupnosti, da si želimo biti vključeni in slišani. Odpravili smo 
veliko arhitektonskih ovir, vzpostavili so parkirna mesta za invalide in z redarsko službo smo se 
dogovorili, da opozarjajo voznike, ki na njih nepravilno parkirajo, a je treba še veliko postoriti. Na 
primer že lani smo se z Mestno občino Maribor dogovarjali, da bi po vzoru Ljubljane za invalide uredili 
brezplačne prevoze na mestnem avtobusu in vzpenjači.  
 
V mestu je okoli deset tisoč invalidov različnih invalidnosti, do brezplačnega prevoza bi jih bilo 
upravičenih okoli tisoč, tisti z najtežjimi vrstami invalidnosti: gluhi in naglušni, slepi in slabovidni ter 
gibalno ovirani. Pogovorili smo se z uradom za promet, zdaj je to v rokah župana, upamo na posluh," 
je še izpostavil Kotnik. 
 
Na Trgu Leona Štuklja se je pri stojnicah včeraj predstavilo deset mariborskih invalidskih društev ter 
društvi Slo-canis in Reps Maribor, ki združuje vodnike s psi reševalci in psi pomočniki, ki jih usposabljajo 
za pomoč gibalno in senzorno oviranim ljudem, ter še nekateri drugi. 
 
Preveč birokratsko reševanje 
 
"Včasih bi bilo treba le malo več sodelovanja in posluha in bi lahko ogromno naredili. Zdaj imamo v 
domu upokojencev denimo gluhoslepo gospo, ki jo že nekaj časa obiskuje ‘naš človek‘: najprej smo ga 
v šestih mesecih usposobili za sporazumevanje znakovnega jezika preko dlani in gospa se ga je navadila, 
mu zaupa. A program javnih del se bo konec leta iztekel in spet bomo na začetku, ker podaljšanja po 
zakonu ni. V imenu sveta invalidov smo na ministrstvo že poslali pobudo, naj vendar naredijo izjeme 
za invalidska društva, kjer vodijo posebne socialne programe ..." pravi Milan Kotnik. "Zadeve se 
rešujejo preveč birokratsko." 
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TONE IZ KAMNIKA 

Marija Gradišar 

 

 
                                                                          Foto: arhiv Tone Iskra 

 

Kamničani in okoličani dobro poznajo Toneta Iskro iz Mekinj pri Kamniku. Kljub bolezni, ki ga je 

zaznamovala za celo življenje, je Tone pravi zmagovalec nad svojo usodo. Kot dvoletni otrok je zbolel 

za otroško paralizo, ki ga spremlja skozi celo njegovo življenje. V življenju pa ga je odlikovala pridnost 

in veselje do dela. Bil je serviser avdio in video tehnike. Nikoli ni štel koliko televizorjev in pralnih strojev 

je popravil Kamničanom, ki so ga vedno težko pričakovali v svojih domovih. Svoj prosti čas pa je 

posvečal športu, predvsem sedeči odbojki, namiznemu tenisu, šahu in kolesarjenju. Prav šport ga je 

gotovo naučil, katere vrline v življenju štejejo. Kolesarstvo mu še danes, ko ima že srebro v laseh, veliko 

pomeni. S prvim kolesom so mu bile bližje  in lažje poti do šole, kamor v tistih časih brez njega in zaradi 

bolezni, sploh ne bi mogel priti. Še vedno ga videvamo na kolesu, več pa z avtom in skuterjem. 

 

Tone v vsakem obdobju svojega življenja najde svoj izziv. V Kamniku vsako novo šolsko leto poskrbijo 

za varovanje otrok na najbolj nevarnih cestnih odsekih in poteh, ki vodijo do šol. Tako že deseto leto 

zapored organizira ob začetku šolskega leta 14 dnevno prometno varovanje šolarjev podružnične 

osnovne šole Mekinje. Tega humanega dela se udeležuje še nekaj krajanov krajevne skupnosti Mekinje 

in policisti, Tone pa je izdelal tudi merilec hitrosti, ki občutno pomaga, da vozniki upoštevajo pravila 

vožnje. To humano delo opravlja kot invalid z velikim veseljem in upanjem, da nihče od šolarjev v celi 

Sloveniji, ne bi bil udeležen v prometni nesreči. Vsem sodelujočim v tej akciji, se bo v mesecu novembru 

zahvalil tudi župan občine Kamnik, Marjan Šarec. 

 

Tone Iskra je aktiven tudi v družbeno-političnem življenju občine Kamnik, kjer deluje že drugi mandat 

kot svetnik in se zavzema za invalide in starejše občane, član Društva upokojencev in Društva invalidov 

Kamnik in Društva paralitikov Slovenije Paras, zadnje čase pa za svojo dušo rad poseže in se predstavi 

tudi s poezijo.  
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Sporočevalec izdaja:  
Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhartova 3a, p.p. 2539, 1109 Ljubljana 
Glavni in odgovorni urednik: Borut S. Pogačnik 
Tajništvo uredništva: Sanela Fazlić 
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 

 
 


