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

Leto: 6            20 let, 1996-2016 

 
št.: 52/2016 

Ljubljana, 3.10.2016 

 
V ORMOŽU SO ZADOVOLJNI 

Sanela Fazlić 

 

 
 
Viktor Kovačec, Slava Zorc                                                                                                         Foto: EZ 
 
Tudi prvi oktobrski dan je minul v prijetnem, skoraj poletnem vzdušju. Tako je bilo tudi v parku v 
Ormožu, kjer Slava Zorc enkrat tedensko obišče svoje uporabnike, ki so vključeni v program Veriga 
psihosocialne oskrbe in druženja. Z Viktorjem se rada sprehajata po bližnjem parku, ki je zelo lepo 
urejen. Viktor želi vsem bralcem Sporočevalca lepo in mirno jesen! 
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ZVONKO VABI NA ZLATI JUBILEJ SOŽITJA 
Sanela Fazlić 

 

 
                  Zvonko Gorjup          Foto: BP 
 
Ob zlatem jubileju Medobčinskega društva Sožitje iz Nove Gorice bo na Radiu Robin jutri, v 
torek, 4. oktobra ob 11. uri posebna radijska oddaja o tem pomembnem jubileju, kjer bo gost 
Boruta Pogačnika, predsednik tega društva Zvonko Gorjup. V oddaji, ki jo lahko poslušate na 
frekvencah: 99,5 MHz, 100,00 MHz bo govora o jubileju in prehojeni 50. letni uspešni poti.  
 
Zvonko Gorjup bo tudi orisal namen proslave, ki bo v soboto, 8. oktobra ob 17.30 uri v 
konferenčni dvorani IZC Perla v Novi Gorici. Tam bo slavnostna govornica Varuhinja človekovih 
pravic Vlasta Nussdorfer, ki je po rodu iz okolice Nove Gorice.  
 
Pot Sožitja, bi lahko predstavili tudi z rimami Rutha Westheimerja: » Naša pot ne vodi po mehki 
travi, to je gorska steza s številnimi skalami. Vendar pa vodi navzgor, naprej, proti soncu.« 
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DOLČI VIDENŠEK V ŽIVO 
Sanela Fazlić 

 

 
                                                                                                               Foto: google 
 
V sredo, na Radiu Zeleni val, bomo v oddaji Odprta Dlan gostili predsednika Zveze društev 
civilnih invalidov vojn Slovenije Dolčija Videnška. Oddaja bo med 11. in 11.50 uro na 
frekvencah: 93,1, 97,00, 105,3 MHz. V tej kontaktni oddaji bo Dolči Videnšek govoril o svoji 
življenjski poti od eksplozije bombe v otroštvu in z njo povezane slepote pa do uspehov pri 
študiju, delu, in sooblikovanju invalidskih politik v zadnjih desetletjih.  
 
Nadvse zanimivi sogovornik, bo dosegljiv tudi za vaše klice v času oddaje na številki studia, ki 
je 01/ 786 04 00. 
 

INVALIDI – USPEŠNI LJUDJE, KI SOOBLIKUJEJO NAŠO CIVILIZACIJO 
Sanela Fazlić 
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V četrtek, 29. septembra je bilo v Ljubljani izjemno zanimivo predavanje zgodovinarja Igorja Mravlje, 
ki ga je organiziralo Združenje invalidov – Forum Slovenije, in ki je bilo odprto tudi za vse druge 
invalidske organizacije in društva. V več kot sedemdesetminutnem predavanju nas je predavatelj 
popeljal v Antiko, skozi srednji vek do moderne dobe. Spoznali smo prispevke vseh pomembnih 
invalidov skozi človeško zgodovino, tako na področju literature, politike, športa in glasbe pa tudi 
politike. 
 
Poslušalci so predavanje ocenili, kot eno najbolj zanimivih predavanj v zadnjih petih letih. Zaradi 
pestrosti in navdušenja prisotnih, bomo predavanje v začetku prihodnjega leta ponovili še na Ptuju in 
drugih slovenskih mestih, kjer bo za to zanimanje. Pričakovali smo več predstavnikov drugih invalidskih 
organizacij in društev in je pravzaprav škoda, da gredo takšne teme mimo pozornosti. 

 
 

POVABILO NA PLES 
Urša Zupančič 

 

Zavod Brezmejno gibanje nadaljuje s plesnimi delavnicami s katerimi želimo pozvati k večjem 

razumevanju in vključevanju ljudi s posebnimi potrebami.  

DanceAbility delavnice se osredotočajo na uporabo sodobnega plesa, natančneje na improvizacijo, 

katere glavni elementi, ki jim posvečamo posebno pozornost so: občutek, odnos, čas in oblika v 

prostoru. Delavnica je sestavljena iz ogrevanja, vodene improvizacije ter pogovora v krogu, kjer ima 

vsak možnost podeliti svoje občutke in izkušnje. DanceAbility delavnice  potekajo pod vodstvom Urše 

Urbančič, izkušene plesalke na področju inkluzivnega plesa. Prva delavnica bo 11.10.2016 ob 17 uri, 

nato se bodo nadaljevale in potekale  vsak torek od 17:00 do 19:00 v prostorih plesne šole Kazina na 

Gerbičevi 51/a (delavnic ne bo v času šolskih počitnic ter ob državnih praznikih). Za udeležbo ni 

potrebno plesno predznanje, pomembna je le želja po novem. Plešemo v udobnih oblačilih. Prva 

delavnica je brezplačna. Cena posamezne delavnice je 5 EUR. Mesečno so 4 delavnice 20 EUR, v kolikor 

poravnaš mesečni znesek takoj v celoti je 15 EUR. 

Vabljeni!  
 
V priponki vam posredujemo več informacij o izvajalki delavnic, o metodi in naši organizaciji, v kolikor 

imate dodatna vprašanja in če vas sodelovanje zanima, vas vabimo, da nam to sporočite na: 

ursa.urbancic.u@gmail.com / ursa@brezmejnogibanje.org  in na telefonski številki: 041 931 453, več 

na naši spletni strani: www.brezmejnogibanje.org 

 

KAJ JE DANCEABILITY 
Urša Zupančič 

 

DanceAbility povezuje vse ljudi z "omejenimi" gibalnimi zmožnostmi in ljudi, ki imajo interes z njimi 

soustvarjati na področju sodobnega plesa. Posledica večjega števila takšnih stikov bi bila zgolj v 

dobrobit vseh vpletenih, saj bi s tem širili medsebojno razumevanje in posledično boljše sobivanje. 

DanceAbility tako poziva k večji strpnosti, razumevanju, vključevanju ljudi s posebnimi potrebami, ki 

so bili do zdaj povečini spregledani in zapostavljeni. 

DanceAbility spodbuja rast mešanih plesnih sposobnosti posameznikov na način, da kultivira „skupen 

prostor“  ustvarjalne  izraznosti za vse ljudi. S temi delavnicami pripomoremo k zmanjšanju predsodkov 

in napačnih koncepcij glede drugačnosti, ki so globoko zakoreninjene ne le znotraj širše družbe, temveč 

mailto:ursa.urbancic.u@gmail.com
mailto:ursa@brezmejnogibanje.org
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tudi znotraj plesnih in vseh skupnosti, ki se dejavno ukvarjajo s psihofizično dejavnostjo. V tem pogledu 

to predstavlja njihov manjko, saj z nenamenjanjem pozornosti hendikepiranim na ta način morda 

nehote izključujejo pomembno skupino ljudi, ki lahko odpre nov horizont na področju gibalnih vzorcev. 

Namreč s sebi lastno estetiko in posebnimi načini gibanja, se globoko zakoreninjeni sofisticirani gibalni 

vzorci porušijo in omogočijo raziskovanje in vznik novih načinov gibanja in komunikacije.  

Osnova DanceAbility metode je improvizacija, ki vključuje štiri glavne elemente: občutek, odnos, čas 

in obliko v prostoru. Improvizacija nam omogoča vstop v neznano kot tudi prisluhniti intuiciji, ki nas 

vodi pri samem odločanju. Plesalci se tako naučijo to pri sebi prepoznati in tako slediti svojim željam 

pri gibanju. Vsak poišče nove načine gibanja in komuniciranja. DanceAbility metoda je študij gibanja, 

ki nobenega ne izolira glede na omejitve posameznikov. 

Improvizacijski proces nam daje neprestano nove izbire možnosti, da se povežemo na načine, ki so 

usklajeni z našimi namerami. Izbire se lahko izvede intuitivno ali skozi proces razmišljanja. Improvizacija 

vključuje to, da postaneš vajen biti prisoten in radoveden. Ozavešča našo podzavest - kakšne posledice 

imajo naše odločitve. Ko improviziramo lahko delamo z preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. 

Improvizacija je primerna za delo z mešanimi skupinami predvsem zato, ker ji njena fleksibilnost 

omogoča, da ne pride do izolacij. 

DanceAbility ni terapija, gre za povsem identični pristop kot pri »normalnih« plesalcih, samo da se 
tokrat združi vse ljudi in poišče načine, da se to lahko izpelje. Je enakovredno sodelovanje raziskovanje 
okolice za vsakogar. Ni prostor, kjer nekateri rabijo pomoč in drugi pomagajo. Vsak človek bi moral biti 
vzet kot nekaj posebnega in edinstvenega. 
 Invalidnosti ne smemo obravnavati kot nekaj posebnega ampak jo videti le kot naravni del tega, kajti 
vsak posameznik je edinstven »začasno sposoben« Raznolikosti skupino obogatijo in od edinstvenih 
razlik posameznikov prihaja bogastvo. 
 

DanceAbility se je začel razvijati že pred 25 leti v Oregonu iz Contemporary Dance (demokracija v plesu, 

sodobni ples). Sprva so začeli kot osnovo z contact-improvisation (kontaktna improvizacija) tehniko za 

katero so menili, da bi bila lahko skupna vsem, kar tudi je in so jo tako uporabili na nov način. 

Že vrsto let obstaja DanceAbility Europe Network (mreža, ki povezuje države v Evropi) in DanceAbility 

International po celem svetu, katere predstavnik in ustanovitelj je Alito Alessi.  Namen teh delavnic je 

izobraziti vse ljudi  o zmožnostih ljudi s posebnimi potrebami v plesu in jim pokazati, da v plesu ni mej. 

Več o Urši Urbančič: 

Urša Urbančič se je izobraževala v Intakt studiu  pri Elene de Vega, Igorju Sviderskemu, Tanji Skok, 

Gregorju Lušteku, Valentini Čabro, Branku Potočanu, Mateju Kejžarju, Andreji Rauch, Gregorju 

Kamnikarju in plesala na predstavitvah delavnic v Plesnem teatru Ljubljana. Prav tako se je izobraževala 

tudi na  festivalu ImpulsTanz s Freyom Faustom, Andrew L. Harwoodom, s Chryso Parkinson in Mark 

Low in nato nadaljevala z intenzivnim delom v studiu Jama z  Matejem Kejžarjem in Gregorjem 

Luštekom, proces dela je bil uprizorjen v Plesnem teatru Ljubljana, kjer je bila tudi na predstavitvi 

delavnice Maje Delak. Kasneje pa še projekta Stanje Stvari pod vodstvom Nine Meško in pa projekta 

Jure Kvak Kvak (predstava za otroke) pod vodstvom Igorja Sviderskega. Po nesreči vezana na invalidski 

voziček je naredila s Sandro Đorem in Ajdo Es predstavo Do-pustite plesati v Plesnem Teatru Ljublajana. 

Udeležila se je workshop-a DanceAbility pod vodstvom ustanovitelja te prakse Alita Alessia in nato 

opravila intenzivno izobraževanje DanceAbility Alita Alessia na Dunaju in tako pridobila certifikat  za 

učenje  prakse DanceAbility. Prav tako sodelovala pri DanceAbility prezentaciji Street Parade, ki se je 

odvijal v Museumsquartier-ju  na Dunaju. Pridobivala izkušnje s projekti na področju umetnosti za 

družbeno vključevanje v okviru svoje pretekle zaposlitve pri Ekvilib Inštitutu (ART-SOC projekt, 
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Globalna Sofa). DanceAbility delavnice je vodila na dogodku Zunaj Okvirjev Ekvilib Inštituta (projekt 

ART-SOC Globalna SOFA) v Mestnem muzeju, na Kulturnem bazarju 2014 v Cankarjevem domu, v Šus 

Evrofitness centru in Plesni šoli Kazina. 

 
SPREJEM ŠPORTNIKOV ZVEZE V PACUGU 

Jože Globokar 

 

 
        Foto: Damir Sirotič 

Zveza paraplegikov in Dom paraplegikov Pacug sta 29. septembra 2016 v Pacugu pripravila prisrčen 

sprejem za športnike pokrajinskih društev Zveze paraplegikov, ki so v letu 2016 nastopili na 

paraolimpijskih igrah (trije strelci in parakolesar), svetovnih prvenstvih (dva ribiča in curling 

reprezentanca) in evropskih prvenstvih (košarkarska reprezentanca, dva biljardista in en atlet).  

Športnike sta s čestitkami sprejela, predsednik Zveze Dane Kastelic in direktorica doma Jana Rožaj. 

Predsednik je v nagovoru poudaril, da je Zveza na njihove uvrstitve in uspehe izredno ponosna.  

Štirje športniki so svoj športni ciklus kronali z nastopom na Paraolimpijskih igrah, kar so največje sanje 

vsakega športnika. Še več, vrnili so se z zlato in srebrno medaljo in po njihovi zaslugi je v Rio de Janeiru 

zadonela tudi Zdravljica male Slovenije. Ob tej priložnosti so paraolimpijci opisali vtise in zanimiva 

doživetja z največjega svetovnega tekmovanja. Povedali so, da se nobeno tekmovanje ne more 

primerjati s Paraolimpijskimi igrami. Na igrah nastopajo v številnih panogah športniki iz celega sveta. 

Veličastnost iger se ne da opisati, treba jih je doživeti. Franc Pinter, ki je bil že na sedmih igrah je 

povedal, da so bile v Riu najlepše in da so za vse športnike odlično poskrbeli. »Prav vsaka reprezentanca 

je imela vedno na voljo svoj prilagojen avtobus, pa čeprav sta bila v njej samo dva športnika,« je dodala 

naša zlata paraolimpijka Veselka Pevec.  

Seveda pa taki uspehi in rezultati ne pridejo sami od sebe. Biti športnik na tako visokem nivoju zahteva 

celosten pristop. Potrebno je veliko treningov, trdega dela in odrekanja. Brez podpore družin, matičnih 

društev, ZPS in ZŠIS in seveda trenerjev, tudi teh rezultatov ne bi bilo. Predsednik Kastelic se je ob 

sprejemu vsem športnikom in vsakemu posebej zahvalil za lepe trenutke, ki so nam jih pripravili ob 

svojih nastopih, nato pa skupaj z direktorico Doma paraplegikov Pacug podelil listine za koriščenje 

uslug doma s terapijami. Veselka Pevec in Franček G. Tiršek sta trenerko Polono Sladič postavila v 

prijetno neugoden položaj. V finalnem nastopu sta se oba njena varovanca borila za zlato medaljo.  
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Za koga naj navija pred zadnjim strelom? Bolj zbrana je bila šampionka DP ljubljanske pokrajine, ko je 

le za dve desetinki kroga ugnala Tirška. Toda zlata in srebrna medalja, dvojna zmaga njenih strelcev, 

dve slovenski zastavi na drogu in Zdravljica – to so sanje ob katerih se oko orosi tudi trenerju. Vsi 

slovenski športniki invalidi so na enajstih paraolimpijskih igrah skupaj osvojili 49 medalj. K tej beri so 

jih paraplegiki in tetraplegiki prispevali kar 24. 

ŠAHISTI V ROMUNIJI 
Drago Perko 

Danes se v Romuniji začenja svetovno prvenstvo v šahu za slepe in slabovidne. Slovenija nastopa v 
postavi Janez Mlačnik, Franc Mlačnik, Matej Žnuderl. Trener ekipe je Blaž Kosmač, pomočnik pa Leon 
Mazi. 

 

 

SLOVENIJA ZMAGALA NA CONSKEM PRVENSTVU 
Drago Perko 

 
Slovenska odbojkarska reprezentanca je uspešno nastopila na conskem prvenstvu, kjer je v konkurenci 
Italije, Madžarske in Hrvaške zasedla 1. mesto. Za Slovenijo so igrale Jasmina Zbil, Lena Gabršček, 
Bogomira Jakin, Suzana Ocepek, Senta Jeler, Jana Ferjan, Danica Gošnak, Larisa Pirih in Cvetka Šterk. 
Trener ekipe je Simon Božič, pomočnik trenerja in vodja poti pa Branko Mihorko. 

 
 
Končni vrstni red: 
1. Slovenija 
2. Italija 
3. Madžarska  
4. Hrvaška 
Consko prvenstvo, 1.-2.10. 

http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2015/06/130822_sah_00.jpg
http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2016/10/0310_odbojka_00.jpg


8 
 

Italija – Hrvaška 3:0 
Slovenija – Madžarska 3:0 
Italija – Slovenija 3:2 
Madžarska – Italija 3:2 
Slovenija – Hrvaška 3:0 
Italija – Madžarska 2:3 
 

 

DRUGI KONGRES DOLGOTRAJNE OSKRBE 
Marija Gradišar 

 

Zakaj se ob besedi dolgotrajna oskrba pogovarjamo le o starejši populaciji in zakaj nihče ne pomisli na 

otroke in mladino? Ali se moramo res osredotočiti le na posameznika, ki je odvisen od oskrbe drugega 

ali ima odločilno vlogo tudi družina? 

Kako sploh prepoznati prve simptome in kakšni so dejavniki tveganja za izvajalce, bo ena izmed glavnih 

tem letošnjega kongresa dolgotrajne oskrbe. Tudi letos bomo z vrhunskimi predavatelji govorili o 

izredno aktualnih temah. 

Vabimo vas, da se nam pridružite na 2. kongresu dolgotrajne oskrbe, ki se bo pričel 6. oktobra ob 9.00 

uri v Hotelu Four Point by Sheraton Ljubljana Mons. 

 

Ključna izhodišča kongresa:  

 Kako prepoznati prve simptome fizičnih in psihičnih posledic za izvajalce dolgotrajne oskrbe? 

 Kakšni so dejavniki tveganja za izvajalce dolgotrajne oskrbe? 

 Kakšna je strategija pomoči bolnikom in svojcem v primeru demence? 

 

Čas kongresa:  četrtek, 6. oktober 2016 od 9.00 do 15.00. 

Lokacija kongresa: Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana. 

Parkirišče je za vse udeležence kongresa brezplačno pred hotelom. 

 

 

Predvideni program kongresa:  

08.30 - 09.00:   Registracija udeležencev 

09.00 - 09.10:   Uvodni nagovori 

09.10 - 10.10:   Vloga izvajalcev pri izvajanju dolgotrajne oskrbe 

10.20 - 11.20:   Socialna varnost otrok odvisnih od oskrbe drugega  

11.20 - 12.10:  Odmor s kosilom v restavraciji MONS 

12.10 - 13.10:  Varstvo pri delu v primeru izvajanja dolgotrajne oskrbe 

13.20 - 14.20:  Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco 

15.30 - 15.00:  Zaključek   

 

Prijava na kongres:  

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca za prijavo na izobraževanje. 

Prijavo je potrebno poimensko izpolniti za vsakega udeleženca.  V primeru večjega števila udeležencev 

iz iste organizacije, prosimo, da pod opombe vpišete število oseb, ki jih prijavljate. 

  

Zaradi omejenega števila prostih mest v dvorani vas prosimo, da se prijavite čim prej. Zadnji dan za 

prijavo na kongres je petek, 30.9.2016. Skrajni rok za morebitno odjavo je štiri dni pred samim 
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kongresom. Odpoved mora biti pisna, pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške 

v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Inštituta za dolgotrajno oskrbo. 

  

Na podlagi popolne prijave vam bomo po e-pošti poslali predračun, ki ga prosimo v navedenem znesku 

poravnajte v plačilnem roku z naslednjimi podatki: 

INŠTITUT ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO,  Mesarska cesta 36, 1000 Ljubljana 

IBAN SI56 0203 3026 0880 436 (NLB d.d.), Namen: kotizacija za kongres 2016 

 

TOMBOLA POMAGA TRENIRATI MOŽGANE 

 

 

  Foto: SF 

V okviru naših delavnic za izboljšanje mentalne prožnosti so tudi igre, kot je na primer tombola, kjer za 

simbolične dobitke vsak teden svežimo mentalne sposobnosti, kar nedvomno pomaga k prevenciji 

proti različnim oblikam demence. 

Kot vemo, je izjemnega pomena, da predvsem v tretjem življenjskem obdobju, tako kot mišice, krepimo 

tudi možganske funkcije. V ta namen so dobrodošle različne igre, pa tudi učenje tujih jezikov, branje in 

obnavljanje prebranih vsebin. 

O PSIHOLOGIJI INVALIDNOSTI 

Kot smo vas že obvestili bo jutri, v torek 4. oktobra,  izjemno zanimivo predavanje dr. Zorana 

Milivojevića  o psihologiji invalidnosti. Predavanje bo v sejni sobi Društva distrofikov Slovenije na 

Linhartovi 1 ob 16. uri. Vstop je prost. Škoda bi bilo, da bi zamudili to enkratno predavanje znanega 

strokovnjaka. 

 

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


