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O preseganju samega sebe

Lidl Slovenija ni zgolj trgovsko podjetje. Smo druæbeno odgovorno 
podjetje, kar se odraæa tudi v nenehnem prizadevanju izboljπati kako-
vost æivljenja v okolju, v katerem delujemo. Da smo pri tem uspeπni, 
dokazuje vse veËja prepoznavnost naπe trajnostne pobude Ustvarimo 
boljπi svet, ki smo jo oblikovali leta 2013. Pobuda zdruæuje razliËne or-
ganizacije, tudi humanitarne in izobraæevalne, s katerimi sedaj delamo 
æe kar velike korake v smeri ustvarjanja boljπega sveta, predvsem na 
podroËju odnosa do druæbe, okolja, zaposlenih, poslovnih partnerjev in 
nenazadnje tudi s ponudbo samih izdelkov na naπih policah. Z letoπnjim 
letom smo zagnali kampanjo Naπ navdih ste vi. Navdih iπËemo v svojih 
kupcih in zaposlenih, a tudi v izjemnih posameznikih, ki premikajo meje 
obiËajnega dojemanja. 

Vrhunski doseæki naπih πportnikov invalidov dokazujejo, da je mogoË 
pogled mimo miselnih ovir ter da Ëloveπkega telesa in moËi duha 
posameznika preprosto ni mogoËe ujeti v okvire. Medtem ko πtevilni 
iπËemo izgovore, zakaj neËesa ne moremo, ne zmoremo ali pa trdimo, 
da trenutno ni primeren Ëas, je zanimivo, kako πportniki invalidi vedno 
znova najdejo motivacijo. Preprosto se lotijo izziva in dajo vse od sebe, 
da bi dosegli cilj. Dokazujejo, da je te navidezne meje nemogoËega 
mogoËe celo preseËi. Teæko si predstavljam, da bi kdo vsem nam  
predstavljal veËji navdih od πportnikov invalidov. Ponosni smo, da smo 
del te navdihujoËe zgodbe!

Gregor Kosi
generalni direktor, LIDL SLOVENIJA

O premikanju meja

V Zvezi za πport invalidov Slovenije - Paraolimpijskem komiteju æelimo 
v prvi vrsti ozaveπËati ljudi, da invalidnost ni ovira za πport, da je πport 
prej priloænost za veËjo kakovost æivljenja, hkrati pa æelimo dokazati, da 
imamo v Sloveniji vrhunske πportnike invalide, ki se s svojim vloækom, 
motivacijo in angaæiranostjo kosajo tudi s πportniki neinvalidi. Odnos do 
πporta invalidov in tudi pozornost medijev, ki jo namenjajo tem zgod-
bam, sta nedvomno odraz razvitosti druæbe. Imamo πtevilne uspeπne 
tekmovalce, ki so v svetovnem merilu prepoznani, osvajajo medalje in 
se potegujejo za najviπja mesta, doma pa jim je namenjenega bolj malo 
prostora. »e pa æe, kljub temu nanje πe vedno moËno gledamo skozi 
prizmo invalidnosti, in ne kot na vrhunske πportnike, ki konec dneva 
odgovarjajo s πportnimi rezultati. Naπi πportniki so veliki πportniki, zato 
je treba nanje tako tudi gledati!

Æelim si, da bi nam mediji namenili veË pozornosti, da bi se morda na 
naslednjih paraolimpijskih igrah lahko razveselili kakπnega prenosa tek-
movanja, v katerem nastopa naπ paraolimpijec, hkrati pa si æelim, da 
bi slovenska javnost spoznala, da je aktivnost invalidov oziroma njihovo 
vkljuËevanje v πportne dejavnosti pomembno tako za posameznike, 
invalide in njihove druæine kot za celotno druæbo.

Tudi razstava Enegija navdiha je korak do veËje prepoznavnosti πporta 
invalidov. Vesel sem, da bo na lokaciji, ki bo omogoËila veËji doseg 
obiskovalcev. Tudi tako premikamo meje v naπi druæbi, predvsem pa 
navdihujemo in navduπujemo.

Damijan Lazar
predsednik, ZŠIS-POK



DEJAN FABČIČ 

PARAKAJAKAŠ
fl»e primerjam parakajak in plavanje ter pot na paraolimpijske igre, lahko reËem, da sem pri plavanju πele spoznal 
trenaæne procese. Boro, ki sem mu povsem zaupal, mi je takrat pripravil program, na osnovni periodizacije pa sva
vse naËrtovala. Vsi smo delali v dobri veri, da delamo prav, Ëeprav niti vedeli nismo, kako se bo odzvalo telo.«



DEJAN FABČIČ 

NAVDIHUJOČ NASMEH DRUŽINE
fl»lovek se mora znati veseliti malih uspehov,
do katerih prideπ z malimi koraki.«



DARKO ĐURIĆ 

PLAVALEC
fl»e odplavam, kot to znam, je medalja realno dosegljiva.
Ni pa vse odvisno od mene. Ker ima javnost visoka priËakovanja,
pomeni, da me ceni in spoπtuje.«



DARKO ĐURIĆ 

OBJEM DOMA
flZadovoljen sem, hendikepa sploh ne Ëutim ali ga ne vidim.
Pa saj tudi vsak ne zmore na Triglav. Me je pa æivljenje nauËilo, da sem hitreje dozorel.
Vsem viπjim silam sem hvaleæen za vse, kar je bilo.«



LENA GABRŠČEK 

ODBOJKARICA
flHotele smo v Rio, to je bila naπa skrita æelja, a je ekipa od Londona 2012 doæivela precej sprememb.
Konkurenca je naredila korak naprej, mi pa smo tudi tokrat sestavili ekipo, ki obeta.
»e se bo tako nadaljevalo, se nam dobro piπe za igre v Tokiu 2020.«



LENA GABRŠČEK 

SVOBODA MED NOTAMI
fl»e drugim ne daπ vedeti, da si drugaËen, te sprejmejo kot sebi enakega!
Ko vidiπ, da je vse mogoËe, da je mogoËe premagati oviro, tudi tisto,
da se ne smiliπ samemu sebi, je vse laæje.«



MILAN SLAPNIČAR 

KOŠARKAR
flVsi vemo, kdo je Goran DragiÊ.
Izvrsten igralec je, zato mi taka primerjava godi.
Na meni je, da se πe naprej trudim in razvijam.«



MILAN SLAPNIČAR 

BREZPOGOJNA PRIJATELJA
flDelam v zavarovalniπtvu.
Imam super delodajalca, ki me razume in spoπtuje.
Vsi vedo, da sem koπarkar. Mislim, da so ponosni na to.«



SANDI NOVAK 

MARATONEC
flV Rio bom πel po najboljπi rezultat. Tam æelim do osebnega rekorda,
Ëe pa bo moænost za medaljo, tudi ne bom okleval,
ampak jo bom zagrabil z obema rokama.«



SANDI NOVAK 

VIRTUOZ OKUSOV
flBeseda flne zmorem«, zame ne obstaja.
Vse zmorem. Moram pa vËasih vložiti veË napora.
Naredim pa lahko vse!«



PRIMOŽ JERALIČ

PARAKOLESAR
flZa moteËe faktorje ni prostora, ne dovolim se motiti. 
»e mi kdo reËe, da nekaj ni mogoËe, potem sem še toliko bolj odloËen,
da dokaæem, da ni nemogoËih zadev, vedno je treba gristi do konca.«



OČE IN SOPROG
PRIMOŽ JERALIČ

flNa moj æivljenjski slog πport moËno vpliva,
to paË pomeni, da se morava s soprogo dobro usklajevati.
Pomemben mi je Ëas z otrokoma, ker je njuna energija neverjetna.«



HENRIK PLANK 

ATLET
flLeta 2014 sem bil tretji na evropskem prvenstvu, lani pa Ëetrti na svetovnem prvenstvu v Dohi.
V dveh letih sem naredil kar precejπen napredek, saj sem leta 2014 dobil bron z metom 14,29 m,
letoπnje evropsko prvenstvo pa sem zakljuËil z osebnim rekordom 15,50 m. Ponosen sem nase in na svoje doseæke.«



HENRIK PLANK 

SAM SVOJ MOJSTER 
flZdaj bomo spet prijeli za æelezje in si nabrali nekaj moËi. Potem bo treba izpiliti tehniko,
tukaj imam v primerjavi s konkurenco najveË rezerve. Tale izmet je treba izboljπati.
MoËnejπi kot si, laæje greš skozi to æivljenje.«



FRANC PINTER

STRELEC
fl©port je moj naËin æivljenja. Vsak dan vadim v Domu strelcev Slovenska Bistrica, kjer imamo od leta 1999 tudi
invalidom prilagojeno dviæno ploπËo. Moji treningi so odvisni od tega, ali vzdræujem ali stopnjujem formo,
enkrat na mesec pa s celotno strelsko ekipo opravim priprave v Ljubljani.«



FRANC PINTER

MOŽ Z JEKLENO VOLJO
flŽelja po dokazovanju me vodi skozi æivljenje.
Vsak dan æelim biti boljπi na streliπËu.
Nikoli ni dovolj dobro, vedno lahko naredim in ustrelim bolje. Tak sem.«



VESELKA PEVEC 

STRELKA
flVeselim se, ker bom sodelovala na igrah v Riu. Po novem letu se mi je krepko poslabπal vid.
Trpela sem na treningih, glava me je bolela. Videla sem megleno ali pa sploh niË. Rezultati so padli.
Prave obËutke sem izgubila, potrudila se bom, da jih do Ria skuπam nekako obuditi.« 



VESELKA PEVEC 

ODLOČNA NA ŽIVLJENJSKI POTI
flSem deloholik in zelo vztrajna oseba. Ne odneham zlepa! To imam prirojeno.
Nikoli ne odneham. Vem, da je vse reπljivo, le vztrajati je treba.
Pa naj bo to πport, πola ali pa klasiËna æivljenjska situacija!«



MATEJ LEDINEK  

GOLBALIST
flV danaπnjih Ëasih je aktualna inkluzija, otroci s posebnimi potrebami so vkljuËeni v redni πolski sistem. Prej smo bili
v zavodih, ki je bil namenjen specifiËni populaciji. Takrat smo se podobni igrali med sabo, zdaj tega ni. Zgodi se tudi,
da invalidi pri telovadbi kar poËivajo. Pri sebi tako ne razvijejo tega obËutka, vsaj za osnovno vadbo, πporta ne vzljubijo.«



MATEJ LEDINEK  

DRUŽABEN INTERPRET

flNa odloËitve drugih ne moremo vplivati. Ljudje se odloËajo sami. Delajmo tisto, kar je v naπi moËi.«



O navdihu

Kako ujameπ navdih? Tako, da se prepustiπ nepremagljivi energiji, ki jo 
izæarevajo neverjetni posamezniki, ekipe in njihove zgodbe.

Zato smo k ustvarjanju razstave Energija navdiha k sodelovanju povabili 
mladega perspektivnega fotografa Nejca BalantiËa, ki je lani na foto-
grafskem festivalu Slovenia Press Photo prejel Lidlovo nagrado Ustva-
rimo boljπi svet. Nejc, ki kljub mladosti navduπuje s svojo fotografsko 
pronicljivostjo ter goreËo æeljo po stalni rasti, je v objektiv ujel deset 
slovenskih paraolimpijcev v trenutkih predanosti in motivacije, moËi in 
zavedanja, da je vsak dan pomemben tako v πportu kot æivljenju. 

Z razstavo Energija navdiha izbrane slovenske πportnike invalide pred-
stavljamo v dveh zgodbah - kot vrhunske πportnike, ki vlagajo ogromno 
truda v treninge in dosegajo odliËne rezultate na domaËih in mednarodnih 
tekmovanjih, in kot posameznike v zasebnem æivljenju, ki se posveËajo 
ljudem in stvarem, ki jim pomenijo najveË.

Razstava je nastala v æelji pokazati, kako moËan navdih so slovenski 
paraolimpijski πportniki. Neizmerna energija, ki jih vodi v πportne in osebne 
preseæke, je lahko vzor mnogim, πe posebej mladim generacijam.

Naj si izposodim izjavo Primoæa JeraliËa, naπega parakolesarja: flZavedati 
se moramo, da je moral vsak izmed nas πportnikov invalidov skozi teæko 
obdobje - obdobje spremembe in sprejemanja samega sebe v drugaËni 
luËi. In to je tisto, zaradi Ëesar smo posebni, to je tisto, kar navdihuje. 
Pobrali smo se in pokazali najprej sebi in nato ostalim, da lahko 
z moËno voljo, energijo, trmo, predanostjo, vztrajnostjo in podporo 
kljub invalidnosti, ki nas je zaznamovala, æivimo svoje sanje.«

Tina Cipot
Korporativno komuniciranje, LIDL SLOVENIJA

O snemalnih prigodah

ResniËno sem vesel, da me je Lidl Slovenija povabil, naj pripravim foto-
grafije slovenskih πportnikov invalidov, saj se je snemanje izkazalo za 
pravi izziv, povezan z mnogimi individualnimi zgodbami, skozi katere 
sem spoznal krasne, optimistiËne in bojevite posameznike.

S parakajakaπem Dejanom FabËiËem sva se odpravila v zavetje PosoËja, 
kjer sva posnela πportno obarvane utrinke. Med fotografiranjem sem 
viseË z dreves, ki preraπËajo obmoËje ob SoËi, iskal akcijske kadre. 
Poskuπal sem ujeti tudi nekaj fotografij tik nad gladino reke, zato sem 
moral preæiveti kar nekaj Ëasa v ledeno mrzli vodi.

S paraplavalcem Darkom ĐuriÊem je veËina fotografiranja potekala 
pod vodo. S pomoËjo desetkilogramskih uteæi sem se poskuπal obdræati 
pod gladino, ravno toliko, da mi je uspelo posneti fotografije. Zaradi 
velike vlage znotraj bazenskega kompleksa sem imel nemalo teæav z 
rosenjem leËe.

Navduπila me je tudi izkuπnja s parakolesarjem Primoæem JeraliËem, 
pri kateri sem poskuπal na fotografijah prikazati Ëim veË dinamike, zato 
sem se odloËil za fotografiranje iz avtomobila. Prosil sem kolega Tilna, 
naj bo voznik, in æe smo drveli dogodivπËinam naproti. Podrli smo zadnje 
avtomobilske sedeæe in fotografiral sem leæe skozi prtljaænik. Morali 
smo narediti kar nekaj krogov, dokler nismo dobili dobre fotografije, ki 
si jo lahko ogledate na priloænostni razstavi Energija navdiha.
 
ResniËno hvala vsem, ki so sodelovali pri pripravah, predvsem pa para- 
olimpijskim πportnikom, saj so ravno oni tisti, vsak v svojem πportu, ki 
izæarevajo to energijo in so navdih ter zgled vsem nam za æivljenje in 
delo. Hvala, ker sem bil lahko del vaπega intimnega sveta! Bilo mi je v 
veselje in Ëast.

Nejc BalantiË
ustvarjalec in avtor fotografij 
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