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Zaposlitev športnika
invalida v državni upravi
Piše: Damijan Lazar

Vsaj v preteklosti je bilo tako. Ti
športniki (gre res za najboljše športnike
invalide v Sloveniji, ki so v večini
primerov tudi med najboljšimi na svetu)
bi torej lahko dobili zaposlitev v državni
upravi kot vrhunski športniki. Vendar
bi v skladu s preteklo ureditvijo v
Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju zaradi takšne zaposlitve
izgubili status invalidskega upokojenca
in s tem tudi pokojnino.
Novi zakon pa določa, da če se športnik
invalid zaposli v državni upravi, pravice
do pokojnine ne izgubi, ampak mu ta
miruje, dokler je zaposlen kot športnik
invalid. Jasno je namreč, da če se
zaposli kot športnik, s tem ne izgubi
svoje invalidnosti.
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Takšna določba nima nobenih
finančnih posledic, je pa dala
vrhunskim športnikom invalidom, ki
so invalidsko upokojeni, enakovredno
možnost zaposlitve kot drugim
vrhunskim športnikom neinvalidom,
seveda če ti izpolnjujejo vse zahtevane
kategorizirane pogoje.

Naklada: 4000
Izid revije sta finančno omogočila
Fundacija za financiranje RS invalidskih
in humanitarnih organizacij – FIHO in
Fundacija za šport
ISSN 1854-5254

▲
Damijan Lazar

Mnenja izražena v avtoriziranih člankih
so mnenja avtorjev in niso verificirana
stališča ZŠIS-POK.

(foto: Blaž Uršič)

predsednik Zveze za
šport invalidov Slovenije
– Paraolimpijski komite

K

ot vam je verjetno znano, država Slovenija zagotavlja
posebno podporo vrhunskim športnikom v obliki
zaposlovanja v državni upravi, kar je sicer v svetu pogosto.
Tako je na podlagi Sporazuma o zaposlovanju v državni upravi
zaposlenih 115 športnikov, zlasti z namenom zagotavljanja
njihove socialne varnosti. Njihova glavna naloga je trenirati
in dosegati vrhunske rezultate. Da sploh imajo možnost
zaposlitve, morajo imeti status športnika svetovnega ali
mednarodnega razreda in seveda vrhunske rezultate.

Trenutno je v državni upravi zaposlen
samo naš vrhunski plavalec Darko
Đurić. Na tem področju športniki
invalidi še močno zaostajamo za
športniki neinvalidi. Predlagali
bomo, da se kriteriji dopolnijo
tako, da dodamo prednostno kvoto
zaposlovanja v državni upravi za
športnike invalide.

V skladu z zakonom o športu so kategorizirani tudi športniki
invalidi, ki pa so žal dostikrat kljub mladosti invalidsko
upokojeni, saj so po poškodbi hitro označeni kot nezaposljivi.

Gotovo bomo kaj hitro slišali odmev
tudi o tem, kako realna bi bila ta naša
predlagana možnost.
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Novice

Zasluženo najvišje državno
priznanje za področje športa
Piše: Primož Jeralič

(foto: arhiv organizatorja Bloudkovih priznanj)

Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite je na Brdu
zastopal njen podpredsednik in predsednik Komisije za tekmovalni
šport Jože Okoren, ki je to prestižno priznanje prejel iz rok Mira Cerarja.
Prisotna sta bila tudi predsednik republike Borut Pahor in ministrica za
izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Zanesljivo pa
je to, kot je v svoji čestitki zapisal nekdanji predsednik ZŠIS-POK Ernest
Jazbinšek, priznanje številnim posameznikom in predvsem invalidskim
(lokalnim in nacionalnim) organizacijam.

G

lede na več kot petdeset let
organiziranega delovanja na
področju športa (in tudi rekreacije)
invalidov je to visoko priznanje
obveza za še boljše delo. Na področju
športa invalidov, tako za športne
kot organizacijske zasluge, imamo
dvaintrideset prejemnikov Bloudkove
plakete. Prvi prejemnik je bil žal
prezgodaj pokojni (pionir športa

Bloudkove nagrade
– v imenu Zveze je
iz rok Mira Cerarja
prejel priznanje njen
podpredsednik,
Jože Okoren

invalidov) Bojan Hrovatin, prof. športne
vzgoje, leta 1968, letos pa je to priznanje,
kot rečeno, prejela Zveza za šport
invalidov Slovenije – Paraolimpijski
komite. Najvišje Bloudkovo priznanje –
plaketo – pa so prejeli Stane Lavrič, Vlado
Dernač in Miro Vesel za uspešno vodenje
organizacije (zveze) ter Franjo Izlakar in
Jože Okoren za vrhunske športne dosežke
(oba tudi dobitnika Bloudkove plakete).

▼

▲

Zasluženo najvišje državno priznanje za področje športa
Zvezi za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskemu komiteju

L

etos so bila že enainpetdesetič podeljena
najvišja priznanja na področju športa v Republiki
Sloveniji, nagrade in plakete ing. Stanka Bloudka.
Stanko Bloudek ni bil samo uspešen vsestranski
športnik, bil je predvsem konstruktor pomembnih
športnih objektov v Sloveniji, kot so hala Tivoli,
tako imenovana Bloudkova skakalnica in predvsem
svetovno znana letalnica v Planici. Prav v tem času
se po zaslugi naših skakalcev in letalcev veliko
govori o športu, ki mu je bil najbolj zapisan Bloudek.
Slavnostna podelitev je potekala v Protokolarnem
objektu Brdo pri Kranju. Kot nam je zaupal
predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih
priznanj Miroslav Cerar, je na odbor, ki deluje v
okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, prispelo 77 predlogov. Podeljene so bile
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tri nagrade in dvanajst plaket. To je dokaz, da je
Slovenija resnično dežela športnic in športnikov,
in to tako v posameznih kot ekipnih športih. Med
nominiranci sta bila tudi naš nadvse uspešen
strelec, dobitnik številnih medalj s svetovnih
prvenstev in paraolimpijskih iger, Franc Pinter in
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski
komite, organizacija, ki že več kot 50 let deluje na
področju športa invalidov. Žal se komisija tokrat
ni odločila za Pinterja, je pa ZŠIS-POK pripadla
plaketa Stanka Bloudka za pomemben prispevek k
razvoju športa invalidov v Sloveniji. Seveda je bila
obrazložitev še obsežnejša. Predlog je na komisijo
podal Olimpijski komite Slovenije. K predlogu pa so
priporočila podale še Zveza paraplegikov Slovenije,
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ter
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Zvezo za šport
invalidov Slovenije
– Paraolimpijski
komite je
na podelitvi
zastopal nekoč
odličen športnik
invalid in danes
podpredsednik
Zveze, Jože Okoren

MAJ 2016
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Bloudkovo priznanje

Priznanje za našo zvezo

je najvišje priznanje,

V

ponedeljek, 15. februarja 2016, je
v Kongresnem centru na Brdu pri
Kranju potekala slavnostna 51. podelitev
Bloudkovih priznanj za leto 2015,
najvišjih priznanj Republike Slovenije za
dosežke na področju športa.
Priznanja podeljuje Odbor za
podeljevanje Bloudkovih priznanj, ki
mu predseduje olimpionik Miroslav
Cerar, v sodelovanju z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport. Podelili
so tri Bloudkove nagrade in 12 plaket.

»Z majhnimi koraki
naprej in naprej«

ki ga lahko dobi
športnik/športnica ali
športna organizacija.
Na sliki Jože Okoren,
podpredsednik
ZŠIS-POK s plaketo
Bloudkovega priznanja.

Piše: Jakob Škantelj

▶

(foto: Blaž Uršič)

Bloudkovo nagrado za leto 2015
so prejeli:
dr. Marta Bon za izjemen prispevek k
razvoju slovenskega športa;
moška reprezentanca RS v odbojki za
vrhunski mednarodni dosežek;
Rudi Zavrl za življenjsko delo v športu.
Prejemniki Bloudkovih plaket za leto
2015 pa so:
Lucija Mlinarič za pomemben prispevek
k razvoju slovenskega športa;
Sebastijan Piletič za pomemben
prispevek k razvoju slovenskega športa;
Zveza za šport invalidov Slovenije –
Paraolimpijski komite za pomemben
prispevek k razvoju slovenskega športa;
Tina Mrak in Veronika Macarol za
pomemben tekmovalni dosežek v športu;
Tim Gajser za pomemben tekmovalni
dosežek v športu;
Jure Kozjek za pomemben tekmovalni
dosežek v športu;
Nejc Kuhar za pomemben tekmovalni
dosežek v športu;
Tim Kevin Ravnjak za pomemben
tekmovalni dosežek v športu;
Branko Jeršin za življenjsko delo v športu;
Stanislav Šernek za življenjsko delo v športu;
Renato Štokelj za življenjsko delo v športu;
Milica Šumak Zemljič za življenjsko
delo v športu.
Priznanja sta športnikom in športnim
delavcem podelila ministrica dr. Maja
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Makovec Brenčič in predsednik odbora
Miroslav Cerar. Ministrica je na podelitvi
spomnila, da slovenski športniki
dosegajo izjemne rezultate ter Slovenijo
postavljajo na zemljevid Evrope in sveta.
Šport in uspehi slovenskih športnikov
povezujejo Slovenijo. Športnikom se
je ministrica zahvalila, da so vedno
znova ambasadorji Slovenije in njene
prepoznavnosti. Zahvalila se je tudi
vsem, ki kakorkoli pripomorejo k
dosežkom športnic in športnikov:
športnim delavcem, prostovoljcem,
lokalnim skupnostim, zvezam in klubom.
Prav tako je spomnila na vse,
ki na področju športa delajo z
najmlajšimi, saj je pomembno otroke
in mladostnike navdušiti za šport ter
zdrav življenjski slog.
Ministrica se je zahvalila tudi vsem
športnim delavcem in delavkam, ki so
nepogrešljivi pri ustvarjanju uspehov
posameznikov in ekip na lokalni in
klubski ravni ter v zvezah in športnih
organizacijah.

»A tudi brez športne infrastrukture ne gre.
Planica, Pokljuka, Bled, Rogla, Stožice,
novi centri, lokalna, tudi šolska športna
infrastruktura so dokaz, da znamo in
moramo vlagati v kakovostne možnosti za
vse. Le tako lahko zagotovimo civilnemu
delu družbe, športu za vse ter vrhunskemu
športu ustrezne pogoje. Brez dobre baze ni
odkrivanja talentov in ni vrhunskih rezultatov.
Ni ozaveščanja o pomenu športa in gibanja
za vse,« je dejala dr. Makovec Brenčič.
»Športnice in športniki ter športni delavci
ste najodličnejše vzornice in vzorniki
mladim. Tudi mladi hrepenijo po uspehih.
A prav je, da vedo, da se ti ne zgodijo sami
in da je zanje treba še kako trdo delati.
Šport povezuje in združuje. Je gibalo
posameznikovega življenja in kisik družbe,
zdravja. Je tisti, ki krepi identiteto naroda.
In za slovensko identiteto vemo, da ima
izjemen športni pridih. Ohranimo ga in z
njim premagujmo tudi vse tisto, kar se zdi,
da ni mogoče. Če kdo, nas o tem učite prav
športniki in športnice ter športni delavci –
vrhunski, rekreativni, vsakodnevni, mladi,
stari,« je nagovor na podelitvi Bloudkovih
nagrad in priznanj sklenila ministrica.

Od novembra 2015 je novi direktor Direktorata za šport Republike
Slovenije dr. Boro Štrumbelj, ki je več kot desetletje zelo aktivno
deloval v športu invalidov, nazadnje kot trener vrhunskega
plavalca Darka Đurića in slovenske paraolimpijske reprezentance
v plavanju. A je poučevanje in treniranje zdaj zamenjal za delo na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer pripravljajo
nov zakon o športu. Osnutek zakona, ki bo šel v naslednjih tednih
v drugo javno obravnavo, ureja številna področja tako v športu na
splošno kot tudi v športu invalidov.
Dobrega pol leta je, kar ste prevzeli
mesto direktorja Direktorata za šport
Republike Slovenije. Kaj se je za vas
spremenilo od takrat?
Od takrat se je zame marsikaj
spremenilo. Prehodil sem pot od
profesorja športne vzgoje do tistega,
ki se sooča z vsemi težavami v športu
v Sloveniji, sprejetjem zakonodaje in
podobno. Zdaj je moje življenje precej
bolj burno kot prej. Seveda pa je to tako
zame kot za mojo ekipo velik izziv, ki ga
nameravamo izpeljati do konca.

V zadnjem izboru je ministrica dr. Maja
Makovec Brenčič opravila pogovore
s šestimi izenačenimi kandidati. S
kakšnim programom ste nastopili pri
ministrici in jo konec koncev prepričali?
Program je bil napisan na dveh listih A4,
tako da ni bil ravno dolg. A je upošteval
vse glavne smernice slovenskega športa.
To pomeni, da je treba uresničevati
nacionalni program športa iz leta
2014 in izvrševati izvedbeni načrt
usposabljanja. To pa so tiste temeljne
smernice, ki jih ima slovenski šport za

naslednjih 10 let. V predstavitvi pa je
bilo povedano, da je treba vse skupaj
uskladiti tudi z zakonodajo. Ko sem torej
sestavljal program, sem se skušal pri
tem opreti na 20-letne delovne izkušnje
v športu in na poznavanje problemov,
ki jih bomo poskusili reševati, seveda
z namenom, da bi bil po koncu mojega
mandata slovenski šport boljši tako
z organizacijskega in strokovnega
vidika kot tudi z vidika spoštovanja
športnikovih pravic.
Ali že uresničujete te svoje ideje?
Deloma da. Zadeva, s katero smo od
prvega dne mandata polno zaposleni
vsi na Direktoratu za šport, je trenutno
zakon o športu. Ta naj bi v celoti uskladil
zakon in Nacionalni program športa
ter ponudil določene rešitve, ki bodo
bolj prijazne športu in športnikom
v Sloveniji. Druga stvar, s katero se
ukvarjamo, pa so manjši problemi, kot
so na primer razpisi. Začela se je namreč
nova evropska perspektiva, tako da
intenzivno delamo na dveh oziroma
treh razpisih. Z veseljem lahko povem,
da smo zaključili razpis Letni program
športa, tako da bo šport dobil sredstva
FIHO. Ukvarjamo se tudi z uspešnostjo
športnikov pri maturi. Dela je ogromno
in zaenkrat imamo srečno roko.
Kot ste dejali, vas je takoj po nastopu
funkcije pričakal izjemno zahteven
projekt predloga novega zakona o
športu. Kako aktivno ste sodelovali
pri njegovem nastajanju?
Zakon pravzaprav nastaja že dve leti.
Prvo leto in pol sicer nisem bil vključen v
ta proces, a si upam trditi, da moja ekipa
pripravlja za zakon zelo dobra izhodišča.
Seveda pa mi je takoj po prevzemu
funkcije direktorja ta naloga postala
najpomembnejša. V teh šestih mesecih
smo se zelo aktivno vključili v to.
Glavni vzrok za nastajanje zakona
je bil res Nacionalni program športa
v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2023. Ali se zdaj novi zakon o
športu povsem sklada z nacionalnim
programom?

MAJ 2016
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Direktor Direktorata
za šport Republike
Slovenije dr. Boro
Štrumbelj, ki je več
kot desetletje zelo
aktivno deloval v športu
invalidov, nazadnje
kot trener vrhunskega
plavalca Darka Đurića

Izkušnje pri pripravi zakona so precej brutalne.
Slovenski šport ima trenutno zelo veliko legitimnih
interesov, ki pa so si včasih povsem nasprotujoči.
Trenutno je glavni problem, kako bomo z vidika
države ta javni interes v celoti zaščitili. Pri tem
pa posameznega interesa ne želimo pretirano
zadovoljiti, saj bi s tem porušili konsistentnost
zakona. Kot sem rekel, so vsi interesi legitimni,
vendar je naša naloga, da gledamo gozd in ne samo
enega drevesa. Lahko rečem, da nam zaenkrat
še kar uspeva usklajevati zakon s sprejetim
nacionalnim programom.

▼

Kakšne so glavne razlike med starim zakonom in
nacionalnim programom?
Bistvenih konceptualnih razlik pravzaprav ni.
Zakon namreč ni bil pisan drugače kot prejšnji.
A se je v zadnjih 18 letih pokazalo, da je imel
prejšnji zakon določene pomanjkljivosti, ki jih ta
zakon skuša bodisi odpraviti bodisi izboljšati na
določenih področjih. Predvsem pa si želimo, da bi
bil novi zakon realen in sprejet. Zakon sicer ureja
tudi vprašanja objektov, zaposlovanja športnikov,
usposabljanj na splošno ter nacionalni program
športa s terminologijo in ukrepi, zapisanimi v
zakonu. Sicer pa zakon uvaja nekaj novosti. Z vidika
športa invalidov je zelo pomemben, ker bo Zveza
za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
(ZŠIS-POK) prvič označena kot krovna organizacija.
Tako bo z vidika države prvič enakovredna
Olimpijskemu komiteju Slovenije. Hkrati bo v celoti
prevzela usposabljanja na področju športa invalidov.
Kakšne spremembe bo za prihodnost športa v
Sloveniji prinesel novi zakon?
Predvsem bo zakon nekoliko bolj natančno
opredeljeval, kaj lahko posamezen deležnik v športu
na državni ravni dela. Zakon bo bolj natančen, poleg
tega poskušamo usklajevati različna ministrstva
pri medresorskem usklajevanju, in sicer zato, da
bi ta pristala na to, da bodo zakon izvajala. Pri
usposabljanjih želimo nekoliko zmanjšati število
programov, ker je vse skupaj postalo popolnoma
nepregledno. Namesto treh stopenj usposabljanja
želimo uvesti dve. Na področju objektov bo novo
to, da bodo lahko tudi društva upravljala z objekti.
Vzpostavljamo tudi sodelovanje s civilno sfero, ki
bo na približno enakih temeljih kot do zdaj. V mislih
imam tako Olimpijski komite Slovenije kot ZŠIS-POK
in druge deležnike. V trenutni različici zakona je novo
tudi to, da bi v Zvezi za športno rekreacijo dobili novo
krovno organizacijo, ki bi postala sogovornik države
na področju športne rekreacije. S tem bi tudi na tem
področju naredili korak naprej.
Odzivi na predlog so bili na začetku zelo različni.
Nekateri pravijo, da je predlog napisan po želji
birokratov in bo z dodatnimi organi birokracije
le še več. Kakšne naloge in pristojnosti bosta
pravzaprav imela varuh športnikovih pravic in
16-članski strateški svet?
Varuh športnikovih pravic bo prek Olimpijskega
komiteja Slovenije tisti, na katerega se bodo lahko
mladi športniki, njihovi starši in drugi obrnili, ko se
bodo znašli v težavah ali bodo potrebovali njegovo
zaščito. Varuh športnikovih pravic sicer ne bo imel
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veliko pristojnosti, tako kot jih nima varuh človekovih
pravic. A bo predvsem tista avtoriteta, ki bo lahko
usmerjala šport glede na poznavanje zakonodaje in
presojala, kaj se lahko dela z otroki ter ali je določeno
ravnanje etično in v mejah morale. Poleg tega bo
lahko športnike in starše usmeril na ustrezne organe,
ki pa imajo pristojnosti, da konkretno ukrepajo.
Strateški svet je pogosto narobe razumljen, češ da
gre za nekakšno birokratizacijo. Strateški svet je
politično telo. Mislimo, da je prav, da minister ali
ministrica izbere vse glavne voljene deležnike v
športu, ki sicer niso zastopani v strokovnem svetu.
Ta svet bi se sestal enkrat ali dvakrat letno, a bi bil za
ministra zelo koristen, saj bi ta lahko potem sprožil
določene postopke. Imel bo namreč vpogled v vsa
področja delovanja. Ker vsi tako napadajo strateški
svet, bi rad povedal, da so vanj vključeni tudi tisti, ki
sicer ne bi imeli besede.
Dotakniva se še malo športa invalidov, s katerim
ste prav tako že dalj časa močno povezani.
Omenili ste že, da se bo ZŠIS-POK statusno
izenačila z Olimpijskim komitejem Slovenije.
Morda malo natančneje, kaj točno se bo po novem
zakonu o športu spremenilo za šport invalidov?
Po novem zakonu se bo spremenilo to, da bo lahko
ZŠIS-POK uradni sogovornik države na področju
športa invalidov. Geslo »Nič o invalidih brez
invalidov« se s tem uresničuje. Tistega dodatnega
člena Olimpijskega komiteja Slovenije namreč še
ni, čeprav moram povedati, da je prišlo v zadnjih
letih to sodelovanje na odlično raven. ZŠIS-POK bo
zdaj lahko v sodelovanju z Olimpijskim komitejem
Slovenije vodil politiko na področju športa
invalidov. Poleg tega smo med velika športna
tekmovanja uvrstili paraolimpijske igre in olimpijske
igre gluhih. S tem smo omogočili, da se z vidika
financiranja in nagrad odprejo nove možnosti. To
še posebej velja za olimpijske igre gluhih, ki so bile
do sedaj bolj slabo pokrite. Tudi njih torej želimo v
zakonu podrobneje opredeliti, s čimer bomo gluhim
športnikom omogočili določene statusne pravice.

Mislim, da smo lahko zadovoljni s trendi, ki se
dogajajo na tem področju, saj je šport invalidov
dobil večjo veljavo. Tu je treba pohvaliti predvsem
Olimpijski komite Slovenije, ki ga je vključil v to
družino. Športnike invalide imamo kategorizirane,
imamo prvega zaposlenega športnika invalida v javni
upravi, poleg tega pa je zdaj prek druge zakonodaje
omogočeno, da se lahko športniki invalidi zaposlijo
ne glede na status. Skratka, z majhnimi koraki
gremo naprej in naprej. Pri tem je zelo dejavna tudi
ZŠIS-POK, tako da bo ta trend zelo težko zaustaviti.
Hkrati delamo tudi druge potrebne korake, ki pa niso
toliko vezani na zakonodajo. Postopoma začenjamo
z inkluzijo in integracijo v posamezne športe. V
prihodnosti je treba le še podpisati te dogovore
med ZŠIS-POK in posameznimi športnimi zvezami,
nato pa bo lahko to sodelovanje zaživelo – tako kot
na primer pri odbojki in smučanju. In to je treba v
prihodnosti le še nadgraditi.
Glede na to, da je vrhunski šport invalidov
res vse bolj na profesionalni ravni, kljub malo
boljšemu stanju status vrhunskih športnikov
invalidov ni enakopraven statusu športnikov
neinvalidov. Ali se bo z novim zakonom to
razmerje država : športnik invalid izboljšalo?
Novi zakon ne dela razlik med športniki invalidi
in neinvalidi. To pomeni, da so vse poti odprte za

Dr. Boro Štrumbelj
s slovensko
paraolimpijsko ekipo na
paraolimpijskih igrah v
Londonu 2012
▼

Kako aktivno so strokovnjaki s področja športa
invalidov sodelovali pri pripravi zakona?
Seveda smo se že pred časom srečali s predstavniki
ZŠIS-POK, v kratkem pa imamo predviden sestanek
z Zvezo gluhih in naglušnih Slovenije. Tako kot drugi
deležniki so namreč tudi oni sodelovali pri vseh
odločitvah v zvezi z zakonom.
Kako se je v zadnjih 10 letih spreminjalo
dojemanje športa invalidov v Sloveniji?
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vse. Res pa je, da se področje športa invalidov po
vsem svetu zelo razvija in je zelo težko dosegati
vrhunske rezultate. Ravno te vrhunski rezultati pa
pomenijo status. Športniki invalidi, z izjemo gluhih
in naglušnih, pa trenutno glede statusa sploh niso
na slabšem kot drugi športniki.
Ali to deloma ureja tudi natančnejše
poimenovanje športnika v novem zakonu?
Da. Pravzaprav mislim, da dolgoročno ne bomo
več govorili o športnikih invalidih in neinvalidih,
ampak samo o športnikih. Teh razlik ne sme biti
in mi bomo naredili vse, da jih ne bo. Sam si bom
prizadeval, da bo šport enak za vse, da bodo imeli
vsi enake pogoje, ne glede na to, ali je vrhunski
športnik invalid ali neinvalid. Prepričan sem, da
smo vzpostavili še kar pravičen sistem nagrajevanja
vseh športnikov. Treba se je tudi zavedati, da če
govorimo o enakopravnosti, moramo imeti to
enakopravnost pred seboj. Tako tudi športniki
invalidi ne smejo biti v prednosti pred ostalimi
športniki, ki se ravno tako trudijo.

Kje morda vidite še največ rezerv pri zakonski
ureditvi športa invalidov?
Pravzaprav z vidika zakona ne vidim rezerv,
saj novi zakon to področje ureja na splošno.
Predvsem bi lahko naredili še kakšen korak
naprej z manjšimi ukrepi, na primer s področja
zaposlovanja, da bi država dodatno zaposlila
še nekaj res vrhunskih športnikov invalidov,
kot velja za ostale vrhunske športnike. Poleg
tega bi morali omogočiti popolno integracijo
ter pridobiti sredstva in načine, s katerimi bi
osveščali starše in invalide, da bi se slednji
začeli ukvarjati s športom. Izkušnje preteklih
let so namreč pokazale, da tudi ko smo imeli
na ZŠIS-POK vse pripravljeno, da bi pričeli z
vadbo, večkrat ni bilo odziva s strani športnikov
invalidov. To so torej stvari, ki jih še moramo
urediti. Kreniti moramo torej v obe smeri, tako v
inkluzijo kot v »ločeno« vadbo.
Za konec se ozriva še malo v zgodovino in k eni
izmed vaših prejšnjih vlog, ko ste bili glavni
trener slovenske paraolimpijske reprezentance v
plavanju. Delali ste predvsem z Darkom Đurićem.
Kaj pogrešate to delo?
Zelo ga pogrešam. Z Darkom sva sicer skoraj vsak
dan v stiku in se malo posvetujeva. Vesel sem, da
je letos spet naredil korak naprej. Na žalost ne
bom mogel biti z njim na velikih tekmah, a mislim,
da z Alenom Kramarjem trenutno zelo kvalitetno
delata. Upam, da se bo tudi v Riu de Janeiru pokazal
rezultat tega trdega dela.
Menite, da je v tem času napredoval?
Darko letos doživlja stalen napredek in res upam,
da v zaključnem delu priprav ne bo prišlo do
težav. Če se bo trend napredovanja nadaljeval,
verjamem, da se lahko nadejamo dobrih novic
iz Ria. Res pa je, da je konkurenca tudi zaradi
klasifikacije vedno bolj zgoščena.

S svojim trenerskim
delom je dr. Boro
Štrumbelj prejel
priznanje za trenerske
dosežke pri ZŠIS-POK
◀
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Darka res dobro poznate. Kaj mu napovedujete
za Rio?
Mislim, da mora biti osnovni cilj v Riu paraolimpijska
medalja. Kot že rečeno, pa je postala konkurenca
res zgoščena. In povsem moje osebno mnenje je,
da nekateri morda ne spadajo v njegovo kategorijo,
kar povzroča težave tako njemu kot meni, vendar je
to mednarodni sistem in nimamo vpliva nanj. Zato
se Darko s tem pravzaprav ne sme obremenjevati.
V Riu mora poskusiti doseči osebne rekorde, kar bo
zelo velik uspeh. Če jih bo dosegel, bo zelo resen
kandidat za medalje.

»Da bi bilo kot v Sydneyju«
Piše: Jakob Škantelj

(foto: Drago Perko)

Paraolimpijske igre v Riu de Janeiru so oddaljene le še nekaj
mesecev. Obdobje, ki prihaja, pa ni pomembno le za slovenske
športnike, ampak tudi za vodjo paraolimpijske reprezentance
Branka Mihorka. Z izkušnjami s štirih iger in znanjem, ki si ga
je v športu invalidov pridobil v zadnjih dveh desetletjih, se na
prihajajoče mesece pripravlja mirno. Slovenski paraolimpijci
bodo imeli na voljo vse, kar bodo potrebovali, poskrbljeno pa
bo tudi za slovenske navijače v Braziliji.
Kaj vam pomeni funkcija vodje
slovenske reprezentance na
paraolimpijskih igrah?
Ko sem bil prvič vodja reprezentance na
paraolimpijskih igrah leta 2000, sem se že
nekaj časa ukvarjal s športom invalidov,
a nisem točno vedel, kaj to pomeni. Zato
tega ne morem opisati z eno besedo.
Veseli me predvsem druženje s športniki.
Športniki invalidi so namreč izredni ljudje,
res tisti pravi športniki.
Kakšno je bilo vaše delo, ko ste
prevzeli vlogo vodje te reprezentance?
To so moje pete paraolimpijske igre,
na katerih bom prisostvoval. Na treh
sem bil vodja reprezentance. Načeloma
sem vedel, kaj lahko pričakujem. Vse
težave in vse, kar bo treba pripraviti, mi
je bilo znano. Večjih priprav tako nisem
potreboval. Kar pa se tiče ekipe, smo
skušali in še poskušamo vse pripraviti
in organizirati tako, da bi se športniki
ukvarjali samo s svojim športom.
S čim se nekaj mesecev pred
paraolimpijskimi igrami najbolj
ukvarjate?
Predvsem se ukvarjamo s stiki z
organizatorji, in sicer kar se tiče norm,
opreme in prevozov. Poleg tega imamo
sestanke s športniki. Tu je pomembno
delo zdravniške službe, ker je treba imeti

pod kontrolo vse, kar se tiče dopinga in
posebnih cepljenj, če so potrebna.
Kakšno je sodelovanje z Mednarodnim
paraolimpijskim komitejem?
Mednarodni paraolimpijski komite za
vsak šport postavi norme, ki določijo,
kdo se bo lahko udeležil iger. Eno leto
pred igrami vedno pride do skupnega
srečanja v samem kraju, kjer bodo igre
potekale. Sicer pa ves čas komuniciramo
s komitejem, saj se glede na to, da še
niso potrjene vse olimpijske norme,
ves čas spreminja število tekmovalcev
in posledično število spremljevalcev
– medtem ko je treba letalske karte
kupiti čim prej. Skratka, veliko je takšnih
majhnih logističnih zgodb.
Se srečujete z večjimi težavami?
Organizatorji iger imajo na primer
težave z nekaterimi lokacijami
oziroma prizorišči dogodkov.
Težko rečem, da so to ravno težave.
Vedno se zgodi kaj nepredvidenega,
ampak da bi bile to večje in
nepričakovane težave, to pa ne.
Kakšna bo vaša vloga na samem
prizorišču paraolimpijskih iger?
Kot vodja paraolimpijske reprezentance
moram biti tam tri dni pred ekipo,
ko se paraolimpijska vas odpre za

vodje in pomočnike. Skupaj potem
prevzamemo vse prostore, poleg tega
pa se dogovorimo še s prostovoljci in
organizatorji, dobimo v uporabo nekaj
osebnih avtomobilov in pripravimo vse,
da lahko tri dni kasneje pridejo naše
reprezentance. Ko bo prišla ekipa, bo
moralo teči vse kot namazano, saj je
vse usmerjeno v športnike. Ti morajo
biti čim bolje nameščeni, tako da se
bodo čim manj ukvarjali z namestitvijo,
prevozi in drugimi stvarmi. Takoj ko
prispejo v paraolimpijsko vas, se morajo
začeti ukvarjati samo s svojim športom,
torej s treningi, in morajo imeti pri tem
čim več miru.
Kaj ste se naučili na vseh prejšnjih
paraolimpijskih igrah? Kako vam bo to
pomagalo v prihodnje?
Pri prvih igrah nisem vedel, kaj vse
moram narediti. Ker je bilo to v Sydneyju,
sem imel pravzaprav srečo, saj je bilo
veliko prostovoljcev Slovencev; veliko
so mi pomagali. Naučil pa sem se
predvsem to, kako poteka logistika. Po
dveh ali treh dneh v paraolimpijski vasi
se zgodi dvig zastav in otvoritev. Največ,
kar sem se v vseh teh letih naučil, je to,
da invalidi, ki težko hodijo, pravijo, da
ne potrebujejo vozička, a ga velikokrat
kljub temu potrebujejo. Čeprav je vse
prilagojeno za invalide, je te hoje preveč.
Kako bi primerjali vse pretekle
paraolimpijske igre?
Vedno pravijo, da so prve najlepše
(smeh). In res mi je bilo v Sydneyju do
zdaj najbolj všeč. Ne samo zato, ker so
bile to zame prve paraolimpijske igre,
ampak tudi zato, ker so bile zelo dobro
organizirane in je šlo vse po načrtih. Igre
v Atenah so bile že malo problematične,
saj ni bilo dovolj prostovoljcev in
pomoči. V Pekingu smo se soočali z
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manjšimi težavami v komunikaciji, saj
so naši vozniki znali samo kitajsko,
nihče pa angleško. A če mi je Peking
ostal v spominu, mi je po tem, da so
namesto označevalnih tabel postavili
prostovoljce, saj jih je bilo preveč.
Londonske igre so bile izpeljane zelo
tradicionalistično.
Kaj pa pričakujete od Ria?
Da bi bilo vsaj tako, kot je bilo v
Sydneyju (smeh).
Torej imate visoka pričakovanja?
So, so. Mislim, da bo zanimivo, ker znajo
latinske države pripraviti topel sprejem.
Zato ne pričakujem večjih težav.
Kako vidite reprezentanco, ki bo
odpotovala v Rio de Janeiro?
To je daleč najmanjša reprezentanca,
ki bo pod mojim vodstvom odšla na
paraolimpijske igre. Zakaj? Ni problem
v tem, da smo slabše delali, temveč
je šport invalidov po vsem svetu
strašansko napredoval. Morali jih bomo
ujeti. Pridobiti moramo veliko mladih
tekmovalcev. Tako nas čaka ogromno
dela, če hočemo v Tokiu imeti – kar je

Novice

naš cilj – trikrat večjo ekipo.
Od nekoliko mlajših res izstopa le
Darko Đurić.
Res je le Darko. Jaz lahko govorim le za
odbojko sede, ker sem trener in vodja
slovenske reprezentance v tem športu,
ki je v zadnjih letih zelo napredoval. Štiri
najboljše reprezentance na svetu so
namreč vse profesionalne. To, da igrajo
odbojko sede, je njihova služba. Če bi
želeli vsaj približno tekmovati z njimi, bi
morali imeti veliko več mladih.
Res ste zelo blizu ženski reprezentanci
v odbojki sede, ki se ji po Londonu žal
ni uspelo uvrstiti v Rio de Janeiro. Kaj
je po vašem mnenju razlog za to?
Tokrat je bil problem v tem, da bi moral
biti način kvalificiranja drugačen.
Če bi bil način kvalificiranja na
paraolimpijske igre enak kot za igre
v Londonu pred štirimi leti, bi mi bili
v Riu de Janeiru. V odbojki sede je
namreč na paraolimpijskih igrah samo
8 ekip. A sedaj se je zgodilo nekaj, kar
se še ni. Nikoli namreč še ni bilo manj
kot štirih evropskih reprezentanc na
paraolimpijskih igrah. Letos pa sta samo

Branko Mihorko že
tretjič, kot vodja
paraolimpijske
delegacije
◀
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dve. Če bi bile štiri, bi bili uvrščeni tudi mi.
Nazadnje, ko smo imeli kvalifikacije na
Kitajskem, se je uvrstila druga najboljša
evropska reprezentanca. Ta pa je glavni
kandidat za medalje na paraolimpijskih
igrah. To pomeni, da bi bili mi med temi,
ki so uvrščeni na paraolimpijske igre,
zagotovo četrti ali peti.

13th Slovenia Open
Thermana Laško
Piše: Drago Perko

(foto: Blaž Uršič)

S strelci in plavalcem Darkom Đurićem
bo imela Slovenija tekmovalce z
najvišjimi cilji. Kaj napovedujete za
september v Riu?
O njihovih rezultatih raje ne bi govoril.
Tudi zelo težko kaj napovedujem. Lahko
rečem, da bom zelo vesel, če bomo
osvojili medaljo. Moja naloga kot vodje
reprezentance je, da v primeru medalje
organiziram srečanje in proslavo s
Slovenci, živečimi v Braziliji, in drugimi
našimi podporniki. Evo, napovedujem,
da takšen dogodek bo.
Ali morda že organizirate kak
spoznavni dogodek s Slovenci v Riu
de Janeiru?
Ja, to pripravljamo. Sem tudi v stiku s
Slovenci, ki živijo tam, in že pripravljamo
prostor. To se bo zgodilo v prvih dneh, ko
bomo tam. Konec koncev potrebujemo
podpornike in navijače, ki jih bomo
seveda povabili na tekme.
Kakšen obisk oziroma gledanost
paraolimpijskih iger pričakujete?
Izjemno zanimivo je, če paraolimpijske
igre primerjam med sabo. V Sydneyju
ni bilo prostega sedeža, v Atenah pa je
bila gledanost katastrofalna. A to so bile
Atene, ki so bile tako ali tako specifične.
Na Kitajskem pa, kot že rečeno, je bilo
preveč ljudi. Vse je bilo polno, tako da so
se morali gledalci na stadionu menjavati
na dve uri (smeh). Tudi v Londonu so bile
tekme lepo obiskane. Brazilija? Odvisno,
kako so se organizatorji tega lotili. Vem
le to, da je za otvoritev in zaključek že
zelo težko dobiti vstopnice. Prav tako
so že precej zasedene finalne tekme
v ekipnih športih, kot so košarka na
vozičkih, golbal in ragbi. Plavanje pa je
že tradicionalno polno. Računam torej
na to, da bo veliko obiskovalcev.

Uspelo je. V Laškem se je 7. maja s sklepno slovesnostjo končal največji turnir
za športnike invalide igralce namiznega tenisa. Tekmovanje že vrsto let
organizira Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite.

N

a 13. Odprtem prvenstvu Slovenije Thermana
Laško je sodelovalo 315 športnic in športnikov
iz 43 držav. Največ uspeha je bilo za Kitajsko (14
zlatih medalj!), med Slovenci pa sta navdušila
mladi Luka Trtnik in Primož Kancler, ki je edini
napredoval v izločilne boje.

▲
Mednarodni
namiznoteniški turnir
v Laškem slovi po
odlični organizaciji
in gostoljubnosti

Leta 2017 kar dvakrat

organizatorja

»Veseli in ponosni smo, ker je pod streho še en tako
vzorno organiziran turnir. Uspelo nam je, opravili
smo veliko delo. Tekme so bile na izredno visoki ravni.
Hvala Thermani Laško, Pivovarni Laško, Občini Laško,
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vsem prostovoljcem, pobiralcem žog in organizacijski
ekipi. Prihodnje leto se vidimo spet – z večino kar
dvakrat. Maja bo na sporedu 14. zaporedni turnir,
jeseni 2017 pa še evropsko prvenstvo,« je po koncu
turnirja dejal Damijan Lazar, predsednik ZŠIS-POK.
Trtnik obeta
Slovenija je nastopila v postavi: Andreja Dolinar
(Ž4), Barbara Meglič (Ž4), Ljubiša Gajič (M2), Bojan
Lukežič (M3), Ivan Lisac (M3), Primož Kancler
(M3) in Luka Trtnik (M7). V drugi del v posamični
konkurenci je napredoval le Kancler, ki pa se je
poslovil v osmini finala.

Novice

V posamični konkurenci so Kitajci slavili petkrat. V
ženski konkurenci so prvakinje postale Poljakinja
Dorota Buclaw (Ž1), Italijanka Giada Rossi (Ž2),
Švedinja Anna-Carin Ahlquist (Ž3), Srbkinja Nada
Matić (Ž4), Kitajka Bian Zhang (Ž5), Hrvatica Sandra
Paović (Ž6), Nizozemka Kelly Van Zon (Ž7), Kitajka
Jingdian Mao (Ž8), Kitajka Li Na Lei (Ž9), Kitajka
Qian Yang (Ž10) in Ukrajinka Natalya Kosmina (Ž11).
V moški konkurenci so se veselili Britanec Robert
Davies (M1), Francoz Fabien Lamirault (M2), Nemec
Thomas Schmidberger (M3), Turek Nessim Turan
Primož Kancler se je od
tekmovanja poslovil v
osmini finala

»Rezultati so taki, kot smo pričakovali. Žal smo imeli
v preteklosti precej težav z zdravjem. Upam, da bo v
prihodnje bolje. Mladi Luka Trtnik pa je pokazal viden
napredek,« je nastop svojih varovank in varovancev
ocenil selektor Lazar.

▶

(M4), Kitajec Ningning Cao (M5), Španec Alvaro
Valera (M6), Britanec William John Bayley (M7),
Ukrajinec Viktor Didukh (M8), Belgijec Laurens
Devos (M9), Francoz Mateo Boheas (M10) in Francoz
Lucas Edouard (M11).

sem zmagala, smo na pravi poti. Do Ria je še nekaj
mesecev. Tja pa grem po zlato medaljo, le to me
zanima,« je pred odhodom s turnirja povedala
Hrvatica Sandra Paović.
Mednarodni

V ekipnih tekmah pa je bilo tako: Italijanke so
bile najboljše v združeni skupini 1–2, Kitajke pa
so bile zlate v razredih 3, 4, 5, 8, 9 in 10. Združena
ekipa Nizozemske in Turčije je slavila v združeni
konkurenci skupin 6 in 7, Poljakinje pa v skupini
11. Pri moških je zmaga v skupini 1 šla povezani
ekipi Nemčije in Švice, v skupini 2 so slavili
Francozi, v skupini 4 Poljska, v skupini 6 Hrvaška,
zlato v skupini 7 je šlo v Španijo, v skupini 8 in 9 v
Ukrajino, v skupini 11 pa je zmagala avstralskošpanska naveza. Kitajska je bila najboljša trikrat (v
skupinah 3, 5, 10).

namiznoteniški turnir
v Laškem ima veliko
prepoznavnost tudi v Aziji
▶

Namizni tenis je tudi

Hrvatica po zlato

med športniki invalidi
zelo atraktivna

Slovenija v srcu
»Prepričan sem, da boste Laško in Slovenijo
ohranili v svojih srcih. Pa ne le zaradi rezultata,
ampak tudi zaradi gostoljubnosti domačinov,« je v
pozdravnem nagovoru vsem zbranim povedal dr.
Boro Štrumbelj, generalni direktor direktorata za
šport na MIZŠ. Štrumbelj je prinesel tudi pozdrave
ministrice (MIZŠ) dr. Maje Makovec Brenčič, častne
pokroviteljice turnirja v Laškem. Marjan Hribar,
predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije, je
pohvalil turnir in prizadevnost vseh sodelujočih. Vse
zbrane je navdušilo novo dvigalo, ki ga po novem
premore Športna dvorana Tri lilije, ki zdaj predvsem
omogoča varnejši dostop športnikom invalidom.
Sredstva za dvigalo so prispevali Thermana Laško,
Občina Laško in Pivovarna Laško. Zaključno
slovesnost je povezoval Aleš Sečnik, zbrane pa so
navdušili še plesalci PK Zebra in skupina Maestro.

Barbara Meglič se
je v zadnjem času
posvetila končanju
magistrskega študija
▶

Bojan Lukežič

»Vsaka medalja je dobrodošla. To pomeni, da delaš
prav in dobro. Zlato iz Laškega je prava vzpodbuda
za paraolimpijske igre v Riu, kamor odhajam
kot številka 1 v svoji skupini,« je povedal Nemec
Thomas Schmiedberger, ki je pohvalil organizacijo
tekmovanja. Petič je v mestu ob Savinji igral tudi
Španec Alberto Seoane Alcazar, ki je osvojil svojo
prvo kolajno v Laškem. »Konkurenca je bila zelo
močna. Zato je to odličje še toliko pomembnejše.
Vesel sem,« je povedal Španec. »Tri leta že ne poznam
poraza. K vam v Laško pa vedno rada pridem. Spet

športna panoga
▶

V letu 2017 bo poleg
namiznoteniškega
turnirja v Laškem
organizirano tudi
evropsko prvenstvo v
namiznem tenisu
za invalide
▼

dolgoletni igralec
namiznega tenisa in
večkratni udeleženec
paraolimpijskih iger
▼

Kitajci stopili na plin
»Tako močnega turnirja v Laškem še ni bilo. Težko ga
bomo ponovili. V teh dneh smo imeli paraolimpijske
igre v malem. Kar 17 prvakov iz Londona 2012 je bilo z
nami. V posamični konkurenci je bilo nekaj presenečenj.
V ekipnih bojih so Kitajci stopili na plin in pokazali zobe.
Preostanek sveta čaka precej dela, da bo konkurenčnejši
Kitajski. Predvsem pa ostale ekipe nimajo po dveh
enakovrednih igralcev oz. igralk. To pa Kitajska ima,«
se je po koncu na tekmovalni del ozrl direktor turnirja
Gorazd Vecko, ki je vodil tudi britansko reprezentanco.
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SP v Al Ainu in Bangkoku kot
odlična priprava na Rio 2016
Piše: Polona Sladič

(foto: Polona Sladič)
Na letošnjih igrah

v finale in dve 4. mesti in dokazal, da se še vedno
lahko uspešno meri z najboljšimi na svetu. V finale
se je kljub težavam z očmi uvrstila tudi Veselka
Pevec v disciplini R4 (zračna puška stoje) in dosegla
končno 8. mesto. Damjan Pavlin je zlasti leže
dosegel odličen rezultat, a finale zgrešil zgolj za 0,2
kroga. Ekipa SH2 (Pavlin, Pevec, Tirsek) je dvakrat
osvojila 2. mesto. Za mesec januar – ki je drugače
izrazito pripravljalni in ne tekmovalni mesec, so
strelci pokazali dobre rezultate, trenerja pa dobila
potrebne informacije za nadaljnjo delo.

bodo prvič po letu 2004
nastopili štirje strelci,

Gorazd Franček Tiršek

saj je vsem štirim

se bo v Riu boril za

uspelo doseči zahtevno

najvišja mesta

paraolimpijsko kvoto

◀

za nastop.
◀

V sredini marca, pa se je okrnjena ekipa (Pinter
in Tiršek ter oba trenerja) udeležila še drugega
letošnjega svetovnega pokala v Bangkoku na
Tajskem. Prav tako izvrstno organizirano tekmovanje
z zelo ustrežljivimi in prizadevnimi prostovoljci, je
bilo zahtevno zlasti s klimatskega vidika. Visoke
temperature z visoko vlago in pa vetrovnimi
razmerami na zunanjem strelišču ter na drugi strani
močna klima na notranjem strelišču, so bili močan
izziv. Prav tako je pomembno, kako hitro se športniki
regenerirajo od dolgega potovanja, ki je še posebej
naporno za uporabnike invalidskega vozička. Na
dolgih letih z letalom imajo namreč omejen dostop
do stranišča, prav tako po navadi svoj voziček dobijo
šele na cilju potovanja, kar pomeni, da v vmesnem
času, ko se čaka na povezovalni let, sedijo na
letališkem vozičku, ki jim popolnoma onemogoči
samostojno gibanje. Zaradi takšnih okoliščin lahko
nastopijo razne zdravstvene težave.
V Bangkoku je ponovno izvrstno natopil Tiršek.
Z odličnima kvalifikacijskima rezultatoma se je v
obeh disciplinah uvrstil v finale. Tam je v disciplini
R4 vodil od začetka do konca in prepričljivo
zmagal. Prav tako dobro je streljal v finalu R5 in
zasedel končno 3. mesto.

Franc Pinter (v sredini
na vozičku) je imel v
Benetkah na letališču
smolo, saj so mu kljub

L

etošnje paraolimpijske igre v
Riu de Janeiru bodo za strelsko
reprezentanco vrh sezone in vrh
štiriletnega obdobja od zadnjih
paraolimpijskih iger v Londonu, kjer
je Gorazd F. Tiršek kot edini slovenski
paraolimpijec osvojil medaljo in sicer
srebrno z zračno puško stoje. Na
letošnjih igrah bodo prvič po letu 2004
nastopili štirje strelci, saj je vsem štirim
uspelo doseči zahtevno paraolimpijsko
kvoto za nastop. Konkurenca v
paraolimpijskem strelstvu je izjemna,
tako, da se morajo strelci pripravljati
praktično celo leto, brez posebnih
odmorov. Paraolimpijska sezona je še
toliko bolj zahtevna, saj se potegne do
sredine septembra.
Zelo pomemben del priprav na Rio so
tudi tekmovanja, še posebej ob dejstvu,
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da strelci v Sloveniji nimajo nobene
konkurence. Velik premik v smeri
konkurenčnosti je bil narejen leta 2015,
ko je Strelska zveza Slovenije sprejela
integracijo strelstva invalidov v njene
programe. To je pomenilo, da lahko od
takrat strelci iz skupine SH1 kot člani
strelskih društev enakovredno nastopajo
v slovenski ligi in pa na vseh ostalih
tekmovanjih. Za Pinterja je to pomenilo,
da je kot član SD Kamnik imel močna
tekmovanja praktično vsak teden. Za
preostale tri paraolimpijce, Tirška,
Damjana Pavlina in Veselko Pevec, pa je
še vedno prisotno veliko pomanjkanje
tekmovanj. V paraolimpijski sezoni, ko
igre potekajo na oddaljeni destinaciji,
kot je Rio de Janeiro, so pomembne tudi
izkušnje s potovanjem v oddaljene kraje
in pa prilagajanjem na časovno razliko in
drugačne klimatske pogoje.

Sredi januarja so se strelci (Pinter
Franc, Pavlin Damjan, Tiršek F. Gorazd
in Pevec Veselka s trenerjema Polono
Sladič in Kosmač Alešem) tako udeležili
prvega letošnjega svetovnega pokala,
in sicer v Združenih arabskih Emiratih.
V mestu Al Ain, ki je približno dve
uri vožnje oddaljen od Dubaja, so se
strelci pomerili v vseh paraolimpijskih
disciplinah. Dobro organizirano
tekmovanje, zanimiva in drugačna
kultura in pa precej vroče vremenske
razmere, so strelcem prinesle dragocene
izkušnje. Rezultatsko se je najbolj
odrezal Tiršek, ki je nastopil odlično
in se v obeh disciplinah z osebnima
rekordoma uvrstil v finala. Tam se je
v disciplini R4 (zračna puška stoje)
uvrstil na končno 6. mesto, v disciplini
R5 (zračna puška leže) pa končno 2.
mesto. Pinter je dosegel dve uvrstitvi

dokazilom zasegli
naboje za MK
▼

Pinter Franc je imel smolo z MK puško, saj so mu na
letališču v Benetkah zasegli vse MK naboje, kljub
temu,d a so bili izpolnjeni in poslani vsi papirji. Z na
novo kupljeno in neznano municijo slabše kvalitete
se v vetrovnih in vročih razmerah ni najbolje znašel
in ostal brez finala. V njegovi najboljši disciplini R1 (zračna puška stoje) se je s tretjim rezultatom
kvalifikacij uvrstil v finale, tam pa osvojil 4. mesto.
Strelci se bodo do nastopa v Riu udeležili samo
še enega tekmovanja v začetku maja v Hannovru,
potem pa skušali vzdrževati formo s treningi doma
in na skupnih pripravah. Tekmovanje v Hannovru
bo pomembno še iz enega razloga: v zadnjem času
imajo vsi strelci težave z očmi in ob pomanjkanju
domačih strokovnjakov za strelsko optiko, bo tekma
v Hannovru ključna, saj na tamkajšnjem strelišču
deluje eden največjih specialistov za vid strelcev.
Zato upamo, da nam bo njegovo znanje pomagalo
odpraviti tudi te težave.
Od sredine maja dalje pa bodo do septembra žal
na sporedu le še trening. Upajmo, da pomanjkanje
tekmovanj na formo ne bo vplivalo in da se bodo
strelci konec avgusta v Južno Ameriko odpravili
dobro pripravljeni in z visokimi cilji.
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Alen nadaljuje tam,
kjer je končal 2015
Piše: Drago Perko

(foto: Arhiv para triatlon)

tekmi, saj sem bil bistveno hitrejši od
Poljaka, ki mi je odvzel medaljo na
zadnjem svetovnem prvenstvu v Chicagu.
Dogovorjena taktika tekmovanja je
bila zelo enostavna: s plavanjem in
kolesom pridobiti prednost, ki je v teku
konkurenca ne bi mogla nadoknaditi.
Zavedam se, da je tek moja najšibkejša
triatlonska disciplina, a danes jih nisem
pustil blizu. Zmaga na svetovnem
pokalu mi je dvignila apetite za evropsko
prvenstvo v Lizboni, ki bo čez 14 dni. Hvala
trenerju Gregi Nahtigalu, tekmovalnemu
spremljevalcu Mitji Moriju ter vsem, ki me
podpirajo, da lahko postavljamo nove
in nove mejnike,« je po prihodu v cilj
povedal Kobilica.

Treniraj z … Darkom Đurićem
Piše: Drago Perko

(foto: Vid Ponikvar - Sportida)

Kratka novinarska
konferenca ob koncu
dogodka
◀

Dober trening

Slovenski paratriatlonec Alen Kobilica se lahko ponaša z
izvrstno lansko sezono. Na svetovnem prvenstvu v Chicagu
je v kategoriji PT5 osvojil četrto mesto. S spremljevalcem
Mitjo Morijem sta za tretjim, Poljakom Lukaszom Wieteckim,
zaostala za 42 sekund. Svetovni prvak je postal Američan Aaron
Scheidies. Alen je zmagal tudi na dveh tekmah za svetovni
pokal, na evropskem prvenstvu v Genevi pa je osvojil srebro.
Prva tekma, prva zmaga

A

len in Mitja sta ohranila tempo
tudi v tej sezoni, ki sta jo začela z
zmago v svetovnem pokalu. Na četrti
tekmi svetovnega pokala, to je bila
prva preizkušnja v Evropi, sta pometla s
konkurenco. V španskem mestu Aguilas
sta v cilj prišla s časom 1:07,59, srebrni
Hector Catala Laparra je zaostal 12
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»Letos smo se priprav lotili malce
drugače, saj smo optimizirali količino
treningov in se posvetili hitrosti. Alen
namreč tekmuje v sprint distanci, kjer
pa je hitrost glavnega pomena. Pomoč
pri kolesarskih treningih nam je nudil
strokovni sodelavec Aleksej Dolinšek, ki
je prav gotovo dvignil raven kolesarskih
treningov. Za dobro potezo pa se je
izkazal tudi povečan obseg treningov s
tekmovalnim partnerjem Mitjo Morijem,
zato naj povem, da z velikim optimizmom
pričakujem prihodnje tekme,« je dodal še
trener Gregor Nahtigal.
Počitka ne bo, sezona se nadaljuje,
najbližji cilj je evropsko prvenstvo, ki
ga med 26. in 29. majem gosti Lizbona.
Alen odhaja po medaljo.

Predsednik ZŠIS-POK na
bazenu v družbi župana
Občine Radovljica, Cirila
Globočnika in direktorja

Še nekaj več kot 100 dni nas loči do začetka paraolimpijskih iger v Riu. Zveza za
šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite pa je začela z akcijo Treniraj z.

območne Zavarovalnize
Triglav v Ljubljani, Aleša
Klementa
▼

Vrhunski šport, ne pa socialna kategorija

sekund, Poljak Lukasz Wietecki pa je bil
tretji s časom 1:10,22.

»Želimo dokazati, da šport invalidov ni socialna
kategorija, ampak vrhunski šport, ki zahteva številna
odrekanja. Rad bi se zahvalil generalnemu sponzorju
ZŠIS-POK, Zavarovalnici Triglav, in podjetju Lidl
Slovenija, ki podpirata naše projekte. V nadaljevanju
bomo to akcijo opravili z vsemi kandidati za Rio,«
predsednik ZŠIS-POK Damijan Lazar pojasni
osnovni namen akcije.

Še večji apetiti pred EP

Uspeh je v povezovanju

»To je epska zmaga in najlepši začetek
sezone. To je bila četrta tekma svetovnega
pokala, vendar prva v Evropi, kjer je
konkurenca najmočnejša. Dobro delo
pred sezono se je izkazalo že na prvi

Pravijo, da kar je zapisano v časopisu ali na
spletu oziroma objavljeno na televiziji ali radiu,
to se je zgodilo. Ostalo žal ne, pa čeprav je bilo
še tako dobro organizirano. Zato je smiselno,
da se organizatorji tekmovanj v prihodnje še
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Darko ima jasno
začrtano pot in komaj
čaka nastop v RIU
◀

veseljem ugotavljam, da sem Darka Đurića leta 2007
tako motiviral, da se lahko udeleži vseh tekmovanj
za invalide po svetu. Izkazalo se je, da sem imel prav.
Pred njim je bila takrat še vsa kariera. Res pa je, da
smo mu v Radovljici zagotovili najboljše pogoje, ki
jih zagotavljamo še danes, pa ne le za športnike
invalide, ampak za vse športnike nasploh.«
Pridružite se nam

V vodi se počuti kot doma
kar j večkrat dokazal s

Konec maja (26. 5.) bomo trenirali v Novem
mestu, kjer bo svoje sposobnosti sedmi sili
predstavil parakolesar Primož Jeralič. 4. junija
bomo v Ljubljani z našo reprezentanco strelcev,
ki jo sestavljajo Veselka Pevec, Franc Pinter Ančo,
Franček Gorazd Tiršek in Damjan Pavlin. Odpravili
se bomo še v Kranj, kjer bomo trenirali s Sandijem
Novakom, v Šentjurju nas pričakujeta Henrik
Plank in Jana Führer, v Novi Gorici pa Dejan Fabčič.
Treniraj z nami tudi Ti. Spremljajte našo spletno
stran www.zsis.si in se dogodkov v vaši okolici tudi
udeležite. Podprite paraolimpijce!

svojimi rezultati.
▼

▲

bolj povezujejo z lokalno skupnostjo, predvsem
pa iščejo sinergije pri dogodkih, ki že potekajo,
prireditvam športa invalidov pa služijo kot možnost,
da tudi druge javnosti opozorimo nase. Zato bomo
v prihodnjih tednih obredli Slovenijo, obiskali bomo
vse naše kandidate in kandidatke za Rio 2016.
Prva akcija, bila je zelo odmevna, se je zgodila na
radovljiškem bazenu, kjer so predstavniki medijev
spremljali vadbo Darka Đurića. Naš uradni fotograf
paraolimpijcev Vid Ponikvar je z Darkom (tako bo
tudi z ostalimi) opravil profesionalno fotografiranje,
naš zunanji partner Marko Premrl pa je pripravil
strokovni videozapis o plavanju, v poseben video pa
smo zajeli celoten dogodek.

Z vsakim zavesljajem je naš
paraolimpijec bližje Riu.

"Želimo dokazati, da šport invalidov ni socialna
kategorija ampak vrhunski šport ...," pojasnjuje
predsednik ZŠIS-POK, Damijan Lazar
▼

»Kot družbeno odgovorno podjetje vlagamo v
različne dejavnosti, ponosni smo, ker smo generalni
sponzor Zveze za šport invalidov Slovenije –
Paraolimpijskega komiteja. Prisotni smo pri pripravi
športnikov na najpomembnejši letošnji dogodek
– paraolimpijske igre v Riu. Darko Đurić pa je
poosebitev dobre volje in pozitivne energije,« je ob
druženju ob bazenu povedal Aleš Klement, direktor
območne Zavarovalnice Triglav v Ljubljani. Ciril
Globočnik, župan Občine Radovljica, je dodal: »Z
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Triglav Vreme

Vse o vremenu na vašem
pametnem telefonu
Včasih je bilo edino vprašanje, ki nas
je zanimalo v zvezi z vremenom, ali
potrebujemo dežnik. Danes pa si vsak
trenutek želimo veliko poglobljenih
informacij. Kakšno bo vreme ta konec
tedna? Kakšne so razmere v gorah?
Kakšna je danes verjetnost toče?
Koliko je snega na smučiščih? Kakšen
je vodostaj bližnjega potoka? Se
obeta poplava? Da bi našli odgovore,
ni treba več spremljati poročil, iskati
po spletu ali klicati na snežni telefon.
Informacije so dosegljive na enem
mestu na vašem pametnem telefonu
ali tablici v brezplačni mobilni
aplikaciji Triglav Vreme, ki jo je razvila
Zavarovalnica Triglav.
Aplikacija Triglav Vreme je vizualno pregledna in
ima veliko funkcionalnosti. Vremenske podatke
posreduje državna meteorološka služba Agencije
RS za okolje, zato so le-ti kakovostni, strokovni in
zanesljivi. Aplikacija nudi:
• Splošne vremenske informacije: to pomeni
trenutne vremenske razmere ter vremensko
napoved za 5 dni za večje in manjše slovenske
kraje. Zbrani so naslednji podatki: oblačnost,
temperatura, smer, povprečna jakost in sunki
vetra ter količina padavin.
• Interaktivne radarske karte za jakost padavin,
količino padavin, temperature, hitrost vetra,
oblačnost in verjetnost pojava toče.
• Vremensko stanje na smučiščih ter spletne
kamere za smučišča in kraje po Sloveniji.
• Napoved vremena v gorah z mejo sneženja.
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Doživite in spremljajte vreme
na povsem drugačen način.

Slovenija je vremensko zelo živahna dežela. »Lega
Slovenije na stičišču sredozemskega, celinskega
in alpskega podnebja prinaša raznolike in burne
vremenske procese. Toča, močni vetrovi, sneg,
snežni plazovi, poledica, žled, ekstremno nizke ali
visoke temperature, nevihte, požarna ogroženost in
poplave pri nas niso redki naravni pojavi,« je razložil
Aleš Poredoš iz ARSA.

A ne le to. Vreme postaja vse
bolj nepredvidljivo in izstopajoči
vremenski dogodki so vedno bolj
pogosti. Neposredno škodo zaradi
vremena v Sloveniji merimo v
milijardah evrov.
A točo, poplave, neurja in druge izjemne vremenske
pojave, ki ljudi in premoženje najbolj ogrožajo,
meteorologi znajo napovedati. Da lahko pravočasno
samozaščitno ukrepate, je zato zlasti koristno, da
aplikacija Triglav Vreme posreduje tudi:
• Aktualna vremenska opozorila, ki jih izda
ARSO, in sicer za poplave, točo, dež, močan
veter, sneg, nevihte, izjemne temperature,
požarno ogroženost in nevarnost snežnih
plazov. Uporabnik lahko v nastavitvah poljubno
izbere, na katere nevarnosti oziroma za katere
regije želi biti opozorjen s potisnim sporočilom.
• Stanje voda po merilnih mestih z višino
vodostaja, pretokom in temperaturo vode.
• Koristne nasvete s portala Vse bo v redu, kako
se pred nesrečami in neprijetnostmi zaščitite ter
kako ravnate, če se neljubi dogodki že zgodijo.

Nova
brezplačna
mobilna
aplikacija
Triglav Vreme.

Brezplačna mobilna aplikacija Triglav Vreme, s
katero Zavarovalnica Triglav skuša krepiti zavedanje
o preprečevanju škode zaradi vremena, je na voljo
uporabnikom operacijskega sistema iOS in Android.
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Eindhovnu, kjer je šel počasi navzgor. V Funchalu pa
je kazalo zelo lepo, če ne bo poškodb in težav, bomo
skušali priti čim višje. Prvenstvo na Portugalskem je
bilo zelo pomembno tudi za Darkovo samozavest,«
pristavi trener Kramar, ki ob tem poudari, da ima
zanj kot plavalnega strokovnjaka večji pomen bron
na 200 m kot srebro na 100 m. Darko bo pred Riom
nastopil še na mitingu v Berlinu, s svojo ekipo bo
opravil še dvoje priprav, potem pa bo tu že Brazilija.
Darku ambicij ne manjka.

Pot je
prava
Piše: Drago Perko

(foto: Blaž Uršič)

Če se po jutru dan pozna,
si bo naš vrhunski plavalec
Darko Đurić še kako zapomnil
leto 2016. Po lanskih težavah
letos dokazuje, da sta s
trenerjem Alenom Kramarjem
na pravi poti, Darko pa (p)
ostaja velik adut slovenske
paraolimpijske odprave na
15. poletnih paraolimpijskih
igrah v Riu septembra letos.

Ponosni dobitnik dveh
odličji iz zadnjega
evropskega prvenstva
◀

Darko Đurić je
skupaj s trenerjem

a Darkom sta letos dve pomembni
tekmi. »S časom 1.29,97 mi je po treh
letih končno uspelo prebiti mejo minute
in pol. S tem sem se kot tretji uvrstil
v petkov finale,« je bil vesel Darko že
aprila, ko je na mitingu v Eindhovnu
navdušil na 100 m prosto.

▲

Tudi zato je Darko z ekipo, spremljala
sta ga trener Kramar in maser Darko
Kičin Stare, odpotoval na evropsko
prvenstvo na portugalski otok Madeira,
prvenstvo stare celine pa je med 2.
in 8. majem gostilo mesto Funchal.
Uvodoma je bil sedmi na 50 m delfin
(42,48), na 100 m prosto je bil srebrn
(1.28,21), na 200 m prosto bronast
(3.08,38), za konec pa še peti na 50 m
prosto (41,66). »Veseli smo, ker je Darko
tako uspešen. Vidi se, da s trenerjem
Alenom Kramarjem delata dobro. Na tem
mestu bi se rad zahvalil Zavarovalnici
Triglav in Lidlu Slovenija, ki omogočata

Pot je prava
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»Uživam v vadbi, motiva mi ne manjka.
Ko dosežem en cilj, hočem višje,« razkriva
Darko, ki je bil v življenju večkrat soočen s
pomenljivimi besedami: Darko, ti pa tega
ne zmoreš.
»To sem pa večkrat slišal,« pove in se
zamisli, potem pa hitro doda, da so ga
ravno te besede vedno podžgale, da se
je še z večjo vnemo lotil izziva. Ni mu
vedno uspelo, si pa ni nikoli očital, da vsaj
poizkusil ni. »Od rojstva se borim. Sprva
sem hodil z navadnimi protezami, potem
sem dobil nove in drugačne. Pa se je bilo
treba spet navaditi. Vse z enim in edinim
ciljem: biti samostojen in neodvisen od
drugih. Na srečo sem imel veliko podpore
domačih, zato sem hitro napredoval,« se
Darko dotakne svojih otroških let. Pravi, da
je imel prijetno otroštvo.
Konec hotela mama

Dober obet že Eindhoven

Z

Maksimalno motiviran!

Alenom Kramarjem in

Darko Đurić je z osvojenimi medaljami dokazal, da je na pravi poti

dobre priprave in kvalitetne treninge
našim športnicam in športnikom,« je po
Đurićevem povratku povedal Damijan
Lazar, predsednik ZŠIS-POK.

»Medalji sta dokaz, da sem v stiku s
konkurenco, časi sami pa so odlična
popotnica za nadaljevanje priprav do
paraolimpijskih iger. Hvala trenerju
Alenu Kramarju in maserju Dejanu Kičinu
Staretu, ki sta v teh dneh odlično skrbela
zame. Hvala Zvezi za šport invalidov
Slovenije – Paraolimpijskemu komiteju,
sponzorjem, drugim podpornikom in
vam, dragi navijači, ki me vedno pozitivno
presenečate z odzivi. Po tem prvenstvu
optimistično gledam v Rio,« napoveduje
Darko Đurić. »Vedel sem, da sem zelo

dobro pripravljen. Na zadnjih tekmah
sem na 200 m vedno nekaj zamočil –
ali sem zamudil obrat ali sem spustil
tempo. Zdaj sem odplaval tako, kot mi
je naročil trener, in rezultat je tukaj,« je
bil zadovoljen po dobro opravljenem
nastopu na daljši razdalji.

predsednikom ZŠISPOK odgovarjal na
novinarska vprašanja
po vrnitvi iz EP

Kot svojo veliko zmago pa Darko šteje tudi
to, da je šel na svoje. »Zdaj je konec s hotelom
mama, precej več dela imam,« pravi ponosno
26-letni Radovljičan, ki ne tarna nad svojim
življenjem. »Zadovoljen sem, hendikepa sploh
ne čutim. Pa saj ne more vsak na Triglav. Me
je pa življenje naučilo, da sem hitreje dozorel.
Vsem višjim silam sem hvaležen za vse, kar je
bilo,« pravi Darko.

▼

Berlin in dvakrat na priprave
»Zdaj imam pester program, čaka me še
ena močna tekma, potem enotedenske
priprave, pa nekaj manjših tekmovanj …
predvsem pa seveda treningi, treningi,
treningi. V Berlinu bo še zelo močan miting
in mogoče se bo tam pojavil še kdo,«
pogleduje Darko proti zadnji postaji
pred nastopom na igrah v Riu. »Evropsko
prvenstvo je bilo ena stopnica, preverjanje
forme pred Riom. Začela sva s tekmo v
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Svetovni pokal in
kvalifikacije za Rio
Piše: Lena Gabršček

(foto: arhiv odbojka sede)
Skupno fotografiranje
po prijateljski tekmi z

Edina pomanjkljivost namestitve je bila blokada
določenih internetnih strani in družabnih omrežij, ki
smo jih vajeni doma. Kitajska hrana pa je ustrezala
vsakemu po svoje, nekaterim bolj, drugim manj.

Slovenska ženska reprezentanca je zabeležila
dve zmagi, in sicer proti Italiji in Egiptu, Rusija,
Japonska in Nizozemska pa so bile tokrat žal
premočne nasprotnice.

Prizorišče tekmovanja nas je sicer razočaralo,
saj je bila temperatura v dvorani dobrih 10˚C,
garderobe in tuši pa so bili neurejeni, zato smo
morali za tuširanje po tekmah čakati na povratek
v hotel. Prav tako wc-ji v dvorani niso bili
prilagojeni invalidom, tako da so se udeleženci
turnirja pač prilagodili okoliščinam.

Posebno pohvalo za gostoljubnost in prizadevnost
si zaslužijo prostovoljci in prostovoljke, ki so nam
bili vedno na razpolago in so se kljub velikim
jezikovnim oviram trudili razumeti naše želje.

“Za boljšo komunikacijo smo si
pomagali kar z njihovimi telefoni, na
katerih so imeli vsi nameščen kitajskoangleški prevajalnik, ki se je izkazal za
zelo uporabnega.”

Ruando
◀

Kvalifikacijski turnir je bil hkrati tudi turnir za
svetovni pokal, tako da so bile v eni skupini ekipe,
ki so že uvrščene v Rio, v drugi pa neuvrščene.
Skupine se med seboj niso križale, ampak so se
med seboj borile neuvrščene ekipe - za vstopnico
za Rio, uvrščene pa za svetovni pokal. Sodelovalo je
28 moških in ženskih ekip. Slovenska ekipa je bila v
skupini neuvrščenih na paraolimpijske igre skupaj
z Rusijo, Italijo, Egiptom, Japonsko in Nizozemsko,
igralo pa se je po sistemu vsak z vsakim. Za uvrstitev
na paraolimpijske igre sta se na koncu med seboj
pomerili prvo in drugo uvrščena ekipa v skupini,
Rusija in Nizozemska, vstopnice za Rio pa so na
koncu zasluženo pripadle Rusinjam.

Tekma z Italijo je bila
le ena izmed napetih
tekem, ki jih je odigrala
naša reprezenanca

Ekipa ženske odbojke sede sicer ni najbolj
zadovoljna z igro, prikazano na Kitajskem,
vendar pa je turnir dobro izhodišče za nadaljnje
delo, saj smo z udeležbo pridobili točke za
razvrstitev na svetovni lestvici, predvsem pa
smo pridobili novo igralko s klasifikacijo in
pomembne nove izkušnje.

▼

Ženska reprezentanca v odbojki sede (Lena Gabršček, Suzana Ocepek, Regina
Terbuc Roudi, Nadja Ovčjak, Danica Gošnak, Mira Jakin, Marina Cencelj, Larisa Pirih,
Jana Ferjan; trener Simon Božič, pomočnik Branko Mihorko) se je marca udeležila
kvalifikacijskega turnirja za Rio, ki je potekal na Kitajskem v kraju Anji.

Na poti iz hotela v
športno dvorano
▼

E

na bolj pomembnih preizkušenj na turnirju
je bila klasifikacija naše nove igralke Larise
Pirih, ki jo je na izredno veselje celotne ekipe tudi
uspešno prestala.
Na otvoritveni slovesnosti so se gostitelji zares
izkazali in nam pripravili toplo dobrodošlico z
vrsto zanimivih glasbenih in plesnih točk. Na
prizorišče so nas odpeljali z avtobusi, te pa so
spremljala policijska vozila, ki so nam omogočila
nemoteno pot. Nameščeni smo bili v dveh odličnih
sodobnih hotelih, med katerima stoji zabaviščni
park Hello Kitty, direktor hotela pa nas je sprejel s
šopkom rož in fotografom.
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maraton, ki ga je pretekel v septembru 2015, pa so
sladko kisli. Sladki, saj je svoj osebni rekord izboljšal
za več kot 8 minut in pol, precej kisli pa zato,
ker je z izvrstnim časom 2.43.01 le za 61 sekund
zaostal za olimpijsko normo. Zato je zdaj veselje
še toliko večje, saj se je uvrstil na paraolimpijske
igre s »popravnim izpitom«, a v velikem slogu
nepopustljivega optimističnega borca.

»Sandi, boš videl, da ti bo
v Dubaju uspelo!«
Piše: Zdravko Potočnik

(foto: arhiv Primož Černilec)
Sandi je verjel v svoj
uspeh
◀

Sandi se veseli, da si bo letos poleti za svoj 43. rojstni
dan kar sam poklonil veličastno darilo – uresničeno
dolgoletno željo, da kljub slepoti preteče maraton v
Riu med najboljšimi tekači na svetu. V več kot 10-letne
sanje pa niso vključeni le prijetni dogodki; zagotovo
je več grenkih in žalostnih. Najbolj presenetljivo in
odločujočo vlogo pa tu odigrajo Sandijeva vedrina,
odločnost in vztrajnost, da tudi težave uporabi kot
stopnice proti svojemu življenjskemu cilju.

Sandi je ŠPRINTER na DALJAVO:
100 m (13,06 s),
200 m (29,06 s),
400 m (1:06),
800 m (2:39),
1500 m (5:20),
5000 m (17:37; 4. mesto na EP v Swanseu),
10000 m (37:44),
polmaraton 21 km (1.19:50),
najhitrejši maraton (2.39:57; Dubaj, januar 2016).
Sandi, iskreno ti čestitamo! Čestitamo tudi
tvojim (tekaškim) prijateljem. Obenem se ti tudi
zahvaljujemo. Hvala ti, da si nam pokazal in kar s
seboj dokazal, da se marsikaj da, če se želi, vztraja
in hoče – in da je pot lahko tudi tam, kjer je ni videti.
Kljub nezahtevni trasi

“ENKRAT JE ŽE VSE ZNAL, a se mu je
septembra 2005 dotedanje življenje z
nesrečo v trenutku obrnilo na glavo.”

Tako iskreno dobrohotno, tako nesebično prijateljsko in s pridihom zdrave
nagajive ironije te lahko na pomemben tek pospremijo le preostali trije
nepogrešljivi lističi 4-peresne tekaške deteljice, ki tvorijo s Sandijem
Novakom srečno zmagovalno kombinacijo.

2

uri 39 minut in 57 sekund je Sandi januarja
letos v Dubaju potreboval, da je pretekel 42
kilometrov in 195 metrov. Do pol poti je pošteno
preznojil prijatelja Urbana Jereba, drugo polovico
maratona je korak in sapo z njim lovil Roman Kejžar.
Sandiju Novaku je uspelo!
Olimpijska norma 2 uri in 42 minut, določena za
paraolimpijske igre, ki bodo letos avgusta v Rio de
Janeiru, je celo močno presežena.
» No, Primož, Roman in Urban, saj sem vam rekel, da
nam bo uspelo! A ste videli?! Jaz nisem gledal, hahaha!«

Ja, brez na videz grobo robatega, a kot solza
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iskrenega humorja pač kdaj pa kdaj ne gre, saj Sandi
rad doda: »Prej sem živel življenje, pa ga v resnici
nisem videl; zdaj ga ne vidim, znam pa ga živeti!«
Za nekaj sladkih dni so pozabljeni litri znoja in
truda, spremljani z zakrčenim nasmeškom in
nadležnim dvomom: bo ali ne bo? BO! Seveda je
to šele zelo obetaven začetek, a najpomembnejša
zunanja ovira je premagana – norma za
paraolimpijski maraton je »pod streho«. Mogoče je
tokrat tudi botra sreča pomežiknila na eno oko, saj
je bil Sandi že nekajkrat na maratonih zelo hiter,
a vseeno kljub popravkom svojega rekorda nikoli
dovolj. Lani je maraton v Dubaju pretekel v 2 urah
in 52 minutah, na svetovnem prvenstvu v Londonu
je bil še pol minute hitrejši. Spomini na Berlinski

Ko se je prebudil iz nezavesti, je spoznal, da je usoda
za zmeraj ugasnila luč v njegovih očeh. Skoraj vsega
se je moral učiti znova, delal je napake, odrival
malodušje, počasi je spet shodil, govor je postajal
razumljivejši. Težko težko je bilo, a z vsakim dnevom
je spet znal več; spodobno se je že oblekel, šel z belo
palico naokrog, si skuhal kaj malega in se naučil
brajlice. Samozavest je rasla in se krepila, Sandi pa
je podnevi in ponoči sanjal o teku, saj je bil že prej
izvrsten nogometaš in mu šport od nekdaj veliko
pomeni. Po treh letih nepopustljivosti, brezmejne
volje, optimizma, srečnih trenutkov, temnih
oblakov, operacij in brezštevilnih treningov mu je
uspelo TUDI OB POMOČI Primoža Černilca in Klemna
Trilerja prvič v življenju preteči maraton: oktobra
2008 je za 42 km v Ljubljani potreboval debele 4
ure. Pa še uro na cilju, da je v miru podoživel vso
pritečeno srečo. Končno se je spet DOBRO počutil
v svoji koži, napredoval je psihološko, telesno,
logopedsko in socialno. Čutil je, da lahko preseže
samega sebe, če se potrudi in si tega tudi srčno želi.

je Sandi skupaj s svojo
ekipo dal vse od sebe ...
▶

... in na koncu maratona
slavil svoj najboljši čas
na 42km ter izpolnjeno A
normo za Rio.
▼

Sandi Novak se udeležuje atletskih tekmovanj za
slepe in slabovidne; tekmuje na državnih, evropskih
in svetovnih atletskih tekmovanjih in vsepovsod
niza izjemne uspehe. Z nasmehom pove, da ga ni
strah teme ne ponoči ne podnevi.
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je bilo nekaj priložnosti, da bi zaigral v višjem
tekmovalnem rangu. Pa se ni izšlo. Sicer pa – nikoli
ne reci nikoli. Pa saj se niti ne sekiram. Lepo mi je,
prijetno življenje imam,« pove Milan, ki je pri 12
letih doživel infarkt hrbtenjače. »Imel sem to srečo,
da sem bil otrok. Saj takrat ne razmišljaš veliko o
tem. Sprijazniš se in živiš naprej. Verjetno bi mi bilo
danes težje,« razmišlja na glas bodoči diplomant
fakultete za gostinstvo in turizem.

V Italiji ni rekel zadnje,
ponosno za Slovenijo
Piše: Drago Perko

(foto: Jana Šnuderl)

Od odgovornosti ne beži

Milan Slapničar
v družbi svojih
košarkarskih kolegov
ter bratov Dragič
◀

Milan Slapničar prejel
vzdevek Goran Dragić
na košarkarskem
vozičku
▼

V

Novem mestu se je sklenila sezona regionalne
lige NLB Wheel v košarki na vozičkih. Prvak
je postala ekipa KKI Vrbas iz Banja Luke. V dresu
drugouvrščene italijanske ekipe Castelvecchio je
igral tudi slovenski reprezentant Milan Slapničar, ki
že osem let igra na tujem, dve leti tudi v BiH. »V Italiji
smo sklenili tekmovanje v drugi ligi, dosegli smo tretje
mesto. Šefi so zadovoljni, ekipa se je spremenila,
pomladili smo naše vrste. Še nekaj novosti se obeta. V
nekaj letih bomo spet v prvi ligi povsem konkurenčni,«
dosežke doma in na tujem ocenjuje Slapničar, ki je v
tej sezoni s Castelvecchiom igral v 2. italijanski ligi.
Prej Slobodan, zdaj Haris
Milan bo še vsaj eno sezono igral v Italiji, kjer ga
zelo cenijo. Ni pa malo takih, ki so prepričani, da bi
moral zaigrati v prvi ligi. »Letos sem bil blizu selitve
v prvo ligo, a je Treviso ostal brez napredovanja
med elito. Zato sem se potem odločil, da ostanem
v Gradišču, kjer imam dostojno vlogo,« pravi Milan,
ki dvakrat na teden odhaja v Italijo, ponavadi ob
torkih in petkih. Takrat tam tudi prespi, saj ima ob
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sobotah tekmo. Do lanskega leta se je v Italijo vozil
z nekdanjim soigralcem Slobodanom Banjacem.
Letos je kilometre premagoval sam. Zdaj pa se mu
vnovič obeta sopotnik. »Res je, v prihodnje bova
v Italiji skupaj igrala z reprezentančnim kolegom
Harisom Kuduzovićem. Italijani so ga opazili na
različnih turnirjih. Vprašali so me, kaj si mislim o
njem. Povedal sem vse dobro o Harisu, ki prihaja na
kaljenje k nam,« je vesel Milan, da bo imel ob sebi
rojaka. Slobodan Banjac je Italijanom povedal, da
imajo v Sloveniji nadarjenega igralca. »Nekajkrat
so me gledali, potem pa sem prišel na trening, zdaj
bo že osem let. Od Slobodana sem se veliko naučil,
hvaležen sem mu,« se Milan spomni, kako je sam
prišel v Italijo, svojega mentorja pa ni pozabil.
Milan si denarce služi v podjetju Zavarovalna
agencija Tribuna kapital. »Imam super delodajalca,
ki me razume in spoštuje. Vedo, da sem košarkar.
Mislim, da so ponosni na to,« je naš košarkar
hvaležen svojim šefom, ker imajo posluh za
njegovo športno pot, ki bi lahko v prihodnjih
sezonah dobila novo dimenzijo. »V minulih letih

V teh letih je Milan izredno napredoval. Postal je
center, ki se dobro znajde na krilnem položaju, zdaj
pa bi rad še izboljšal met z razdalje. Zato prihaja
na treninge pol ure prej in ostaja dlje, da bi postal
nevaren tudi s polrazdalje. »Postal sem igralec.
Izkušenj ne manjka, kalil sem se v močni ligi, dve leti
sem igral tudi v prvi italijanski ligi, ki je vrhunska.
Sem pa zdaj košarkar, ki prevzema odgovornost. Od
mene se precej pričakuje,« se zaveda, da vanj velike

upe polagajo v Italiji in Sloveniji. Ni mu vseeno, ker
v Sloveniji manjka mladih košarkarjev. »Kot da jih ne
znamo motivirati, pa tudi premalo so družabni. To so
zdaj druge generacije. Z mano ni bilo težav. Po težavah
so me v društvu hitro vključili v igranje košarke. Hodil
sem na različne turnirje, bili smo v Srbiji in na Češkem.
Lepo je bilo, potem sem se košarke lotil resno,« se
spominja svojih začetkov, ko ga praktično ni bilo
treba prepričevati, da vzame žogo v roko.

“Milan je prvo ime slovenske
reprezentance, ki bo julija igrala na
EP divizije B v Sarajevu.”
»Priprave se bodo začele. Mislim, da ima naš selektor
Gregor Vodenik kar nekaj dobrih idej. Kako bomo
uspešni pri realizaciji, pa bo kmalu jasno,« pravi
Milan, ki si ne žene k srcu dejstva, da na papirju
to ne bo najmočnejša slovenska ekipa. »To je res.
Poglejmo z druge plati: to je priložnost, da svoje
znanje pokažejo mlajši. Za mano je že pet evropskih
prvenstev, naredil bom vse, da nam uspe in da tem
mladim olajšam igranje, da jim pomagam,« še doda
Milan, ki bo naredil vse, da se Slovenija izkaže.
To je naš Milan, ki se ga je pred leti zavoljo vseh
kvalitet in skromnosti prijel vzdevek Goran
Dragić na košarkarskem vozičku. »Vsi vemo, kdo
je Goran Dragić. Izvrsten igralec je, zato mi taka
primerjava godi. Na meni je, da se še naprej trudim
in razvijam,« še sklene Milan.
Kdo so tekmeci Slovenije na EP v Sarajevu?
Slovenska košarkarska reprezentanca bo med
9. in 18. julijem v Sarajevu igrala na evropskem
prvenstvu divizije B. Slovenija bo igrala v
skupini s Francijo, Rusijo, Hrvaško in Irsko.
V drugi skupini bodo Litva, Avstrija, Latvija,
Portugalska in BiH. »Žreb ni tako pomemben
kot to, da se na tekmovanje dobro pripravimo.
Slabih reprezentanc na prvenstvu ne bo. Dobro
poznamo Ruse in Hrvate, ki igrajo zelo podobno
košarko, manj pa Francoze, ki prihajajo iz divizije
A, in Irce, ki prihajajo iz divizije C. V prvem delu
se bomo izognili Litvi, Latviji in Avstriji, katerih
način igranja nam ne ustreza, ter domačinom,
ki veljajo za favorite prvenstva. Za obstanek
bo treba zmagati na dveh tekmah, mi pa bomo
svojo priložnost iskali prav na vsaki,« je žreb
komentiral selektor Gregor Vodenik.

MAJ 2016

31

1

PARAOLIMPIJSKI ŠPORT
Novice

Novice

Parakajakaš Dejan
Fabčič na SP
Piše: Nina Mozetič

(foto: Arhiv Dejan Fabčič)

Parakajakaš Dejan Fabčič na svetovnem prvenstvu priveslal
do uspeha kariere

R

egatni center v nemškem Duisburgu
je nedavno gostil svetovno prvenstvo
v parakajakaštvu, kjer je slovenske barve
več kot uspešno zastopal Dejan Fabčič.
Primorec je v močni konkurenci zasedel
peto mesto in s tem prišel do najboljšega
rezultata kariere.
Dejan Fabčič je pokazal, da iz sezone v
sezono napreduje. Na prizorišču, kjer je
leta 2013 prvič nastopil na svetovnem
prvenstvu v parakajakaštvu, je namreč
priveslal do petega mesta, kar je
njegova najboljša uvrstitev na svetovnih
prvenstvih. Lani v Milanu je bil sedmi.
Zmagal je avstralski vojni veteran Curtis
McGrath, pred šestkratnim svetovnim
prvakom Markusom Mendyjem Swobodo
iz Avstrije in še enim vojnim veteranom,
Britancem Nicholasom Beightonom.
Po finalnem nastopu je bil Fabčič zelo
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zadovoljen: »Zadovoljen sem. Če bi me
pred prvenstvom, kdo vprašal, kateri
bi rad bil, bi mu odgovoril, da bi bil zelo
zadovoljen z uvrstitvijo okoli petega
mesta. Nastop ni bil slab, je pa bil
polfinalni za odtenek boljši.«
Hitro je veslal že v kvalifikacijah, kjer je
bil v svoji skupini drugi in se tako brez
težav uvrstil v polfinale, kjer pa je tudi
zmagal. »Leta 2013 sem veslal osem
sekund slabše kot v tem polfinalu, tako da
se vidi napredek skozi leta,« je pojasnil.
A v Nemčiji ni štela le dobra uvrstitev,
vesel je bil tudi tega, da je prvič v
karieri prehitel nekatere izmed odličnih
tekmecev: »Posebni užitki so, ko
premagam kakšnega dobrega tekmovalca.
Na lanskem svetovnem prvenstvu sem
prvič premagal Madžara, tokrat je padel
Italijan, zdaj napadam še Mendyja

(Markusa Mendyja Swobodo, op.p.).«
Tekmovalci so v finalu sicer morali
startati dvakrat, saj je italijanski
parakajakaš v prvo startal prehitro.
Medtem ko je bil Dejanov prvi start
odličen, pa mu v drugo ni uspelo tega
ponoviti: »Prvi start mi je uspel boljše.
Finale je zmeraj tekma zase, skoraj nikoli
se ti ne poklopi čisto vse. Na splošno je
bilo veslanje dobro. Pozna se dobro delo
preko zime, zagotovo pa je pomagalo tudi
to, da sem že pred prvenstvom vedel, da
sem se uvrstil na olimpijske igre in sem
lahko bolj sproščeno nastopil.«
Še pred dobrim mesecem dni je namreč
kazalo, da bo moral Dejan Fabčič v
Duisburgu loviti tudi kvoto za nastop
na septembrskih paraolimpijskih igrah
v Riu de Janeiru. Letošnje svetovno
prvenstvo je bila zadnja možnost za
pridobitev olimpijske vozovnice, a se je
že pred odhodom na prvenstvo Fabčič
lahko veselil. Na lanskem svetovnem
prvenstvu v Milanu je slovenski
tekmovalec zasedel sedmo mesto in tako
le za eno mesto zgrešil pridobitev kvote,
a je bil Portoričan Eddie Montañez, ki je
bil uvrščen tik pred našim tekmovalcem,
diskvalificiran. Portoričani so se na
odločitev komisije pritožili, vendar je bila
pritožba zavrnjena. Montañez je namreč
pri klasifikaciji pred prvim startom, kjer
tekmovalce v tri skupine razdelijo glede
na stopnjo invalidnosti, kazal, da si pri
veslanju ne more pomagati z nogami,
ob ogledu posnetkov tekmovalnega
nastopa v finalu svetovnega prvenstva
pa je postalo jasno, da si je ob veslanju z
nogami lahko pomagal in imel prednost
pred tekmeci, ki se lahko zanašajo le na
roke in trup.
Dejana Fabčiča sicer pred vrhuncem
letošnje sezone – nastopom na
paraolimpijskih igrah v Riu de Janeiru
– čaka še ena pomembna tekma. V
drugi polovici junija bo odpotoval v
Moskvo, kjer bo nastopil na evropskem
prvenstvu v parakajakaštvu, ki bo
potekalo v okviru evropskega prvenstva
v sprintu na mirnih vodah.

Andreja Dolinar
častna Slovenka leta
Piše: Jože Globokar

(foto: Tomaž Bukovec)

Priznanje je Andreji
izročil župan občine
Medvode Nejc Smole.

dan vozi v službo v Gorenjsko banko v
Kranj, s partnerjem Igorjem pa imata
nadvse pridno desetletno hčerko Tijo.
Andreja se je s tem laskavim naslovom
pridružila Mateji Pintar, ki je naslov
častne Slovenke leta prejela že leta
2004, po osvojitvi zlate paraolimpijske
medalje v Atenah.
Koncert – PETDESET ODTENKOV
DOBRE VOLJE, kjer so podelili tudi
trofejo Jureta Robiča, je bil nekaj
izjemnega. Zaznamovali so ga trije
zanimivi sklopi – Kekec za predsednika,
Triglav moj dom in 50 odtenkov dobre
volje. Izjemni so bili tudi nastopajoči
– Čuki, Prifarski muzikanti, Preloški
muzikanti, Rok partyzani, Moped
show, Perpetum trobile, Lovski pevski
zbor, Godba Medvode, Adi Smolar,
Jana Šušteršič, voditelji Simona
Vodopivec, Tanja Vidic, Roman Končar,
Tof in heroji dobre volje – 50 pevcev,
igralcev, plesalcev, glasbenikov,
športnikov rekorderjev in drugih.

◀

Paraplegiki imamo dve častni Slovenki leta
Andreja Dolinar častna Slovenka leta

V

nabito polni športni dvorani v
Medvodah so 14. januarja 2016 na
Butičnem gala koncertu Nedeljskega
za ambasadorja dobre volje 2015 med
enajstimi kandidati zlate lestvice prvič
slovesno razglasili Jureta Franka, za
častno Slovenko leta pa parapleginjo
Andrejo Dolinar iz Društva paraplegikov
Gorenjske. Ker Andreja živi v Ljubljani,
ji je Mestna občina Ljubljana ob tej
priložnosti podelila posebno priznanje –
kipec »zmajčka«. Kristalno skulpturo je
Andreji za naslov častne Slovenke leta
2015 izročil župan občine Medvode Nejc
Smole, kipec ljubljanskega zmajčka pa
podžupan MOL Dejan Crnek. Naj povemo,
da so Andrejo po prevzemu priznanj vsi
gledalci nagradili s stoječimi ovacijami.
Utrnila se je marsikatera solzica.
Jure Franko je leta 1984 na zimskih
olimpijskih igrah v Sarajevu osvojil
prvo (srebrno) medaljo za takratno

Jugoslavijo, bralci Nedeljskega pa so ga za
ambasadorja dobre volje izbrali predvsem
zaradi odličnega muzikala Mama Mia.
Naša vrhunska igralka namiznega tenisa
Andreja Dolinar se je s tem športom
prvič srečala leta 1993 v URI-SOČA, kjer
so trenirali paraplegiki in tetraplegiki.
Nastopila je na štirih paraolimpijskih
igrah – v Sydneyju, Atenah, Pekingu in
Londonu. Na prvih igrah v Sydneyju je
osvojila nehvaležno četrto mesto.

Gonilna sila koncerta ter prijatelj
paraplegikov in tetraplegikov Tone
Fornezzi – Tof je povabil tudi člane DP
ljubljanske pokrajine in DP Gorenjske,
ki so si nepozaben koncert lahko
ogledali brezplačno.

Posebno priznanje MOL. Zmajčka je namesto župana
Zorana Jankovića, ki je bil odsoten zaradi bolezni,
Andreji izročil podžupan Dejan Crnek.
▼

Z Matejo Pintar sta kot odličen par v
ekipnih nastopih že leta 2003 v Zagrebu
postali evropski prvakinji, leta 2007 sta
zmagali na odmevnem mednarodnem
turnirju v Kranjski Gori, kjer se je zbrala
skoraj vsa svetovna elita, leta 2010 sta
bili tretji na svetovnem prvenstvu, leta
2011 pa tretji na evropskem prvenstvu.
Andreja je že 28 let zaposlena in se vsak
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PARAOLIMPIJSKI ŠPORT
Novice

Novice

Matjaž Bartolj je
večkrat dejal, da je

Boccia

zaljubljen v bocco
◀

Piše: Jakob Škantelj

(foto: Blaž Uršič)

“Moja igra med posamezniki je
bila iz tekme v tekmo boljša. Res
nam primanjkuje težkih in napetih
dvobojev. Na koncu sem bil zadovoljen
tako z igro kot z rezultatom. Tudi v
paru z Jakobom sva odlično igrala in
se borila proti močnima Nemcema.
Bila je napeta tekma in vesel sem,
da sva vse nize odigrala zelo solidno.
Zmanjkale so malenkosti in malo
sreče, a to je boccia,”

Iz Nemčije s stopničkami

P

rvi vikend v maju je v nemškem Saarbrücknu
potekalo mednarodno prvenstvo v boccii, ki se
ga je udeležila tudi polovica slovenske bocciarske
reprezentance. Slovenske barve sta zastopala
Matjaž Bartol in Jakob Škantelj, oba pa sta se
izjemno izkazala.

“Tekmovanje, ki so se ga udeležili
le tekmovalci v kategoriji BC4, je za
slovenska reprezentanta pomenilo
težak uvod v novo sezono.”

▲
Slovenski boccarji so
v zadnjih letih naredili
velik napredek pri
razvoju boccie v Sloveniji
Boccia je dvoransko

Mednarodno prvenstvo, na katerem je sodelovalo
pet držav, je bilo tako prva preizkušnja za slovenski
par, ki ga vrhunec sezone čaka na junijskem
svetovnem pokalu. In oba slovenska tekmovalca
sta tako v posamični kot tudi ekipni konkurenci
pokazala, da sta pripravljena na tekme, ki so
pred njima. Najprej je bilo na sporedu posamično
tekmovanje, ki sta ga slovenska tekmovalca
sicer končala nekoliko različno. Medtem ko
je Jakob Škantelj ob pomanjkanju športne
sreče v odločilnem boju skupinskega dela za
polfinale zasedel končno 8. mesto, se je Matjaž
Bartol rezultatsko bolj izkazal, saj je končal na 3.
mestu. Po izjemno napeti tekmi s četrtfinalistom
aprilskega svetovnega pokala v Montrealu Borisem
Nicolaiem in porazu 1 : 4 je nato v boju za tretje
mesto z istim rezultatom premagal Čeha Mareka
Schmida. Zmagal je drugi Čeh Jan Bajtek.

nemškemu paru Nicolai/Keller, ki je v Montrealu
zasedel visoko 7. mesto, in si tako zapravila vse
možnosti za končno prvo mesto. Na koncu je to
zadoščalo za drugo stopničko.

balinanje za športnike
Perspektivni igralec

invalide in je vedno bolj

bocce, Jakob Škantelj,

priljubljen šport pri nas

si želi nekoč nastopiti na

▼

je tekmovanje v Saarbrücknu komentiral Bartol,
za katerega so bile to sploh prve stopničke na
mednarodni sceni.

paraolimpijskih igrah.
◀

Tandem Jakob in Matjaž
dokazujeta, da lahko
na njiju v prihodnosti še
računamo.
▼

V drugi del tekmovanja, kjer so bili v ospredju
pari, je tako Slovenija stopila že z Bartolovimi
stopničkami. Vendar pa je imela slovenska
reprezentanca na čelu s selektorico Barbaro
Zabukovec še večja pričakovanja za tekmovanje
parov. Očitno upravičeno, saj sta Bartol in Škantelj
zaostala le za parom iz Češke. Čeprav sta Slovenca
v neposrednem dvoboju par Bajtek/Schmid celo
premagala, pa sta ponovno, z 2 : 3, izgubila proti
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ŠPORT GLUHI
Novice

Novice

Tadejev trener je povedal, da je izredno dobro
taktično odtekel kvalifikacijski tek, se v celoti držal
dogovora in s tem privarčeval energijo za veliki
finale, ki je glede na videno in bojevitost nekaterih
atletov obetal izredno zanimiv spopad. Za las je
namreč manjkalo, da Tadeja Poljak, ki je v njegovi
skupini zasedel drugo mesto, po 200 metrih ni zrinil
s proge, saj v dvorani atleti v teku na 400 m po 150
m zapustijo svoje proge in se združijo na prvi progi.
Tadej se ni pustil zmesti in je do konca rutinirano
odtekel še zadnji krog.

EP v atletiki
za gluhe
Piše: Robert Žlajpah

(foto: Robert Žlajpah)

Marca je bilo v poljskem mestu Torun
evropsko prvenstvo v dvoranski atletiki
za gluhe, na katerem so pod vodstvom
vodje ekipe Roberta Žlajpaha nastopili
tudi slovenski športniki.

Tadeju zlata medalja in osebni rekord
Dopoldne si je Tadej vzel čas za regeneracijo s
pripravo za finalni tek. Po kosilu smo se počasi
Tadej je z osebnim
rekordom ...

N

a prvenstvu je nastopilo 74 atletov in atletinj iz
14 evropskih držav. Pomerili so se v 11 moških
in 10 ženskih disciplinah.

◀

Novo dvorano Halo Sportowo-Widowiskowa, v kateri
je potekalo prvenstvo, so zgradili leta 2011 in jo
dogradili leta 2014. Gre za zelo futuristično dvorano.
Pred začetkom tekmovanj je potekala uradna
otvoritev z mimohodom 14 udeleženk evropskega
prvenstva. Udeležence je nagovoril predstavnik mesta
Torun, tekmovanje pa je uradno odprl predsednik
Evropske športne zveze gluhih (EDSO) Bjorne Riine.

▲

Naš predstavnik Tadej Enci je tekmoval samo v
eni disciplini, in sicer v teku na 400 metrov. Imel je
velik motiv, da doseže dober rezultat. Na štartni
listi je imel drugi najboljši čas – 50,44 sekunde –
med 11 prijavljenimi atleti. Favorit je bil Rus Victor
Oblomkov s časom 50,32 sekunde.

“V polfinalnem teku je naš atlet
nastopil v prvi skupini, in sicer na zelo
ugodni progi 2. Dvoranska atletika
ima 200-metrsko stezo, kar pomeni,
da so morali atleti odteči 2 kroga. ”
Pred začetkom teka je imel Tadej precej treme, ki
se jo je znebil takoj po štartu. Dobro je odtekel
prvi krog ter prešel v vodstvo. V drugem krogu
je suvereno vodil, nato je pred ciljem zmanjšal
hitrost. V cilj je pritekel kot prvi z najboljšim
kvalifikacijskim časom dveh polfinalnih skupin,
tj. 51,28 sekunde. V drugi polfinalni skupini je
zmagal Turek Suezen s časom 51,61 sekunde.
Favorit Rus Oblomkov je dosegel drugi in tretji
skupni polfinalni čas. Suezen in Oblomkov sta bila
Tadejeva največja tekmeca v velikem finalu.
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Kljub majhni delegaciji
v prsih bije veliko srce.
... postal evropski prvak

odpravili v dvorano, da se je Tadej ogrel za zelo
pomembno tekmo. Pred štartom pa je nastal
zaplet, ker so našemu tekmovalcu šele tik pred
zdajci zamenjali progo, namesto s proge 2, ki so
mu jo prvotno namenili, je štartal s slabše proge 6.
Protesti trenerja Doberška niso zalegli in Tadej je
obtičal na progi 6.
Tadej je štartal po načelu vse ali nič. S trenerjem na
tribuni sva bila zelo na trnih, saj sva se bala, kako
bo z najslabše, šeste proge odtekel brez nadzora
nad tekmeci. Ko se je v štartnem bloku prižgala
zelena luč, je švignil, kot bi mu gorelo pod nogami.
Po ovinku prvega kroga je s šeste proge v drugi krog
prišel kot prvi. Narekoval je ritem ter s solo tekom na
vso moč odtekel do cilja. V cilj je prispel kot najboljši
ter s tem postal evropski prvak med gluhimi v
dvoranski atletiki v disciplini tek na 400 metrov.
Na semaforju se je pokazal čas 49,98 sekunde, kar
pomeni, da je dosegel svoj osebni rekord.

“Proslavljanje se je lahko začelo, ko
je Tadej na odru za zmagovalce iz
rok predsednika EDSO Bjorna Riina
prejel zlato medaljo. Po vsej dvorani
je v čast evropskemu prvaku Tadeju
Enciju odmevala slovenska himna.”

v teku na 400m.
▼

Rekordi
Na 5. evropskem prvenstvu gluhih v dvoranski
atletiki je bilo doseženih nekaj rekordov:
• 3 evropski rekordi v moški konkurenci in 4
evropski rekordi v ženski konkurenci (ER)**
• 4 rekordi evropskih prvenstev v moški
konkurenci in 4 v ženski konkurenci (ECR)***
**ER – European Indoor Record
***ECR – European Championship Record
Slovenska odprava na brniškem letališču
Po končanem tekmovanju za Tadeja Encija je
organizator prvenstva slovensko odpravo z avtom
odpeljal na letališče v Varšavi, od koder je priletela
na brniško letališče. Tam so velenjskega gluhega
atleta in evropskega prvaka pričakali predsednik
Medobčinskega društva Velenje, g. Forštner, članica
ŠZGS, ga. Marta Vavpetič, in njegovi starši.

MAJ 2016

37

Ponosni smo na sponzorstvo
z navdihom
Piše: Tina Cipot
že skoraj deset let, se seveda zavedamo
tudi svojega pomena v družbi in ne
nazadnje svojih odgovornosti.

“V sklopu našega
trajnostnega koncepta
Ustvarimo boljši svet že
tri leta izvajamo številne
aktivnosti na področju
družbene odgovornosti
in skupaj s številnimi
organizacijami gradimo
temelje za boljši in lepši jutri.”

Z

a Lidl Slovenija je v letošnje leto
resnično v znamenju navdiha. Navdih
iščemo vsepovsod okoli nas – našli
smo ga pri svojih kupcih, zaposlenih
in v izjemnih posamezniki, ki jih
srečujemo na naši poti. Zato zagotovo ni
naključje, da so se naše poti prekrižale
s športnicami in športniki invalidi, ki so
neizmeren vir motivacije in navdiha. Z
marcem 2016 smo tako postali ponosni

O

O
V

LID

VO DOŽ
LO

LJENJSK
IV

Samo tisto, kar traja, je vredno vašega
zaupanja. Zato kot edini slovenski
trgovec svoje izdelke nudimo
z doživljenjskim jamstvom kakovosti.
www.lidl.si

JAMST

NAVDIHUJE
NAS KAKOVOST.

podpornik Zveze za šport invalidov
Slovenije – Paraolimpijskega komiteja.
Povezati se z organizacijo, kot je
Zveza za šport invalidov Slovenije –
Paraolimpijski komite, je bila zamisel, ki
smo jo takoj začutili. Lidlova posebnost
je, da vselej iščemo zgodbe, poti in ljudi,
ki so drugačni, ki so nekaj posebnega. In
ki pustijo trajen pečat.
Navdih športnikov invalidov je ena
takšnih zgodb, ki jo ponosno nosimo s
sabo – ne le poslovno, ampak tudi srčno.
Izjemni posamezniki, kljub preprekam,
ki jim jih je postavilo življenje, premikajo
meje v (vrhunskem) športu. To je gotovo
navdih, s katerim se lahko poistovetimo
in tudi sami najdemo motivacijo ter voljo
za premagovanje vsakodnevnih izzivov.
Verjamemo, da lahko s svojim
partnerstvom prispevamo k novim,
neverjetnim dosežkom. Kot uspešno
podjetje, ki deluje na slovenskem trgu

Zato je naše poslanstvo, da skozi našo
skupno zgodbo pomagamo k razvoju
športa invalidov, k ustvarjanju boljših
pogojev za doseganje vrhunskih
rezultatov, k navduševanju mladih in
promociji paraolimpizma v Sloveniji
ter tako tudi skupaj prispevamo k
ustvarjanju boljšega sveta in bolj srčne
in pogumne slovenske družbe.
Hvala, da smo lahko del te
navdihujoče zgodbe!

3

SPECIALNA OLIMPIJADA
Novice

Novice

kot častna gostja udeležila domačinka
Ana Feninnger, ki nas je pozdravila in
nas ohrabrila pred tekmami.

Svetovne zimske
predigre - 2016
Piše: Helena Gril

(foto: arhiv SOS)

Svetovne zimske predigre, Schladming 2016
TEST ZA PRIHODNJE LETO USPEL KAR 21-KRAT

O

d 8. do 15. januarja smo se specialci
udeležili svetovnih zimskih prediger
specialne olimpijade v Schladmingu.
Slovensko specialno reprezentanco je
zastopalo 12 športnikov, 3 trenerji in
vodja delegacije. Predigre služijo kot
zadnji test pripravljenosti organizatorjev
na glavni dogodek – svetovne zimske
igre specialne olimpijade, ki se bodo
v Schladmingu odvijale 14.–25. marca
prihodnje leto.

Toda specialna olimpijada ni samo
športna organizacija, ampak za nas
specialce predstavlja način življenja.
Zato sta vsak dogodek in vsako
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tekmovanje sestavljena iz dveh delov,
in sicer iz t. i. gostiteljskega programa,
ki je namenjen druženju, spoznavanju
tujih kultur in prijateljev, torej iz vseh
tistih stvari, ki nam obarvajo življenje
ter ga napolnijo z radostjo in veseljem.
Drugi del pa je seveda tekmovalni.
Slovenska specialna reprezentanca je
bila v prvem delu prireditve nastanjena
v kraju Marija Langowitz v bližini
Gradca, po dveh dneh zabave in smeha
pa se je začelo zares. Odpotovali
smo na otvoritev iger, ki je potekala v
Schladmingu, v izteku svetovno znane
proge Planai, po kateri smučajo vsi
veliki šampioni sveta. Otvoritve se je

Naslednji dan so alpinci ostali v
Schladmingu in se preizkusili na
strminah gore Hochwurzen, medtem
ko so se tekači in krpljarji odpeljali na
tekmovališče v Ramsauu. Že prvi dan
je naš trud obrodil sadove, saj si je
Albert Cakiči na 50 metrov prikrpljal
bron. A tudi alpinci se niso dali kar tako
in naslednji dan štartali na vse ali nič.
Rezultati v veleslalomu so bili več kot
odlični: Markus Abs in Sandra Možina
sta osvojila zlato, Matej Kopič srebro
in Sergeja Ostrš bron. Slednja je bila
druga tudi v slalomu, prav tako tudi
Sandra Možina, zadnjo zlato medaljo za
alpince pa je na najzahtevnejši progi v
superveleslalomu dodal Markus Abs.
Ne smemo pozabiti, da letošnjo sezono
Slovenci blestimo v nordijskih disciplinah
– in nič drugače ni pri nas specialcih. V
teku na smučeh na 500 metrov je Anita
Rednak osvojila zlato, prav tako Timotej
Škrinjar, Marcel Ribič je bil drugi, Jaka
Lazar pa je osvojil bron. Velik uspeh
so nordijci kronali še s skupinskim
zlatom, ki so ga osvojili v štafeti 4 x
1000 m. V individualnem nastopu na
1 km je Jaka Lazar še enkrat pritekel
do prvega mesta, Anita Rednak pa do
drugega. Ko so alpinci in nordijci končali
s tekmovanji, smo skupaj navijali za naše
krpljarje, ki so bili več kot odlični: Maja
Kac je osvojila zlato na 400 in 200 metrov,
Nataša Golob zlato na 200 in srebro na
100 metrov ter Tomaž Ozimic srebro na
100 in 200 metrov.
Domov smo se vrnili z veliko bero odličij,
kar 21, od tega 10 zlatih, 8 srebrnih in
3 bronaste. Vsa odličja nam ogromno
pomenijo, v njih odsevata naš trud in
znoj, ki smo ga prelili v času priprav na
to veliko tekmovanje. Na poti domov
smo bili ponosni in neučakani, saj smo
vedeli, da nam naši sovaščani in sošolci
v šolah in zavodih ter v domačih vaseh
pripravljajo velike sprejeme, kot se za
velike šampione tudi spodobi.

Zimske
državne igre
specialne
olimpijade
Piše: Silvester Polc

(foto: arhiv SOS)

V ČRNI »SREČALI« TINO
Olimpijska vas pod Peco je zibelka
slovenske specialne olimpijade, saj
so pred 25 leti prav tam organizirali
prve zimske igre Specialne olimpijade
Slovenije. Rezultati tokratnega
državnega tekmovanja so šteli tudi
kot kriterij za uvrstitev na zimske
svetovne igre, ki bodo prihodnje
leto v avstrijskem Schladmingu.
Tekmovanja so organizatorji iz CUDV
Črna na Koroškem zaradi težav z
vremenom sicer v zadnjem trenutku
s črnjanskih prizorišč prestavili na
drugo stran Pece, v Avstrijo.

2

15 tekmovalcev iz 33 lokalnih programov je
tekmovalo v treh športih: krpljanju, teku na
smučeh in alpskem smučanju. Pod sloganom
pogum, ponos, zmaga in v duhu gesla specialne
olimpijade, »Pustite mi zmagati, če pa ne morem
zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu«,
je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor
10. februarja sredi Črne odprl 15. zimske igre
Specialne olimpijade Slovenije. V častnem odboru
iger so bili še: Bogdan Gabrovec, predsednik
OKS-ZŠZ, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica
MDDSEM, Jurij Franko, ambasador specialnih

▲

olimpijcev, dr. Katja Vadnal, predsednica Zveze
Sožitje, Ljubomir Miličevič, predsednik SOS,
mag. Romana Lesjak, županja občine Črna, ter
Vojka Lipovšek Polc, direktorica CUDV Črna na
Koroškem. Pri pripravi iger in samem tekmovanju
je aktivno sodelovalo veliko uporabnikov CUDV
Črna, ki so bili aktivni v več vlogah.

Tokratni rezultati
zimskih iger Specialne
olimpijade so šteli kot
kriterij za uvrstitev na
zimske svetovne igre.

Zaradi slabega vremena so tekmovalce prvi
dan testirali v t. i. zabavnem fitnesu v okviru
zdravstvenega programa specialne olimpijade,
prav tako so lahko preizkusili vid ali pa se podali
na ogled olimpijske sobe, kjer so »srečali« tudi
glavno črnjansko junakinjo Tino Maze. Igre, ki
sicer potekajo dva tekmovalna dneva, so strnili
v le en tekmovalni dan. In vreme je bilo tako
organizatorjem kakor športnikom zelo naklonjeno.
S soncem obsijan dan se je po nastopu 67
tekmovalcev v alpskem smučanju, 65 v teku na
smučeh in 93 krpljarjev končal s podelitvijo medalj
in svečanim zaključkom iger, kjer sta športnike
pozdravila smučarski skakalec Jernej Damjan in
Jan Špik. S simbolično predajo specialnoolimpijske
zastave naslednjemu organizatorju državnih
poletnih iger Specialne olimpijade Slovenije Centru
Janeza Levca, ki bo igre organiziral leta 2018, so se
igre tudi uradno zaključile.
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EP v biljardu 2016
Piše: Matej Brajkovič

(foto: arhiv Matej Brajkovič)

držav. Moških je bilo malo več kot 100,
žensk pa malo več kot 60 – poleg njih
pa še 20 invalidov. Tekmovali smo
v štirih disciplinah (invalidi v treh,
8-ball, 9-ball in 10-ball), v moški in
ženski konkurenci pa so se udarili še
ekipno. Zato je tudi celotno prvenstvo
trajalo 11 dni, saj je bilo biljardnih miz
24. Tekme so vsak dan potekale med
deveto zjutraj in deseto zvečer.
Najvidnejši uspeh slovenske
reprezentance je bil tretje mesto Mateja
Brajkoviča v osmici. Polfinale je izgubil z
rezultatom 4 : 5, in sicer proti letošnjemu
prvaku v dveh disciplinah, legendi s
Švedske, Henriku Larsonu.

Letošnje evropsko prvenstvo
v biljardu je bilo prejšnji
mesec v Avstriji, St. Johann
am Pangau. Bližina kraja
dogodka nas je razveselila,
že ko smo konec lanskega
leta izvedeli za lokacijo. Lani
smo bili rahlo nestrpni zaradi
potovanja na Portugalsko –
najverjetneje iz navade, saj
smo se vedno usedli v avto in
se preprosto odpeljali. V St.
Johannu je bilo že eno EP, in
sicer leta 2009.

Biljardne mize so bile kot vedno
vrhunsko pripravljene, tako da so bili
pogoji za igro rahlo predobri. Popolnih
pogojev večina igralcev ni vajena tako
v Evropi kot tudi drugod po svetu. To je
večini igralcev delalo velike preglavice,
tudi Slovencem.
štirje člani in dva invalida. Letos je
bila Slovenija v konkurenci invalidov
močnejša za Davida Slačka, ki bi svojo
formo potrdil že pred leti, vendar je
zaradi drugih obveznosti ni mogel. Svoj
nastop je opravil solidno in v naslednjih
letih lahko računamo na vidnejšo
uvrstitev tudi z njegove strani.
V vseh treh kategorijah je bilo približno
200 igralcev iz skoraj vseh evropskih
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Piše: Drago Perko

(foto: Drago Perko)

V športni dvorani Marof
v Novem mestu se je s
petim turnirjem Lige NLB
Wheel sklenila 8. sezona
regionalnega tekmovanja,
ki ga organizira Zveza
paraplegikov Slovenije.
Naslov najboljšega je osvojila
ekipa KKI Vrbas, najboljši
strelec tekmovanja pa je bil
Ademir Demirović (KKI Vrbas).
5. mesto

V

ligi je nastopila tudi reprezentanca
Slovenije, ki je na koncu zasedla 5.
mesto. Srebrni so bili igralci italijanskega
Castelvecchia (z našim reprezentantom
Milanom Slapničarjem), bron je šel
avstrijskemu RSV Kärntenu, četrti pa
so bili košarkarji KKI Zagreb. Sodila je
slovensko-hrvaška dvojica Mitja Dečman
in Krunoslav Peić, delegat tekmovanja
pa je bil Milan Lukan.

▲

mestu iskrena hvala banki NLB, ki nam
stoji ob strani. Letos je kupila dva športna
vozička, ki sta pripadla ekipama KKI Vrbas
in Castelvecchio,« je povedal vodja lige
Gregor Gračner.
Vozička za igralca
»V veliko čast in zadovoljstvo mi je
bilo, ker sem vas spremljala na tem
zaključnem turnirju,« je bila nad
dogajanjem navdušena Alojzija Glavač,
vodja poslovalnice NLB Novo mesto.
Predstavnica banke, ki kot družbeno
odgovorno podjetje stoji ob strani
košarkarjem na vozičkih, je igralcema

V močni Ligi NLB košarke na vozičkih,
redno nastopajo kandidati za slovensko
reprezentanco v košarki na vozičkih.

Anteju Štimcu in Michelu Fabrisu podarila
izvrstna nova športna vozička, ki jima
bosta omogočila nadaljnje ukvarjanje
z vrhunsko košarko. Poleg Glavačeve
in Gračnerja je zbrane nagovoril še
Damjan Hojnik, podpredsednik Zveze
paraplegikov Slovenije.
Tekmovanje sta si ogledala tudi trener
KK Krka Vladimir Anzulović in igralec
Erjon Kastrati, ki sta slovenski izbrani
vrsti ob tej priložnosti zaželela uspešno

Obeta se močnejša liga

Č

e ne upoštevamo strmih klancev
okoli samega kraja dogodka, smo
vedeli, da nas čaka prijetna nastanitev
in da bo za nas lepo poskrbljeno.
Sedemčlanska slovenska reprezentanca
je bila nastanjena v dveh hotelih. Barve
Slovenije smo zastopali ena članica,

Kje bo EP potekalo prihodnje leto,
še ni znano. Dokopali smo se do
namiga. Portugalska ali Nizozemska.
Matej Brajkovič in David Slaček se
bosta tekmovanja v vsakem primeru
udeležila. Medtem pa lahko spremljamo
biljard v Sloveniji. Se bo še kdo odločil
za športni biljard, ki je popolnoma
drugačen od rekreativnega oz. biljarda,
ki ga poznamo vsi?

Finale
Lige NLB
Wheel

David Slaček in Matej
Brajkovič na EP
▶

»Hvala vsem, ki ste se udeležili
tekmovanja in pomagali pri izvedbi še ene
izvrstne sezone regionalnega tekmovanja
Lige NLB Wheel. Če lahko sodimo po prvih
pogovorih, se nam v prihodnje obeta še
močnejša liga, saj se z njo spogledujejo
ekipe iz BiH, Srbije in Hrvaške. Na tem

Michel Fabris med
prevzemom enega
izmed dveh novih
košarkarskih vozičkov,
ki ga sponzorira NLB.
▶
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delo in dober nastop na evropskem prvenstvu
divizije B v Sarajevu julija letos. Tekmovanje
so spremljali Jože Okoren, predsednik Društva
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
Primož Jeralič, strokovni sodelavec Zveze za šport
invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja,
in Mirko Sintič, referent za šport pri Društvu
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Dogodki in rezultati
Novice

Lista strelcev po koncu sezone Lige NLB Wheel:
1. Ademir Demirović 167
2. Izet Sejmenović 154
3. Mersad Mehmedović 150
4. Elvir Modronja 145
5. Vlado Šuraka 137

DRŽAVNA PRVENSTVA 2016
Piše: Primož Jeralič

Košarka na vozičih je

“V letu 2016 je v koledarju Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega
komiteja (ZŠIS-POK) planiranih 37 državnih prvenstev, od tega je bilo do 14. maja
izvedenih 19 državnih prvenstev.”

izredno atraktiven šport

Regionalna Liga NLB Wheel, 5. krog, 14. 5.

invalidov in je v Sloveniji
zelo priljubljan šport

Slovenija : KKI ZAGREB – 54 : 62
(14 : 14, 13 : 14, 10 : 20, 17 : 14)

▶

Slovenija: Gračner in Kuduzović po 12, Radić in
Musić po 10, Kamenik 8, Jeglič 2.

Posebnosti DP do 14. maja 2016:
Strokovna služba planirana državna prvenstva
usklajuje z nastopi slovenskih reprezentantov hkrati
pa je potrebno organizacijo in izvedbo državnega
prvenstva prilagoditi času in kraju izvedbe. Nekatera
državna prvenstva je potrebno uskladiti s panožnimi
zvezami in njihovim koledarjem tekmovanj.

KKI Zagreb: Liska 16, Sokolović 13, Vujica 12, Avdić
11, Ograjšek 8.
CASTELVECCHIO : RSV Kärnten – 55 : 38
(10 : 8, 10 : 6, 16 : 21, 15 : 7)
Castelvecchio: Slapničar 21, Bernardis 20, Fabris 8,
Dal Fitto 2, Braida 2, Rigo 2.

Vodja poslovalnice
NLB, Alojzija Glavač
je podelila medalje
najboljšpim igralcem v
ligi NLB.
▶

RSV Kärnten: Schaschl 13, Fiedler 2, Holdernig 12,
Mehmedović 11.
KKI VRBAS : KKI Zagreb – 85 : 62
(25 : 16, 19 : 19, 25 : 19, 12 : 12)
KKI Vrbas: Ignjatović 6, Štimac 18, Modronja 17,
Demirović 28, Marić 2, Šuraka 14.
KKI Zagreb: Franjul 2, Lisska 5, Bastalić 2, Avdić 15,
Vujica 22, Sokolović 11, Ograjšek 4.
Slovenija : RSV KÄRNTEN – 38 : 62
(4 : 21, 14 : 15, 12 : 16, 8 : 10)
Slovenija: Klep 2, Gračner 8, Učakar 2, Kudozović 8,
Musić 10, Jeglič 2, Kamenik 2, Radić 4.
RSV Kärnten: Schaschl 15, Kocnik 4, Kainz 2, Karting
2, Holdernig 28, Mehmedović 11.
Vrstni red Lige NLB Wheel 2015/2016:
1. KKI Vrbas (BiH) 7 : 1
2. Castelvecchio (Italija) 7 : 1
3. RSV Kärnten (Avstrija) 3 : 5
4. KKI Zagreb (Hrvaška) 2 : 6
5. Slovenija 1 : 7
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(foto: Blaž Uršič in Arhiv ZŠIS-POK)

Pri organizaciji državnega prvenstva v veleslalomu
je ZŠIS-POK participirala pri ceni vozovnic za
tekmovalce in njihove spremljevalce. Zaradi
obilice snežnih padavin je bila smučarska podlaga
sicer odlično pripravljena vendar mehkejša. Pri
omenjenem državnem prvenstvu beležimo zaradi
obilice padavin in viroz večjo odpoved tekmovalcev
na dan tekmovanja.

Zmagovalna ekipa
KKI Vrbas iz Bosne in

V koledarju državnih prvenstev je prišlo do nekaj

sprememb, ki smo jih na željo izvajalcev uspešno
uvedli. Potrebno je dodati, da Ribiška zveza
Slovenija uvaja novosti tudi za tekmovalce ribiče
invalide, ki bodo po novem morali opraviti izpit za
tekmovalni ribolov in pridobiti ribiško izkaznico pri
najbližji Ribiški družini. Omenjeno je povzročilo pri
ribičih veliko negodovanja zato bo potrebno skupaj
z invalidskimi organizacijami najti kompromis, ki bo
sprejemljiv za obe strani.
Prijavni program za državna prvenstva, ki jih
organizira ZŠIS-POK je s koncem aprila pričel
delovati brez dodatnih oddaj prijav preko prijavnih
obrazcev. Strokovni sodelavec Primož Jeralič
prijaviteljem nudi telefonsko podporo pri oddaji
spletnih prijav.
Rezultati državnih prvenstev so dostopni v arhivu
ZŠIS-POK ter na spletni strani www.zsis.si.

Hercegovine.
▼

Podatki po posameznih prvenstvih koledarja ZŠIS-POK do 14. maja 2016:

1.

ŠAH (EKIPNO IN POSAMIČNO) –
GLUHI

Državno prvenstvo je bilo organizirano
13.2.2016 v Mariboru. Izvajalec
prvenstva je bilo DGN Podravja Maribor.
Prisotnih je bilo 28 tekmovalcev iz 6-ih
društev. Udeleženci so bili zadovoljni z
organizacijo. Otvoritveni nagovor so imeli
Uroš Lovrenčič, predsednik Športne zveze
Maribor, Bedrija Črešnik, predsednik
društva in Franc Perkovič, kapetan
šahovske sekcije društva. Tolmačica
je bila Zlatka Hoeztl (otvoritev, himna,
začetek tekmovanja, obrazložitev pravil,
zaključek tekmovanja, podelitev pokalov).

Tehnični delegat je bil Robert Žlajpah,
ŠZGS. Pripomb med tekmovanjem ni bilo.
Prisotni so bili mediji RTV SLO Maribor in
Večer. Rezultate so ob podelitvi pokalov
prejeli vsi kapetani iz društev.
Rezultati posamično:
1. Anton Pelko (MDG LJUBLJANA),
2. mesto: Veršič Stanko (MDG LJUBLJANA),
3. mesto: Andrej Štrucl (DGN CELJE).
Rezultati ekipno:
1. mesto: DGN CELJE,
2. mesto: DGN LJUBLJANA,
3. mesto: DGN PODRAVJA MARIBOR.

2.

VELESLALOM

Na smučišču Rogla je 13. januarja v
organizaciji Zveze za šport invalidov
Slovenije – Paraolimpijskega komiteja
potekalo državno prvenstvo v
veleslalomu za smučarje invalide. Med
številnimi smučarji so se za naslov
državnega prvaka potegovali smučarji
v različnih kategorijah. Organizator
državnega prvenstva je bila ZŠIS-POK,
izvajalec državnega prvenstva pa je bilo
Smučišče Rogla. Na državnem prvenstvu
je kljub močnemu sneženju nastopilo kar
63 tekmovalcev ( 12 žensk in 51 moških).
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3.

BADMINTON – GLUHI

Izvajalec: DGN Posavje; Datum:
27.2.2016; Kraj: Brežice; Št. udeležencev:
15 tekmovalcev.
Rezultati: ŽENSKE:
1. mesto: Karmen Medved (MDGN
SLOVENJSKE KONJICE, VITANJE IN ZREČE),
2. mesto: Gordana Škof (DGN CELJE),
3. mesto: Jelena Bolšedonova (DGN MARIBOR).
Rezultati:
ŽENSKE ČLANICE in VETERANKE:
SLEPI IN SLABOVIDNI
1. mesto: Lucija Planinc (CENTER VIDIM CILJ),
2. mesto: Tanja Glušič (IŠD SAMORASTNIK),
3. mesto: Sabina Dermota (KPŠRD);
STOJE
1. mesto: Simona Pivar (SONČEK);
GLUHI
1. mesto: Anja Drev (MDGN VELENJE),
2. mesto: Sanja Debevec (DGN MARIBOR),
3. mesto: Jelena Bolšedonova (MDGLJUBLJANA);
NACIONALNA (stoječi)
1. mesto: Tanja Hotko (DI TRŽIČ),
2. mesto: Tatjana Lenko (MDI VELENJE);
VETERANKE NACIONALNA (stoječi)
1. mesto: Irena Klosternik (MDI VELENJE),
2. mesto: Špela Ahačič (DI TRŽIČ),
3. mesto: Ivana Vinšek (DI DRAVOGRAD).

2. mesto: Danijel Ravnjak (IŠD SAMORASTNIK),
3. mesto: Anton Navotnik (DI DRAVOGRAD);

Rezultati: ŽENSKE:
1. mesto: Pavla Košir (MDI KAMNIK),
2. mesto: Alenka Nikl Hutinski (DI MUTA),
3. mesto: Majda Dular (DI MARIBOR).

SLEPI IN SLABOVIDNI (veterani)
1. mesto: Emil Jakič (KPŠRD),
2. mesto: Jože Lampe (MDSS KRANJ),
3. mesto: Ignacij Kanc (KPŠRD);

MOŠKI:
1. mesto: Edo Planinc (ZPS),
2. mesto: Janko Brunčič (MDI LJUTOMER),
3. mesto: Franc Berhtol (DI SLOVENJ GRADEC).

GLUHI (veterani)
1. mesto: Stanko Melinc (DGN S. PRIMORSKE),
2. mesto: Martin Vršnik (MDGN VELENJE),
3. mesto: Marjan Repše (MDG LJUBLJANA);
STOJE (veterani)
1. mesto: Vladimir Homan (IŠD SAMORASTNIK),
2. mesto: Štefan Kodorovič (DI TRŽIČ),
3. mesto: Jordan Jakin (PARAS);
NACIONALNA (veterani)
1. mesto: Franc Pogač (DI MUTA),
2. mesto: Edvard Fortin (IŠD SAMORASTNIK),
3. mesto: Mirko Kamenik (DI SLO BISTRICA).

V soboto, 12. marca 2016 je v Litiji
potekalo državno prvenstvo invalidov
v hitropoteznem šahu za leto 2016.
Državno prvenstvo je potekalo tako
v ženski kot v moški konkurenci.
Sodnik na državnem prvenstvu je bil
Marko Jurič. Organizator državnega
prvenstva je bila ZŠIS-POK, izvajalec
državnega prvenstva pa je bilo MDI
Litija Šmartno pri Litiji . Uradni
rezultati so objavljeni na domači
spletni strani Šahovske zveze Slovenije
in ZŠIS-POK.

5.
MOŠKI:
1. mesto: Miha Jakofčič (DGN LJUBLJANA),
2. mesto: Marko Šmid (DGN CELJE),
3. mesto: Robert Debevec (DGN MARIBOR).

4.

KOŠARKA - GLUHI

Izvajalec: MDG Ljubljana; Datum: 19.3.2016;
Kraj: Športna dvorana gimnazije Bežigrad;
Št. udeležencev: 5 ekip.

6.

ODBOJKA - GLUHI

Izvajalec: DGN Koroške; Datum: 2.4.2016;
Kraj: Dravograd; Št. udeležencev: 5
moških ekip in 6 ženskih ekip.
Rezultati: ŽENSKE:
1. mesto: DGN CELJE,
2. mesto: MDG LJUBLJANA,
3. mesto: DGN PODRAVJA MARIBOR.

MOŠKI:
1. mesto: DGN LJUBLJANA,
2. mesto: MDG SEVERNE PRIMORSKE,
3. mesto: DGN KOPER.

7.

KOŠARKA NA VOZIČKIH

V športni dvorani OŠ Rače je 3. aprila
2016 potekalo 25. državno prvenstvo

HITROPOTEZNI ŠAH POSAMIČNO

MOŠKI ČLANI in VETERANI: SEDE
1. mesto: Jernej Slivnik (SK RADOVLJICA),
2. mesto: Gal Jakič (SK INVALIDOV ALBATROS),
3. mesto: Jani Uvčakar (DP GORENJSKE);
STOJE
1. mesto: Branko Ačko (DI SLOVENSKA BISTRICA),
2. mesto: Boštjan Salmič (MDI VELENJE);
GLUHI
1. mesto: Jan Orešnik (DGN LJUBLJANA),
2. mesto: Robert Debevec (DGN MARIBOR),
3. mesto: Blaž Urh (DGN SEVERNE PRIMORSKE);
NACIONALNA (stoječi)
1. mesto: Darko Postrpinjek (MDI VELENJE),
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Rezultati:
1. mesto: MDGN SLOVENJSKE KONJICE,
2. mesto: DGN SEVERNE PRIMORSKE,
3. mesto: MDG LJUBLJANA.
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Rezultati DP:
1. mesto: DP LJUBLJANA MERCATOR,
2. mesto: DP MARIBOR PALFINGER,
3. mesto: DP CELJE THERMANA.

8.

Jože Globokar

ŠAH DISTROFIKI

v košarki na vozičkih. Tekmovanje
je v organizaciji ZŠIS-POK pripravilo
Društvo paraplegikov Podravja. Za
naslov prvaka v sezoni 2015/2016 so se
pomerile druga, tretja in četrta ekipa
z lestvice ligaškega tekmovanja ter
prvouvrščena ekipa iz Avstrije, ki se
je borila za naslov ligaškega prvaka.
Naslov državnega prvaka je osvojila
ekipa DP Ljubljana Mercator, druga je
bila ekipa DP Maribor Palfinger Marine,
tretja pa DP Celje Thermana. Naslov
prvaka lige ZPS SOČA OPREMA je
suvereno osvojila ekipa RSV Kärnten.
Prvouvrščena ekipa po šestih krogih
ligaškega tekmovanja RSV Kärnten se je
v prvi tekmi pomerila s četrtouvrščeno
ekipo DP Celje Thermana in jo
pričakovano brez težav premagala s 65 :
38. V naslednji tekmi sta se srečali drugoin tretjeuvrščena ekipa – DP Ljubljana
Mercator in DP Maribor Palfinger Marine.
Ljubljančani so Mariborčane ugnali z
rezultatom 52 : 39.
Poraženki prvih dveh tekem sta igrali
za tretje mesto. Po enakovrednem
boju je več moči zbrala ekipa DP
Maribor Palfinger Marine, ki je DP Celje
Thermano ugnala s 45 : 40. V zadnji
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tekmi sta se pod koši za naslov prvaka
lige pomerili zmagovalni ekipi prvih
dveh tekem. Osvojila ga je RSV Kärnten,
ki je proti ekipi DP Ljubljana Mercator
slavila s 53 : 40. Ob tehničnem delegatu
Milanu Lukanu sta tekme sodila Mitja
Dečman in Marko Hladnik.
Pokale in medalje sta podelila župan
občine Rače-Fram Branko Ledinek in
predstavnik ZŠIS-POK Primož Jeralič.
Pokal za najboljšega strelca lige je prejel
Robert Holdering, izžrebali pa so tudi pare
za pokal Zveze paraplegikov Slovenije.

V Izoli, v domu Dva topola je potekalo
že tradicionalno državno prvenstvo
distrofikov, v organizacije ZŠIS-POK.
Izvedbeni del državnega prvenstva je
prevzelo Društvo distfofikov Slovenije.
Državno prvenstvo je potekalo tako
v moški, kjer je bilo odigranih 8 kole
po Švicarskem sistemu kot ženski
konkurenci, kjer se je odigralo 7 kol
po enakem sistemu. Na spodnjih
povezavah si lahko ogledate končne
rezultate za obe kategoriji. Rezultati so
objavljeni tudi na domači spletni strani

Šahovske zveze Slovenije in ZŠIS-POK.
Rezultati: ŽENSKE:
1. mesto: Helena Urh
(DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE),
2. mesto: Lidija Roškar
(DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE),
3. mesto: Mojca Sušec
(DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE).

MOŠKI:
1. mesto: Niko Čišek
(DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE),
2. mesto: Gregor Žargaj
(DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE),
3. mesto: Branko Plimon
(DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE).

9.

BOWLING TROJICE - GLUHI

Izvajalec: DGN Koper; Datum: 9.4.2016;
Kraj: Koper; Št. udeležencev: 5 ženskih
ekip in 11 moških ekip.

Rezultati: ŽENSKE:
1. mesto: DGN PODRAVJA MARIBOR
(Sanja Debevec, Valerija Škof in Suzana
Muster),
2. mesto: DGN CELJE (Florjana Švent,
Jerica Rogla in Iva Pajtler),
3. mesto: DGN POMURJA MURSKA
SOBOTA (Emilija Pocak, silva Bavčar in
Majda Ratko).

Rezultati: ŽENSKE: SER. NAC:
1. mesto: Danijela Budim Ravnič (DI PIRAN),
2. mesto: Mojca Rus (DI VRHNIKA),
3. mesto: Jelka-Mihaela Sušec (DI SLO GRADEC);

MOŠKI:
1. mesto: DGN PODRAVJA MARIBOR A
(Robert Debevec, Mustafa Buljubašić in
Aleš Škof),
2. mesto: DGN LJUBLJANA A
(Janez Slatinšek, Milan Kralj, Janez Perčič),
3. mesto: DGN CELJE
(Robert Rogal, Simon Špan in Jožef Švent).

STA. NAC:
1. mesto: Danijela Budim Ravnič (DI PIRAN),
2. mesto: Mojca Rus (DI VRHNIKA),
3. mesto: Brigita Rozina (MDI LITIJA);

SER. SH2:
1. mesto: Mirjam Petrič (ZMSS),
2. mesto: Doroteja Kunst (MDI VELENJE),
3. mesto: Vesna Inkret (ZMSS);

STA. SH2:
1. mesto: Veselka Pevec (DP LJUBLJANA);

10.

STRELJANJE S SERIJSKIM
IN STANDARDNIM ZRAČNIM
OROŽJEM
V sobot, 9. aprila 2016, je potekalo DP
invalidov v streljanju pod okriljem
organizacije ZŠIS-POK. Na državnem
prvenstvu je nastopilo veliko število
strelcev, ki so dokazali, da kljub
invalidnosti lahko dosežejo dobre
rezultate. Strelce je prišel pozdraviti
podpredsednik ZŠIS-POK, Jože Okoren
in med drugim našim kandidatom za RIO
zaželel uspešno tekmovalno sezoni 2016.
Na spodnji povezavi si lahko ogledate
bilten z rezultati, ki ga je priravila sodniška
služba z gospo Elviro Valant na čelu.
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STA. GLUHI:
1. mesto: Sandra Leganič (DGN POMURJA).

PIŠTOLA SH1. :
1. mesto: Ivica Vukadin (DI DOMŽALE).

MOŠKI: SER. NAC:
1. mesto: Cvetko Rajmund (MDI LENART),
2. mesto: Ludvik Pšajd ml. (MDI PTUJ),
3. mesto: Darko Šajhar (ZDVIS);

EKIPNO: SER. SH2.
1. mesto: ZMSS CELJE
(Vesna Ikret, Marjan Podgrajšek in Janko
Škrički),
2. mesto: DP MURSKA SOBOTA
(Slavko Dunaj, Leon Jurkovič in Ladislav
Kepe),
3. mesto: ZMSS SORICA 1
(Igor Juretič, Henrik Kelher in Milan
Ostrožnik);

SER. SH1:
1. mesto: Jožef Franc (DP MURSKA SOBOTA),
2. mesto: Uroš Kneževič (MDI LITIJA),
3. mesto: Zdenko Lilek (DP MARIBOR);
SER. SH2:
1. mesto: Franček Gorazd Tiršek (DP CELJE),
2. mesto: Marjan Podgrajšek (ZMSS),
3. mesto: Slavko Dunaj (DP MURSKA SOBOTA);

11.

SER. MLADINCI:
1. mesto: Tilen Giromi (ŠDI LJUBLJANA);

Izvajalec: IŠD SAMORASTNIK; Datum:
16.4.2016; Kraj: Ravne na Koroškem, OŠ
Prežihov Voranc; Št. udeležencev: 4 ekipe.

ODBOJKA SEDE

Rezultati: ŽENSKE:
1. mesto: Tanja Oranič (MDSS KRANJ),
2. mesto: Sanja Kos (MDSS CELJE),
3. mesto: Janja Führer (MDSS CELJE).

Rezultati: ŽENSKE:
1. mesto: Antonija Brumen (DGN LJUBLJANA),
2. mesto: Iva Pajtler (DGN CELJE),
3. mesto: Andreja Ukmar (DGN CELJE).

MOŠKI:
1. mesto: Peter Zidar (MDSS CELJE),
2. mesto: Miha Susman (MDSS LJUBLJANA),
3. mesto: Ladislav Humski (MDSS CELJE).

MOŠKI:
1. mesto: Vinko Kaližan (MDG LJUBLJANA),
2. mesto: Jožef Lebar (DGN POMURJA MS),
3. mesto: Ladislav Pangerc (DGN POMURJA MS).

17.

EKIPNO:
1. mesto: MDSS MARIBOR 1
(Tina Gosteničnik, Denis Detiček in
Boštjan Bratušek),
2. mesto: MDSS LJUBLJANA
(Nataša Žganjar, Miha Susman in Simon
Podobnikar),
3. mesto: MDSS KRANJ 2
(Tanja Oranič, Janez Potočnik in Sandi Novak).

FUTSAL - GLUHI

Učakar Jani in Jeglič Jovita).
Gregor Habjan

STA. NAC:
1. mesto: Stanislav Mahne (DI ILIRSKA BISTRICA),
2. mesto: Drago Mlekuž (MDI GORIŠKE),
3. mesto: Vladimir Kržišnik (MDI IDRIJA);
STA. SH1:
1. mesto: Franc Pinter (DP CELJE),
2. mesto: Uroš Kneževič (MDI LITIJA),
3. mesto: Jožef Franc (DP MURSKA SOBOTA);
STA. SH2:
1. mesto: Franček Gorazd Tiršek (DP CELJE),
2. mesto: Damjan Pavlin (DI KRŠKO);
PIŠTOLA NAC. :
1. mesto: Nenad Vignjević (DI LAŠKO),
2. mesto: Ludvik Pšajd ml. (MDI PTUJ),
3. mesto: Anton Kolar (DI ČREŠNJEVEC);

Rezultati:
1. mesto: IŠD SAMORASTNIK,
2. mesto: ŠDI LJUBLJANA,
3. mesto: MDI GORIŠKE.

12.

SHOWDOWN

14. DP v showdownu in 8. DP v ekipnem
tekmovanju je potekalo v domu oddiha
slepih in slabovidnih na Okroglem.
Prireditev je potekala pod okriljem
Zveze za šport invalidov Slovenije –
Paraolimpijski komite. Za podizvajalca je
bilo na razpisu izbrano Športno društvo
slepih in slabovidnih, ki se je tudi letos
izkazalo z odlično organizacijo letošnjega
DP. DP je potekalo od 16.4. do 17.4. 2016.
Prvenstvo je otvoril predsednik ŠDSS
Gregor Habjan, ki je lepo pozdravil vse
udeležence in jim zaželel veliko sreče
na tekmovanju. Predstavil je sodnike
(Marko Jeretina, Gašper Tanjšek, Robert
Ozanič in Gregor Habjan), pravila igre ter
program in sistem igranja. Glavni sodnik
je objasnil pravila. Sodniški tim je izvedel
žrebanje, s katerim smo tekmovalce in
tekmovalke razvrstili v igralne skupine.
Tekmovanje je otvoril Emil Muri, ki je bil
tudi slavnostni govornik kot predstavnik
sekcije za šport pri ZDSSS.
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13.

ODPRTO DP V ŠAHU ZA SLEPE
IN SALBOVIDNE - POSAMIČNO

V skladu s koledarjem tekmovanj Zveze za
šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski
komite in koledarjem tekmovanj v šahu
ZDSSS je bilo MDSS Kranj izvajalec
odprtega državnega prvenstva slepih
in slabovidnih Slovenije v pospešenem
šahu. Prvenstvo je potekalo od 26. aprila
do 2. maja 2016 v Domu oddiha ZDSSS na
Okroglem pri Kranju.
Rezultati:
1. mesto: Franc Mlačnik (MDSS KRANJ),
2. mesto: Vlado Turičnik (MDSS MARIBOR),
3. mesto: Matej Žnuderl (MDSS CELJE).

14.

CURLING NA VOZIČKIH

V sredo, 4. maja 2016, se je odvijalo
DP v curlingu na vozičkih za leto 2016.
Sodelovale sm 4 ekipe. DPLJ 1 (Hribar
živa, Klemen Jože, Bajde Žiga, Žerovnik
Robert), kateri so tudi osvojili naziv DP,
drugi smo bili DPLJ 2 ( Ferjan Jana, Burger
Mojca in Zlobko Milan), tretja je bila
ekipa Basketaši ( Ceglar Boštjan, Gračner
Gregor, Banjac Slobodan in Berčon Jože),
četrti pa DP Gorenjske (Črnilec Gašper,

Vse tekme so bile zelo izenačene, še
posebej finala, ki je potekala med DPLJ
1 in DPLJ 2. Ekipi sta se bo zadnjega
izmeta borili za naslov državnega
prvaka za leto 2016, saj se do takrat ni
vedelo kdo bo zmagal.

15.

Slovenija – Romunija 13:8
Slovenija – Madžarska 7:9
Madžarska – Romunija 14:13
Slovenija – Romunija 19:14
Slovenija – Madžarska 13:14
Slovenija – Romunija 15:13
Madžarska – Romunija 17:12
Drago Perko

GOLBAL – LIGA MEGL

Tudi letos se igra Mednarodna evropska
golbal liga, kjer poleg Slovenije sodelujejo
še Romuni in Madžari. Morali bi še Hrvati
in Poljaki, a so se zadnji hip odrekli
nastopu. Prvi krog tekmovanja je minulo
nedeljo gostila Ljubljana. Za Slovenijo
so nastopili Matej Ledinek, Boštjan
Vogrinčič, Blaž Koščak in Elvis Hodžić ter
trenerja Klemen Bajc in Ivan Vinkler.
„Tudi letos je plan, da Slovenija osvoji ligo.
Kljub temu, da bo letos težje, ker v ekipi
ni več dveh pomembnih igralcev -Pirca
in Mihajloviča,“ povedo v našem taboru,
kjer so bili po prvem krogu zadovoljni
zgolj z igro v napadu. V obrambi se je
pojavljalo preveč napak, sploh drugi
igralni dan. Naslednji in s tem zadnji krog
bo sredi junija v Budimpešti.

16.

BALINANJE POSAMIČNO GLUHI

Izvajalec: MDGN Slovenske Konjice,
Vitanje in Zreče; Datum: 7.5.2016; Kraj:
Balinišče Rogaška Slatina.

Izvajalec: DGN Severne Primorske;
Datum: 7.5.2016; Kraj: Športna dvorana v
Novi Gorici.; nastopilo je 5 ekip.
Rezultati:
1. mesto: DGN CELJE,
2. mesto: DGN LJUBLJANA,
3. mesto: DGN PODRAVJA MARIBOR.

MEGL, 1. in 2. krog:
Slovenija – Madžarska 10:5
Madžarska – Romunija 12:12
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2. mesto: Josip Bihar (MDSS NOVO MESTO),
3. mesto: Mirko Rus (MDSS LJUBLJANA);
KB4:
1. mesto: Rudi Lah (MDSS CELJE),
2. mesto: Franci Pirc (MDSS KRANJ);
KT:
1. mesto: Slavko Dunaj (DP M. SOBOTA),
2. mesto: Slavko Ivančič (DP LJUBLJANA),
3. mesto: Kristjan Žurnko (DP MARIBOR);
KP:
1. mesto: Tone Kanc (DP NOVO MESTO),
2. mesto: Roman Hrženjak (DP CELJE),
3. mesto: Srečko Kotnik (DP KOROŠKA).

18.

KEGLJANJE CELJE

V soboto 14. maja 2016 je v Celju na
kegljišču Golovec potekalo državno
prvenstvo v kegljanju za kategorije
ob B1 do B4 in KP ter KT. Tekmovanje
je potekalo tako v moški kot ženski
konkurenci. Organizator in izvajalec
državnega prvenstva je bila ZŠIS-POK,
uradni predstavnik zveze je bil Franci Pirc.
Rezultati: ŽENSKE: KB1:
1. mesto: Karmen Vogrič (MDSS NOVA GORICA),
2. mesto: Silva Mlinarič (MDSS M. SOBOTA);
KB2:
1. mesto: Alojzija Pirc (MDSS KRANJ),
2. mesto: Danica Padežnik (MDSS MB),
3. mesto: Dragica Šernek (MDSS MARIBOR);
KB3:
1. mesto: Fras Marija (MDSS CELJE),
2. mesto: Zdenka Benedik (MDSS KRANJ),
3. mesto: Branka Zorko (MDSS LJUBLJANA);
KT:
1. mesto: Marta Janežič (DP MURSKA SOBOTA);
KP:
1. mesto: Senka Ivaniševič (DP LJUBLJANA),
2. mesto: Cvetka Štirn (DP LJUBLJANA),
3. mesto: Nataša Godec (DP MARIBOR).
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MOŠKI: KB1:
1. mesto: Slavko Baltič (MDSS KRANJ),
2. mesto: Safet Baltić (MDSS KOPER),
3. mesto: Mitja Osolnik (MDSS LJUBLJANA);
KB2:
1. mesto: Igor Žagar (MDSS LJUBLJANA),
2. mesto: Jakob Vodušek (MDSS CELJE),
3. mesto: Anton Topolnik (MDSS M. SOBOTA);
KB3:
1. mesto: Marjan Žalar (MDSS KRANJ),

19.

KEGLJANJE NOVA GORICA

V novi Gorici je v soboto 14. maja 2016
potekalo državno prvenstvo invalidov v
kegljanju za kategorije od K1 do K5 in KG,
tako za žensko kot tudi moško konkurenco.
Izvajalec državnega prvenstva je bilo MDI
Goriške. Uradni predstavnik ZŠIS-PPK je bil
na državnem prvenstvu Igor Malič.
Rezultati: ŽENSKE: K2:
1. mesto: Mateja Jesenšek (PARAS);
K5:
1. mesto: Majda Kaučič (MDI G. RADGONA),
2. mesto: Anica Rihtar (DI KOČEVJE),
3. mesto: Anica Fužir (DI MEŽIŠKE DOLINE).

MOŠKI: K1:
1. mesto: Edvin Kocjan (DI KRŠKO),

2. mesto: Milan Gajič (DI LJUBLJANA ŠIŠKA),
3. mesto: Peter Nadlišek (DI VRHNIKA);
K2:
1. mesto: Franc Žnidaršič (MDI PTUJ),
2. mesto: Rudolf Adolf (PARAS),
3. mesto: Vladimir Sokač (PARAS);
K3:
1. mesto: Blaž Kramar (ZMDI MOZIRJE),
2. mesto: Janko Kardinar (MDI MURDKE SOBOTE),
3. mesto: Anton Hribar (DI ZAGORJE);
K4:
1. mesto: Vinko Zatler (ŠDI LJUBLJANA),
2. mesto: Ignac Mlakar (DI MEŽIŠKE DOLINE),
3. mesto: Marko Skopljakovič (DI SLO GRADEC);
KG:
1. mesto: Aleš Peperko (DGN CELJE),
2. mesto: Draganjac Dragutin (DGN DOLENJSKE),
3. mesto: Robert Marolt (DGN MARIBOR).
Koledar izvajalcev in lokacijo izvedbe
pripravi ZŠIS – POK na osnovi razpisa
in po potrditvi Komisije za tekmovalni
šport pri ZŠIS – POK. Nato se
pravočasno pripravi in razpošlje razpis
za posamezna prvenstva. ZŠIS – POK
sodeluje z izvajalcem vse do izvedbe in
priprave poročil o izvedbi in udeležbi.
Predstavnik zveze sodeluje na prvenstvu
samem. ZŠIS – POK pripravi vse
potrebno (zastave, medalje, morebitne
pokale….) Zagotovi plačilo sodnikov,
najem objekta, medalje in obrok
prehrane (običajno gre to za kosilo).
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ne bi bilo prostovoljcev, bodočih diplomantov
programa Delovne terapije Zdravstvene fakultete
Univerze v Ljubljani pod vodstvom profesorice
Alenke Plemelj, ki na kampu pridobljeno znanje že
tradicionalno prenašajo v prakso.

Na smučarskem kampu na
Rogli znova rekordni
Piše: Gal Jakič

(foto: arhiv ZPS)
Še zadnji napotki pred
prvim spustom v dolino.
◀

8. smučarskega kampa za paraplegike, ki ga je že tradicionalno gostil
zimski center na Rogli, se je znova udeležilo rekordno število tečajnikov.
22 tečajnikov in 16 spremljevalcev je pokazalo, da je zanimanja za zimske
športe med paraplegiki ogromno. V prihajajočih letih tako lahko pričakujemo
razcvet zimskih športov ne zgolj za paraplegike, temveč tudi za ostale
skupine športnikov invalidov.

Razmere na Rogli so inštruktorjem in tečajnikom
čedalje bolj všeč. Ob pomoči smučarskega centra
in okrepitvah števila žičničarjev za potrebe tečaja
so naši učenci v treh dneh pridobili osnovno
samostojnost pri presedanju v monoski, izpeljevanju
zavojev ter vožnji z vlečnico in sedežnico. Želje
inštruktorjev seveda s tem niso izpolnjene. Zato se
bomo trudili, da v prihodnjem letu kamp podaljšamo
za dodaten dan in optimiziramo izvedbo za še
boljšo izkušnjo naših tečajnikov. Želje po tem, da bi
bila oprema in izvedba kampa tečajnikom na voljo
več kot enkrat letno, ne skrivamo in v prihajajočih
mesecih bomo – ob poletnih temperaturah in snegu
v drugačnem agregatnem stanju – z mislimi še vedno
na belih strminah.
Kamp se je tradicionalno končal s tekmovanjem za
pokal Zveze paraplegikov Slovenije, kjer smo najbolj
pogrešali odsotnega perspektivnega sedečega
alpskega smučarja in trenutnega državnega prvaka
Jerneja Slivnika, ki se je v tistem času mudil na
pripravah in tekmovanjih v letovišču Stara planina
(Srbija). Osebno me veseli predvsem to, da se boj za
pokal ZPS vsako leto zaostruje, zato v bodoče lahkih
zmag ni več pričakovati.

Udeleženci kampa
se zadnji dan že
tradicionalno pomerijo
v kratki tekmi v
veleslalomu.
▶

Gal Jakič kot
zmagovalec tekme v
družbi Antona Zakrajška
na drugem mestu in
Janija Ovčakarja na
tretjem mestu.
▶

Številčna udeležba na
smučarskem kampu
na Rogli je dokaz, da
si vedno več invalidov
želi smučati.
▼

V treh dne smučanja
je večina ob koncu
kampa osvojila osnovo
smučanja sede.
▼

K

amp, ki ga vsako leto organizira Zveza
paraplegikov Slovenije, skupaj s Smučarskim
klubom športnikov invalidov Albatros in s
sofinanciranjem Zveze za šport invalidov Slovenije
– Paraolimpijskega komiteja, je na slovenske bele
strmine privabil raznovrstno paleto smučarjev,
od začetnikov do tistih, ki jim sedeče smučanje že
nekaj let ni tuje. Ob malo višjih temperaturah kot
ponavadi je bilo vreme za učenje prvih zavojev
bolj prijetno za tečajnike in standardno postavo
inštruktorjev Nike Šuc, Matjaža Černeta in moje
malenkosti. Seveda bi se jutranje presedanje ter
pobiranje ob prvih padcih in uspešno zaključenih
zavojih zavleklo v popoldanske ure, če na kampu
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Ljubljančani osvojili dve lovoriki
Piše: Jože Globokar

(foto: arhiv ZPS)

Sedmi turnir v biljardu
pripravili Dolenjci
Piše: Jože Globokar

(foto: arhiv ZPS)

Biljardistom je v pozdravnem nagovoru
dobrodošlico zaželel podpredsednik
dolenjskega društva in športni referent
Mirko Sintič, nato pa je strokovni vodja
tekmovanja Matej Brajkovič pripravil
žrebanje parov.
Tekmovalci so do osmine finala igrali
tako imenovani repasaž. Na ta način
so se zmagovalci rednega dela in
zmagovalci med poraženci uvrstili v
naslednji krog, vse dokler se v polfinale
niso uvrstili štirje najboljši tekmovalci.
Po zanimivih igrah so se v polfinalnih
dvobojih za uvrstitev v finale pomerili:
David Slaček (MB), Marjan Zupančič
(LJ), Edo Planinc (LJ) in Janko Koren
(MB). V zadnji igri sta se za prehodni
pokal udarila David Slaček in Marjan
Zupančič. Po zelo napetem in hudem
boju je pokal z rezultatom 2 : 1 osvojil
Marjan Zupančič. Tretje mesto sta si
razdelila Edo Planinc in Janko Koren.

Ekipa DP Ljubljana
Mercator je pokal Zveze
osvojila v trajno last.
◀

EKIPI DP LJUBLJANA MERCATOR TUDI POKAL ZVEZE

P

o končanem državnem prvenstvu v košarki na
vozičkih, so se ekipe 16. aprila 2016 v športni
dvorani Ekonomske šole v Murski Soboti pomerile
še za tradicionalni Pokal Zveze paraplegikov
Slovenije. Letošnje pokalno tekmovanje je bilo že
petnajsto po vrsti, pet let pa ga košarkaši posvečajo
tudi pobudniku športa ter prvemu in častnemu
predsedniku Zveze paraplegikov Slovenije Ivanu
Peršaku. Turnir, ki so ga tokrat posvetili tudi Dnevu
paraplegikov je v organizaciji ZPS pripravilo Društvo
paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Za zaključno
lovoriko so se pomerile štiri ekipe.
V prvi tekmi predtekmovanja sta se pod koši
srečali kombinirana ekipa gorenjskih in dolenjskih
košarkašev - DP KR-NM in ekipa DP Maribor
Palfinger Marine. Po izenačeni igri prvega polčasa
so na koncu s 57:51 slavili Mariborčani.
Druga tekma je zmago prinesla ekipi DP Ljubljana
Mercator, ki je ekipo DP Celje Thermana brez
težav ugnala z 58:44. Ljubljančani so povedli in
celotno tekmo imeli trdno v rokah, vse do zadnjega
sodnikovega piska.
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Za tretje mesto sta se pomerili poraženki DP KR-NM
in DP Celje Thermana. Boljši so bili Celjani, ki so z
rezultatom 57:46 osvojili tretje mesto. Prepričljivo
so si nabirali prednost do zadnje četrtine, nato pa
nekoliko popustili. Vendar je bila zaloga točk dovolj
velika za končno zmago.
Na tokratnem tekmovanju za pokal Zveze je bila ekipa
DP Ljubljana Mercator nepremagljiva. V finalnem boju
je z rezultatom 67:39 suvereno premagala DP Maribor
Palfinger Marine in poleg naslova državih prvakov
osvojila tudi Pokal Zveze paraplegikov Slovenije. Tokrat
že tretjič zapored in v trajno last! Državni prvvaki niso
dovolili nobenega prsenečenja. Z občutno razliko in
kvaliteto igre so dobili vse štiri četrtine.
Tekme sta sodila Franci Šafarič (SLO) in Dražen
Štrok (HR).
Pokale so podelili: podžupan Občine Murska
Sobota Zoran Hoblaj, predsednik Zveze Dane
Kastelic in predsednik Društva Prekmurja in
Prlekije Stanko Novak. Športni dogodek je
popestril pevski zbor društva.

Zmagovalec Marjan Zupančič
◀

PREHODNI POKAL OSVOJIL ZUPANČIČ

T

radicionalni sedmi meddruštveni
turnir v biljardu je 11. februarja 2016
v organizaciji ZPS pripravilo Društvo
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine
in Posavja. V biljardnici Planeta Tuš v
Novem mestu, kjer si je tekmovanje
ogledala tudi dolenjska mladina, se je
za prehodni pokal Zveze paraplegikov
Slovenije pomerilo 15 igralcev biljarda iz
štirih pokrajinskih društev ZPS.

Za modrimi mizami so se poleg
organizatorjev v »kmečki osmici«
pomerili biljardisti iz DP ljubljanske
pokrajine, DP Podravja, DP jugozahodne
Štajerske ter DP Prekmurja in Prlekije
– med drugim tudi dva lažje gibalno
ovirana tetraplegika in ena biljardistka.
Paraplegiki naše tradicionalne turnirje
v tako imenovani kmečki osmici igramo
zato, ker ta glede na predhodni dogovor
omogoča različne končnice. Tudi tokrat
smo se zaradi krajših iger odločili, da
lahko igralec napove, v katero odprtino
bo potopil črno kroglo. Da se igranje
turnirja kljub temu ne bi preveč zavleklo,
smo se odločili, da se posamezen krog
igra na dve zmagi oz. največ eno uro.

Biljardnica Planeta Tuš
v Novem mestu
◀

Medalje in prehodni pokal je najboljšim
igralcem sedmega turnirja izročil
podpredsednik Društva paraplegikov
Dolenjske, Bele krajine in Posavja Mirko
Sintič. Za nemoten potek tekmovanja in
izračun rezultatov je tudi tokrat skrbel
naš najboljši biljardist Matej Brajkovič,
ki že vrsto let tekmuje na evropskih in
svetovnih prvenstvih.

Najboljši tekmovalci
v biljarnu.
▶
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Prvaki lige v
streljanju so
prekmurski
strelci
Piše: Jože Globokar

Kegljači ZPS zaključili ligaško
tekmovanje
Piše: Jože Globokar

(foto: arhiv ZPS)

(foto: arhiv ZPS)

STRELCI ZPS ZAKLJUČILI LIGAŠKO
TEKMOVANJE

S

četrtim krogom, ki ga je 22. marca 2016 v
organizaciji ZPS pripravilo Društvo paraplegikov
Prekmurja in Prlekije, so strelci zaključili ligaško
tekmovanje. Prekmurci so zadnje strelsko srečanje
pripravili na strelišču TVD Partizan Murska
Sobota, udeležilo pa se ga je 25 strelcev iz osmih
pokrajinskih društev zveze. Rezultati so šteli tako v
ekipni kot posamezni konkurenci. Tekmovanje sta
vodila sodnika Štefan Majc in Štefan Celec.

“V EKIPNI KONKURENCI JE NASLOV
PRVAKA LIGE OSVOJILA EKIPA DP
MURSKA SOBOTA, PRVAK LIGE V
SKUPINI SH1 JE FRANC PINTER, V
SKUPINI SH2 PA SLAVKO DUNAJ”
Prvi krog strelskega ligaškega tekmovanja v sezoni
2015/2016 je 14. novembra 2015 na strelišču v
Ankaranu pripravilo Društvo paraplegikov Istre in
Krasa. Drugi krog je 18. novembra 2015 na strelišču
na Vidmu izvedlo Društvo paraplegikov Gorenjske,
tretji krog je 3. februarja 2016 na strelišču v
Anhovem pripravilo Društvo paraplegikov Severne
Primorske, zaključni, četrti krog pa 22. marca 2016
na strelišču TVD Partizan v Murski Soboti Društvo
paraplegikov Prekmurja in Prlekije. V ekipni
konkurenci so za zmago v ligaškem tekmovanju šteli
rezultati vseh štirih krogov, v posamični konkurenci
pa najboljši rezultati treh krogov.
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▲
Predstavniki
zmagovalnih ekip
◀
Prekmurci že vrsto let
slovijo kot odlični strelci
z zračnim orožjem.

PRVAK LIGE JE EKIPA DP LJUBLJANA

K

egljači, ki so tekmovali v kegljaški ligi
ZPS-IZI pa so s šestim krogom zaključili
ligaško tekmovanje za sezono 2015-2016.
Zaključno srečanje je na šeststeznem
kegljišču v Kamniku v organizaciji Zveze
paraplegikov Slovenije pripravilo DP
ljubljanske pokrajine, udeležilo pa se
ga je 39 kegljačic in kegljačev iz osmih
pokrajinskih društev Zveze.

DP Maribor (8.613), za tretje pa ekipa
DP Murska Sobota (8.280). Četrta je bila
ekipa DP Celje (8.126), peta ekipa DP
Novo mesto (7.989), šesta DP Koroške
(7.782), sedma DP Koper (6.617), osma
pa DP Nova Gorica (8.181). Posamično
ekipo so sestavljali štirje kegljači s tem,
da je med njimi moral nastopati kegljač
tetraplegik ali kegljačica.
Kegljač sezone je z najboljšimi rezultati
štirih krogov (1.912) postal Tone Kanc
– NM, srebrno odličje je osvojil Viktor
Rupnik – LJ (1.880), bronasto pa Janez
Janžič – MB (1.874).

Dva strelca sta tekmovala tudi v streljanju z zračno
pištolo. Slavil je Ivica Vukadin – KR (860), drugi pa je
bil Franc Borovnjak – MS (130).

Kegljači so prvi krog z Magdičevim
memorialom so odigrali v Radencih,
drugi v Škofji Loki, tretji z memorialom
Avgusta Grnjaka v Ravnah na Koroškem,
četrti z memorialom Petra Zdovca
v Celju, peti pa v Novi Gorici. V ligi
je tekmovalo osem ekip, za končne
uvrstitve pa so šteli rezultati petih
najboljših krogov.

V ligaškem tekmovanju je nastopilo 28 strelcev
iz osmih pokrajinskih društev. Najboljše ekipe so
prejele pokale, najboljši posamezniki pa medalje.

V letošnji sezoni kegljaške lige je največ
kegljev podrla ekipa DP Ljubljana
(8.657), pokal za drugo mesto je osvojila

Med strelci skupine SH1 je največ krogov dosegel
Franc Pinter – MB (1.094), za njim se je uvrstil
Franc Jožef – MS (1.092), tretje mesto pa je osvojil
Srečko Petkovšek – KP (1.055).
Težje gibalno ovirani strelci tetraplegiki so
tekmovali v skupini SH2. Prva tri mesta so osvojili
domači strelci – Slavko Dunaj je nastreljal (1.105
krogov), drugi je bil Ladislav Kepe (1.050), tretji pa
Franc Baum (1047).

Najboljše ženske
▼

▲

V ekipni konkurenci je po seštevku rezultatov prvo
mesto osvojila favorizirana ekipa DP Murska Sobota
(4.343 krogov), na drugem mestu je pristala DP Celje
(3.990), tretja je bila DP Ljubljana (3.951), četrta DP
Istre in Krasa (3.892), peta DP Novo mesto (3.781),
šesta DP Kranj (1.213), sedma DP Maribor (1.030),
osma pa ekipa DP Nova Gorica (328). Naj omenimo,
da so zadnje tri ekipe nastopile v okrnjeni sestavi.

Najboljši moški kegljači

Lovoriko kegljačica lige 2015-2016 je
osvojila Senka Ivaniševič - LJ (1.839),
druga je bila Nataša Godec – MB (1.563),
tretja pa Marija Kerec – MB (1.439).
Pri kegljačih tetraplegikih je naslov
kegljača letošnje lige osvojil Aleš Povše

– CE (1.787), drugo mesto je osvojil
Slavko Ivančič - (1.778), tretje pa Slavko
Dunaj – MS (1682).
V ligi so v skupini veterani tekmovali
tudi starejši kegljači. Med njimi je bil prvi
Emil Filipič – KP (1.734), drugo mesto je
osvojil Franc Kuhelj - NM (1.733), tretje
pa Janez Kokalj – LJ (1.614).
Ob razglasitvi rezultatov je udeležence
nagovorila nova predsednica društva
Mirjam Kanalec, Dom paraplegikov
– IZI pa je vsem kegljačem, ki so
tekmovali v ligi podaril nahrbtnike in
praktične nagrade.
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ŠAHOVSKI OREHI

zmaga v 8. krogu, ko je z učinkovito
kombinacijo premagal indijsko
mednarodno mojstrico Roud Padmini.
Pozicija je po 27. potezi na diagramu.

Piše: Silvo Kovač

Šahovski oreh št.: 36

Krupenski : Gelfand / 25. Keresov memorial, Talin,
januar 2016
V spomin na estonskega šahovskega velemojstra
Paula Keresa (1916–1975)je v začetku januarja
letos v Talinu potekal 25. Keresov memorialni turnir
posameznikov v pospešenem šahu v 11 krogih po
švicarskem sistemu, na katerem je sodelovalo 177
šahistov in šahistk iz 16 držav.
Paul Keres je bil eden vodilnih šahovskih
velemojstrov, avtor številnih variant v otvoritvah in
končnicah, ki jih je tudi objavljal v šahovski literaturi.
Na kandidatskih turnirjih za naslov svetovnega
šahovskega prvaka je bil »večno drugi«. V Sloveniji
smo ga gostili leta 1959 na kandidatskem turnirju
Bled – Zagreb – Beograd. Trikrat je osvojil naslov
prvaka Sovjetske zveze, zmagal pa je na številnih
mednarodnih šahovskih turnirjih. Bil je eden redkih
šahovskih velikanov, ki je imel pozitivne rezultate
v srečanjih s svetovnimi prvaki: Capablanko,
Aljehinom, Ewejem, Botvinikom, Smislovom, Taljem,
Petrosjanom, Spaskym in Fischerjem.
V domovini Estoniji so Keresa proglasili za
najboljšega športnika - umetnika vseh časov, v
njegov spomin so leta 1994 izdali tudi bankovec z
njegovo sliko, letos pa kovanec za 2 EURA. Postavili
so mu tudi spomenik, ki ponazarja Keresa za
šahovnico, na kateri je njegova zmagovita pozicija
z zadnje partije, ki jo je odigral proti ameriškemu
velemojstru Walterju Brownu (1949 -2015) leta 1975
v Vancovru. FIDE -svetovna šahovska organizacija
je leto 2016 imenovala za leto Paula Keresa.
S 25. Keresovega memoriala v Talinu 2016
objavljamo zanimiv finale partije Krupenski –
Gelfand, januar 2016, v kateri je mladi estonski
FIDE mojster z zanimivo in učinkovito kombinacijo
premagal vrhunskega izraelskega velemojstra
Borisa Gelfanda.

Vabljiva je poteza 27.Lb1 z vezavo po poševnici b1
-h7, toda beli je izkoristil motiv z žrtvijo dame in
aktiviranjem belega lovca na poševnici a2 - g8 z
udarno potezo 27.Dg6+!! Grom iz vedrega neba! Po
izsiljenem 27...fg6 sledi 28.Lg8 + Kh8 29.Lf7+ 1 – 0 in
črni je predal partijo! Na umik kralja 29...Kh7 je črni
kralj matiran 30.hg6 # ali 30.Lg6# mat.

Šahovski oreh št.: 37
Luka Lenič – Roud Padmini (IND) mednarodna
mojstrica, rating 2427, 8.krog Gibraltar, januar 2016

Na diagramu je pozicija, ki je nastala po 26. potezi
črnega Kh7.

Najboljši slovenski šahovski velemojster Luka
Lenič (2611) rating točk, je konec januarja in v
začetku februarja letos, uspešno tekmoval na
mednarodnem šahovskem turnirju v Gibraltarju.
Med 250 udeleženci, med njimi je bilo več kot
50 velemojstrov in velemojstric, je Lenič s 6,5
točkami iz 11 partij osvojil solidno 24. mesto
in pridobil 11 novih ratinških točk. Zmagovalec
turnirja je bil ameriški velemojster Hikaru
Nakamura (2787) rating točk, ki je v dodatnem
dvoboju premagal francoskega velemojstra
Maxima Lagrave - Vachierja (2785) rating točk.
Oba sta na turnirju zbrala po 8 točk.

Kako naj beli nadaljuje z napadom na črnega kralja?

Posebno učinkovita in opazna je bila Leničeva
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Črna se je z zadnjo potezo 27...Lc4:?
polakomnila kmeta in ni pričakovala
taktičnega udara, ki ga je pripravil
Luka. Beli z začasno žrtvijo dame s
potezo 28.Dh6:!! razkrije vse slabosti
v črni poziciji. Grozi mat na polju h7,
v primeru sprejema žrtve dame, pa
se razigrata bela skakača ob pomoči
črnopoljnega lovca na poševnici a1 –
h8. 28...gh6 29.Sf6+ šeh in po umiku
črnega kralja 29...Kg7 ali 29...Kh8 beli
vzame s šahom črno damo 30.Sd7:+
z materijalno prednostjo. Indijska
mednarodna mojstrica je po 28. potezi
Dh6:!! priznala poraz!

Šahovski oreh št.: 38
Danijel Beletič - Laszio Gonda / 21.HIT
Open, Nova Gorica, 03. februarja 2016

Slovenski FIDE mojster Danijel Beletič si
je v 8. krogu 21. HIT Open v Novi Gorici
proti madžarskemu velemojstru Lasziu
Gondi že v otvoritvi priigral razvojno
prednost, ki jo je s 17. potezo f4 želel
še podkrepiti.
Velemojster ni zaznal groženj belega,
ki je želel ob pomoči dame in trdnjave
aktivirati oba lovca na poševnicah
ter tako ogroziti črnega kralja. Črni
je nadaljeval 17...Tfd8 beli pa odigral
optimistično in napadalno 18.f5!? ef5
19.Tf5:! Beletič pogumno ponuja žrtev
trdnjave, ki pa jo črni ne sme vzeti. (19..
gf5 20.Lf5: ali 20.Df5: z napadom na
črnega kralja). Črni vpada v zanko in
igra 19...Lc8? (za črnega je boljše 19...
Se6 z možnostjo obrambe) z vezavo
na poševnici h3 – c8 in jemanjem bele
trdnjave.To pa gre na mlin belega, ki s
potezo 20.e6! odpira veliko poševnico
a1 -h8, kjer se je po 20...Le6: z žrtvijo
dame 21.Dh7:+! zaprla kletka črnemu
kralju! 1-0 črni se je vdal, saj je po 21...
Kh7: 22. Th5+ Kg8 23. Th8 matiran! Lepa
minijaturna zmaga Beletiča v slogu
starih šahovskih mojstrov!

Šahovski oreh št.: 39
S.Karjakin – F.Caruana /Turnir kandidatov
– Moskva, 28.03.2016 Finale odločilne
partije turnirja kandidatov
Po 14. krogih turnirja kandidatov za
izzivalca svetovnega šahovskega prvaka,
smo na turnirju v Moskvi, ki je potekal od
10. do 30. marca letos dobili zmagovalca.
To je ruski velemojster 26-letni Sergey
Karjakin (2779) rating točk, ki se bo
novembra letos v dvoboju za šahovski
prestol srečal z dosedanjim svetovnim
prvakom, 25-letnim norveškim
velemojstrom Magnusom Carlsenom
(2851) rating točk.
Velemojster Karjakin si je naslov
izzivalca priigral v zadnjem krogu
kandidatskega turnirja, v partiji z
direktnim kandidatom, ameriškim
velemojstrom – lani še italijanskim –
Fabianom Caruano.

V sicilijanski obrambi si Karjakin ni
priigral prednosti in v srednji igri je
z žrtvijo kmeta zaostril pozicijo na
šahovnici. Ko je že izgledalo, da se
bo Caruana ubranil vseh groženj in
uveljavil prednost središčnih kmetov,
je v 36. potezi Caruanna odigral
netočno potezo s trdnjavo Te4?,
pozicija je na diagramu.

Sedaj bi na 37. Te4: sledilo 37...Le4: ; za
belega ni dobro 37. Dg2:? in črni zmaga
po 37...Td4:. Toda velemojster Karjakin
je presenetil nasprotnika z žrtvijo
trdnjave za dva kmeta in napadom na
črnega kralja. 37.Td5:! ed5 38. Dd5: Dc7
/ Na 38...Td4: 39. Dd4: Dd4: 40. Td4: z
boljšo končnico belega / 39.Df5! Še ena
sijajna poteza ruskega velemojstra,
ki razkrije vse slabosti črne pozicije.
Beli grozi 40.Dh7+ . Caruana ni našel
zadovoljive obrambe in igra 39...Tf7
in po 40.Lf7: De5. Na 40...Kf7: sledi 41.
Td7+ in beli osvoji črno damo.
Karjakin je v napadu na črnega kralja
neizprosen in ga po nekaj izsiljenih
potezah postavi v matni položaj. V partiji
je bilo še igrano : 41.Td7+ Kf8 42.Td8+ in
črni se je vdal, saj je po 42...Kf7: 43.Dh7+
Ke6 44.Dd7# matiran !
S to učinkovito zmago v odločilni
partiji turnirja kandidatov je ruski
velemojster Sergey Karjakin postal
izzivalec svetovnega šahovskega
prvaka. Ljubitelji šaha po svetu tako
nestrpno čakamo na jesenski obračun
za šahovsko krono!
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ob polčasu povedli z občutno razliko. Tekmo so
suvereno dobili z rezultatom 67 : 30.

Pogačnikov pokal v roke
Ljubljančanom
Piše: Jože Globokar

(foto: arhiv ZPS)

V finalni tekmi sta se za pokal Toneta Pogačnika
udarili neporaženi ekipi iz predtekmovanja – KIK
Una Sana in DP Ljubljana Mercator. Že v prvih
sekundah je povedla ekipa iz BiH, naši so jih
kmalu dohiteli, nato pa sta se ekipi izmenjavali
v vodstvu in prvi polčas zaključili z rezultatom
35 : 26 v korist slovenske ekipe. V končnici tekme
je bila po številnih napakah in zgrešenih metih
le boljša domača ekipa in tako z rezultatom 61 :
54 osvojila zmagovalni pokal. Kot se v košarki
pogosto dogaja, je bila tudi ta tekma razburljiva in
napeta vse do zadnjih minut.
V finalni tekmi sta
se pomerili ekipi DP
Ljubljana Mercator in
KIK Una Sana

Tekme so vodili sodniki: Mitja Dečman, Franc
Šafarič in Nedžad Budimljić, razglasili pa so tudi
najboljšega strelca turnirja. Naslov si je s 94 točkami
zagotovil Ramo Rekanović, igralec ekipe KIK Bihać.
Eno od tekem si je ogledal tudi ljubljanski župan
Zoran Janković.
Ob razglasitvi rezultatov sta športnike nagovorila
predsednica društva Mirjam Kanalec in
podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije
Damjan Hovnik, jim čestitala za dosežene uvrstitve,
nato pa zmagovalnim ekipam in najboljšemu
strelcu podelila pokale. Organizacijske niti so bile v
rokah športnega referenta Roberta Žirovnika.
Organizatorji so tudi tokrat pripravili ličen
bilten z nagovorom predsednice društva Mirjam
Kanalec, predsednika Zveze paraplegikov
Slovenije Daneta Kastelica ter župana mesta in
gostitelja Zorana Jankovića.

◀

Športnike sta ob
razglasitvi nagovorila
predsednica

“V biltenu je objavljen lep prispevek
o Ljubljani kot zeleni prestolnici
Evrope 2016.”

DP Ljubljana,
Mirjam Kanalec in
podpredsednik Zveze
paraplegikov Slovenije,
Damjan Hovnik
▲

“Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je 7. in 8. maja 2016 v športni
dvorani Edvarda Peperka v Ljubljani pripravilo že 36. memorial Toneta
Pogačnika z 20. jubilejnim mednarodnim turnirjem v košarki na vozičkih.
V dveh skupinah je nastopilo šest ekip iz Avstrije, Bosne in Hercegovine,
Hrvaške, Srbije, Črne gore in Slovenije.”

P

rvi dan je v predtekmovanju ekipa DP
Ljubljana Mercator z rezultatom 52 : 33
premagala srbsko ekipo KKK Singidunum, druga
tekma je zmago prinesla ekipi KIK Una Sana, ki
je RSV Kärnten iz Avstrije ugnala z rezultatom
70 : 47. V tretji tekmi je slavila srbska ekipa KKK
Singidunum, ki je črnogorsko ekipo KK OSI
Paramont porazila z rezultatom 52 : 34, v četrti
tekmi je KKI Vodice iz Hrvaške morala premoč
priznati ekipi KIK Una Sana (38 : 73), v peti tekmi
pa je bila boljša DP Ljubljana Mercator, ki je brez
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Slovensko prestolnico omenja kot eno izmed stotih
trajnostnih destinacij na svetu. Predstavljene so
tudi vse ekipe ter številni sponzorji in donatorji.

▼

Najboljše ekipe z
najboljšim strelcem

težav premagala KK OSI Paramont (60 : 32). V
zadnji tekmi predtekmovanja je RSV Kärnten z
rezultatom 58 : 47 porazila KKI Vodice.
Naslednji dan so se ekipe pomerile za končne
uvrstitve. V tekmi za peto mesto sta se pod koši
srečali ekipi KKI Vodice in KK OSI Paramont. Boljši
so bili hrvaški igralci, ki so Črnogorce porazili s
65 : 49. Za bronasto odličje sta se pomerili RSV
Kärnten in KKK Singidunum. Povedli so Srbi, vendar
so Avstrijci po prvi četrtini zbrali svoje vrste in že
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Poudarek je na »Aktivni«!
Piše: Drago Perko

(foto: arhiv AZZ)

Namen projekta AZZ
je zgraditi osnovo za
bolj enakopravno
vključevanje v šport za
vse skupine invalidnosti
▼

Velik napredek je projekt dosegel tudi na področju
športa za odrasle invalide in invalide starostnike.
Z drugačno vizijo vodje projekta dr. Tjaše Filipčič
smo se namesto velikopoteznih razvojev in
ponovnih zagonov nekaterih ekipnih športnih
panog usmerili v aktivnosti, ki jih lahko posamezni
uporabniki brez visokih finančnih vložkov izvajajo
doma, na delovnem mestu ali v sklopu svojih
invalidskih in športno-rekreativnih društev. 10
celostnih programov je v sklopu projekta doživelo
dober odziv udeležencev in vaditeljev, kar bi
lahko v prihodnje pomenilo aktivnejšo starejšo
populacijo invalidov. Fokus in cilj programov
ostaja redna vadba, z idejo pa projekt odstranjuje
vmesne korake, ki odraslega invalida ali invalida
starostnika ločijo od ukvarjanja s športom –
logistiko transporta, cenovno (ne)dostopnost ali
neprimeren časovni termin.

programi ukvarja predvsem s povečanjem števila
športno aktivnih invalidov.

“Da iz povečane baze lahko
črpamo tudi večji nabor športnikov
za naše vrhunske programe, je
spodbudno, vendar si želimo, da
naši uporabniki, športniki invalidi,
s projektom pridobijo še veliko več
– predvsem dolgotrajno izboljšanje
zdravstvenega stanja skozi
ukvarjanje s športom.”
S prihodnjim šolskim

Bistvo, ki je v sklopu projekta »Aktivni, zdravi
in zadovoljni« najbolj skrito, pa je, da projekt v
nobeni izmed točk prijavne dokumentacije ne
govori o vrhunskem športu invalidov, temveč se
z lažjo dostopnostjo informacij in omenjenimi

letom bodo lahko tudi
otroci in mladostniki
invalidi sodelovali v
sistemu pridobivanja
športnih značk

Projekt »Aktivni, zdravi in zadovoljni« se bo junija
zaključil z dvema velikima dogodkoma. Javnosti
bo predstavljen na 7. Festivalu športa mladih, ki bo
8. 6. na stadionu Bonifika v Kopru, in na zaključni
tiskovni konferenci, ki jo bodo partnerji 15. 6.
sklicali v prostorih CIRIUS Kamnik.

▼

Projekt »Aktivni, zdravi in zadovoljni«, ki ga sofinancirajo Norveški finančni mehanizmi in
na ZŠIS-POK poteka že od marca 2015, se junija bliža koncu. S partnerskimi organizacijami,
Zavodom Republike Slovenije za šport Planica, URI Soča, CUDV Draga, CIRIUS Kamnik in
norveškim rehabilitacijskim centrom Valnesfjord Helsesportssenter, smo zgradili osnovo za
bolj enakopravno vključevanje v šport za vse skupine invalidnosti.

P

rojekt je osnovan na ideji, da je šport
pomembno orodje za integracijo
invalidov v družbo neinvalidov, prav tako
pa pozitivno vpliva na njihovo osebno
psihofizično stanje. S prilagoditvijo
obstoječih športno-gibalnih programov
(Mali sonček, Zlati sonček, Krpan,
Naučimo se plavati) za otroke in
mladostnike invalide, dodajanjem novih
športnih panog v sistem prilagojenih
šolskih športnih tekmovanj (elementi
nogometa, elementi košarke, dvoransko
balinanje – boccia, veliki kanu in judo)
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in izobraževanji strokovnih delavcev
v rednih vzgojno-izobraževalnih
ustanovah, domovih in varstvenodelovnih centrih ter na ravni nevladnih
organizacij in drugih ponudnikov vadbe
za invalide se odpravljajo večje ovire
v neenakosti participacije otrok in
mladostnikov invalidov. Ti so pogosto
edini, ki ob zaključku šolskega leta v
šolskem sistemu ne prejmejo priznanj
in športnih značk. Ta ovira je sedaj
odpravljena z najpomembnejšim
dosežkom projekta »Aktivni, zdravi in

zadovoljni«, Priročnikom za izvajanje
interesnih programov športa otrok,
mladine in odraslih s posebnimi
potrebami, kjer so vaje predstavljene
na način, ki od športnega pedagoga ne
zahteva posebne dodatne izobrazbe s
področja športa invalidov. S prihodnjim
šolskim letom bodo lahko tudi otroci
in mladostniki invalidi sodelovali v
sistemu pridobivanja športnih značk
in ob povečanem naboru športov v
sistemu šolskih športnih tekmovanj iskali
možnosti za svoje športno udejstvovanje.
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Ali vam da kakšen nasvet?
Vsak nasvet pride prav. Najbolj mi je všeč, kadar
mi svetuje glede tehnike plavanja, saj ima veliko
izkušenj. Rad ga poslušam, ker mi vedno pove tudi
kakšno zanimivost.

»Rad bi bil najboljši«
Piše: Jakob Škantelj

(foto: Blaž Uršič)
Za 14 letnega Parika
Jagodica bomo
v prihodnosti še
velikokrat slišali
◀

Že nekaj časa zelo dobro trenirate z Matejem
Globočnikom. Kakšen je kot trener?
Matej je moj trener že od vsega začetka. Zelo dobro
sva se ujela v vseh pogledih. Je prijazen, odločen,
ima red in disciplino. To mi je všeč, saj samo tako
pridejo dobri rezultati.
Kakšen program treningov imata? Čemu dajeta
največ poudarka?
Največ delava na tehniki, hitrosti, moči, vzdržljivosti
… Začel sem tudi z vajami v fitnesu. Največ poudarka
trenutno dajeva na vzdržljivostni moči za dolge
razdalje. Poleg treninga v vodi imam še dvakrat
Nagrada za
perspektivnega mladega
športnika, je Patrika
še bolj motivirala, da

tedensko v šoli individualno uro pri športu, kjer
na osnovni kondicijski pripravi delam z učiteljem
Rokom Polajnarjem in Primožem Černilcem, ki me
je navdušil nad plavanjem. Zelo sem mu hvaležen.
Ob koncu lanskega leta ste se udeležili trening
kampa v Turčiji. Kakšna izkušnja je bila to?
To je bila zame neprecenljiva izkušnja. To so bile
moje prve priprave. Spoznal sem veliko tujih
plavalcev in trenerjev. Izmenjali smo si izkušnje.
Dobil sem veliko novih pozitivnih informacij, ki mi
bodo pomagale pri nadaljnjih treningih. Zadnji
dan smo imeli medsebojno tekmovanje, kjer sem
dosegel 4. in 5. mesto.
Na svečani slovesnosti športnik leta med invalidi
ste prejeli nagrado za najperspektivnejšega
mladega športnika. Kaj vam pomeni ta nagrada?
Nagrada mi veliko pomeni, saj je spodbuda in
motivacija za nadaljnjo športno pot. Vidim, da
sem na pravi poti, na kateri bom lahko s trdim
delom in vztrajnostjo uresničil svoje sanje.
Moram pa povedati, da sem bil zelo presenečen,
ko sem bil izbran.

postane najboljši
◀

Podpora najbližjih
športnikom invalidom

Darko Đurić je z izjemnimi uspehi poskrbel, da se je plavanje med invalidi v
Sloveniji zelo razvilo.

tudi cilji dveliko bolj
osegljivi.
▼

V

se več jih je vse boljših, med njimi pa
morda še najbolj izstopa Patrik Jagodic.
14-letnik, ki obiskuje osnovno šolo v Šenčurju,
napreduje iz meseca v mesec in ima izjemno
visoke cilje. Decembra je prejel nagrado za
najperspektivnejšega mladega športnika 2015 v
Sloveniji in pred njim je res svetla prihodnost.
Kaj vam je najbolj všeč pri vašem športu?
Pri mojem športu mi je všeč, da plavam z drugimi znanimi
plavalci, ki so uspešni in me motivirajo. Poleg tega
spoznavam nove trenerje, ki mi svetujejo in pomagajo.
Katerim disciplinam se najbolj posvečate?
Najbolj se posvečam prosti tehniki (kravlu) na daljše
razdalje. Plavam tudi delfin in hrbtno, vendar ne
toliko kot kravl. Zelo rad plavam na dolge razdalje.
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Večkrat na teden trenirate v radovljiškem
bazenu. Ali vas v plavalnem klubu podpirajo že
od vsega začetka?
Ja. Že od vsega začetka mi trenerji in vodstvo
stojijo ob strani, me podpirajo in mi želijo uspešno
plavalno pot. Kadar mi ne gre ali sem brez volje, mi
trener pove kaj spodbudnega, malo se nasmejiva
in nato tudi trener skoči v vodo.
Z vami v bazenu trenira tudi paraolimpijec Darko
Đurić, ki je že večkratni svetovni prvak. Kako je
trenirati s takšnim vrhunskim plavalcem?
Zelo sem vesel, da treniram s tako vrhunskim
plavalcem. Včasih odplavam tudi njegov trening
in moram reči, da je kar naporno. Velikokrat si
rečem: če zmore on, ki je brez nog in ene roke,
zmorem tudi jaz.

K temu so zagotovo pripomogle predvsem
štiri medalje s paraolimpijskih iger za mlade v
Varaždinu. To je bilo vaše prvo večje tekmovanje.
Kako se spominjate Varaždina? Je bilo težko, ker
je bilo to vaše prvo tekmovanje?
Tekmovanje v Varaždinu je bilo zame posebna
izkušnja, ostali pa so izredno lepi spomini. Zame
je bilo vse novo. Poleg samega tekmovanja mi je
bilo zanimivo, kako tako veliko tekmovanje poteka.
Ogledal sem si tudi tekme, na katerih sam nisem
tekmoval. Bilo je naporno, vendar zelo uspešno.
Kakšni so kratkoročni cilji za to in naslednjo
sezono?
V letošnji sezoni se pripravljam na šolsko
tekmovanje v plavanju za invalide v Velenju
in na državno prvenstvo v Radovljici. Na obeh
tekmovanjih bi rad izboljšal svoje osebne rekorde in
pobral čim več medalj. Veliko bom delal na plavalni
tehniki, kondiciji in moči. Posledično bom izboljšal
svoje rekorde. Rad bi bil najboljši.
Mladi ste še, a zelo ambiciozni in vztrajni. So
paraolimpijske igre vaša velika želja in cilj?
Tako je. Moj cilj in neizmerna želja so paraolimpijske
igre leta 2020, 2024, 2028 … Vesel sem, da mi starši,
trenerji in učitelji stojijo ob strani in me spodbujajo
pri mojih odločitvah. Hvala vsem.
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Bodoči paraolimpijec?
Piše: Gal Jakič

(foto: Blaž Uršič)
Smučanje ostaja prva
ljubezen za mladega
Jerneja Slivnika.
◀

V Pitztalu je letos
prvič nastopil na
veleslalomski tekmi
▼

V letošnji sezoni je s tekmovanji v mednarodni konkurenci začel naš najmlajši
alpski smučar invalid Jernej Slivnik. Upravičil in presegel je visoka pričakovanja
strokovnega kadra in Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega
komiteja (ZŠIS-POK). Sebi in drugim je dokazal, da gre za tekmovalca, na
katerega bo treba v prihodnjih sezonah resno računati.

sezoni uspešno
klasificiran v tekmovalno
kategorijo LW12-1, kjer
smučarji smučajo sede
▼

S

ezono je Slivnik začel v nizozemskem
Landgraafu, kjer se tekmovanja odvijajo
na notranjem dvoranskem smučišču. Kljub
oddaljenosti od domačih hribov in standardnih
avstrijskih trenažnih lokacij se je ekipa za dolgo
pot s kombijem morala odločiti predvsem zaradi
klasifikacije, ki jo morajo v sistemu IPCAS opraviti
novi tekmovalci. Razvrstitev v tekmovalno skupino
LW12-1 je bila pričakovana in treningi pred tekmo
so potekali v sproščenem vzdušju. Organizator
se je odločil, da kljub majhnemu začetnemu
zanimanju za izvedbo tekmovanj IPCAS Youth Race
za mlade do 17. leta vse ekipe ponovno pozove, da
tekmovalce dodatno prijavijo še v tem mladinskem
rangu tekmovanja. S tem smo pridobili dodatno
mesto v slalomu in še bolj utrdili dobre občutke na
sicer omejenih treningih na tekmovalni strmini.
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Kljub zgolj trem tekmovalcem na startu v kategoriji
sedečih smučarjev IPCAS Youth Race smo bili v
ekipi pri pripravi na tekmovanje previdni, saj smo
se zavedali, da je pritisk na mladega tekmovalca
pred prvim mednarodnim nastopom dovolj velik že
zaradi samega tekmovanja, tako da dodaten pritisk
trenerjev v tem trenutku ni ne zaželen ne potreben.
Jernej je za zmanjšano konkurenco tako izvedel šele
na startu, da ga ne bi zmedla ideja o zagotovljeni
medalji. Z vožnjama v mladinski selekciji je opravil
brezkompromisno in suvereno ter se na svojem
prvem tekmovanju veselil zmage v slalomu. Na
tekmovanju IPCAS Level 1, ki je primerljivo s
tekmovanji FIS pri športnikih neinvalidih, je v drugi
vožnji po dobrem uvodnem položaju med starejšimi
in bolj izkušenimi tekmovalci zgrešil vrata, vendar
je bil dan zaradi uvodne zmage uspešen. Naslednji
dan je Jernej dobro predstavo ponovil še v eni
IPCAS Level 1 dirki ter zasedel 16. mesto med 28

tekmovalci, kar je dosežek, s katerim se lahko v
uvodnih nastopih pohvali le malokdo.

“Snežna karavana je pot
nadaljevala v Pitztalu, kjer se
tradicionalno začne evropska
zimska sezona pod milim nebom.”
V za Pitztal netipično prijaznem vremenu in
v prisotnosti nekaterih najboljših svetovnih
reprezentanc v alpskem smučanju invalidov se je
Jernej prvič v sezoni pomeril tudi v veleslalomu.
Tekmovanja so znova potekala v visokem ritmu,
saj so tekmovalke in tekmovalci mlajše starostne
kategorije opravili dva starta dnevno, najprej
v kategoriji IPCAS Youth Race in kasneje še v
kategoriji Level 1. Jernej je v mlajši kategoriji
dvakrat posegel po 5. mestu, grenak priokus pa je
pustilo zgolj dejstvo, da so Avstrijci na tekmovalni
seznam uvrstili nekaj tekmovalcev, ki zaradi
preteklih tekmovalnih nastopov v višjih kategorijah
ne bi smeli nastopiti. Tudi v članski kategoriji Level 1
je Jernej z nastopi opravil solidno in se uvrstil na 26.
mesto v veleslalomu in 22. mesto v slalomu.
Veliko presenečenje je bil nastop v domači Kranjski
Gori, ki je ob začetku sezone ni bilo v tekmovalnem
koledarju svetovnega pokala, vendar je ob
vremenskih nezgodah letošnje sezone organizacijo
tekem prevzela po odpovedi tekmovanja v
avstrijskem Abtenauu. Organizacijskemu odboru
je uspelo v zgolj 6 dneh zagotoviti izvrstne pogoje
za organizacijo tekmovanja. Na ZŠIS-POK smo se
trudili, da bi zagotovili nastop našega tekmovalca,
ki je imel zaradi bližine domače Hrušice še poseben
motiv za nastop, vendar nam je po pogajanjih uspelo
izboriti zgolj položaj predtekmovalca. Tudi v tej
vlogi se je Jernej odlično znašel in izjemne pogoje,
ki jih je nudila podkorenska strmina, izkoristil za
prikaz svojih smučarskih sposobnosti pred domačim
občinstvom. Še posebej se je njegova sposobnost
dobre taktične izpeljave pokazala v prvi slalomski
vožnji, kjer je zaradi neodgovorne postavitve
francoskih trenerjev odstopila večina sedeče
kategorije alpskih smučarjev.
Posebej veseli smo bili povabila na trening kamp v
Staro Planino (Srbija), ki je tekmovalni del dopolnil
še s skupnimi treningi vseh držav udeleženk. Ob
prisotnosti nekaterih najboljših smučarjev na svetu
si je Slivnik na kampu prislužil zmago v slalomu v
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kategoriji Youth Race in 2. mesto v kategoriji Level
1. S kampom smo bili zadovoljni tudi s trenažnega
vidika, saj Slivnik v vsakodnevnem trenažnem
procesu redko dobi možnost za primerjavo z
neposrednimi tekmovalnimi konkurenti.
Državno prvenstvo, ki je potekalo na Rogli, je bilo
vsekakor mentalna prelomnica letošnje sezone.
V težkih pogojih in ob zgolj solidni izpeljavi
prve vožnje smo prvič letos malce pritisnili na
tekmovalca. Da so domača tekmovanja idealna
priložnost za takšne teste psihološke pripravljenosti
tekmovalca, ni treba izgubljati besed. Jernej je
kritiko vzel konstruktivno in se z najhitrejšim
časom 2. vožnje med sedečimi smučarji zavihtel na
prvo stopničko, ki si jo je delil z mojo malenkostjo.
Osebno sem čutil veliko zadovoljstvo v tem, da je
Jerneju uspelo dokazati, da lahko prenese pritisk
tekmovalnih ambicij in v prihodnosti ponosno nosi
naziv najboljšega sedečega smučarja pri nas.
Ob dobrih pogojih in pripravljenosti smo se
odločili, da ob zaključku sezone izpeljemo še eno
tekmovanje, italijansko državno prvenstvo v Passo
Rolle. Jernej je nadgradil dosežek s slovenskega
državnega prvenstva ter sezono tekmovalno
zaključil z zmago v slalomu in 2. mestom v

Jernej ostaja skromen
in pri svojih rosno
mladih letih znam
prenašati pritisk
tekmovalnih ambicij
◀
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veleslalomu. Da je bil to za nas najlepši zaključek
sezone, ni treba poudarjati.
Ker sem na smučeh v okviru slovenske
reprezentance za alpsko smučanje invalidov preživel
celotno desetletje in nastopal v Jernejevi kategoriji
LW12-1, se čutim kompetentnega, da ponudim
pogled na Jernejeve nastope v zimski sezoni
2015/16 tudi s strokovnega vidika. Njegovi nastopi
in manjša nihanja od pričakovanih med vožnjami
na treningih in tekmovanjih dokazujejo, da je Jernej
Slivnik tekmovalec, ki se lahko kljub neizkušenosti
ob dobrih trenažnih pogojih v prihodnjih
sezonah spogleduje celo z nastopom na zimskih
paraolimpijskih igrah v Koreji leta 2018. Strokovni
štab (v sestavi: Roman Podlipnik, Uroš Pogačnik,
Roman Jakič in Gal Jakič) je poleg dobrih rezultatov
s tekmovanj zelo zadovoljen z Jernejevo delovno
etiko, kjer ni potrebe po nenehnem opozarjanju ali
spremljanju realizacije treningov. Povečana moč
je posledica dobre pripravljalne sezone na ročnem
kolesu in v kajaku. Vse to se pozna – tudi na težjih
terenih. Jernej je znova dokazal, da ima glavo na
pravem mestu in da je mentalno sposoben dobrih
voženj v psihično zahtevnih situacijah. Z veseljem
lahko rečem, da je njegova glava pred nastopi bolj
čista od moje in da mu vožnja na robu sposobnosti
ni tuja. S svojimi medijskimi nastopi je dober
ambasador športa invalidov in paraolimpijskega
gibanja ter je dobro sprejet tudi med zimskimi
športniki neinvalidi, njegove tekmovalne rezultate
pa hvali tudi krovna smučarska organizacija pri nas,
Smučarska zveza Slovenije.
Pa še kakšno o mejah in rezervah. Vsekakor je nekaj
rezerve še v kategoriji telesne teže, kjer starejši
(in včasih tudi obilnejši) tekmovalci lažje razvijejo
visoke hitrosti. Ob povečani mišični masi tudi ta
minus počasi spreminjamo v plus. Morda največji
minus je v tem trenutku njegova tekmovalna
oprema, saj pri smučanju uporablja najosnovnejši
model monoskija, kar njegove vrhunske rezultate
postavlja v povsem drugačen okvir. Želja ekipe
je, da Jernej ob podpori ZŠIS-POK že prihodnjo
sezono začne na novem monoskiju tekmovalnega
razreda. Ta premik je seveda časovno kritičen, saj
si v paraolimpijski sezoni daljšega navajanja na
novo opremo ne želimo privoščiti. Prav tako nam
premik na novo opremo omogoča rast športa,
saj na Jernejev trenutni monoski že čaka nova
uporabnica in morda prihodnja članica slovenske
reprezentance. Počasi, a vztrajno gremo, takrat ko
nismo na smučeh. Korak za korakom.

Šolska športna tekmovanja 2016
Piše: Jana Čander, prof. švz.

(foto: arhiv ZŠIS-POK)

Šolska športna
tekmovanja so vedno
bolj priljubljana med
šoloobveznimi otroci in
mladostniki invalidi
◀

V šolskem letu
2015/2016 so se uvedle
nove športne panoge
(kanu, dvoransko
balinanje, judo ter
elementi košarke in
nogometa)
▼

Tudi v šolskem letu 2015/2016
Zveza za šport invalidov Slovenije
– Paraolimpijski komite skupaj
z Zavodom za šport RS Planica
organizira šolska športna tekmovanja
v atletiki, plavanju, orientacijskem teku
in namiznem tenisu. Večina tekmovanj
bo izvedena maja in junija 2016.

P

oleg naštetih športov smo v tem šolskem letu
v okviru projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni
uvedli tekmovanja v velikem kanuju, dvoranskem
balinanju, judu ter elementih košarke in nogometa.
Aprila sta bili izvedeni tekmovanji v dvoranskem
balinanju ter elementih košarke in nogometa.
Skupno število udeleženih otrok je bilo 43, prišli pa so
iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana,
Cirius Kamnik, Cirius Vipava in CUDV Draga.
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Igre z žogo so priljubljene
tudi med otroci in
mladostniki invalidi

Učenci, učenke, dijaki in dijakinje na šolskih športnih
tekmovanjih vsako leto pokažejo, kako pomembna
sta šport in rekreacija v življenju posameznika.

◀

Koledar šolskih športnih tekmovanj in prijavni roki
12. 5. 2016 VELIKI KANU ZA OSNOVNE ŠOLE
(rok prijave 22. 4. 2016)
17. 5. 2016 NAMIZNI TENIS ZA OSNOVNE ŠOLE
(rok prijave 10. 5. 2016)
18. 5. 2016 ATLETIKA ZA SREDNJE ŠOLE
(rok prijave 11. 5. 2016)
21. 5. 2016 PLAVANJE ZA SREDNJE IN OSNOVNE
ŠOLE (rok prijave 12. 5. 2016)
25. 5. 2016 JUDO ZA SREDNJE IN OSNOVNE ŠOLE
(rok prijave 13. 5. 2016)
8. 6. 2016 ATLETIKA ZA OSNOVNE ŠOLE
(rok prijave 1. 6. 2016)
8. 10. 2016 ORIENTACIJSKI TEK ZA SREDNJE IN
OSNOVNE ŠOLE (rok prijave 29. 9. 2016)

Projekt Paraolimpijskih
športnih dnevov
Piše: Nina Ivanc

(foto: arhiv PŠD)
ŠDI Invalid nadaljuje
z uspešno izvedbo
Paraolimpijskih šolskih
dni v sodelovanju s
športniki Zveze za šport
invalidov Slovenije
- Paraolimpijskega
komiteja
◀

Vsi razpisni obrazci so dostopni na www.zsis.si.
Kontaktna oseba: Jana Čander, jana.cander@zsis.si.
Vljudno vabljene vse slovenske osnovne in srednje
šole, ki vključujejo mlade invalide.

Veselje ob podeljevanju
medalj je neizmerno
◀

Dvoransko balinanje oz.
boccia je priljubljana igra
med varovanci CIRIUS-ov
▼

Smo Športno društvo Invalid Ljubljana in v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov
Slovenije – Paraolimpijskim komitejem izvajamo projekt Norveškega finančnega
mehanizma »Aktivni, zdravi in zadovoljni – projekt integracije invalidov v šport in
športne organizacije z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju«.

V

ta sklop sodi paraolimpijski šolski dan, ki je
namenjen razumevanju in zavedanju oseb
s posebnimi potrebami. Program je sestavljen
s pomočjo strokovnjakov z različnih področij
(paraolimpijski šport, invalidnost, pedagogika …).
Vsebuje tako športne in praktične aktivnosti kot
tudi informacije, ki so namenjene izobraževanju
otrok in mladine o paraolimpijskem športu,
invalidnosti in inkluziji.
Na vsaki šoli izvedemo predstavitev, ki vključuje
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predstavitev paraolimpijskega športa in športnoživljenjskih zgodb športnikov invalidov ter preizkus
športa v telovadnici. Predstavitev se zaključi
skupinsko, kjer v telovadnici ali na športnem igrišču
predstavimo enega izmed paraolimpijskih športov v
njegovi tekmovalni obliki.
Potek dela v učilnicah
V eni učilnici predstavimo paraolimpijske športe.
Predavatelj se predstavi in prične predavanje
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z videosmešnico, kako si širše množice
večinoma predstavljajo šport invalidov. Po
končanem posnetku še enkrat poudari, da gre za
videosmešnico in da bo na naslednjem posnetku
predstavljen resnični prikaz udejstvovanja v
športu za invalide. Omeni, da športnike invalide
imenujemo kar superljudje. Po končanem
posnetku otroke vpraša, kdo je invalid, ali koga
poznajo, imajo kakšne izkušnje, so našli svoj
šport na posnetku in kako bi ga opisali. Naslednji
Športniki invalidi
otrokom predavajo
o športu invalidov in
o svojih izkušnjah in
dogodivščinah v športu
◀

Praktičen prikaz
različnih športov
invalidov, je vedno zelo
dobro sprejet
◀

posnetek je namenjen predstavitvi poletnih
paraolimpijskih iger v Londonu. Naloga učencev
je, da pozorno gledajo posnetek in videno
primerjajo s poletnimi olimpijskimi igrami. Ob
koncu posnetka jim predavatelj zastavi vprašanja,
v čem se razlikuje protokol, kaj so drugačnega
videli in kaj je bilo enako. Ob ponovnem
predvajanju posnetka predavatelj omeni nekaj
zanimivosti v zvezi s posameznimi športniki in
športi. Na koncu jim zastavi vprašanje, ali poznajo
kakšnega slovenskega paraolimpijca. S pomočjo
promocijskega posnetka za poletne paraolimpijske
igre v Riu de Janeiru jim predstavi slovensko
ekipo. Če učenci nič več ne vprašajo, nadaljuje
s predstavitvijo zimskih paraolimpijskih iger s
posnetkom iz Sočija. Predstavi jim zimske športe
in na koncu vpraša, kakšne razlike so ugotovili
v primerjavi z zimskimi olimpijskimi igrami.
Predavanje se zaključi z vprašanji učencev in
mislijo, da lahko invalid z udejstvovanjem v športu
uresniči svoje sanje, pridobi na samozavesti,
zastopa državo in postane slaven. Zanj se življenje
ne zaključi, ampak šele začne. Če gre za učence 1.
ali 2. razreda, je v programu namesto predstavitve
paraolimpijskega športa poučna Pravljica o
enokrilnem zmaju, ki se pripravlja na svetovno
prvenstvo (trajanje 45 minut).
V drugi učilnici se predstavi športnik invalid in
pove svojo življenjsko zgodbo. Predstavi svoj
šport, treninge, tekmovanja, uspehe v svoji karieri
in težave, s katerimi se sooča kot športnik invalid
(trajanje 45 minut).

Člani reprezentance
v namiznem tenisu
so prikazali igro
namiznega tenisa na
invalidskih vozičkih
▼

Potek dela v telovadnici
V telovadnici se vadba izvaja po postajah, 3 ali 4
postaje, odvisno od števila otrok. Učenci se lahko
preizkusijo v različnih športih: golbal (ekipni šport
z zvenečo žogo za slepe), košarka na vozičkih,
odbojka sede, poligon na vozičkih (slalom, prehod
na blazino in z nje), poligon za slepe ali različne
modifikacije glede na starost učencev.

– Lidl Slovenija – ter prostovoljcem (med njimi
so bili tudi zaposleni Zavarovalnice Triglav, ki je
kot invalidom prijazna zavarovalnica generalni
pokrovitelj ZŠIS-POK in ga zato ponosno podpira).
Projekt je tudi medijsko zelo dobro podprt; o nas so
poročale lokalne televizije Laškega, Vuzenice in Mirne
Peči, reportaže pa redno objavljajo na spletni strani
ZŠIS-POK ter na facebook profilih Šport invalidov in
Športno društvo Invalid Ljubljana. Veseli smo tudi
obiska županov in športnikov neinvalidov.

Zaključek v telovadnici ali na zunanjih igriščih
Med drugim se je

Skupina športnikov v telovadnici predstavi svoj
šport in možnost vključevanja otrok vanj. Pri
igranju košarke so na vozičkih tudi otroci, pri
golbalu imajo pokrite oči …

pradstavil tudi curling
na invalidskih vozičkih
▶

Pridružili so se nam že košarkarji na vozičkih,
odbojkarji sede ter igralci curlinga in namiznega
tenisa. Po končani predstavitvi si z veseljem
vzamejo še čas za druženje z učenci, delijo svoje
izkušnje, odgovarjajo na vprašanja in podelijo
svoj avtogram.
Zaključimo z zahvalo šoli, predstavimo sponzorja
in jih povabimo k spremljanju športnih prireditev
invalidov (trajanje 30 minut).

otroci so se prepričali
kako težko je zadeti koš

Naš namen je, da otroci spoštujejo športne dosežke
invalidov, sprejemajo razlike med posamezniki in
krepijo socialni vidik športa invalidov.
Vključiti želimo šole po vsej Sloveniji. V letošnjem
šolskem letu smo na 12 šolah (tako osnovnih kot
srednjih) izpeljali paraolimpijski šolski dan. Bili smo
v Kranju, Laškem, Novem mestu, Šenčurju, Vuzenici,
Mokronogu, Mirni Peči, Mariboru, Kopru in Ljubljani.
Odziv na šolah je izjemen, tako pri učiteljih kot
učencih. Še posebej lepo je opaziti pozitiven odziv,
ko se šola temeljito pripravi na ta dan z različnimi
dejavnostmi in likovnimi razstavami, nastajajo pa
tudi pesmi in razmišljanja.

iz sedečega položaja
▶

Na temo športa
invalidov so bile
izvedene različne
likovne delavnice
▼

S projektom želimo učitelje spodbuditi k
sodelovanju v programu, saj tako lahko učenci
spoznajo in pokažejo pozitiven odnos do oseb
s posebnimi potrebami ter spoznajo njihove
zmožnosti, še posebno v športu. S tem želimo
omogočiti lažjo integracijo teh oseb v družbo in
premagati predsodke.
Velika zahvala gre našim sponzorjem, ki podpirajo
ta projekt. Hvala Zavarovalnici Triglav in Zdravku
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Delček risbic (pet med
njimi učencev OŠ dr.

Šport invalidov tudi skozi
likovna dela učencev OŠ
Piše: Silva Razlag

Ljudevita Pivka Ptuj)
◀

(foto: arhiv DŠI Most Ptuj)

Nagovor predsednice
DŠI Most Ptuj na

Odbojka sede
◀

otvoritvi 4. 12. 2015

posebnim poudarkom na šahu za slepe, košarko
na vozičkih, namizni tenis na vozičkih, odbojko
sede, streljanje in golbal – igra z zvenečo žogo, ki jo
igrajo samo slepi.

“Pohvalno pa je, da so mladi likovniki
ob omenjenih sedmih predstavljenih
športih dodali še nekatere druge, s
katerimi se ukvarjajo invalidi, kot so
ples na vozičkih, jadranje na deski,
potapljanje, veslanje ...”

◀

Igra šaha za slepe
◀

V Društvu za šport invalidov Most Ptuj smo se odločili, da ob peti obletnici
delovanja društva skupaj s Centrom interesnih dejavnosti Ptuj in v
sodelovanju petih osnovnih šol Mestne občine Ptuj pripravimo razstavo
likovnih del na temo »šport invalidov«.

Za tehnično postavitev razstave, ki je bila na ogled
v prostorih Centra interesnih dejavnosti Ptuj, je
poskrbel vrhunski slikar Gregor Samastur, ki je
ob otvoritvi ponudil tudi mentorstvo najmlajšemu
likovniku Sandiju Francu, učencu 3. razreda OŠ
Ljudski vrt Ptuj, ki je vezan na invalidski voziček.
Ob številnih gostih, ki so se udeležili otvoritve, je
bila velika večina mladih likovnikov, ki sta se jim
predstavila tudi košarkarja na vozičku Boris Klep
in Danijel Milošič. V imenu Mestne občine Ptuj je
prisotne pozdravil podžupan Gorazd Orešek, ki je
ob čestitkah društvu za peto obletnico uspešnega
delovanja izrazil prepričanje, da si ta likovna
dela nedvomno zaslužijo še kakšno priložnost za
predstavitev – morda celo na magistratu Mestne
občine Ptuj.
Pozdrav podžupana MO Ptuj Gorazda Oreška
(skrajno levo)
▼

Kegljanje "na slepo"
▼

S

eptembra 2015 smo k sodelovanju
povabili vseh pet osnovnih šol
Mestne občine Ptuj, likovna dela pa je
prispevalo kar 74 mladih likovnikov.
Razen na OŠ Hajdina je društvo na
ostalih štirih šolah v preteklosti že
predstavilo nekatere športe za invalide
in veseli nas, s kakšnim navdušenjem
so se učenci ob predstavitvah v
njih tudi preizkusili. Predstavili so
predvsem športe, ki so najprimernejši
za predstavitve v telovadnicah, in sicer
kegljanje za slepe, šah za invalide s
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žogo preko mreže in ob tem z zadnjo platjo
ostati na tleh. Tudi podiranje kegljev z zakritimi
očmi jim je delalo kar nekaj preglavic. Šahovske
sposobnosti so preizkušali z odličnima šahistoma,
uporabnikoma ZUDV dr. Marijana Borštnarja
Dornava Davorinom Šajnovičem, trikratnim
državnim šahovskim prvakom za VDC v Sloveniji
in Dragom Fojačkom, uspešnim udeležencem
omenjenih državnih šahovskih prvenstev.

Športno na Osnovni šoli
Pivka na Ptuju
Piše: Silva Razlag, predsednica DŠI Most Ptuj

(foto: Arhiv OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj)

Prostovoljci DŠI Most ob
pozdravu ravnateljice
OŠ mag. Lidije
Hameršak Marin
◀

“Prav ta kraljevska igra je mlade
tako navdušila, da so predlagali
šahovski krožek na njihovi šoli in v
društvu smo tudi že poskrbeli za dva
šaha, na katerih bodo pridobivali
šahovsko znanje.”

»slepemu« kegljaču ni
lahko podreti kegljev
▶

Učenci spoznavajo
posebnosti šahovnice
za slepe
▶

Ta odločitev učencev je za nas veliko priznanje
in potrditev smiselnosti naših predstavitev.
Za konec so se prisotni seznanili še s pravili in
rekviziti za igro z zvenečo žogo golbal, druženje
pa zaključili s spominom na mednarodni dan
invalidov in željo, da jih še kdaj obiščemo.
Bo šla žoga v koš?
▼

Na Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka na Ptuju je v sredo, 2. decembra 2015 pouk
potekal nekoliko spremenjeno.

Z

adnje tri šolske ure so namenili druženju
s prostovoljci in športniki, člani Društva
za šport invalidov Most Ptuj. Za začetek so
mladi skupaj z učitelji in profesorji v polni
tišini spremljali petminutni filmček o vrhuncih
paraolimpijskih iger London 2012, po katerem
so ostali brez besed. V nadaljevanju smo jim
predstavili štiri športe, v katerih so uspešni
slovenski športniki invalidi in sicer v kegljanju za
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slepe, šahu za invalide s povdarkom na igri slepih,
v sedeči odbojki in košarki na vozičkih. Posebej
živahno je bilo prav pri slednjem, kjer jim je nekaj
vragolij pokazal član našega društva in Društva
paraplegikov Podravja s sedežem v Mariboru
Bogdan Petek. Žoga mladim nadebudnežem
nikakor ni hotela v koš, kar pa jih ni odvrnilo, da
ne bi poskusili znova in znova. Podobno je bilo pri
sedeči odbojki, ko je bila prava umetnost spraviti
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ki vključuje tudi ukvarjanje s prostočasnimi
dejavnostmi (Damjan, 2000). Spoznanja o pozitivnih
vplivih jahanja na uravnavanje izpadlih mehanizmov
motorike oseb po NPM vse bolj povečujeje
zanimanja stroke. V literaturi (Pasquinelli, 1996;
Veličkovič Dolenc,2007; Rugelj, 2007) so podane
razlage s spoznanji, da jahanje konja v hodu draži
in razvija ravnotežje jahača, stik s konjevim hrbtom
pa stimulira in tonizira mišice, kar omogoča razvoj
moči in koordinacije.

Jahanje kot rehabilitacija za
osebe po poškodbi možganov
Piše: Maja Burian

(foto: Maja Burlan)
Jahanje na terenu

V naši raziskavi smo po opravljenem programu
jahanja ugotavljali spremembe v koordinaciji in
ravnotežju oseb po NPM.

(vir: M. Burian, 2010)
◀

(koordinacija) so potrebovali krajši čas za izvedbo
naloge. Ravnotežje se je izboljšalo, ker konj v svojem
gibanju naredi na minuto v povprečju 55 korakov.
Ob vsakem koraku konja se ravnotežje jahača ruši,
ohranja pa s kompenzacijskimi gibi. To pomeni,
da jahač v 30-45 minut naredi od 1700 - 3000 gibov,
ki prispevajo k razvoju ravnotežja in koordinacije.
Da je jahanje učinkovito z dolgotrajnejšimi učinki
na sposobnost ravnotežja in koordinacije oseb po
NPM zasledimo tudi v raziskavi (Hyuko Sunwoo idr.
, 2012) kar se je s pridobljenimi rezultati potrdilo
tudi v naši raziskavi, zato lahko zaključimo, da je bil
naš program jahanja učinkovit.

“ZAKLJUČEK

METODE

V

raziskavi je sodelovalo pet oseb starosti 18
do 23 let, ki so utrpele hudo NPM in so imele
zmanjšane zmožnosti funkcioniranja na področju
koordinacije in ravnotežja. Koordinacijo (HS-hoja
po stopnicah) in dinamično ravnotežje (HČhoja po črti naprej) smo merili z modificiranima
testoma (podroben opis pri avtorici). Vsak
merjenec je bil izmerjen dan pred pričetkom in
dan po koncu 3 mesečnega programa vadbe
na konju. Pridobljeni podatki so bili obdelani s
programom SPSS. Uporabljena je bila metoda
t- testa za odvisne vzorce med 1. in 2.meritvijo.
Program vadbe je individualno pripravila in
vodila ob pomoči inštruktorjev jahanja, mag.
kineziološke znanosti. Udeleženci so na konju
2x na teden do 45 min., 3 mesece, izvajali sklope
gimnastičnih vaj z in brez rekvizitov.
REZULTATI

Jahanje kot rehabilitacija za osebe po nezgodni poškodbi možganov

Tabeli 1 je prikazana statistično značilna
razlika pri testu DR (dinamično ravnotežje).
Udeleženci so po zaključenem programu izkazovali
manjše odklone pri hoji naravnost. Pri testu HS

Ključne besede: jahanje, rehabilitacija, poškodbe
možganov

POVZETEK

J

ahanje je senzomotorična rehabilitacijska
vadba. Osebam po nezgodni poškodbi
možganov (v nadaljevanju NPM) pomaga pri
odpravljanju izpadlih mehanizmov motorike.
V prispevku predstavljamo rezultate raziskave
trimesečnega programa jahanja v katerem
je sodelovalo pet oseb po hudi NPM. Namen
raziskave je bil pridobiti spoznanja o vplivih
jahanja na njihovo ravnotežje in koordinacijo.
Na podlagi pridobljenih rezultatov ugotavljamo
individualni napredek pri vseh udeležencih
programa vadbe na konju.
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G

lavo si lahko poškoduje kdorkoli, zgodbe o
vzrokih in posledicah so različne. Zmerne in
hude NPM vplivajo na področje gibanja, čutenja,
zaznavanja oseb z NPM. Pogosto spremenijo
utečene vzorce življenja, prizadanjejo tudi krog
bližnjih in družbo v celoti (Košorok, 2005). Tudi
kadar so diagnoze NPM povsem jasne, ostaja
povratek v vsakdanjik često zelo težaven in
dolgotrajen. Omogoča ga celovita rehabilitacija,

Tabela 1: Porazdelitvena statistika za spremenljivke gibalnih sposobnosti oseb z NPM, ter

Vsebine rehabilitacijskih programov
s katerimi vplivamo na izpadle
mehanizme gibalnih sposobnosti,
kot tudi kvaliteto življenja oseb po
NPM, so nenehen izziv stroki kot tudi
znanosti. Konj služi človeku s svojimi
potenciali že stoletja. V naši raziskavi
pridobljeni rezultati kažejo, da
program vadbe na konju pozitivno
vpliva na razvoj koordinacije in
ravnotežja oseb po NPM, zato ga
je smiselno vključevati v procese
rehabilitacije. Za osebe po NPM, ki
čutijo empatijo do živali-konja in
narave je to lahko rehabilitacijaprostočasna dejavnost, kjer si
podata roko »prijetno z zdravjem«.”

test razlik med začetnim in končnim stanjem
▼

Pred začetkom Po zaključenem
T-test za
programa
programu
odvisne vzorce
Spremenljivka
M ± SD
M ± SD
M ± SD
DR
20,10 ± 16,89
11,75 ± 9,86
0,01
HS
5.84 ± 3.91
4.92 ± 3.33
0,02
Legenda: M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Sig (F) – pomembnost

Literatura
Damjan, H. (2000). Posebnosti rehabilitacije otrok z
nezgodno poškodbo možganov. V Zbornik predavanj:
11.dnevi rehabilitacijske medicine. (Re)habilitacija
otrok z okvaro živčevja (str.109-120). Inštitut
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RAZNO
Nasveti naših strokovnjakov

Nasveti naših strokovnjakov

Ocenjevanje učencev s posebnimi
potrebami pri predmetu šport
Piše: Tjaša Filipčič

(foto: Tjaša Filipčič)

kakovostno življenje. Načrtno spremljanje
napredka učenca s posebnimi potrebami,
uresničevanje individualiziranega
programa in povratna informacija o
usvojenem znanju omogočajo ustrezno
načrtovanje športnega procesa.
Pomembno je zavedanje, kakšen vpliv
ima lahko ocena na samopodobo učenca
s posebnimi potrebami, zato moramo
pri pouku športa spodbujati razvoj
tistih znanj, ki vplivajo na kakovosten
način življenja in spodbujajo kasnejše
vseživljenjsko ukvarjanje s športom (Žakelj
in Borstner, 2012).

Izziv in stalna dilema - ocenjevanje učencev s posebnimi
potrebami pri predmetu šport
Povzetek
Učenci s posebnimi potrebami se
izobražujejo v različnih programih
izobraževanja, pri tem pa jim v skladu
z individualiziranim programom
prilagajamo tudi ocenjevanje pri predmetu
šport. Učitelji pri tem upoštevajo,
primanjkljaje, močna področja učenca in
razvijajo interes za kasnejše vseživljenjsko
ukvarjanje s športom. Učitelji so v dvomih,
kaj naj ocenijo pri učencu, čigar invalidnost
je taka, da zmore izvesti malo gibalnih
dejavnostih. Zato ponujamo zapis petih
idej, ki nudijo tudi pozitivno povratno
informacijo za učenca.
Ključne besede: učenci s posebnimi
potrebami, šport, ocenjevanje
1. Uvod
Skladno s 27., 28., 29. in 30. členom
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi

82

MAJ 2016

potrebami (v nadaljevanju učenci s PP)
je skupina, ki jo imenuje ravnatelj na šoli,
dolžna izdelati individualiziran program,
s katerim se določijo oblike dela na
posameznih področjih oz. predmetih,
načinih izvajanja dodatne strokovne
pomoči, prehajanje med programi ter
potrebne prilagoditve pri organiziranju,
preverjanju in ocenjevanju znanja,
napredovanju in časovna razporeditev
pouka (Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, 2011). Ocenjevanje
je stopnja učnega procesa in je posledica
celotnega procesa učenja. Osnovni namen
ocenjevanja je »zagotavljanje informacij,
ki se nanašajo na stopnjo doseženega
znanja v odnosu na postavljene kriterije
ter v odnosu na predhodno raven znanja«
(Žakelj in Borstner, 2012, str. 225). Pri
predmetu šport ocenjujemo gibalno in
teoretično znanje, pri tem pa ne smemo
pozabiti pomembnosti razvijanja in
spodbujanja znanj in ciljev, ki vplivajo na
razvoj zdravega življenjskega sloga za

2. Predmet in problem
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji (Krek in Metljak; 2011)
in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju
znanja ter napredovanju v osnovni šoli
(2013) opredeljujeta, da ocenjevanje
znanja učencev s posebnimi potrebami v
osnovni šoli poteka enako kot ocenjevanje
vseh učencev, in sicer do 2. razreda je
ocenjevanje opisno, naprej pa je številčno
(s petstopenjsko ocenjevalno lestvico),
razen če z navodili za prilagojeno izvajanje
programa osnovne šole niso določeni
drugačni načini ocenjevanja znanja. 7. člen
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (2011) pa učencu s posebnimi
potrebami, usmerjenemu v izobraževalni
program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo, ne glede na
vrsto primanjkljaja, ovire oziroma motnje,
omogoča prilagajanje organizacije,
načina preverjanja in ocenjevanja znanja,
napredovanje in časovne razporeditve.
Vse prilagoditve pa morajo biti zapisane
v individualiziranem programu učenca
s posebnimi potrebami. Na podlagi Bele

knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki
Sloveniji (Krek in Metljak; 2011), Zakona o
osnovni šoli (2006) in Zakona o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami (2011) je
Strokovni svet za splošno izobraževanje
pripravil Navodila za izobraževalne
programe s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo za devetletno
osnovno šolo, kjer so navedena splošna
priporočila prilagajanja preverjanja in
ocenjevanja (Navodila za izobraževalne
programe s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo za devetletno
osnovno šolo, 2008). Splošna priporočila
niso dovolj, saj so primanjkljaji, ovire lahko
zelo raznolike, zato so učitelji mnogokrat
pred izzivom, kako oceniti znanje učencev
s posebnimi potrebami pri predmetu
šport, še posebej takrat, kadar so gibalne
ovire težje in težke.
Slika1: Povratna informacija o usvojenem znanju
omogoča ustrezno načrtovanje športnega procesa

posamezne skupine učencev s posebnimi
potrebami. Ker so si učenci zelo
različni, je nemogoče postaviti kriterije
za posamezno skupino invalidnosti.
Ugotavljamo, da učitelji v raziskavi, največ
prilagajajo čas ocenjevanja (dobri dnevi,
daljši čas za izvedbo naloge), pa tudi vrsto
znanja (teoretično ali praktično znanje).
Za zaključek
Na različnih strokovnih seminarjih (primer:
Vključevanje otrok z zmanjšano možnostjo
gibanja v programe osnovnošolskega
izobraževanja, URI Soča) se pogosto
pojavlja naslednje vprašanje: Kaj naj
ocenim, če ima otrok večje težave na
področju gibanja, v Odločbi o usmerjanju
pa učenec ni opravičen ocenjevanja? Da
so učitelji na pravi poti, smo ugotovili z že
omenjeno raziskavo (Filipčič, Štemberger,
Lončar; 2015), v nadaljevanju pa ponujamo
učitelju nekaj dodatnih idej:
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Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter

(avtor: B. Lah, 2005)

V raziskavi Filipčič, Štemberger, Lončar
(2015), kjer je bilo vključenih 86 učiteljev
športne vzgoje, je bilo ugotovljeno, da
je najpomembnejši cilj ocenjevanja
znanja učencev s PP pri predmetu šport,
motiviranje in spodbujanje učencev s
PP za nadaljnje šolsko delo (65,1 %). Za
vsakega drugega učitelja je pomembno
posredovanje povratne informacije o
razvoju in napredku (53,5 %) in pridobitev
povratne informacije za lažje načrtovanje
in vodenje pouka (50,0 %). Spodbudno
je dejstvo, da je kar 80,2 % učiteljev
izbralo cilj pridobitev informacije za
sprotno spremljanje napredka pri učencu
s PP, kot najbolj pomembnega oziroma
pomembnega. Zaskrbljujoče je, da je
34,9 % učiteljev, cilj, pridobitev ocene,
izbralo kot najbolj pomemben oziroma
pomemben cilj. Torej ocenjevanje le s
ciljem pridobitve ocene. Pri oblikovanju
kriterijev si učitelji največkrat pomagajo
s standardi znanja iz veljavnega učnega
načrta za predmet šport. Menili so,
da imajo dovolj znanja za ocenjevanje
znanja učencev s PP pri predmetu šport,
želeli pa bi dodatnih znanj. Potrebovali
bi konkretna navodila in celo kriterije za

5. Ocenjevanje izvenšolskih gibalnih
dejavnosti: učenci, ki so ovirani
v gibanju, imajo lahko dodatne
prilagojene gibalne dejavnosti: plavanje
po Halliwickovi metodi, prilagojeno
plezanje, pedagoško jahanje. Učenec naj
vodi dnevnik dejavnosti, ki so prilagojene
njegovim sposobnostim. Izvenšolska
dejavnost je sestavni del ocene.

1. Ocenjujemo močna področja učenca:
to pomeni, da pridobimo več ocen s
področja, kjer je uspešen. Če je uspešen
na področju plavanja, bomo več ocen
pridobili v okviru teh vsebin, s področja
atletike pa ne, ker ne more skočiti,
koordinirano teči in skakati.

napredovanju učencev v osnovni šoli (2013). Uradni
list RS, št. 52 (21. 6. 2013). Pridobljeno s http://www.
uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1988
Strokovni svet za splošno izobraževanje (2008).
Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno
osnovno šolo. [Word]. Pridobljeno s https://www.goog-

2. Ocenjujemo napredek učenca:
če želimo ocenjevati napredek, moramo
imeti izhodiščno stanje učenca in to v
okviru vsake vsebine, ki jo ocenjujemo.
Ocenjujemo napredek na področju, kjer
lahko napreduje.

le.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwifhcfR4q_
HAhVL2xoKHYByA1s&url=http%3A%2F%2Fwww.zrss.
si%2Fdoc%2F210911075800__pp_prilagojeno_izvajanje_programa_os_maj.doc&ei=4qTRVZ-MIcu2a4DljdgF&usg=AFQjCNGEFRftNK7KRGXlVft-dCSkaysJZQ&sig2=1hs03OhocxYGTr5Bx-

3. Ocenjujemo teoretično znanje:
če učenec zaradi težav na področju
gibanja ne uspe osvojiti minimalnega
standarda znanja, preverimo njegovo
teoretično znanje, pravila igre,
poznavanje vsebine.

7i7Zg&bvm=bv.99804247,d.d2s

4. Ocenimo trud, športno igro (fair play):
učenec, ki je oviran v gibanju, se bo
v življenju moral veliko truditi, da bo
dosegel svoje cilje. Zato ga nagradimo
z oceno, če se pri športu trudi po svojih
najboljših močeh, sodeluje v smislu fair
playa in ne izkorišča svojo invalidnost.
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