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KAKO KVALITETNO ŽIVETI Z MULTIPLO SKLEROZO  
Borut Pogačnik  

 

     
                                Udeleženci junijskega srečanja dolenjske podružnice         Foto: Združenje multiple skleroze Slovenije 

Skozi dvanajst let rednega izdajanja tednika Sporočevalec, smo vsako leto namenili posebno 
pozornost tudi multipli sklerozi, ki je bolezen sodobnega časa, čeprav mnogi menijo, da 
človeka spremlja že od nekdaj. Težave nastopijo v finalni fazi te bolezni, ko je toliko telesnih 
okvar, da se sprevrže v invalidnost.  
 
Seveda pa je tisoč obrazov te bolezni. Nekateri bolniki doživijo morda v življenju samo en ali dva zagona, 
drugi pa veliko več. Osebno sem poznal osebe, ki so kljub visoki starosti, še vedno lahko nemoteno vozile 
avto in tudi živele samostojno.  
 
V naših oddajah predstavljamo invalide z različnih koncev Slovenije, zato bomo v sredo, 14. septembra, ob 
10.30 uri v oddaji Odprta dlan predstavili Anito Hočevar, predsednico dolenjske podružnice s sedežem v 
Mokronogu, grosupeljska podružnica pa se bo predstavila v oktobrski oddaji. Kontinuiteta naših oddaj je 
prav zanimiva, saj je Anita Hočevar gostovala v eni naših oddaj v Novem mestu in to 24. aprila 2009. Požela 
je veliko zanimanja poslušalk in poslušalcev.  
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Ozaveščanje javnosti o invalidih in invalidnosti je prvenstvena naloga vseh nas, ki so že desetletja ukvarjamo 
s tovrstno promocijo in zmanjšujemo stereotipe in predsodke o invalidih in invalidnosti. S svojimi vprašanji 
boste lahko tudi tokrat sodelovali na številki 01 786 0 400 ter oddajo poslušali na frekvencah: 93,1, 97,0 in 
96,20 MHz, vse do 11.15 ure. 
 
 

NA CELJSKEM SMO PRAZNOVALI  
Dragica Mirnik 

 

  
                                                                                                                                                                                    Foto: MDDI Celje 

V sklopu Medobčinskega društva delovnih invalidov v Celju, smo v sredo, 7. septembra, 
imeli prav poseben dan, saj smo praznovali 90. letnico naše članice Zinke Kostajnšek. 
 
Jubilantka je bila rojena v vasi Sveti Rok ob Sotli. Že štirinajstletna je morala v svet in to za gospodinjsko 
pomočnico, ker doma ni bilo denarja niti za hrano niti za šolanje. Kasneje je imela tudi podobne službe v 
različnih kuhinjah, kjer je trdo delala. V zakonu sta se ji rodila dva sinova, in prav pred štirimi leti, je starejši 
umrl, kar ji je povzročilo hudo bolečino. 
 
Pred 27. leti se je preselila v Vojnik, kjer se je hitro prilagodila, in ji okolje popolnoma ustreza. Kljub svojim 
letom, pa je še vedno zelo dejavna. Prav vsako jutro se odpravi na sprehod po bližnji okolici, kjer srečuje 
sokrajane in se z njimi tudi pogovarja o vseh stvareh, ki se dogajajo v kraju.  
 
Že od otroštva skromna in optimistično naravnana, je ti dve svoji lastnosti ohranila tudi v jeseni življenja.  
 
Skupaj s poverjenicama: Hermino Lipovšek in Mileno Založnik smo ji ob visokem jubileju pripravile veliko 
presenečenje, saj jo je obiskal tudi župan občine Vojnik Branko Petre ter ji čestital k temu visokemu jubileju. 
Tem letom se približuje tudi naša članica Mila Ramšak. Slovesnosti pa sta se udeležila tudi Ljubiša in Boža 
Leban. 
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ALI USTAVNO SODIŠČE UKINJA ZAKONSKO ZVEZO MED MOŽEM IN ŽENO? 
Niko Kostjukovskij 

 

     
                      Aleš Primc                             Foto:  B.P. – ZIFS 2022 

Aleš Primc je gotovo ena najbolj poznanih oseb na področju zagovorništva družin, saj je kar na treh 
referendumih o družinski politiki požel vse rezultate. Vprašanje družin je tudi zelo pomembno vprašanje v 
invalidski sferi, ko je za invalide potrebno poskrbeti od rojstva pa praktično do jeseni življenja.  
 
Tudi v oddaji Odprta dlan v sredo, 7. septembra, je Aleš Primc odločno zagovarjal stališče, da družino 
predstavljata oče in mati in da to velja, kar za celoten svet, čeprav je približno 15 odstotkov populacije v 
državah, kjer zagovarjajo enakopravnost istospolnih partnerjev pri oblikovanju zakonske skupnosti.  
 
Predvsem pa je opomnil, da nas bo tak osip prebivalstva, kot se zdaj dogaja, popeljal v popolno katastrofo, 
saj že zdaj vidimo, da ni več mogoče pričakovati normalnih pokojnin in tudi ne vplačil v zdravstveno 
blagajno, če bo nataliteta prebivalstva še naprej tako padala. Težko je verjeti, da ob treh že zdaj opravljenih 
referendumih, šest ustavnih sodnikov enostavno presodi, da je zakonska zveza moškega in ženske 
pravzaprav neustavna, kot je v oddaji poudaril Aleš Primc.  
 
Številni klici poslušalcev so temu tudi pritrdili, obenem pa je gost tudi povedal, da je ob nedavni ukinitvi 
Urada Vlade RS za demografijo, storjen velik korak nazaj, saj je bil on samo tam uslužbenec in če naj bi to bil 
problem, potem bi se rade volje odpovedal temu, samo da urad obstane. Vendar pa se je vlada raje 
odpovedala uradu, kot da bi ga še naprej vodila, morda z drugimi ljudmi, če ji ti niso bili po volji. 
 
V studiu se je razvil tudi zanimiv dialog med voditeljem Borutom Pogačnikom in gostom, ko je gost zagovarjal 
tezo, da bi morali ustanoviti posebne šole, ki ne bi indoktrinirale otroke skladno s stališči učiteljskega 
sindikata, ki nastopa povsem politično. Voditelj oddaje, pa se s tem ni strinjal, ker imamo kot davkoplačevalci 
pravico in dolžnost, da zahtevamo tako šolo, kot so naša pričakovanja, saj bi lahko to pomenilo, da bi imeli v 
manjšem kraju kar dve šoli, eno »državno« in drugo zasebno, kar bi še bolj udarilo po žepih davkoplačevalce, 
po drugi strani pa bi se vsi tisti, ki ne bi bili vključeni v sistem javnega šolstva počutili neenakopravno in 
izvrženo. 
 
Zelo zanimiva oddaja, pa je tudi že na voljo v arhivu Radia Zeleni val:  
https://soundcloud.com/radiozelenival/odprta-dlan-ales-primc 

https://soundcloud.com/radiozelenival/odprta-dlan-ales-primc
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PREMIERA FILMA PRESLIŠANI USPEHI 
Tina Grošelj 

 

     
                                                           Foto:  ZDGNS 

Vabimo vas na premiero filma Preslišani uspehi ob mednarodnemu dnevu gluhih, 
sobota 17. septembra 2022, ob 10h, Kino Šiška, Ljubljana. 

 
Vstop je prost. Prijava: 

https://docs.google.com/forms/d/18vnXHb5S4wWIg0GCjYji4_nEZwy1UyHMCJWYsgxypvg/viewform?edit_
requested=true 

 
Celovečerni film Preslišani uspehi v ospredje postavlja vrhunske gluhe športnike, ki so z osvojenimi 
enaindvajsetimi olimpijskimi medaljami, osmimi s svetovnih prvenstev in šestindvajsetimi z evropskih 
prvenstev Slovenijo postavili na svetovni zemljevid kot športno velesilo.  
 
Film se osredotoča na pripovedi športnikov in njihovih trenerjev. Med njimi so smučarka Sabina Hmelina, 
nosilka prve medalje za samostojno Slovenijo, kolesar Samo Petrač, prvi gluhi nosilec olimpijske medalje v 
individualnem športu, in gluha košarkarska ekipa, ki je osvojila edini olimpijski kolajni v kolektivnem športu.  
 
Kljub težki invalidnosti in zahtevnim razmeram so z izjemnimi uspehi postali junaki gluhe skupnosti, vendar 
so bogatim športnim karieram sledila grenka razočaranja. Vse doslej so bili njihovi dosežki spregledani in na 
uradnem seznamu vseh slovenskih prejemnikov olimpijskih medalj ni navedenih gluhih športnikov. Zato jih 
film postavi v ospredje, predstavi pa tudi zadnji mejnik, ki sta ga postavili atletinji Leja Glojnarič in Iris 
Breganski.  
 
Vsi gluhi športniki so s svojimi uspehi pripomogli k zakonu o športu, ki je izenačil vse športnike, država pa je 
z njim prihodnjim generacijam gluhih športnikov omogočila ustrezne razmere in motivacijo za ustvarjanje 
novih športnih pravljic. Film Preslišani uspehi je priznanje in poklon vsem gluhim športnikom, ki bodo za 
vedno ostali zaslužni predstavniki državne športne zgodovine. 
 

Režija Ludvik Rodič 
Scenarij Tina Grošelj 

Snemalci Matic Oblak, Sašo Letonja, Mitja Mlakar 
Produkcija Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 

Film je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo 

http://www.spletnatv.si/novice/premiera-filma-preslisani-uspehi/
https://docs.google.com/forms/d/18vnXHb5S4wWIg0GCjYji4_nEZwy1UyHMCJWYsgxypvg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/18vnXHb5S4wWIg0GCjYji4_nEZwy1UyHMCJWYsgxypvg/viewform?edit_requested=true
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SPREHOD DO TRZINSKE CERKVE 
Katarina Lukešević 

 

     
                               Prijeten sprehod do Trzinske cerkve                                                                  Foto: K.B. – ZIFS 2022  

V sončnem dopoldnevu sta se uporabnik Lojze in izvajalka programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja 
Katja sprehodila do Trzinske cerkve, kjer sta, kot vedno, najprej prebrala tedenska oznanila, nato pa se za 
nekaj minut tudi odpočila in naužila sonca. Katja nam je zaupala, da se na Lojzetovo željo vsaj enkrat tedensko 
sprehodita do cerkve, saj želi, da mu prebere aktualna oznanila Župnije Trzin.   
 
 

MARC CHAGALL TUDI KOT POET - UMETNIK 20. STOLETJA 
 

      
                                                                                                                          Sabina Grošelj                                         Foto: arhiv ZIFS   

Znana slovenska zeliščarka in profesorica francoščine Sabina Grošelj, je na željo bralcev 
Sporočevalca prevedla zgornjo sporočilo rusko-francoskega slikarja Marca Chagalla (1887-
1985): »Hodim po tvoji duši, po trebuhu, pijem preostanek tvojih let, pojedel (pogoltnil) sem 
tvojo luno, tvoj sen nedolžnosti, da bi postal tvoj angel in te vedno znova varoval.« 
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OSLABLJENI DO ZMAGE, V MISLIH EP 
Drago Perko 

   

    
                                                                                                       Foto: zsis.si   

V Turčiji je moška reprezentanca odbojke sede zasedla končno 6. mesto na tekmovanju Srebne lige narodov. 
Prvaki so postali Poljaki, srebro so osvojili domačini, bron Latvija. 
 
Tekme Slovenije 
2.9. 
Slovenija – Turčija 0:3 
Slovenija – Latvija 0:3 
 
3.9. 
Slovenija – Poljska 0:3 
Slovenija – Italija 3:2 
 
4.9. 
Slovenija – Nizozemska 1:3 
 
„Glede na postavo, s katero smo morali v Turčijo, sem zadovoljen. Priložnost so dobili igralci, ki dosedaj take 
minutaže niso dobili ali precej malo. Imeli smo smolo, saj se nam je 10 dni pred tekmovanjem poškodoval 
Marko Pokleka. Dve uri pred potjo v Turčijo je Tomi Jakša javil, da je pozitiven na testu COVID-
19,“ selektor Simon Božič opiše objektivne okoliščine. 
 
„Iz tekme v tkemo smo igrali boljše, zavoljo prej opisane situacije smo menjali igralna mesta, se prilagajali. 
Dobro je minute izkoristil Jaša Bartelj, ki je prvič tekmoval z novo protezo, ki se je na tekmovanju zelo dobro 
obnesla,“ nadaljuje Božič, ki je bil še posebej vesel zmage proti Italiji. 
 
„Dobro smo odigrali tudi proti Nizozemski, ki je udeleženka svetovnega prvenstva, a dvakrat žal nismo 
izkoristili svoje priložnosti. Plačali smo davek neizkušenosti. Sem pa zelo zadovoljen s pristopom. Fantje so 
odigrali, kar smo se domenili. Bili smo tudi edina ekipa, ki je imela v svoji postavi le športnike invalide, ostali 
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pač ne, saj je imela vsaka ekipa pravico, da premore dva neinvalida,“ pove Božič, ki zavoljo vsega tega 
optimistično pričakuje evropsko prvenstvo B divizije, kjer Slovenija želi po hitrem postopku nazaj v elitno A 
grupo evropske moške odbojke sede. 
 
Evropsko in svetovno prvenstvo 
Moško reprezentanco, ki se je uspešno vrnila na mednarodno sceno, med 11. in 15. decembrom letos čaka 
še evropsko prvenstvo B divizije, tekmovanje bo v Franciji. Dober mesec prej bo aktivna tudi ženska 
reprezentanca, ki bo med 3.11. in 11.11. igrala na svetovnem prvenstvu v Sarajevu. 
 
 

SVETOVNI DAN CEREBRALNE PARALIZE – 6. OKTOBER 
Irena Vovk Terčič 

 

       
           Emir Okanović, podpredsednik Zveze Sonček          Foto: Zveza Sonček so.p. 

Leto je spet naokrog in bliža se 6. oktober, svetovni dan cerebralne paralize. Kateri tehnološki napredek 
bi najbolj vplival na vaše življenje? Kakšen bi bil idealen pripomoček za vas? Pomagajte nam najti naslednji 
prelomni dosežek na področju dostopne tehnologije in osvojite lahko 5.000 ameriških dolarjev.  
 
Cerebralna paraliza (CP) prizadene več kot 17 milijonov ljudi po vsem svetu, kar je na milijone razlogov, da 
skupaj ustvarimo nove, boljše in dostopnejše tehnološke rešitve, ki bodo življenje in delo olajšale ljudem z 
najrazličnejšimi oviranostmi.  
 
V okviru organizacije Svetovnega dne cerebralne paralize (https://worldcpday.org/) se je namreč začela nova 
kampanja »Milijon razlogov« (MillionsOfReasons), s katero pozivajo ljudi po vsem svetu, da predstavijo svoje 
ideje za dostopne tehnološke rešitve.  
 
Če imate torej tehnološko idejo za izboljšanje življenja ljudi s cerebralno paralizo, vas vabimo, da sodelujete: 
https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons  

 Ideje se bodo zbirale do 29. septembra 2022!  

 Vse poslane zamisli si je mogoče ogledati: https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons/gallery-of-
ideas 

 Med 29. septembrom in 6. oktobrom 2022 bo potekalo glasovanje o najboljših idejah, ki se bodo 
uvrstile v ožji izbor; glasujemo pa lahko prav vsi!   

 Zmagovalca pa bo izbrala strokovna žirija organizacije Svetovnega dne cerebralne paralize.  

 Najboljša ideja oziroma zmagovalec bo prejel 5.000 ameriških dolarjev.  

https://worldcpday.org/
https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons
https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons/gallery-of-ideas
https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons/gallery-of-ideas
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6. oktober že od leta 2012 zaznamuje Svetovni dan cerebralne paralize. V Sončku – Zvezi društev za 
cerebralno paralizo Slovenije smo del tega gibanja že od vsega začetka. Gre za družbeno gibanje, katerega 
cilj je širše predstaviti svet cerebralne paralize, spregovoriti o njej in se zavzemati za takšno skupnost, ki jo 
bo sprejemala brez predsodkov. Vizija tega gibanja je vsakomur s cerebralno paralizo zagotoviti enake 
pravice, dostopnost in enake možnosti, kot jih imajo drugi ljudje.  
 
»Čas je torej, da se Slovenija začne preusmerjati od zastarelega medicinskega k socialnemu modelu 
invalidnosti, ki poudarja odnos družbe do oseb z invalidnostjo in posameznika postavlja v središče odločanja 
pri sprejemanju odločitev, ki ga zadevajo. Temeljno vodilo tega modela je, da oviranost, ki jo določena oseba 
ima in ki je ne gre zanikati, ne zmanjšuje vrednosti osebe kot človeka. Takšne osebe so izključene iz družbe 
zaradi nevednosti, predsodkov in strahov, ki prevladujejo v njej. Socialni model zato poudarja pravice 
posameznika in stremi k preoblikovanju družbe,« poudarja predsednica Zveze Sonček dr. Jasna Murgel.   
 
Če imate torej zamisel o dostopni tehnologiji, vas vabimo, da sodelujete in postanete del gibanja za lepši 
in boljši svet!  
 
 

IZBRANI POGOVORI ZA DUŠO IN SRCE  
Založba Primus in Mladinska knjiga 

 

    
                                                                                              Foto: Založba Primus 

Pridružite se nam v Konzorciju na brezplačnem dogodku, kjer se bosta Zvezdana Mlakar in pesnica Dragica 
Čarna pogovarjali o tem, kako postati to, kar smo bili, preden nam je svet povedal, kdo moramo biti. Njun 
pogovor bo temeljil na eni največjih knjižnih uspešnic za osebno rast, Neukrotljivi. Ta raziskuje radost in mir, 
ki ju odkrijemo, ko se nehamo truditi, da bi izpolnili pričakovanja drugih, in si namesto tega upamo poslušati 
in zaupati svojemu notranjemu glasu. 
  

Kdaj: 13. september 2022 ob 18. uri  
Kje: Konzorcij, Slovenska cesta 29, Ljubljana 

Vstopnine ni!  
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HALO, ZIFS…? 
Poberki iz dežurne svetovalne službe 

Pokličite nas na 041 381 679, vse dni v tednu med 8.00 in 21.00 uro 
ali povprašajte na info@zifs.si. 

 
Dežurna svetovalna služba Združenja Invalidov – Foruma Slovenije deluje neprekinjeno vse dni že od 16. marca 
2020 naprej in je v tem času pomagala že več kot 1.000 ljudem. 
 

Poberek iz dežurne svetovalne službe: 
 Ker se bliža zima, je vedno več vprašanj, kako bomo preživeli ob napovedanih visokih cenah 

energentov, posebej še plina in tudi elektrike. Kriza, ki je nastala v Ukrajini in ki je tlela že od leta 2014 

naprej, je letos izbruhnila v hudem vojaškem spopadu, ki bo imel posledice za ves svet.  

 

Nobena skrivnost ni, da se tam uničuje stara in novejša vojaška tehnika ter da ni skoraj da nikogar, ki 

bi pozival k miru. Edina taka svetla izjema je papež Frančišek, ki pa ga obe strani ne upoštevata. Vsi 

drugi evropski in svetovni voditelji pa ne kažejo v to smer nobene volje. Poročanje o tem vojaškem 

spopadu je postalo že sila enostransko, saj lahko v medijih preberemo, slišimo in vidimo, celo takšne 

nebuloze, kot da Rusi sami bombardirajo jedrsko elektrarno v Zaporožju, kar logično ni mogoče, saj 

so zdaj to elektrarno zasedli ne bodo bombardirali sami sebe. Toda kot vedno, v vsaki vojni, je resnica 

tista, ki je naprej ustreljena in pohabljena.  

 

Od naših predsedniških kandidatov, ki se bodo pomerili v tekmi za solidno plačano mesto z zelo 

malo pristojnostmi, ni niti enega, ki bi pozival k miru in predstavil tudi svoje mogoče prihodnje 

napore v tej smeri. Res žalostno!; 

 

 Invalidka iz Celja, nas je spodbudila, da naj vsaj mi napišemo, koliko novih civilnih invalidov vojne je 

zdaj na vzhodu Evrope. Po nekaterih podatkih, kot je sama rekla, okoli 70 tisoč. Prav tako pa je tudi 

padlo na 10 tisoče vojakov, ki jih niti več ne zakopavajo, ampak ostajajo na poljih Ukrajine, praktično 

pod milim nebom. 

 

Bralki Sporočevalca moramo povedati, da smo v letošnjih številkah, namenili veliko pozornosti prav 

vidiku »rojevanja« invalidov skozi vse mesece od februarja naprej. Zelo odmeven je bil članek Vzhodni 

bog Mars, ki smo ga objavili že 9. marca, potem pa smo v vsaki številki do danes namenili veliko 

pozornosti temu vprašanju, še zlasti, kar zadeva tudi našo dežurno službo, ki se je sicer pričela že 16. 

marca 2020 zaradi epidemije covida-19 in smo jo tokrat tudi prilagodili različnim psihozam zaradi 

vojne. 

 

Prav tako smo objavili na naslovnici članek Več orožja, več smrti, več invalidov… (9. junija 2022), ki je 

eden redkih tudi v slovenskem medijskem prostoru, ki je opozoril na to dejstvo, ki, na žalost, dosega 

vsak dan večji obseg; 

 

 V zadnjem času se kar množi število klicev pozno ponoči, saj smo prejšnjo soboto registrirali en tak 

klic, malo pred polnočjo, in še podoben prejšnjo sredo.  

 

Če je le mogoče prosimo vse tiste, ki so v krizi, da poskušajo poklicati med 8. in 21. uro, čeprav tudi 

vse tiste, ki kličejo ponoči, pokličemo nazaj, čim je to mogoče. 

mailto:info@zifs.si
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ANEKDOTA IZ JLA 
Zoran Radonjić »Žonki« 

 

            
                      Utrinek iz JLA iz leta 1987                                     Foto: arhiv Zoran Radonjić 

Enakopisnice so besede, ki se enako napišejo, ampak imajo različni pomen. Izgovorijo se lahko enako ali pa 
različno. Obstaja relativno veliko srbsko – slovenskih enakopisnic (moja malenkost jih je zbrala 650). Ali se je 
zato Srbom lažje naučiti slovenščine oziroma Slovencem srbščine? Iz lastnih izkušenj vem, da enakopisnice 
(t. i. lažni prijatelji) lahko zakomplicirajo učenje sorodnega jezika. Dobesedno prevajanje pogostokrat vodi k 
neljubim nesporazumom in zagatam. Na slednje se nanaša spodnja anekdota. 
 
Zgodilo se je v Kragujevcu v Srbiji leta 1987, in sicer v JLA (Jugoslovanski ljudski armadi), ki je v glavnem 
poneumljala mlade fante ali kakor pravi Adi Smolar v svoji pesmici »Premau«: 

»Pol tko al tko kar leto dni 
so v JLA mi pili kri, 

prilezu ven sem komaj živ, 
še bolj neumen kot sem bil...« 

 
Moj sotrpin v JLA Beograjčan Željko se je rad pošalil na svoj, še bolj pa na tuj račun. Nekoč je za svojo »žrtev« 
izbral Janeza iz Sela pri Žirovnici. Začel mu je govoriti med drugim: »Svi Janezi ste škrtice« (skopuhi), »bili ste 
bečki konjušari« (dunajski konjušniki) in druge zmerljivke. Nenadoma je zavpil: »Janez, pa ti si rumen!« »Šta 
sam ja?« ga je jezno vprašal Janez. »Ti si rumen! Ti si ru...« Janez je vzkipel in, preden je Željko ponovil tretjič 
»ti si rumen«, z enim udarcem nokautiral Beograjčana. Očividci smo preprečili hujši pretep. Željko, ki jo je 
odnesel le z manjšo prasko na glavi, je začudeno vprašal Janeza, zakaj ga je udaril. Ta mu je brž odgovoril: 
»Nisam rumen! Kod nas u Sloveniji rumen ne znači samo žut, nego znači i glup i lud.« »Ooo, pa ovo je veliki 
nesporazum«, se je Željko opravičeval in nadaljeval: »Rumen na srpskom znači crven, crven u licu, kakav si, 
recimo, sada ti.« »Kažeš li to ozbiljno?« se je zdaj kesal Janez. »Najozbiljnije«, mu je pritrdil Željko. Na 
srečnem koncu sta si Janez in Željko segla v roke. 
 
Da! V slovenskem narečnem govoru »ti si pa res rumen« pomeni »ti si nor, neumen«. Takšno poimenovanje 
izhaja iz srednjega veka. V srednjem veku je zlasti rumena barva pomenila norost. »Krivec« za to naj bi bil 
žafran oziroma razumevanje le-tega. Rumeni žafran vsebuje neko snov, ki naj bi povzročala smeh, v hujših 
primerih pa celo napade norosti, če ljudje predolgo vdihavajo žafranovo vonjavo. Od tod se je tudi ohranil 
pregovor: »Norcu ni treba žafrana« in izrek »najedel se je žafrana« za tistega, ki se ne more nehati smejati. 
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TRIDESET LET OD PRVE (ZLATE) PARALIMPIJSKE KOLAJNE V SAMOSTOJNI SLOVENIJI 
Drago Perko 

   

    
                                                       Franjo Izlakar                 Foto: zsis.si   

V teh dneh je minilo 30 let od prve paralimpijske kolajne v samostojni Sloveniji. To je 4. september 1992 na 
paralimpijskih igrah v Barceloni osvojil tedaj 26-letni Franjo Izlakar. V suvanju krogle je postal paralimpijski 
prvak, dva dni za tem je osvojil zlato še v metu diska. 
 
Izjemna serija 
Franjo Izlakar je v Barceloni leta 1992 s tekmovanjem v suvanju krogle pričel 4. septembra ob 18.30. Prav 
suvanje krogle je bilo tisto tekmovanje, od katerega so v slovenskem taboru pričakovali največ. Franjo je 
pričakovanja upravičil že v prvem poizkusu. Kroglo je sunil kar 12.82 metra daleč. V naslednjih petih poizkusih 
je nanizal naslednje rezultate: 11.66, 12.74, 12.63 ter 12.56, v zadnjem suvanju pa je prestopil, krogla pa je 
letela prek 13 metrov. Drugouvrščenega Kanadčana je premagal za 46 centimetrov, tretjeuvrščeni je zaostal 
za 163 centimetrov. 
 
Tudi pri disku z rekordom 
Franjo je slovensko javnost navdušil tudi 6.9. 1992. Tekmovanje se je začelo ob 9.45 dopoldan. Franjo se je 
izkazal – v šestih serijah je disk zalučal kar štirikrat dlje od tedanjega paralimpijske rekorda (34.64). V prvem 
poizkusu je disk letel 33.16 metra, potem pa so si sledili rezultati 35.60, 33.16, 35.88, 37.34 in 36.78. 
Tekmoval in treniral je pod taktirko trenerja Branka Kluna. 
 
Med letoma 1980 in 2005 
Franjo je danes star 56 let, živi v Mariboru. Na največjih tekmovanjih, olimpijskih, svetovnih igrah, svetovnih 
in evropskih prvenstvih, je osvojil 23 kolajn, tudi šest na paralimpijskih igrah. Njegova tekmovalna kariera je 
trajala med letoma 1980 in 2005. Med letoma 2001 in 2021 je bil Franjo zaposlen na Športni zvezi Maribor. 
Delal je kot administrator, urejal spletne strani in skrbel za družabna omrežja. Lani novembra so ga tudi 
uradno upokojili. 
 
Pomembna vlogo je imel prof. Rajko Vute 
Izlakar se je rodil v bližnjem Limbušu, v štajerski prestolnici biva od leta 1987. S parašportom se je spoznal v 
Kamniku, kjer je obiskoval osnovno šolo v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. 
Tja je šel zavoljo cerebralne paralize. V Kamniku je nad mladino pri športni vzgoji bdel prof. Rajko Vute, ki je 
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Franja leta 1977 usmeril v atletiko, točneje v tehnične panoge. Sprva je treniral met kopja in diska ter suvanje 
krogle. Po koncu osnovne je obiskoval poklicno šolo za električarje, a ni končal, saj se je vrnil domov zaradi 
bolezni staršev. Vmes je napredoval, starši pa so mu po svojih močeh stali ob strani (na športni poti). Tako 
dobro mu je šlo, da je bil leta 1980 že v jugoslovanski reprezentanci za paralimpijske igre v nizozemskem 
Arnhemu, kjer je osvojil bronasto odličje v suvanju krogle. 
 
Leta 1984 je na paralimpijskih igrah v ZDA v svoji kategoriji postavil svetovni rekord v suvanju krogle (12,38), 
Jugoslaviji pa je priboril zlato kolajno. Uspešno je tekmoval še na paralimpijskih igrah v Atlanti (1996), 
Sidneyju (2000) in Atenah (2004). 
 
Bloudkova nagrada 
Franjo Izlakar je leta 2013 prejel Bloudkovo nagrado za vrhunske dosežke v športu invalidov. Je najuspešnejši 
slovenski paralimpijec s šestimi paralimpijskimi medaljami, od tega tremi zlatimi, ter doseženim 
paralimpijskim in svetovnim rekordom v suvanju krogle. 
 
 

NA NAŠO POBUDO SO ODSTRANILI TRHLO DREVO NAD CESTO 
 

    
     Ceste vstaje, prej in potem                                            Foto: B.P.  

Na pobudo Združenja invalidov – Foruma Slovenije so odstranili trhlo drevo nad cesto. Drevo je bilo blizu 
hiše Cesta vstaje 5. Že tako in tako krajani več desetletij čakajo na pločnike, ki bi omogočili varnost invalidom 
in otrokom na poti v šolo.  
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