
»ŠPORT JE ŠPORT«, 
je most, ki združuje in povezuje 

 
 
 
Ste že kdaj pomislili, da bi se preizkusili kot »športnik invalid«? Ali ste eden tistih, ki 
mislite, da šport ni za invalide?  
To drugo vprašanje je odveč če vemo, da imamo tudi Slovenci športnike invalide z najvišjimi 
svetovnimi naslovi. Še več, imamo nosilce medalj z največjega svetovnega dogodka za 
invalide, paraolimpijskih iger.  
V kolikor pa ste pritrdilno odgovorili na prvo vprašanje, vam bo Društvo za šport invalidov 
MOST Ptuj ponudilo to priložnost v soboto, 29. septembra 2012 v telovadnici OŠ Ljudski 
vrt za učence od 1. do 5. razreda matične šole in šole Grajena. Preizkusili se boste lahko v 
namiznem tenisu na invalidskem vozičku, metu žoge na koš z vozička ali stola, odigrali boste 
partijo šaha na šahovnici za slepe, podirali keglje kot slepi, odigrali tekmo v odbojki sede, 
merili s puško v tarčo na simulatorju in verjetno se bo našlo še kaj. Športne spretnosti vam 
bodo na posameznih športnih točkah predstavili naši gostje, med njimi kar nekaj vrhunskih 
športnikov invalidov.  
Naj jih naštejemo le nekaj: namiznoteniški igralec na vozičku Primož Kancler iz Poljčan, 
strelec na vozičku Franc Pinter iz Slovenske Bistrice, slaboviden šahist Branko Emeršič iz 
ZDUV Dornava ter Davorin Šajnovič, prav tako iz Dornave. V slepo kegljačico se bo 
prelevila bivša trenerka državne reprezentance slepih in slabovidnih in udeleženka svetovnega 
prvenstva v kegljanju za neinvalide Silva Razlag iz Ptuja (danes pomočnica glavne trenerke), 
košarko na vozičkih vam bo predstavil Boris Klep ob pomoči Branka Mihorka in še nekaterih 
gostov iz Ljubljane. Vaši tekmeci v odbojki sede bodo Marko Zupanič, Branko Mihorko, 
Boro Štrumbelj, Jana Čander, vsi iz Ljubljane. Projekt bomo izpeljali skupaj z Zvezo za 
šport otrok in mladine Slovenije, Zvezo za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskim 
komitejem ter Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez.  
Naše druženje bomo zaključili s teoretičnim prikazom nekaterih športov, v katerih so uspešni 
tudi invalidi in ob tem prikazali še praktično katerega od športov  (hokej z električnimi 
vozički …). 
Društvo za šport invalidov MOST je bilo ustanovljeno pred dvema letoma. Njegovo 
poslanstvo je predvsem v ozaveščanju javnosti in promociji športa invalidov. Želimo 
dokazati, da je šport šport, da je šport samo eden, da pa smo različni ljudje, ki se s športom 
ukvarjamo. Na letošnjih paraolimpijskih igrah, kjer so se športniki invalidi merili v 21 
športnih panogah, smo imeli tudi Slovenci uspešno 22 - člansko zastopstvo. Ponosni smo 
lahko, da je naše ožje ptujsko področje zastopala uspešna športnica na invalidskem vozičku, 
atletinja Tatjana Majcen Ljubič, za katero so bile to že tretje paraolimpijske igre. 
 
Naj šport združuje - to je geslo Društva za šport invalidov, ki si je dodalo simbolično ime 
MOST. 
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